
stjórnsýsla Árni Johnsen, fyrrver-
andi þingmaður Sjálfstæðisflokks-
ins, hefur fengið styrk frá tveimur 
ráðherrum Framsóknarflokksins 
vegna kvikmyndaverkefnis sem 
hann vinnur að á Grænlandi um 
Scoresbysund.

Einnig hefur Skotta ehf., fyrirtæki 
í eigu Árna Gunnarssonar, fyrrver-
andi varaþingmanns Framsóknar-
flokksins, í þrígang fengið styrk 
frá sömu ráðherrum vegna þriggja 
mismunandi verkefna. Þetta kemur 
fram í svari ráðuneytanna við fyrir-
spurn Fréttablaðsins um hvernig 
ráðstöfunarfé ráðherra hefur verið 
varið.

Ráðherrarnir, Sigurður Ingi 
Jóhannsson, sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra, og Gunnar Bragi 
Sveinsson utanríkisráðherra, hafa 
veitt Árna Johnsen og Skottu ehf., 
þessa styrki. Aðrir ráðherrar hafa 
ekki veitt styrki til verkefnanna.

Árni Johnsen segir þetta verkefni 
vera mjög kostnaðarsamt. Hann 
vill þó ekki gefa upp hverjir væru 
með honum í verkefninu eða hver 
kostnaðurinn sé. „Scoresbysund 
er lengsti fjörður í heimi með um 
þúsund fjöllum og tugum skrið-
jökla. Náttúran er stórbrotin,“ segir 
Árni. Tengsli verkefnisins við Ísland 
séu ekki önnur en að fjörðurinn sé 
nálægt Íslandi.

Skotta ehf., félag í eigu Árna 
Gunnarssonar fyrrverandi vara-
þingmanns Framsóknar, hefur 
einnig fengið þrjá styrki af skúffufé 
ráðherranna, meðal annars fyrir 
sjónvarpsþætti um mannlífsflóru 
íslenskra fiskiskipa og myndatöku 
á heimsmeistaramóti íslenska 
hestsins í Berlín.

Settar hafa verið reglur um ráð-
stöfunarfé ráðherra. Í fyrstu grein 
segir að ráðherra sé heimilt að 

styrkja málefni og verkefni sem 
stuðla að framgangi íslenskra hags-
muna og til almannaheilla.

Styrkir til Skottu ehf. og Árna 
Johnsen nema alls rúmri milljón 
króna.

Í nýjum lögum um opinber fjár-
mál sem tóku gildi í upphafi árs 
eru styrkveitingum ráðherra settar 
skorður.

„Hverjum ráðherra er heimilt að 
veita tilfallandi styrki og framlög til 
verkefna sem varða þá málaflokka 
sem þeir bera ábyrgð á. Við úthlut-
un styrkja og framlaga skal gæta 
jafnræðis, hlutlægni, gagnsæis og 
samkeppnissjónarmiða,“ segir í lög-
unum. Hins vegar er ráðstöfunarfé 
ráðherra, svokallað skúffufé, undan-
þegið þessum lagabókstaf. – sa
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Fréttablaðið í dag

lÍfið Breska 
tónlistar-
konan PJ Harvey 
kemur fram 
á Iceland 
Airwaves. 
24-26

skoðun Elín Hirst skrifar um  
endurreisn heilbrigðiskerfisins. 
10-11 

sport Karen Knútsdóttir fer á 
kostum í Frakklandi. 12

Menning Völuspá Þorvaldar 
Bjarna frumflutt næstu helgi. 18

plús sérblað l fólk 
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015 Faxafeni 11 • Sími 534 0534
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Ó KE YPIS 
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Skráðu þig í síma 555 7080 
eða á www.dale.is

// Fyrir 10–15 ára
kl. 18.00–19.00

// Fyrir 16–25 ára
kl. 19.00–20.00

// Fyrir 25 ára og eldri
Kl. 20.00–21.00

Handagangur í öskjunni Saltkjöt og baunir er íslenskur réttur sem borðaður er á fjölmörgum íslenskum heimil-
um á sprengidaginn og því var handagangur í öskjunni í Kjöthöllinni og á öðrum sölustöðum. Fréttablaðið/anton

Skúffufé veitt 
til kvikmyndar 
Árna Johnsen
Árni Johnsen hefur unnið að kvikmyndagerð á 
Grænlandi í á annað ár. Hann vill ekki gefa upp 
hverjir samstarfsmenn hans eru eða hver kostnaður 
við verkefnið er. Tveir ráðherra Framsóknarflokks-
ins hafa veitt honum styrk vegna þessa.

Scoresbysund er 
lengsti fjörður í 

heimi með um þúsund 
fjöllum og tugum skriðjökla. 
Náttúran er 
stórbrotin.

Árni Johnsen, fyrr-
verandi þingmaður 
Sjálfstæðisflokks

Hverjum ráðherra er 
heimilt að veita tilfallandi 
styrki og framlög til verkefna 
sem varða þá málaflokka 
sem þeir bera ábyrgð á. Við 
úthlutun styrkja og framlaga 
skal gæta jafnræðis, hlut-
lægni, gagnsæis og sam-
keppnissjónarmiða.

Úr nýjum lögum um opinber fjármál

saMfélagsMál  Ferðaþjónusta 
fatlaðra hefur ekki leyfi til að leggja 
í bílastæði merkt fötluðum. Drög 
að nýrri reglugerð um bílastæða-
kort fyrir fatlaða hafa legið óhreyfð 
síðan 2012. Bergur Þorri Benjamíns-
son, varaformaður Sjálfsbjargar, 
segir þolinmæði hreyfihamlaðra á 
þrotum. Gamla reglugerðin sé síðan 
um aldamótin.

„Það eru nokkrir hlutir sem verða 
að komast á hreint. Til að mynda er 
engin skrá yfir útgefin stæðiskort. 
Nú er það þannig að allir þeir sem 
fá vottorð frá lækni fá útgefin kort 
og erfitt er að gera sér í hugarlund 
hversu mörg eru í umferð,“ segir 
Bergur Þorri. „Einnig þurfum við að 
fá í reglugerð að ferðaþjónusta fatl-
aðra megi leggja í P-merkt stæði.“ – sa

Þolinmæði 
fatlaðra á 
þrotum



Í yfirlýsingu Borgunar 
sem send var fjölmiðlum í 
dag er spurningum Lands-
bankans ekki svarað. Þar 
kemur ekki fram hvort 
Borgun eða stjórnendur þess 
hafi vitað að fyrirtækið ætti 
rétt til greiðslna vegna 
valréttarins. Engin svör hafa 
borist beint til Landsbank-
ans.
Úr yfirlýsingu Landsbankans sem send 
var fjölmiðlum um kvöldmatarleyti í gær

Norðan 5-13 m/s í dag. Þurrt og bjart veður 
á Suðurlandi, en él í öðrum landshlutum, 
einkum norðan- og norðaustanlands. Kalt í 
veðri, frost víða á bilinu 2 til 10 stig.  
Sjá Síðu 16

Veður

StjórnSýSla „Þessi viðhorf byggja á 
þekkingarleysi,“ segir Gunnar Þóris-
son, eigandi jarðarinnar Fellsenda 
í Þingvallasveit, um andstöðu íbúa 
þar um slóðir við rekstur hunda-
sleðafyrirtækis á jörðinni.

Gunnar seldi Hundasleðaferðum 
ehf. eitt hundrað hektara spildu 
úr Fellsendajörðinni sunnan Þing-
vallavegar á móts við Kjósarskarðs-
veg. Fyrirtækið hefur verið rekið 
frá bænum Hólmaseli við Þjórsá. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur 
tvívegis hafnað ósk um stofnun lög-
býlis á spildu Hundasleðaferða.

Kolbeinn Sveinbjörnsson, sem 
býr í landi Skálabrekku og á sæti í 
sveitarstjórninni, er mótfallinn því 
að fá útgerð sleðahunda í nágrennið.

„Ef ég væri á göngu úti á heiði eða 
jafnvel staddur í garðinum heima 
hjá mér myndi ég frekar vilja mæta 
40 strokuföngum af Litla-Hrauni ef 
gat kæmi á girðinguna þar heldur 
en 40 Husky-hundum sem slyppu 
frá Fellsenda ef gat kæmi á girðing-
una þar,“ segir Kolbeinn í bréfi til 
sveitarfélagsins.

Kolbeinn segir sleðahunda tamda 
með mikilli hörku. „Ég hef heyrt að á 
þeirra heimaslóðum í Grænlandi sé 
sagt að þeir verði að vera hræddari 
við eigendur sína en hvítabirni. Það 
er því, sama hvað hver segir, alveg 
ljóst að þessar skepnur eru líklegar 
til að beita aðra hörku ef þannig 
aðstæður myndast,“ skrifar hann.

Bróðir Kolbeins, Jóhannes Svein-
björnsson á Heiðarbæ II, skrifaði 
einnig bréf til sveitarstjórnarinnar. 
Í því segir hann hræðslu nágrann-
anna við hundatengda starfsemi á 
Mosfellsheiði hafa aukist mjög eftir 
stórtjón á sauðfé af völdum hunda 
á heiðinni í fyrrasumar. Heildartjón 

þeirra sem misstu fé sé að lágmarki 
tvær milljónir króna.

„Tjón af völdum hunda er ekki 
bara á þeim skepnum sem komast í 
beina snertingu við þá. Ógn af völd-
um þeirra veldur því að órói kemst á 
féð, það leitar burt og hætta er á að 
lömb villist undan. Óróinn einn og 
sér getur því valdið afurðatapi, hann 
getur verið til staðar jafnvel þó að 
hundar séu tryggilega lokaðir af inni 
í girðingu. Fuglalíf verður vafalítið 
einnig fyrir tjóni,“ segir Jóhannes í 
bréfinu.

Ekki náðist tal af Sigurði Bald-
vinssyni hjá Hundasleðaferðum í 
gær. Sigurður og Gunnar Þórisson 
gengu á fund sveitarstjórnar fyrir 
jól til að útskýra fyrirhugaða starf-
semi.

Gunnar segist skilja að menn séu 
hvekktir eftir að lausir hundar af 
einum bæ í sveitinni lögðust á fé 
í fyrrasumar. Auk þess hafi hópur 
hunda komið með eigendum sínu 
úr Reykjavík í land Heiðarbæjar og 
styggt þar fé. Tortryggni gagnvart 
rekstri Hundasleðaferða sé hins 
vegar byggð á vanþekkingu. Hund-
arnir verði á rammgirtu svæði og 
tjóðraðir með keðjum.

„Það er lágmark að sveitarstjór-
nin hafi vit á því hvernig hún vill 
láta öryggiskröfurnar vera. Það 
þurfa að vera umgengnisreglur alls 
staðar og þær þurfa að vera búnar 
til af þekkingu,“ segir Gunnar á 
Fellsenda.  gar@frettabladid.is

Hræðist sleðahundana 
meira en strokufanga
Fyrirhugaður rekstur hundasleðafyrirtækis við Þingvallaveg mætir mikilli and-
spyrnu í sveitinni. Bændur óttast að hundarnir leggist á fé og ráðist jafnvel á þá 
sjálfa. Þekkingarleysi, segir sá sem seldi félaginu landskika undir starfsemina.

Sleðahundar þurfa mikla þjálfun og aðgát umsjónarmanna. Fréttablaðið/GVa

Ég hef heyrt að á 
þeirra heimaslóðum 

í Grænlandi sé sagt að þeir 
verði að vera hræddari við 
eigendur sína en hvítabirni.

Kolbeinn Sveinbjörnsson

 Merkiskona kvödd

 Ragn hild ur Helga dótt ir lög fræðing ur, fyrr ver andi alþing ismaður og ráðherra, var borin til grafar í gær. Útför hennar fór fram frá Neskirkju. Ragn
hild ur fædd ist í Reykja vík 26. maí 1930. Hún var kjörin á þing ein kvenna árið 1956 aðeins tuttugu og sex ára gömul. Ragn hild ur var önn ur kon an 
hér á landi til að gegna ráðherra embætti og fyrst kvenna til að gegna embætti mennta málaráðherra (19831985) og embætti heil brigðis og trygg
inga málaráðherra (19851987). Ragn hild ur varð einnig fyrst kvenna for seti í deild um Alþing is, en hún var for seti neðri deild ar þings ins 19611962 
og síðar 19741978. Þá var hún fyrsta kon an sem gegndi embætti for seta Norður landaráðs. Fréttablaðið/Ernir

ViðSkipti Landsbankinn hafði við 
sölu á hlut sínum í Borgun enga vitn-
eskju um að Borgun ætti yfirhöfuð 
rétt til greiðslna vegna valréttar í 
tengslum við samruna Visa Inc. og 
Visa Europe, kæmi til þess að hann 
yrði virkjaður. Þetta kom fram í yfir-
lýsingu frá bankanum í gærkvöldi.

„Fyrir helgi sendi Landsbankinn 
skriflega fyrirspurn til Borgunar og 
óskaði eftir skýrum svörum um það 
hvort upplýsingar hafi legið fyrir 
hjá félaginu eða stjórnendum þess 
um að Borgun kynni að eiga rétt 
til greiðslna á grundvelli umrædds 
valréttar,“ segir í yfirlýsingu Lands-
bankans. 

Þar segir að í yfirlýsingu Borgunar 
sem send hafi verið fjölmiðlum í 
gær sé spurningum Landsbankans 
ekki svarað. „Þar kemur ekki fram 
hvort Borgun eða stjórnendur þess 
hafi vitað að fyrirtækið ætti rétt til 
greiðslna vegna valréttarins. Engin 
svör hafa borist beint til Landsbank-
ans en bankinn væntir þess að þau 
berist á morgun [í dag], þriðjudaginn 
9. febrúar, líkt og óskað var eftir.“ 

Haukur Oddsson, forstjóri Borg-
unar, kvaðst í gær ekki vilja bregðast 
við að svo stöddu. – kbg

Bankinn 
telur svara 
að vænta  
frá Borgun

Stjórnmál Ráðinn hefur verið 
nýr aðstoðarmaður Gunnars Braga 
Sveinssonar utanríkisráðherra, 
Gauti Geirsson, 22 ára rekstrar-
verkfræðinemi við Háskólann í 
Reykjavík. Gauti hóf störf í gær. 

Að því er kemur fram í frétt á vef 
ráðuneytisins hefur Gauti starfað sem 
háseti og vélstjóri á togara og farþega-
skipum. Í viðtali við fréttastofu í gær 
sagðist Gauti sinna starfinu með skóla 
en um hálft starf er að ræða hjá ráðu-
neytinu. „Þetta kom bara skemmti-
lega á óvart og ég hlakka til að takast 
á við þetta,“ segir hann.

Gunnar Bragi er fyrir með einn 
aðstoðarmann, Sunnu Gunnars Mar-
teinsdóttur. – kbg, bá

Ungur til 
aðstoðar

Gauti Geirsson 
nýr aðstoðar-
maður ráðherra
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YARIS TREND er lipur í snúningum og geislar af fegurð og krafti. Tryggðu þér þessa sérútgáfu af einum 
vinsælasta bíl seinni ára sem býðst í takmarkaðan tíma hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi.  

Renndu við og reynsluaktu nýjum Yaris Trend í bensín-, dísil- eða hybrid-útgáfu.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM*

ÍS
LE

N
SK

A/
SI

A.
IS

/T
O

Y 
73

36
1 

03
/1

5

TOYOTA TOUCH & GO

Verð frá: 2.760.000 kr.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

YARIS TREND lipur í snúningum

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

     *Viðkomandi þarf að vera meðlimur í Icelandair Saga Club.
       Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
       Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.



Leiðrétt

Nafn Reimars Péturssonar, 
formanns Lögmannafélags Íslands, 
misritaðist í aðsendri grein í 
Fréttablaðinu í gær. Beðist er 
velvirðingar á mistökunum.

Sumarið
2016 er komið

Allt að
20.000 kr. 
bók.afsl. á mann 

til 22. febrúar

Bæklingurinn er kominn

LögregLumáL „Það þarf að vinna 
inn traust til að blekkja fólk til að 
leggja fram fé í eitthvað sem er 
ekki neitt,“ segir Hafliði Þórðarson, 
lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á 
höfuð borgarsvæðinu sem hefur sér-
hæft sig í fjársvikum.

Karlmaður á fertugsaldri, Einar 
Ágústsson, hefur verið ákærður 
fyrir að svíkja nærri 75 milljónir 
króna út úr fjórum einstaklingum 
á árunum 2010 til 2012. Samkvæmt 
ákæru taldi Einar fólkinu trú um að 
hann starfrækti fjárfestingarsjóðinn 
Skajaquoda Fund. Sjóðurinn var 
aldrei til nema að nafninu til.

Einar hefur sömuleiðis verið til 
rannsóknar hjá sérstökum sak-
sóknara vegna annarra mála, miðað 
við fréttaflutning af honum frá því 
í október á síðasta ári. Hann og 
bróðir hans söfnuðu metupphæð 
í gegnum fjöldasöfnunarsíðuna 
Kickstarter fyrir sólarrafhlöðu, raf-
magnssnúru sem á að virka fyrir allt 
og vindmyllu. Vefsíðan lokaði að 
endingu á auglýsingar bræðranna 
á síðunni vegna gruns um að ekki 
væri innistæða fyrir loforðum þeirra 
um vörurnar.

„Fjársvikamál taka á sig allar 
myndir nú til dags og svokallað 
Nígeríusvindl hefur að mestu leyti 
færst yfir á samfélagsmiðlana,“ segir 
Hafliði. Hann segir að allir hafi lent 
í því á einhverjum tímapunkti að fá 
vinabeiðnir frá ókunnugu fólki úti 
í heimi. Svikarar reyni að stofna til 
persónulegra sambanda við fórnar-
lömb sín og vinna inn traust.

„Fólk er mismunandi statt í lífinu, 
hefur lent í áföllum eða er einmana 
og leiðist. Það eru einhver örfá pró-
sent sem falla fyrir þessu en það er 
nóg. Í svikum almennt er verið að 
styrkja væntingar manna til að fá 
þá til að leggja fram fé.“

Hafliði segir að málin geti orðið 
viðkvæm þegar til ástarsambanda 
hafi verið stofnað í gegnum netið. 
Þá hefur viðkomandi jafnvel átt í 
sambandi lengi við svikarann og 
borgað undir hann flugfargjöld eða 
aðstoðað í neyð. „Ég held að í þeim 
málum sé bara lítill hluti sem leitar 
til lögreglu.“

Eins geti fólk lent í svikamyllu 
þar sem það aðstoðar við að þvætta 
peninga. Þá er haft samband við 
fólk og það beðið um að taka við 

fé á reikning sinn og millifæra það 
áfram. Í staðinn fær fórnarlambið 
væga þóknun. „Það er fátt frítt í 
þessum heimi. Stundum ýta menn 
til hliðar eðlilegri gagnrýni í þeirri 
von að þeir græði eitthvað.“

Hafliði segir að það sé engin erki-
týpa svikara til. „Ég get ekki sett fing-
urinn á einhverja týpu en eðli málsins 
samkvæmt eru þeir góðir að sannfæra 
fólk. Til þess að blekkja þarftu að hafa 
taugar í það að geta logið og blekkt.“ 
snaeros@frettabladid.is

Fórnarlömb fjárplógsstarfsemi 
skammast sín fyrir trúgirnina
Búið er að ákæra karlmann fyrir ríflega 70 milljóna króna svik og blekkingar. Lykillinn að fjársvikum er að 
stofna til persónulegs sambands við fórnarlambið. Svokallað Nígeríusvindl hefur að mestu leyti færst yfir á 
samfélagsmiðlana. Stundum lendir fólk í svikamyllu glæpamanna sem nota það til að þvo illa fengið fé.

Fólkið lagði samtals 75 milljónir króna inn á reikning Einars í þeirri von að peningarnir myndu ávaxtast. Þau höfnuðu viðtali 
þegar Fréttablaðið leitaði til þeirra. Fréttablaðið/Valli

Fjársvikamál taka á 
sig allar myndir nú 

til dags og svokallað Nígeríu
svindl hrfut að mestu leyti 
færst yfir á sam
félagsmiðlana.
Hafliði Þórðarson, 
lög reglufulltrúi hjá 
lögreglunni á höfuð
borgarsvæðinu

ÞýskaLand Seðlabankastjórar Þýska-
lands og Frakklands, Jens Weidmann 
og Francois Villeroy de Galhau, vilja 
að evruríkin komi sér upp sameigin-
legu fjármálaráðuneyti. Þetta sé nauð-
synlegt til að takast á við efnahagslegt 
ójafnvægi ríkjanna. Gera þurfi víðtækar 
kerfisbreytingar á myntbandalaginu, 
þannig að fullveldi í ríkisfjármálum 
verði að verulegu leyti flutt frá ein-
stökum ríkjum yfir í sameiginlega ráðu-
neytið. Jafnframt yrði stofnað óháð 
fjármálaráð. Þetta sé nauðsynlegt til að 
endurheimta traust til evrusvæðisins. 

Hinn kosturinn, í núverandi stöðu, 
sé að dreifa valdinu sem mest frá 
Bruss el til aðildarríkjanna, en því 
myndi þá fylgja að settar yrðu mjög 
strangar reglur um ríkisfjármálin. 

Aðildarríkin myndu þá halda full-
veldi sínu, en á móti mætti reikna með 
því að samstaðan yrði minni.

Þeir Widmann og Galhau kynna 
þessa hugmynd sína í aðsendri grein, 
sem birtist í þýska dagblaðinu Süd-
deutsche Zeitung í gær. – gb

Vilja sameiginlegt fjármálaráðuneyti

Jens Weidmann, seðlabankastjóri Þýskalands. Fréttablaðið/EPa

samféLag „Ofbeldi er alltaf alvarlegt 
en við vitum líka að sumir hópar 
eru líklegri en aðrir til þess að sæta 
ofbeldi og eiga jafnframt erfiðara 
með að sækja sér hjálp. Fötluð börn 
eru viðkvæmur hópur hvað þetta 
varðar,“ segir Eygló Harðardóttir, 
félags- og húsnæðismálaráðherra, 
sem hefur ákveðið að veita Barna-
verndarstofu þriggja milljóna króna 
framlag til að styrkja rannsókn og 

meðferð mála þegar grunur er um 
að fatlað barn hafi sætt ofbeldi.

Bragi Guðbrandsson, forstjóri 
Barnaverndarstofu, segir fjármagnið 
verða nýtt til þess að kaupa sérfræð-
inga til landsins frá Bandaríkjunum. 
„Þeir munu vinna hér í þrjá daga 
með okkur og við höldum ráðstefnu 
fyrir fagfólk sem starfar í Barna-
vernd og þá sem koma að greiningu 
og þjónustu við fötluð börn.“

Bragi segir helstu nýjungar 
varðandi rannsóknarviðtöl verða 
kynntar sem og þjónustu og áfalla-
meðferð fyrir þolendur. „Megin-
áherslan er á fötluð börn og ofbeldi 
gegn þeim en við einskorðum 
okkur ekki við þann aldurshóp. 
Við sjáum ríka ástæðu til þess að 
nota sömu rannsóknaraðferðir við 
vinnslu brota þegar fullorðið fatlað 
fólk á í hlut.“

Fræðslan verður með því fyrir-
komulagi að efnt verður til ráðstefnu 
þar sem fagfólki, sem aðkomu hefur 
að þessum málum, verður veitt 
almenn fræðsla. Í kjölfarið verður 
haldið námskeið um efnið fyrir 
starfsfólk stofnana sem vinnur að 
málefnum fatlaðs fólks og annað 
námskeið fyrir starfsfólk Barnahúss 
þar sem fjallað verður um rannsókn 
og meðferð þessara mála. – kbg

Barnaverndarstofa fær framlag vegna ofbeldis í garð fatlaðra barna
Fræðin kenna okkur 
að fólk með fötlun er 

oft berskjaldað og er í áhættu
hópum gagnvart 
þeim sem hafa 
langanir til að 
misnota.

Bragi Guðbrandsson

menntamáL Samræmd próf í grunn-
skólum verða lögð fyrir með raf-
rænum hætti frá og með haustinu 
2016. Þá verða þau samræmdu próf 
sem undanfarin ár hafa verið haldin 
að hausti í tíunda bekk færð til vors 
í níunda bekk.

Frá þessum breytingum var greint 
í frétt á vef mennta- og menningar-
málaráðuneytisins í gær. Þar segir 
að breytingarnar byggi á tillögu 
Menntamálastofnunar, sem muni á 
næstunni kynna breytt fyrirkomu-
lag samræmdra prófa og greina frá 
því hvenær þau verði lögð fyrir á 
næsta skólaári.

Tilfærsla samræmdu prófanna 
hefur það í för með sér að ekkert 
próf verður haldið í tíunda bekk 
næsta haust. Þeir nemendur sem 
verða í tíunda bekk á næsta skóla-
ári munu í staðinn þreyta próf vorið 
2017, á sama tíma og níundu bekk-
ingar. – kbg

Samræmd próf 
færð í 9. bekk

nOregur Þekktir kynferðisglæpa-
menn hafa beitt börn í húsnæði 
fyrir flóttamenn í Noregi ofbeldi. 
Um er að ræða glæpamenn sem búa 
í húsnæði fyrir flóttamenn og einnig 
glæpamenn sem venja komur sínar 
þangað. Þeir sjást oft í kringum hús-
næði þar sem eru börn sem koma 
ein síns liðs.

Norska lögreglan vill ekki segja 
frá fjölda tilfella en tekur fram 
að líklega séu þau fleiri en greint 
hefur verið frá, meðal annars vegna 
þeirrar reynslu sem margir hælis-
leitendur hafa af lögreglu og yfir-
völdum í öðrum löndum. – ibs

Flóttabörn 
útsett fyrir 
kynferðislegu 
ofbeldi
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www.volkswagen.is

Volkswagen Polo. Fyrir alla muni.

Polo. Gerir gæðamuninn.

Þegar þú hefur kynnst gæðunum, þægindunum og tækninni sem Volkswagen Polo býr yfir 
duga engar málamiðlanir. Komdu í reynsluakstur og finndu gæðamuninn.

VW Polo Trend & Style:

Sjálfskiptur: 2.990.000 kr.

2.690.000 kr.

Staðalbúnaður í Trend & Style

• Hiti í framsætum
• Hraðastillir
• Leðurklætt aðgerðarstýri
• Litaskjár í mælaborði

• Nálgunarvarar að aftan
 og framan
• Skyggðar rúður
• 15" Estrada Álfelgur

• Start/Stop búnaður
• Halogen aðalljós
• Bluetooth búnaður fyrir 
 síma og afspilun

• Stöðugleikastýring
• Spólvörn
• Composition Touch útvarp 
 m/4 hátölurum



Konu bjargað

 Björgunarmenn rétta hér á milli sín konu frá Víetnam sem bjargað var í gær úr rústum húss sem hrundi í 
Tainan-borg í jarðskjálfta upp á 6,4 stig. Skjálftinn reið yfir suðurhluta Taívans að morgni laugardags. Í gær var 
yfir hundrað manns enn saknað og staðfest að 38 hið minnsta hefðu látið lífið í skjálftanum. Fréttablaðið/EPa

umhverfismál Landgræðsla ríkis-
ins og fimm sveitarfélög á Suður-
landi hafa undirritað samstarfs-
samning til átta ára um nýtingu 
seyru til landgræðslu. Sveitarfélögin 
sem koma að þessum samningi eru 
Hrunamannahreppur, Bláskóga-
byggð, Grímsnes- og Grafnings-
hreppur, Skeiða- og Gnúpverja-
hreppur og Flóahreppur.

Efnið [kalkaður lífrænn úrgangur 
– til dæmis úr rotþróm] sem til fell-
ur verður notað innan landgræðslu-
girðingar á Hrunamannaafrétti. 
Einnig geta önnur svæði í sveitar-
félögunum komið til greina eftir 
samkomulagi aðila ef þau henta 
og uppfylla að öðru leyti skilyrði 

til nýtingar á seyru. Í samningnum 
segir meðal annars að sveitarfé-
lögin safni seyru frá þéttbýli, dreif-
býli, sumarhúsum og eftir atvikum 
atvinnurekstri. Frá söfnunarstað 
verður seyran flutt árlega á upp-
græðslusvæði og dreift.

Snemma í september ár hvert 
ætla samningsaðilar að leggja mat 
á framvindu gróðurs á uppgræðslu-
svæðunum. Landgræðslan mun 
síðan fyrir lok nóvember árin 2016, 
2017, 2019 og 2022 skila sérstökum 
skýrslum um ástand gróðurs og 
framvindu á uppgræðslusvæðunum.

Landgræðslan leggur til ráðgjöf og 
fræ til sáningar á uppgræðslusvæð-
unum telji hún þess þörf. – shá

Græða land með seyru
Þörfin fyrir landgræslu á Suðurlandi er víða mikil. Fréttablaðið/róSa

Kolvetnaskert 
og próteinríkt 
með suðrænu 
bragði

– Nú fáanlegt 
í 500 g umbúðum

Náttúrulegur 
sætugjafi

Alþingi Sveinn Arason ríkisendur-
skoðandi hefur sent Einari K. Guð-
finnssyni, forseta Alþingis, bréf 
þar sem hann gagnrýnir ummæli 
Vigdísar Hauksdóttur, formanns 
fjárlaganefndar, harðlega. Sakar 
ríkisendurskoðandi þingmanninn 
um dylgjur í sinn garð. Vigdís sakar 
ríkisendurskoðanda um grímulausa 
þöggunartilburði.

Ástæður bréfaskrifta ríkisendur-
skoðanda til forseta Alþingis eru 
tvenn ummæli Vigdísar Hauks-
dóttur, annars vegar í þættinum 
Eyjunni, á Stöð 2 þann 31. janúar 
síðastliðinn sem og ummæli sem 
féllu degi seinna í þættinum Í bítið 
á Bylgjunni. Í fyrri ummælunum 
sakar Vigdís opinbera starfsmenn 
um að gera starfslokasamninga 
við ríkið án heimildar í lögum og 
umboðsmann Alþingis og ríkis-
endurskoðanda um sofandahátt. 
Í seinni ummælunum segir Vigdís 
fjölskyldutengsl ríkisendurskoð-
anda hafa áhrif á störf hans þar sem 
bróðir hans sé skrifstofustjóri í fjár-
málaráðuneytinu.

Sveinn segir þessi orð Vigdísar 
ekki eiga við rök að styðjast og 
bendir á að fjármálaráðuneytið 
hafi fengið sömu meðferð og önnur 
ráðuneyti. Það séu því dylgjur að 
halda þessu fram. „Það er skoðun 
mín að þingmenn eigi að gæta að 
orðfæri sínu og alveg sérstaklega í 
fjölmiðlum og ræðustól Alþingis,“ 
segir í bréfi Sveins. „Einnig tel ég 
eðlilegt að þeir kynni sér mál og 
málavöxtu þegar þeir tjá sig um mál 
sem eru þeim hugleikin.“

Vigdís gefur lítið fyrir bréfið og 
segir það vera þöggunartilburði af 
hálfu ríkisendurskoðanda. „Þetta er 
afar sérstakt og líklega einsdæmi. 
Þetta er ekki svarbréf til mín heldur 
klögunarbréf til forseta þingsins 
og um augljósa þöggunartilburði 
að ræða,“ segir Vigdís. „Hvorki 
hann né ríkisendurskoðandi hafa 
lögsögu yfir mér þar sem ég sæki 
umboð mitt til kjósenda og hef 
fullan málfrelsisrétt samkvæmt 
stjórnar skrá lýðveldisins. Einn-
ig minnist ég þess ekki að ríkis-
endurskoðandi hafi skrifað forseta 
bréf þegar fyrirrennari minn, Björn 
Valur Gíslason, sleit öllum sam-
skiptum við stofnunina á síðasta 
kjörtímabili.“

Ekki náðist í Einar K Guðfinnsson 
við vinnslu fréttarinnar. 
sveinn@frettabladid.is

Vigdís Hauksdóttir 
formaður fjárlaga-
nefndar

Sveinn arason  
ríkisendurskoðandi

Klögunarbréf 
og tilburðir  
til þöggunar
Sveinn Arason ríkisendurskoðandi hefur sent for-
seta Alþingis bréf þar sem hann kvartar yfir orðum 
Vigdísar Hauksdóttur, formanns fjárlaganefndar 
þingsins. Hún telur þetta einsdæmi og afar sérstakt.  
Ríkisendurskoðandi verði að þola gagnrýni.
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ford.is

Ford Fiesta er nýi besti vinur þinn: Hiti er í framsætum og 3,5 tommu upplýsingaskjár í mælaborði. Farangursrýmið er einstaklega rúmt (290 lítra). CO2 gildin eru óvenu lág fyrir bensínvél. Beinskiptur Fiesta fær frítt í 
stæði í miðborg Reykjavíkur. Ford MyKey, brekkuaðstoð og EasyFuel er staðalbúnaður. Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns. Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því 
mjög fljótur að hitna sem er afar hentugt á köldum vetrarmorgnum!  Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km.  Ford Fiesta, EcoBoost 
bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km.  Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður 
getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

NÝR FORD FIESTA
Ford Fiesta er mest seldi smábíll Evrópu. Það kemur ekki á óvart því 
útlitið er rennilegt og staðalbúnaðurinn glæsilegur. 

Hann höfðar jafnt til þeirra sem kunna að meta framúrskarandi aksturs-
ánægju og þeirra sem velja sparneytni og öryggi.

Fiesta er fáanlegur með margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur 
verið valin vél ársins (e. International Engine of the Year), þrjú ár í röð. 

Ford Fiesta er mest seldi  
smábíll Evrópu 

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Fiesta, mest selda smábíls Evrópu  
- komdu og prófaðu

FORD FIESTA 

FR
Á 2.390.000 KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á 2.740.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR

Ford_Fiesta_bestivinur_5x38_20150104_END.indd   1 5.1.2016   09:10:01
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Finndu okkur  
á facebook

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

Tyrkland Þýskir lögreglumenn ætla 
að aðstoða Tyrki við eftirlit á landa
mærum Sýrlands, til að hægja eitthvað 
á flóttamannastraumnum þar yfir. 
Ennfremur verði Atlantshafsbanda
lagið fengið til aðstoðar.

Þetta kom fram á fundum Angelu 
Merkel Þýskalandskanslara með 
ráðamönnum í Tyrklandi í gær. Hún 
hélt þangað til að leggja áherslu á að 
aðgerðaáætlun Tyrkja og Evrópusam
bandsins, sem samþykkt var í nóvem
ber, komist sem fyrst til framkvæmda. 

Hún hitti þar bæði Ahmet Davut
oglu forsætisráðherra og Recep Tayyip 
Erdogan forseta.

„Við þurfum að ná árangri hratt,“ 
sagði hún einnig. „Börnin, sem komast 
ekki í skóla, vilja ekkert fara í skóla eftir 
tvö ár heldur vilja þau komast í skóla 
mjög fljótt.“

Merkel ræddi jafnframt um loftárásir 
Rússa á uppreisnarmenn í borginni 
Aleppo í Sýrlandi, og sagði þjáningar 
fólks þar skelfilegar.

„Það sem er að gerast við landa
mæri Tyrklands og Sýrlands er virki
lega ömurlegt,“ sagði hún. „Við þessar 
aðstæður er varla hægt að halda neinar 
friðarviðræður, og því verður að finna 
lausn á þess ástandi.“

Friðarviðræður, sem halda átti í Genf 
í síðustu viku, fóru út um þúfur vegna 
árásanna á sýrlensku borgina Aleppo. 
Merkel sagði nauðsynlegt að koma 
þessum viðræðum af stað á ný. 

Hún sagðist einnig ætla að tryggja 
stuðning við samstarf Grikklands og 
Tyrklands um að koma flóttafólki frá 
Grikklandi aftur til Tyrklands.

„Það þýðir ekki að Tyrkland verði að 
taka við öllum flóttamönnum, heldur 
að sýrlenskt flóttafólk fái möguleika 
á að koma til Evrópu, en ekki eftir 
þessum ólöglegu leiðum eins og nú er, 
þar sem fólk, sölufólk verður maður 
að segja, græðir fé á ógæfu saklausra,“ 
sagði Merkel í Tyrklandi í gær. „Þessari 
hættulegu leið viljum við breyta í lög
lega leið, sem er skipulögð af okkur.“

Hún sagði fé frá Evrópusambandinu 
nú þegar standa Tyrkjum til boða og nú 
verði að koma því í notkun sem fyrst. 
„Ef það vantar svo meira fé, þá getum 
við rætt það aftur en núna verður fara 
að sjást eitthvað áþreifanlegt.“

Það sem af er þessu ári hafa um 400 
manns drukknað í hafinu milli Tyrk
lands og Grikklands. 
gudsteinn@frettabladid.is

Merkel þrýstir á Tyrki og heitir aðstoð
Vill að Tyrkir hefji sem fyrst aðgerðir til að hægja á flóttamannastraumnum og fái án tafar fé frá Evrópusambandinu, sem samið var um.

Aðgerðaáætlun

Þann 29. nóvember síðastliðinn samþykktu fulltrúar Tyrklands og Evrópu-
sambandsins aðgerðaáætlun, sem felur í sér að Evrópusambandið útvegi 
Tyrkjum þrjá milljarða evra í aðstoð, sem Tyrkir eigi að nota til þess að 
bæta aðbúnað flóttafólks í Tyrklandi. Jafnframt eigi Tyrkir að sjá til þess að 
verulega dragi úr flóttamannastraumnum yfir til Evrópu.

Angela Merkel Þýskalandskanslari ásamt Ahmet Davutoglu, forsætisráðherra Tyrklands, á blaðamannafundi í Ankara í gær. FréTTAblAðið/EPA

Við sjáum ekki að 
ungt fólk sé að 

kaupa sér allt of dýra bíla á 
háum lánum af því að það 
eru þessi þök á lántöku. Við 
fögnum því.

Jón Trausti Ólafsson, 
framkvæmdastjóri 
Öskju og formaður  
Bílgreinasam-
bandsins

ViðskipTi Hlutfall bílakaupenda sem 
taka bílalán hefur farið hækkandi 
undanfarin misseri að sögn forsvars
manna bílaumboða.

Skúli Skúlason, framkvæmdastjóri 
sölusviðs BL, segist finna fyrir aukn
ingu í sölu til einstaklinga. „Hún var 
yfir 60 prósent á síðasta ári ef ég man 
rétt. Aukning í lánum er að sjálfsögðu 
í hlutfalli við það.“

Ekki hefur orðið fjölgun á svokölluð
um 90 prósenta lánum hjá BL. „Þetta er 
yfirleitt gert á skynsamlegum nótum, 
fólk er með bíl upp í og pening og svo 
lán fyrir restinni,“ segir Skúli.

Úlfar Hinriksson, framkvæmda
stjóri Suzuki bíla, segir að samhliða 
aukinni sölu til einstaklinga hafi lán
taka aukist. „Það hefur smátt og smátt 
verið að aukast frá hruni. Fyrir tveimur 
til þremur árum þá var mjög lítið um 
lán. En maður verður ekki var við að 
það sé einhver ógurleg sveifla, að menn 
séu að taka hæstu lán. Það er mikið um 
að fólk sé með eldri bíl upp í nýjan og 
fái þá einhvern hluta að láni.“

Jón Trausti Ólafsson, framkvæmda
stjóri Öskju og formaður Bílgreina
sambandsins, segist einnig finna fyrir 
aukningunni, en tekur undir það að 

hann finni fyrir skynsamlegri hegðun 
en fyrir hrun. „Skilyrði til að taka bíla
lán eru nú strangari en áður. Núna er 
hámarkslán á einstakling án þess að 
fara í greiðslumat tvær milljónir og 
fjórar milljónir fyrir hjón,“ segir Jón 
Trausti.

Jón Trausti segir að fólk taki lægri 
lán en áður. „Við sjáum ekki að ungt 
fólk sé að kaupa sér allt of dýra bíla á 
háum lánum af því að það eru þessi 
þök á lánin. Við fögnum því.“

Jón Trausti segir þó fjölgun níutíu 
prósenta lána töluverða, en það sé hins 
vegar til kaupa á ódýrari bílum.

Árni Þorsteinsson, sölustjóri 
Volkswagen, finnur líka fyrir aukningu 
bílalána. „Áður fyrr var fólk að labba 
inn á bílasölu með milljón og kaupa 
sér bíl á milljón. Núna er fólk meira að 
labba inn með milljón og kaupa sér bíl 
á þrjár milljónir.“ Hann tekur undir 
með Jóni Trausta að yngra fólk komi 
inn í sýningarsalina en áður.

Árni segir þó að ekki sé mikið um 
90 prósenta lán hjá þeim hópi. „Þau 
hafa ekki náð fluginu sem maður 
skyldi ætla. Það virðist þó vera að 
fleiri séu að fara í greiðslumat, við 
merkjum það alveg.“ – sg

Færist í aukana á ný að einstaklingar taki sérstök bílalán

Þessari hættulegu 
leið viljum við 

breyta í löglega leið, sem er 
skipulögð af okkur.

Angela Merkel, kanslari Þýskalands

JafnréTTismál Seðlabanki Íslands 
hefur farið yfir verklag til að koma í 
veg fyrir að brot á jafnréttismálum 
eigi sér stað aftur þegar kemur að 
ráðningu og launum starfsmanna.

Á föstudaginn greindi Frétta
blaðið frá því að Seðlabankinn hefði 
brotið jafnréttislög í þrígang á jafn 
mörgum árum. Í svar við fyrirspurn 
frá blaðinu kemur fram að málin 
hafi haft áhrif á verklag Seðlabank
ans.

Í fyrra tilvikinu, þegar karl var 
ráðinn þegar kona var metin jafn 
hæf, hefur verið farið yfir verklag 
til að sjá til þess að ákveðin mistök 
í ráðningarferli muni ekki eiga sér 
stað aftur. Einnig hefur verið farið 
yfir síðari tilvikin, þar sem um var 
að ræða hærri byrjunarlaun hjá 
karli en konum sem öll voru ráðin 
sem sérfræðingar í jafn verðmætum 
störfum, með það í huga að þau 
endurtaki sig ekki.

Seðlabankinn fer yfir laun starfs
manna tvisvar á ári, með tilliti til 

þess hvort einhvers staðar sé um að 
ræða óútskýrðan launamun á milli 
kynja. Starfs og rekstraráætlun 
þessa árs tekur meðal annars mið af 
því og meðal þess sem nú er unnið 
að er sérstök gagnasöfnun vegna 
launagreiningar í bankanum í sam
starfi við ytri þjónustuaðila.

Bankinn hefur sett sér jafnréttis

stefnu á grunni laga um jafna stöðu 
og jafnan rétt kvenna og karla. Þar 
starfar einnig jafnréttisnefnd með 
það meginhlutverk að fylgja eftir 
áherslum og stefnum bankans í 
jafnréttismálum. Seðlabankinn 
mun þannig kappkosta að ákvæð
um og anda jafnréttislaga verði fylgt 
í hvívetna. – sg

Farið yfir launamál tvisvar á ári

Forsvarsmenn Seðlabankans segja að hann hafi lært af málunum sem komu upp í 
kærunefnd jafnréttisnefndar. FréTTAblAðið/AnDri MArinó
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Sjóvá 440 2000

sjova.is

Okkur finnst að þeir 
sem lenda ekki í tjóni 
eigi að njóta þess með 
betri kjörum.

Þess vegna fá viðskipta-
vinir okkar sem eru  
í Stofni endurgreiðslu  
ef þeir eru tjónlausir.
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Hvaða mál eru það sem standa Íslendingum næst? 
Mér sýnist frábært framtak Kára Stefánssonar 
með undirskriftasöfnun sinni sýna og sanna 

að það eru heilbrigðis- og velferðarmálin sem fólkið í 
landinu vill að stjórnvöld leggi nú megináherslu á. Ég er 
reyndar ekki endilega sammála Kára um að það eigi að 
miða framlag til heilbrigðismála við einhverja tiltekna 
prósentu af vergri þjóðarframleiðslu. Vel getur verið að 
það þurfi jafnvel að setja meira í uppbyggingu heilbrigð-
iskerfisins um nokkurra ára skeið til þess endurreisa 
það. Því skal haldið til haga að ríkisstjórnin hefur aukið 
framlög verulega til heilbrigðiskerfisins og velferðar-
mála á þessu kjörtímabili, en það er þó greinilegt að 
það er hávær krafa um að gert verði enn betur. Á þessar 
raddir kjósenda verður ríkisstjórnin að hlusta.

Það er afar mikilvægt að stjórnmálamenn hafi góða 
tilfinningu fyrir því hvernig þjóðarhjartað slær hverju 
sinni og leggi við hlustir. Forystumenn þjóðarinnar 
verða því að vera í góðu sambandi við almenning í 
landinu og aldrei hefur það verið eins auðvelt og nú 
eftir að samfélagsmiðlarnir urðu eins sterkir og raun 
ber vitni. Ríkisstjórninni hefur tekist að leysa mörg erfið 
verkefni eins og skuldaleiðréttinguna, afnám fjármagns-
hafta og að koma á stöðugleika í efnahagslífinu þar 
sem nú er mikill vöxtur og ríkissjóður er rekinn réttum 
megin við núllið.

En ríkissjóður er ekki botnlaus. Ekki viljum við skuld-
setja okkur meir en nú er, þar sem 80 milljarðar fara í 
vexti á ári. Þetta eru algerir blóðpeningar. Mikilvægt 
er því að einbeita sér að því að lækka vaxtakostnaðinn 
með niðurgreiðslu skulda eins og fjármálaráðherra er 
að gera. En einhvers staðar verður að taka þá peninga 
sem við viljum leggja af mörkum til heilbrigðis- og vel-
ferðarmála. Þá skapast augljóslega svigrúm. Enn fremur 
verðum við að velja. Á til að mynda að fresta jarðganga-
gerð, fresta kaupum á nýjum Herjólfi svo dæmi sé tekið 
og gera öflugra átak í að skera niður ríkisútgjöld? Það 
verður að vera breið sátt um það hvaðan þeir peningar 
eiga að koma sem þarf í endurreisn heilbrigðiskerfisins. 
Svo ríkan vilja stórs hluta þjóðarinnar sem hefur lagt 
undirskriftasöfnun Kára lið verður að virða. Vinnum 
saman að því að finna lausnina, en vilji er allt sem þarf.

Kári og forgangsmálin

Það verður að 
vera breið sátt 
um það 
hvaðan þeir 
peningar eiga 
að koma sem 
þarf í endur-
reisn heil-
brigðiskerfis-
ins.Lyfjaval.is • sími 577 1160 

Bílaapótek Hæðasmára
Mjódd Álftamýri

20%
afsláttur
af öllum pakkningum

Afslátturinn gildir í febrúar.
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Sveinn og Vigdís
Ríkisendurskoðandi og formaður 
fjárlaganefndar eru komin í hár 
saman. Ríkisendurskoðandi sá sig 
knúinn til að senda forseta þingsins 
bréf þar sem hann fer yfir meintar 
dylgjur og rangfærslur formanns-
ins. Vigdís svarar honum fullum 
hálsi í frétt í Fréttablaðinu í dag og 
sakar hann um þöggunartilburði í 
sinn garð sem hún muni ekki hlusta 
á. Það er í sjálfu sér ekki nýmæli að 
fólk kveinki sér yfir orðum hátt-
virts formanns fjárlaganefndar. 
Það er hins vegar ekki boðlegt að 
forsvarsmaður ríkisstofnunar og 
sá þingmaður sem hefur mest völd 
þegar kemur að fjárlögum hvers árs 
skuli ekki vera í farsælla sambandi 
en raun ber vitni.

Rangur misskilningur
Ríkisútvarpið birti í gær frétt þess 
efnis að rangur þáttur af hinni 
geysivinsælu sakamálaþátta-
röð Ófærð Baltasars Kormáks 
hafi farið í loftið. Á sunnudags-
kvöld beið alþjóð í ofvæni eftir 
að þátturinn hæfist. Þetta voru 
ekki einu mistök tæknideildar 
Ríkisútvarpsins þetta kvöldið því 
röng útgáfa af heimildarmynd 
um flóttamenn frá Sýrlandi fór 
einnig í loftið. Ekki hefur tekist 
að bera kennsl á fleiri „rangar 
útsendingar“ Ríkisútvarpsins á 
þessu ári. Hins vegar yrði alþjóð 
gríðarlega glöð ef röng útgáfa af 
leikjum íslenska landsliðsins í 
handknattleik frá EM í Póllandi 
hefði ratað á skjái landsmanna. 
sveinn@frettabladid.is

Það virðist 
nefnilega vera 
sprengidagur 
alla daga í 
íslensku 
samfélagi. 

Sprengidagur er auðsjáanlega einn mikilvægasti 
dagur ársins fyrir íslensku þjóðina enda skulu 
ofgnótt og óhóf höfð að leiðarljósi og það án 
eftirsjár. Íslenskara verður það nú tæpast.

Fræg er saga af þjóðþekktum manni sem 
þjáðist af nýrnaveiki og var saltmeti manngarminum 
því hið mesta eitur. Sá var hængur á að ekkert vissi 
hann betra en saltkjöt og baunir og oftar en ekki, á 
þessum merkisdegi sem sprengidagur er svo sannarlega, 
ákvað blessaður maðurinn að láta þetta ekki á móti sér 
heldur lét undan ást sinni á þessum rammíslenska mat 
og beið síðan afleiðinganna. Afleiðingin varð oftar en 
ekki að blessaður maðurinn var sóttur í sjúkrabíl og 
færður til sjúkrahúsvistar sér til heilsubótar aðfram-
kominn af verkjum og emjandi: „Ég sé ekki eftir neinu!“

Hvort sagan er sönn eða bara óhóflega fært í stílinn 
er best að hafa sem fæst orð um. En íslensk er hún og 
það verður ekki af okkur tekið að eftirsjá virðist ekki 
vera ofarlega í hugum okkar Íslendinga. Við seldum 
og einkavæddum bankana sem síðan þöndust út á 
ljóshraða og sprungu í andlitið á okkur en enginn sá 
eftir neinu. Í fangelsum sitja menn sem telja sig órétti 
beitta og sjá ekki eftir neinu. Við virðumst vera búin að 
naga heilbrigðiskerfið inn í merg en enginn virðist sjá 
eftir neinu. Við höfum lagt ómetanlegar náttúruperlur 
í rúst í nafni stóriðju og hreppapólitíkur en enginn sér 
eftir neinu. Niðurskurður í opinberri þjónustu, velferð, 
menntun og menningu á vegum ríkis og sveitar félaga 
virðist fyrir lifandis löngu vera orðinn samgróinn 
daglegu lífi en ekki er vitað til þess að nokkur sjái eftir 
nokkrum sköpuðum hlut. Alveg er þetta stórmerkilegt.

Það virðist nefnilega vera sprengidagur alla daga í 
íslensku samfélagi. Hver og einn kappkostar að troða 
í sig og sína eins og enginn sé morgundagurinn og 
stjórnsýslan virðist öll miða að því að halda sér á floti 
og hámarka gróða dagsins í dag, sparnað morgun-
dagsins og kannski í besta falli útkomuna innan kjör-
tímabilsins. Lengra nær nú hugsunin sjaldnast. Ólíkt 
því sem var hjá salkjöts- og baunafíklinum er nefnilega 
hægt að ýta afleiðingunum á undan sér, vona það besta 
og sjá ekki eftir neinu.

Ef eitthvað er að marka skoðanakannanir þá 
virðist þó stór hluti þjóðarinnar oft og iðulega sjá eftir 
því hvernig hann ráðstafaði atkvæði sínu í síðustu 
kosningum og kosningunum þar áður og líka fyrir það. 
En það er alltaf of seint því fjögur ár eru langur tími 
í pólitík. Þessu þurfum við að breyta. Við þurfum að 
breyta hugsuninni, valdajafnvæginu og framtíðinni ef 
ekki á illa að fara. Því auðvitað er það svo að það vill 
enginn í raun og veru að afkomendur okkar lendi á 
sjúkrabörunum fyrir þetta endalausa sprengidagsfyll-
erí samtímans þar sem allt er étið, engu eirt og enginn 
sér eftir neinu.

Einn sprengidagur á ári er nefnilega alveg nóg og við 
skulum bara njóta hans fyrst hann er í dag. Verði ykkur 
að góðu!

Ég sé ekki eftir 
neinu! 
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EINSTÖK
TILBOÐ!

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík   
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

GERÐU FRÁBÆR KAUP 

KIA SPORTAGE 
Nýskr. 02/15, ekinn 51 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð áður kr. 5.120.000

TILBOÐSVERÐ!
4.290 þús.

RENAULT MEGANE SPORT T.
Nýskr. 06/13, ekinn 53 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.820.000

TILBOÐ kr. 2.190 þús.

HYUNDAI i40 WAGON PREMIUM
Nýskr. 05/12, ekinn 81 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.150.000

TILBOÐ kr. 2.990 þús.

BMW X1 xDrive
Nýskr. 08/13, ekinn 30 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 6.550.000

TILBOÐ kr. 4.990 þús.

MERCEDES BENZ ML300
Nýskr. 01/11, ekinn 126 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 6.570.000

TILBOÐ kr. 4.990 þús.

HYUNDAI i20 CLASSIC
Nýskr. 07/13, ekinn 60 þús km. 
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 1.790.000

TILBOÐ kr. 1.390 þús.

HONDA ACCORD ELEGANCE
Nýskr. 07/13, ekinn 38 þús km. 
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 3.590.000

TILBOÐ kr. 2.790 þús.

Rnr. 143176

Rnr. 120800

Rnr. 191820

Rnr. 142774

Rnr. 142599

Rnr. 120480

Rnr. 282432

GÖNGUM FRÁ 
FJÁRMÖGNUN Á 

STAÐNUM

WWW.BÍLALAND.IS

Hvort á ríkið eða lífeyris-
sjóðirnir að eiga banka? 
Kannski að bæði ríkið og líf-

eyrissjóðirnir ættu að eiga þá í sam-
einingu? Stjórnvöld hafa heimild til 
að selja hluti ríkisins í bönkunum og 
stefna að því ótrauð. Einhverjir vilja 
að ríkið eigi banka svo hægt sé að 
lækka vexti, en vextir ráðast af hag-
stjórn og aðstæðum í efnahagslífinu 
en ekki því hverjir eiga bankana. Það 
er borin von að vextir verði eins og í 
nágrannalöndum okkar á meðan við 
höfum íslenska krónu. Það hefur 90 
ára harmsaga krónunnar kennt okkur.

Bónusar í bönkum  
eru á kostnað og ábyrgð ríkisins
Hegðan starfsmanna bankanna 
þegar Borgun og Síminn voru seld 
hefur sýnt fram á að þeir silkihansk-
ar sem voru notaðir við endurreisn 

bankanna voru mikil mistök. Ráða-
menn bankanna virðast ekki átta 
sig á þætti þeirra í hruninu og að þar 
þurfi nýjar hugmyndir og allt önnur 
viðhorf að ráða en var fyrir hrun. 
Ein arfleifð hrunsins er að menn 
hafa talið sér trú um að laun og kjör 
yfirmanna í bönkum lúti öðrum 
lögmálum heldur en í fyrirtækjum 
yfirleitt. Þá gleymist að bónusar og 
há laun geta lækkað arðgreiðslur til 
eigendanna hvort sem það eru líf-
eyrissjóðir eða ríkið.

Ef ríkið og/eða lífeyrissjóðirnir 
ættu bankana væri þeim í lófa lagið 
að ná bönkunum niður á jörðina í 
launamálum. Það getur ríkið gert 
með því einu að gera bönkunum ljóst 
að ef þeir fylgja ekki markaðri launa-
stefnu ríkisins þá njóti viðkomandi 
banki ekki baktryggingar ríkisins á 
innlánum. Frammi fyrir því vali eiga 
bankarnir engan annan kost en að 
gangast inn á skilmála ríkisins.

Spyrja lífeyrissjóðirnir  
„hvað gerðir þú í hruninu?“
Lífeyrissjóðirnir sem eru í eigu 
íslenskra launamanna eiga stóra 
hluti og jafnvel meirihluta í stórum 
og smáum fyrirtækjum hér á landi. 

Samt sem áður hafa lífeyrissjóðirnir 
ekki komið sér saman um samræmt 
launakerfi í þeim fyrirtækjum þar sem 
þeir gætu í sameiningu ráðið hvernig 
launum og bónusum væri háttað.

Einnig hafa lífeyrissjóðirnir ekki 
heldur séð ástæðu til að spyrja þá 
sem sjóðirnir hafa ráðið til að stjórna 
fyrirtækjunum hvað þeir höfðust að 
í hruninu. Voru þeir e.t.v. gerendur í 
gjaldþrotum sem svo leiddu til tug-
milljarða tjóns sjóðanna þó svo þeir 
hafi ekki verið sóttir til saka? Er sér-
stök ástæða hjá sjóðunum til að gera 
þessum einstaklingum hátt undir 
höfði og spenna launakröfur í þeim 
fyrirtækjum og öðrum upp úr öllu 
valdi?

Til hvers að eiga banka?

Sæl vertu, Katrín, og takk fyrir 
svarið í Fréttablaðinu 2. febrú-
ar. Það olli mér hins vegar 

nokkrum vonbrigðum að þú skyldir 
ekki svara spurningu minni sem 
var skýr, hvort VG styddi eða væri 
á móti viðskiptabanninu gagnvart 
Rússlandi. Almennur fyrirvari segir 
lítið um það.

Mitt mál fól alls ekki í sér að 
VG bæri ábyrgð á utanríkisstefnu 
Íslands. Hins vegar verða allir að 
bera ábyrgð á sinni afstöðu. Og líka 
á því að taka ekki afstöðu. Stjórn-
málabaráttan hlýtur að snúast um 
að sameinast um málstað sem er 
undirstaða fyrir afstöðu til mikil-
vægra mála. Það er lítið gagn í því 

að velta bara vöngum og láta svo 
kylfu ráða kasti þegar til þess kemur 
að taka ákvarðanir, eins og dæmin 
sanna.

Heildarmyndin
Ég tek undir með þér að horfa verð-
ur á heildarmyndina og það taldi ég 
mig gera í mínu bréfi. Það felur líka í 
sér að leggja alla þætti á vogarskál-
arnar en ekki bara einstaka útvalda. 
Endursameining Krímskaga við 
Rússland var ekki alvarlegasta brot 
gegn fullveldi þjóða í þessu máli. 
Það var hins vegar valdaránið í 
Úkraínu í febrúar 2014, sem ein-
mitt svokölluð „samstaða vestrænna 
ríkja“ stóð á bak við. Samstaða vest-
rænna ríkja er einmitt eitt af gælu-
nöfnum heimsvaldastefnu Banda-
ríkjanna og Evrópusambandsins.

Heildarmyndin af framvindunni 
í Úkraínu og Rússlandi er nægilega 
skýr til að taka afstöðu til réttmætis 
viðskiptabannsins. Vinstrafólki ber 
skylda til að berjast gegn heims-
valdastefnunni, sem hefur farið eldi 

og brennisteini um flesta heims-
hluta undanfarna áratugi. Barátta 
gegn heimsvaldastefnunni er eina 
leiðin til friðsamlegra og sann-
gjarnra lausna á alþjóðamálum.

Í ljósi þessa vona ég að þú skoðir 
hug þinn betur og takir efnislega 
afstöðu til málsins. Ef þú færð flokk-
inn til að sameinast um andstöðu 
við viðskiptabannið mun hann 
styrkjast og hugsanlega skapast 
möguleiki á samstöðu milli Alþýðu-
fylkingarinnar og VG í því máli, og 
jafnvel fleirum.

Kæra Katrín Jakobsdóttir

Gististaðir kalla nú eftir því að 
girt sé fyrir ólögmæta starf-
semi þar sem boðin er gisting 

án tilskilinna leyfa. Mér varð hugsað 
til fjölmargra gististaða sem hundsa 
að afla sér tilskilinna leyfa til að 
bjóða gestum sínum afþreyingu. Líta 
á það sem sjálfsagt mál að tengja bara 
eitthvað frá einhverjum án þess að 
gæta að því að sjónvarpsefni er höf-
undarvarið.

Sportbarir spretta nú upp eins og 
gorkúlur og telja það í góðu lagi að 
tengja Sky myndlykil frá Englandi 
og opna dyrnar fyrir viðskiptavini. 
Þetta er ekki í lagi. Einhverjir kynnu 
að halda að bareigandinn sem keypti 
gríska myndlyklaáskrift hefði eitt-
hvað breytt þessu, en svo er ekki. 
365 er einkarétthafi Premier League 
hér á landi en ekki Sky eða aðilar 
sem „kenna“ sig við þá hér á landi. 
Þeir bjóða þetta án þeirra leyfis eða 
samþykkis auðvitað. BSkyB rekur 
ekki neitt „söluapparat“ hér á landi, 
þannig að það sé öllum ljóst.

Ég rek sérhæft sjónvarpsfyrirtæki 
sem er leyfishafi fjölmargra erlendra 
& innlendra sjónvarpsstöðva sem er 
ástæða þess að ég rita þessa grein. Við 
erum einmitt að kynna starfsemina 
fyrir aðilum sem reka sportbari, 
hótel, gistiheimili og aðra starfsemi 
þar sem sjónvarp er notað til að auka 
ánægju gesta til afþreyingar eða upp-
lýsinga.

Ný hótel sem einnig spretta upp 
virða ekki réttindi þessara sjónvarps-
stöðva eins og BBC, CNN og fleiri 
heldur „kaupa“ alls kyns „tengingar“ 
af fyrirtækjum og einstaklingum 
sem flagga alls kyns „fullyrðingum“, 
en ljóst er að réttur til að veita slíka 
þjónustu má aldrei vera í vafa og því 
eru rekstraraðilar hvattir til að kynna 
sér þessi mál og láta sig það varða að 
eiga viðskipti við aðila sem sannan-
lega eru rétthafar sjónvarpsefnisins 
hér á landi, því hver er eiginlega til-
gangur þess að semja um réttindi 
eins og við gerum hér og svo veður 
allt uppi í alls kyns vitleysu og enginn 
tekur ábyrgð?

Er það sanngjarnt að hótel eða 
sportbar sem kýs að hafa sín samn-
ingsmál á hreinu og greiðir afnot til 
rétthafans þurfi að horfa upp á næsta 
aðila við hliðina hegða sér eins og 
sjóræningi? Það er bara ekki í lagi. 
Hér er verið að reyna að höfða til við-
skiptasiðferðis rekstraraðila því lög-

aðgerðir og annað vesen skila aldrei 
neinu nema leiðindum og kostnaði.

Sky Sports, ITV, Film4, True 
Movies, BBC1, BBC2 & BBC3 eru ekki 
lögmætar stöðvar hér á landi. Það má 
ekki selja þær til rekstraraðila. Og eitt 
að lokum, rafverktakar: Hættið nú að 
bjóða ólöglegt sjónvarpsefni til hót-
ela og gistiheimila, því ekki tengja 
þetta menn sem ekki kunna neitt til 
verka.

Þessu verður ekki breytt á einni 
nóttu svo mikið er víst, en sá dagur 
mun renna upp fyrr en síðar að hér á 
landi mun þrífast heilbrigður mark-
aður með áskrift að höfundarvörðu 
sjónvarpsefni og rekstraraðilar munu 
sjá sóma sinn í því að miðla efni sem 
fengið er eftir lögmætum dreifingar-
leiðum til viðskiptavina sinna. Von-
andi er sá dagur skammt undan.

Áskorun!

Þorvaldur  
Þorvaldsson
trésmiður og 
formaður Alþýðu-
fylkingarinnar Mitt mál fól alls ekki í sér að 

VG bæri ábyrgð á utanríkis-
stefnu Íslands. Hins vegar 
verða allir að bera ábyrgð á 
sinni afstöðu. Og líka á því 
að taka ekki afstöðu.

Bolli Héðinsson
hagfræðingur

Hólmgeir 
Baldursson
forstöðumaður 
Filmflex 

Er það sanngjarnt að hótel 
eða sportbar sem kýs að hafa 
sín samningsmál á hreinu og 
greiðir afnot til rétthafans 
þurfi að horfa upp á næsta 
aðila við hliðina hegða sér 
eins og sjóræningi?

Hegðan starfsmanna 
bankanna þegar Borgun og 
Síminn voru seld hefur sýnt 
fram á að þeir silkihanskar 
sem voru notaðir við endur-
reisn bankanna voru mikil 
mistök.



Í dag
19.40 West Ham -  Liverpool Sport 2
20.00 Körfuboltakvöld  Sport  

Bikarkeppni HSÍ, kvenna
18.00 Stjarnan - ÍR  TM-höllin 
19.30 Fylkir - Fram  Fylkishöll
19.30 Haukar - HK  Schenker-höllin

Freyr valdi níu nýliða  
Freyr alexandersson, landsliðs-
þjálfari kvenna í fótbolta, valdi 17 
leikmenn í hópinn sem mætir Pól-
landi í vináttuleik ytra 14. febrúar.

ekki er um alþjóðlegan leikdag 
að ræða og er hópurinn því ein-
göngu skipaður leikmönnum úr 
Pepsi-deildinni.

níu nýliðar eru í hópnum að 
þessu sinni, en það eru þær andrea 
rán Hauksdóttir, Guðrún arnar-
dóttir og Svava rós Guðmunds-
dóttir úr Breiðabliki, eva núra 
abrahamsdóttir, Fylki, Sigríður 
lára Garðarsdóttir, íBv, Hrafnhild-
ur Hauksdóttir, Selfossi, Berglind 
Hrund Jónasdóttir, Stjörnunni, og 
Thelma Björk einars-
dóttir úr val.

leikurinn fer fram 
á Stadion Bruk-Bet 
nieciecza í nie-
ciecza í Póllandi 
þann 14. 
febrúar. Sjá 
má hópinn 
á vísi.

Nýjast

Handbolti Karen Knútsdóttir, leik-
stjórnandi íslenska kvennalands-
liðsins í handbolta, er í miklu stuði 
með liði sínu nice í Frakklandi 
þessar vikurnar. Karen raðar inn 
mörkum og er algjör lykilmaður í 
nice-liðinu, en hún er búin að skora 
rétt ríflega sjö mörk að meðal tali í 
leik í síðustu fjórum deildar- og 
bikarleikjum.

Karen skoraði átta mörk um 
helgina í 20-17 útisigri á nantes 
en íslenski leikstjórnandinn og 
stöllur hennar eru í fimmta sæti 
deildarinnar í baráttu um sæti í 
úrslitakeppninni og komnar í und-
anúrslit í bæði deildabikarnum og 
franska bikarnum. Karen sá til þess 

að liðið komst í undanúrslit deilda-
bikarsins með sjö marka leik í sigri 
gegn nimes.

„Ég er ekki að spila vörn enda er 
þetta mjög harður handbolti hérna. 
Ég einbeiti mér að sókninni og er í 
góðu formi. Ég er búin að vera mikið 
meidd undanfarin ár en nú er það að 
skila sér að vera í 100 prósent standi 
og mér líður alveg ótrúlega vel,“ segir 
Karen í viðtali við Fréttablaðið spurð 
um velgengnina undanfarnar vikur.

Allar heilar
Framarinn segir ástæðu þess að 
nice-liðið sé á svona góðum skriði 
þessar vikurnar þá að loksins eru 
allir leikmenn liðsins heilir, en 

það hefur verið að glíma við mikil 
meiðslavandræði.

„Þetta er í fyrsta skipti síðan fyrir 
jól enda er mikill stígandi í liðinu. 
við erum með landsliðsmann í 
öllum stöðum nema einni. við 
erum með gott lið en megum ekki 
við meiðslum. við erum svona tíu 
sem erum góðar en á eftir okkur eru 
nokkrar ungar og efnilegar,“ segir 
Karen sem nýtur þess í botn að vera 
að spila vel og búa í nice sem er við 
frönsku rivíeruna.

„Ég hef ekki yfir neinu að kvarta. 
Þetta er alveg geggjaður staður. 
Maður getur farið á ströndina núna 
þess vegna og notið lífsins. Þetta er 
smá ævintýri fyrir mig. Það var svo-
lítið erfitt að koma sér inn í allt fyrst 
en núna er þetta bara gaman,“ segir 
Karen.

Í erfiðu námi
Karen viðurkennir að hún sé ekki 
komin inn í frönskuna þrátt fyrir 
að hafa nú búið í Frakklandi í hálft 
annað ár. Það er þó góð ástæða fyrir 
því.

„Því miður er ég ekki komin 
lengra en raun ber vitni. Ég er í 100 
prósent fjarnámi í viðskiptafræði frá 
london þannig að ég fer á æfingu, 
læri, aftur á æfingu og fæ mér að 
borða og læri svo meira. Þannig eru 
dagarnir. Ég skil alveg handbolta-
frönskuna en auðvitað mætti ég vera 
betri. Mér finnst þetta mjög leiðin-
legt en ég er aðeins að minnka við 

mig í náminu fyrir næstu önn,“ segir 
hún.

Karen spilar með landsliðskonum 
frá Brasilíu, Frakklandi og Skandi-
navíu þannig enskukunnáttan í 
liðinu er góð og það hjálpar til. „Það 
er búið að vera mikið sport hver á 
útskýra fyrir mér á ensku. Það mætti 
samt alveg sparka meira í rassinn á 
mér að læra frönskuna,“ segir Karen 
sem er stundum undir miklu álagi 
vegna námsins enda líka að iðka 
afreksíþrótt á hæsta stigi.

„Það koma álagspunktar þegar 
maður er í skólanum. Stundum væri 
ég til í að slappa af uppi í sófa í stað-
inn fyrir að þurfa að skila ritgerð. 
Þetta hentar mér samt ágætlega til 
að dreifa huganum. Ég væri samt til 
í að vera í 50 prósent námi en ekki 
100 prósent og þannig ætla ég að 
hafa þetta á næstu önn. Ég held allt-
af að ég geti gert meira,“ segir Karen 
og hlær við.

Fær EM-gesti í sumar
Mikið af íslendingum verður í 
Frakklandi næsta sumar vegna evr-
ópumóts karla í fótbolta. Margir 
ætla að leigja sér íbúðir og hús í nice 
og í kringum rivíeruna og fær Karen 
auðvitað sína gesti.

„Ég fæ fjölskyldumeðlimi í heim-
sókn og einhverja vini. Ég bý bara 
rétt hjá Marseille þar sem annar 
leikurinn fer fram. Ég er komin með 
miða sjálf og ætla á völlinn. Ég var 
að skoða hótel í Marseille og sá að 
það var svona 96 prósent uppbókað. 
Þetta verður hrikalega gaman,“ segir 
Karen.

Samningur Karenar rennur út í 
sumar. Stefnir hún á að vera áfram? 
„Ég veit það ekki. Ég þarf aðeins að 
hugsa málið. Það eru einhverjar við-
ræður í gangi um áframhaldandi 
samning en þetta er allt á viðkvæmu 
stigi,“ segir Karen Knútsdóttir.
tomas@365.is

Einbeiti mér að sókninni
Karen Knútsdóttir, leikmaður kvennalandsliðsins í handbolta, fer hamförum þessar vikurnar með liði sínu 
Nice í Frakklandi. Hún raðar inn mörkum fyrir liðið sem er komið í undanúrslit í tveimur bikarkeppnum.

Karen Knútsdóttir skorar og skorar fyrir Nice í Frakklandi þessar vikurnar en liðið er komið í undanúrslit í tveimur bikarkeppnum. FRéttABLAðið/VALLi

Stundum væri ég til 
í að slappa af uppi í 

sófa í staðinn fyrir að þurfa 
að skila ritgerð.

Karen Knútsdóttir
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domino’s-deild karla í körfubolta 

Haukar - ÍR 94-88 
Haukar: Kári Jónsson 30, Brandon Mobley 
24, Kristinn Marinósson 10, Emil Barja 10, 
Finnur Atli Magnússon 10. 
ÍR: Jonathan Mitchell 32, Sveinbjörn 
Claessen 16, Björgvin Ríkharðsson 10. 
 
Keflavík - Grindavík 88-101 
Keflavík: Jerome Hill 29, Guðmundur Jóns-
son 17, Magnús Traustason 13. 
Grindavík: Jón Axel Guðmundsson 35, 
Jóhann Árni Ólafsson 25, Charles Garcia 23, 
Ómar Örn Sævarsson 10. 
 
Njarðvík- FSu 100-65 
Njarðvík: Jeremy Atkinson 27, Adam 
Ásgeirsson 14, Ólafur Jónsson 13, Haukur 
Helgi Pálsson 13, Logi Gunnarsson 10. 
FSu: Chris Woods 25, Hlynur Hreinsson 10, 
Gunnar Ingi Harðarson 9.

Staðan

Efst 
KR 28
Keflavík 26
Stjarnan 24
Haukar 20
Þór 20
Njarðvík 20

Neðst 
Tindastóll 16
Grindavík 16
Snæfell 14 
ÍR 10
FSu 6
Höttur 2

bikarkeppni HSÍ, karla. 8-liða úrslit 

Stjarnan - Fram 32-31 
Stjarnan: Ari Þorgeirsson 8, Andri Hjartar-
son 6, Eyþór Magnússon 5. 
Fram: Þorgrímur Ólafsson 8, Óðinn Þór Rík-
harðsson 7/1, Stefán Darri Þórsson 6. 
 
Fjölnir- Grótta 18-29 
Fjölnir: Kristján Örn Kristjánsson 6, Brynjar 
Loftsson 3, Kristján Þór Karlsson 2. 
Grótta: Finnur Ingi Stefánsson 12, Július 
Þórir Stefánsson 2, Viggó Kristjánsson 2. 

Reykjavíkurmót karla, úrslit 

Leiknir - Valur 4-1 
0-1 Kristinn Freyr Sigurðsson, víti (15.), 
1-1 Elvar Páll Sigurðsson (23.), 2-1 Ingvar 
Ásbjörn Ingvarsson (27.), 3-1 Ingvar Ásbjörn 
Sigurðsson (51.), 4-1 Sindri Björnsson, víti 
(74.). 
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9.900 m/vsk

 Fullt verð  16.727

skótöng 6 stk
Öflug rafmagnstöng 
Til að krumpa rafmagnsskó 
6 skiptanlegir kjaftar fylgja með

vnr IBTGAAI0704

8.900 m/vsk

 Fullt verð  12.846

skótöng 7 stk
Rafmagnstöng 
Til að krumpa rafmagnsskó 
5 skiptanlegir kjaftar fylgja með

vnr IBTGAAI0605

loftlykill - 1085nm
1/2” hex - 
2,3 kg, 90 PSI/6.2 BAR
Lengd 197mm
Slær tvisar á hring

vnr IBTKAAJ1680 29.900 m/vsk

 Fullt verð  48.482

VerkFæri sem hægt er að treysta  !

topp,- og bitasett 55 stk
Toppar 1/2”  10 - 32 mm
Djúpir toppar 10 - 22mm
Torx, kertatoppar og fl 
Sterk plasttaska

vnr IBTGAAI5502

13.900 m/vsk

 Fullt verð  19.636 

27.900 m/vsk

 Fullt verð  39.688

VeRkfÆRasett 151 stk
Toppar 1/4 - 3/8 - 1/2” 
Stærðir 4 - 32 mm
Djúpir toppar, bitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI151R

14.900 m/vsk

 Fullt verð  22.073 

topplyklasett 94 stk
1/4”   4 - 14 mm
1/2”   10 - 32 mm
Bitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI094R

16.900 m/vsk 3.900 m/vsk 7.900 m/vsk

7.900 m/vsk 5.900 m/vsk 8.900 m/vsk

1/2” toppar 8 - 32mm
Skrall. framlengingar, liður
Framlenging m/ LED ljósi

IBTGCAI2802

topplyklasett 28 stk

8.900 m/vsk

Fullt verð 11.955

1/4” toppar 4 - 14mm
Toppar, bitar
og sexkantsett

IBTGCAI5102

topplykla og
bitasett 51 stk

5.900 m/vsk

Fullt verð 10.417

129.900 m/vsk

5 skúffuR

157 verkfæri

stærð 6”

177.750 m/vsk

7 skúffuR

283 verkfæri

Viðarhöfða 6 - Reykjavík  I  Skútuvogi 1 - Reykjavík  I  Bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður
www.sindri.is  /  sími 575 0000

Nýtt  -  twiN hammer



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hallfríður Elín Pétursdóttir
frá Siglufirði,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir  
1. febrúar síðastliðinn. 

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
föstudaginn 12. febrúar kl. 13.00

Þóra K. Stefánsdóttir, Guðrún I. Stefánsdóttir,
Margrét Stefánsdóttir, Örn Arnarson,

Pétur H. Stefánsson, Margrét E. Hjartardóttir,
barnabörn og barnabarnabörn.

Yndislegur bróðir okkar og frændi,
Moritz Wilhelm Biering 
Borgensveien 56, Osló í Noregi,
lést á heimili sínu laugardaginn  

23. janúar 2016. Útför hans fór fram  
                  4. febrúar síðastliðinn.

Helga Emilía Biering
Guðrún Biering
Bertha Biering
Louise Biering
Árni Þór Elfar

og fjölskyldur.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Rúnar Guðbergsson

rennismiður,
andaðist á hjúkrunarheimilinu 

Hrafnistu í Hafnarfirði 30. janúar sl. 
Útför hans er frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 

fimmtudaginn 11. febrúar kl. 13.00.

Guðbergur Rúnarsson Anna K. Þorsteinsdóttir
Rósamunda Rúnarsdóttir
Sveinn Rúnarsson  Sólveig Óladóttir
Örn Rúnarsson
Kristín Rúnarsdóttir
María Rúnarsdóttir

Ástkær faðir okkar, sonur, bróðir, 
mágur og frændi, 

Hilmar Örn Bragason
Brúnastöðum 54,

varð bráðkvaddur að heimili sínu 
fimmtudaginn 4. febrúar. Útförin fer 

fram frá Grafarvogskirkju mánudaginn  
                                15. febrúar kl. 13.00.

Hildur Hilmarsdóttir Birgir Hilmarsson
Jóhanna Steinunn Guðmundsdóttir
Bragi Hansson Rose Marie Christiansen
Petra Bragadóttir Eggert Árni Gíslason
Ólöf Björk Bragadóttir Sigurður Ingólfsson
og fjölskyldur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Pálmadóttir
Víðilundi 20, Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð  
         3. febrúar. Útför hennar fer fram frá 
    Möðruvallaklausturskirkju 13. febrúar  

                                            kl. 14.00.

Stefán Lárusson Pálmi Lárusson
Elín Lárusdóttir Baldvin Haraldsson
Sigrún Lárusdóttir Davíð Hjálmar Haraldsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Rósa Kristjánsdóttir, djákni 
og hjúkrunarfræðingur

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á 
okkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti  undir-
búnings og framkvæmd útfarar 
ásamt vinnu við dánarbússkiptin. 
Við þjónum með virðingu og 
umhyggju að leiðarljósi og af 
faglegum metnaði.    

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Ástkær móðir mín, systir,  
tengdamóðir og amma,
Guðbjörg Margrét 

Gissurardóttir Maughan
(Dista)

lést 1. febrúar. Bálför fer fram á Englandi  
           en minningarathöfn síðar hér á landi.

Brynja Maughan, David Holmes, Eliza Björk Holmes,  
Jóna Gissurardóttir, Þorgerður Ína Gissurardóttir, 

Halldór Skaftason, Kristján Gissurarson,  
Þórunn A. Magnúsdóttir

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Elís Björnsson
lést á Sunnuhlíð 1. febrúar 2016.  

Útför hans fer fram frá Dómkirkjunni  
í Reykjavík fimmtudaginn 11. febrúar  

kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Kristinn Sigurður Elísson Sulastri Alsen
Jóna Guðrún Elísdóttir Halldór Björgvinsson
Ingibjörg Andrea Elísdóttir
Kristinn Ólafur Tryggvi Jónsson Tanya L. Williamsdóttir
Ingibjörg Jónsdóttir
Sigrún Jónsdóttir
Ingvar Birgir Jónsson Telma K. Kvaran
og barnabörn.

Okkar yndislega og elskulega 
eiginkona, móðir, tengdamóðir,  

amma og langamma,
Elín Jóhanna Hammer 

Guðmundsdóttir
Ekrusmára 13, Kópavogi,

 sem lést á kvennadeild Landspítalans 
aðfaranótt laugardagsins 6. febrúar, verður jarðsungin frá 
Hallgrímskirkju föstudaginn 12. febrúar kl. 11. Þeim sem 

vilja minnast hennar er bent á kvennadeild LSH. Sérstakar 
þakkir eru færðar starfsfólki kvennadeildar LSH og 
heimahjúkrunar fyrir frábæra umönnun og hlýhug.

Gylfi Jónsson
Baldur Gylfason Guðný Hannesdóttir
Jóna Hammer Gylfadóttir B. Smári Matthíasson
Lára Hammer Gylfadóttir Kristinn Rúnar Jónsson
Berglind Hammer Gylfadóttir Helgi Eiríksson
Gylfi Hammer Gylfason Siv Friðleifsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.  

Blaðamannafélag Íslands efndi til fagn-
aðar síðasta föstudag í nýuppgerðum 
og stækkuðum sal í Síðumúla 23. Við 
það tækifæri heiðraði félagið þá Frey-
stein Jóhannsson, Sigtrygg Sigtryggsson, 
Gunnar V. Andrésson, Sigurdór Sigur-
dórsson, Sigmund Ó. Steinarsson, Þröst 
Haraldsson, Arnór G. Ragnarsson, Árna 

Jörgensen og Ágúst Inga Jónsson fyrir 40 
ára starf og veitti þeim gullmerki og veg-
legan blómvönd.

Nýi salurinn tekur 100 manns í sæti 
við borðhald en hægt er að skipta honum 
í tvennt ef henta þykir. „Við munum nota 
salinn í þágu félagsins, fyrir fundi, nám-
skeið og annað en líka leigja hann út til 

félagsmanna og annarra,“ segir Hjálmar 
Jónsson, formaður Blaðamannafélags-
ins. Salurinn hlaut nafnið Blaðamanna-
klúbburinn. „Svo skemmtilega vill til 
að til er látúnsskilti með þessu nafni frá 
því blaðamenn komu reglulega saman í 
turnherbergi Hótel^s Borgar í upphafi 7. 
áratugarins,“ upplýsir Hjálmar. – gun 

Heiðraðir fyrir 40 ára feril
Níu blaðamenn voru heiðraðir fyrir 40 ára feril með gullmerki Blaðamannafélags Íslands 
síðastliðinn föstudag, um leið og nýr salur félagsins var formlega tekinn í notkun. 

Hjálmar, Arnór, Þórunn Jörgensen, Sigmundur, Gunnar, Sigurdór, Sigtryggur, Margrét Þóra Þorláksdóttir og Þröstur. Þær Þórunn og Margrét 
tóku við viðurkenningu Árna Jörgensen. FréttAblAðið/SteFÁn
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Kynningarblað

Smátt og smátt 
minnkaði kláðinn 

og rauðglóandi umferðar-
ljósið hvarf. Ég hef sjaldan 
orðið jafn hrifin af nokk-
urri vöru.

Eva Ruza

Salcura DermaSpray inniheld
ur einstaka náttúrulega formúlu 
sem styður viðgerðarferli húð
arinnar. Það er þægilegt í notk
un, hefur kláðastillandi áhrif og 
minnkar bólgur og roða. Derma
Spray gengur hratt og vel niður 
í dýpri húðlögin. Úðaformið 
dregur úr hættu á sýkingum og 
óþægindum þegar borið er á húð
ina. Salcura Zeoderm húðkrem 
græðir og nærir efstu lög húðar
innar þegar þau eru þurr og/eða 
sprungin og hentar einnig vel 
strax í kjölfar þess að Derma
Sprey hefur verið notað.

ExEm á Ennið
„Í fyrravetur fékk ég mikinn 
kláða á ennið sem á endanum 
varð að rauðglóandi bletti. Ég 
hafði ekki hugmynd um hvað 
þetta var og pantaði mér tíma hjá 
húðlækni. Fljótlega fór ég í apó
tekið til að athuga hvort eitthvað 
væri til þar sem gæti linað þján
ingar mínar þar til ég kæmist að 
hjá lækninum. Ég fann ekkert í 
fyrstu en á útleiðinni kom starfs
maður stökkvandi á eftir mér 

Þurr húð, kláði Eða ExEm?
Artasan kynnir Salcura DermaSpray og Zeoderm húðkrem er 100% náttúrulegt meðferðarúrræði sem getur meðal 
annars lagað exem og þurrk í húð. Árangurinn er frábær, það er auðvelt í notkun og engar aukaverkanir fylgja.

með DermaSprey. Ég hafði aldrei 
heyrt um þetta en keypti það samt 
til að prófa.

ExEmið hvarf
Strax við fyrstu notkun fann ég ró 
koma í húðina. Ég spreyjaði þessu 
samviskusamlega á mig þrisvar á 
dag í tvo daga eða þar til ég komst 
að hjá húðlækninum. Læknirinn 
sagði mér að ég hefði þróað með 
mér slæmt exem á ennið í kuldan
um. Eina ráðið við því væri stera
krem. Ég hugsaði mig um eftir 
tímann og ákvað svo að prófa 
spreyið áfram ásamt kremprufu 
sem fylgdi með í pakkanum. Viku 
seinna var exemið horfið.

frábær og náttúrulEg 
virkni
Ég hélt áfram að spreyja þessu á 

mig í tvær vikur í viðbót. Smátt 
og smátt minnkaði kláðinn og 
rauðglóandi umferðarljósið hvarf. 
Ég hef sjaldan orðið jafn hrifin af 
nokkurri vöru og hef sagt öllum 
sem vilja heyra frá þessari frá
bæru virkni.“

Eva Ruza, blómaskreytir  
hjá blómabúðinni Ísblóm  

og tveggja barna móðir

Þarmaflóran hefur áhrif á heilsu
barnalæknirinn michael Clausen er þess full-

viss að rannsóknir á þarmaflóru fólks verði 
stór þáttur í læknisfræði framtíðarinnar. 
Síða 2

tilboðS- 
pakkning

Inniheldur Salcura Zeo
derm 100 ml og Derma
Sprey 50 ml sem fylgir  

í kaupbæti.

FISLÉTTIR 

DÚNJAKKAR

NÝTT
ÚTSÖLUVÖRUR

VERÐHRUN
60% – 70%

AFSLÁTTUR

Í NOKKRA  DAGA 

Yfirhafnir

Skoðið

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Vertu vinur á 
Facebook Skoðið laxdal.is



„Bakteríuflóra í þörmum hefur 
verið rannsökuð ítarlega síðastlið
in tuttugu ár en með tilkomu nýrr
ar tækni hafa ýmsar áhugaverðar 
staðreyndir komið í ljós. Til dæmis 
sú að í görninni eru um tíu þúsund 
fleiri bakteríur en allar frumur lík
amans til samans. Þarmaflóran er 
því mun fjölbreyttari en áður var 
talið,“ segir Michael.

Flestar rannsóknir hafa beinst að 
rottum og músum og hefur komið 
í ljós að mismunandi bakteríu
flóra hefur misjöfn áhrif á lífver
ur. „Þannig má oft rekja sjúklegt 
ástand lífverunnar til ákveðinn
ar samsetningar í garna flórunni,“ 
segir Michael en áréttar að flest 
sem snúi að þarma flórunni sé enn 
á rannsóknarstigi. „Þetta er heim
ur sem er að opnast fyrir okkur. Við 
erum rétt að átta okkur á hvern
ig bakteríur í görninni stýra og 
stjórna lífferlum í okkur. Þetta eru 
alvöru vísindi og nýjustu rannsókn
ir á þessu sviði hafa verið birtar í 
okkar aðal vísindaritum eins og Nat
ure og Science.“

Sýklalyf rugla 
 þarmaflóruna
Í fyrirlestri sínum á Læknadögum 
sem var hluti af málstofunni „Skyn
samleg ávísun sýklalyfja á Íslandi“, 
ræddi Michael hvernig notkun 
sýklalyfja getur haft truflandi áhrif 
á þarmaflóruna. „Sýklalyf taka í 
burtu ákveðna bakteríu flóru, oftast 
góða, sem verður til þess að önnur 
og óhagstæðari flóra á möguleika á 

því að ná sér á strik,“ lýsir Micha
el en flestir þekkja magaónotin sem 
sýklalyfjanotkun getur valdið. 

Ýmislegt má gera til að vinna 
gegn þessari röskun vegna sýkla
lyfjanotkunar að sögn Michaels. 
„Fólk hefur verið að borða vistvæn
ar bakteríur en hins vegar er besta 
leiðin til að fá góða flóru aftur til 
baka að borða hollan mat og þá helst 
grænmeti.“

fjölbreytt flóra mikilvæg
Michael segir ung börn sérstaklega 
viðkvæm fyrir röskun á þarma
flóru, til dæmis vegna sýklalyfja, 
enda séu börn að byggja upp marga 
þætti, til dæmis ónæmiskerfið, á 
fyrstu ævimánuðum. „Svo virðist 
sem röskun á þarmaflórunni geti 
orðið til þess að þau þrói með sér 
ákveðna sjúkdóma,“ segir hann. 
Menn hafi fyrst farið að tengja 
saman þessa tvo hluti fyrir ein
hverjum árum þegar farið var að 
rannsaka af hverju ofnæmissjúk

dómar á borð við asma, exem og 
fæðuofnæmi væru mun algengari 
í vestrænum löndum en í þróunar
löndum. „Þegar farið var að skoða 
þessi mál kom í ljós að garnaflóra 
ungra barna í þróunarlöndum var 
mun fjölbreyttari en barna í vest
rænum löndum þar sem flóran var 
mun fátæklegri. Fyrrnefndu börn
in virðast þannig fá fleiri bakteríu
stofna fyrr á ævinni sem hefur góð 
áhrif á ónæmis kerfið.“

Michael segir ýmsa þætti spila 
inní fátæklega þarmaflóru vest
rænna barna. Sýklalyfjanotkun 
spili þar inn í en aðeins að litlu leyti. 
„Hreinlætið leikur þar stærsta hlut
verkið. Börn fæðast í dauðhreins
uðu umhverfi á sjúkrahúsi og mat
urinn okkar er vakúm pakkaður,“ 
útskýrir Michael og bendir á að for
eldrar verði að beita almennri skyn
semi þegar komi að hreinlæti.

tengSl við offitu og aðra 
Sjúkdóma
Michael segir röskun á garnaflóru 
einnig geta tengst mörgum öðrum 
sjúkdómum. „Fundist hafa tengsl 
við hjarta og æðasjúkdóma á borð 
við æðakölkun og röskun á tauga
kerfi. Þá hafa nokkrar rannsókn
ir bent til þess að tengsl séu á milli 
vissrar tegundar af garnaflóru og 
einhverfu.“

Eitt af því sem Michael kom inn 
á í fyrirlestri sínum voru tengsl 
sýklalyfjanotkunar og þarmaflór
unnar við offitu. „Sýklalyfin hafa 
þau áhrif á garnaflóruna að niður

brot í görninni verður með öðrum 
hætti en það ætti að vera. Því verð
ur meira frásog á fæðuefnum og 
líkaminn nýtir fæðuefnin betur. 
Þetta er hlutur sem bændur er
lendis hafa nýtt sér mjög mikið. 
Þeir hafa gefið skepnum litla sýkla
lyfjaskammta til að láta þær verða 
feitari og stærri,“ útskýrir Micha
el en bendir á að slíkt sé sem betur 
fer ekki gert á Íslandi. Hann segir 
líklegt að yfirfæra megi þessar nið
urstöður á fólk þannig að það fólk 
sem fái litla skammta af sýklalyfj
um yfir lengri tíma sé hættara við 
offitu en öðrum.

Hann greinir einnig frá því að 
tengsl hafi fundist milli mismun
andi gerða þarmaflóru og offitu. 
„Gerðar hafa verið rannsóknir á 
músum og rottum þar sem garna
flóra úr feitum músum hefur verið 
flutt yfir í grannar og mýsnar fitn
uðu. Slík tilfelli eru reyndar einn
ig þekkt í mönnum. Garnaflóra úr 
grönnum einstaklingi virðist hafa 
jákvæð áhrif á efnaskipti hjá feit
um einstaklingi sé hún flutt í hann. 
Garnaflóran virðist því skipta 
miklu máli í upptöku næringar
efna og efnaskiptum í líkaman
um,“ segir hann.

Þó mörgum þyki hálf hlægilegt 
að ræða rannsóknir á saur segir 
Michael um alvörumál að ræða. 
„Þetta er hlutur sem við eigum 
eftir að takast á við í framtíðinni og 
rannsóknir á þarmaflórunni verða 
stór hluti af læknisfræði framtíðar
innar.“ solveig@365.is

þarmaflóran hefur áhrif á heilSu
Michael Clausen barnalæknir flutti fyrirlesturinn „Sýklalyf og bakteríuflóran í görninni“ á Læknadögum sem haldnir 
voru í lok janúar. Hann segist fullviss um að rannsóknir á þarmaflóru fólks verði stór þáttur í læknisfræði framtíðarinnar.

Michael Clausen barnalæknir.

fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn efnis: 
Sólveig gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, vera einarsdóttir, vera@365.is, s. 
512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, Bryndís Hauksdóttir, 
bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,  johannwaage@365.is, s. 512 5439,  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Þarmaflóran hefur verið mikið rann-
sökuð. NordiCpHotoS/getty
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Vítamín og bætiefni Gula miðans eru sérstaklega valin og þróuð fyrir íslenskar 
aðstæður. Þess vegna hefur Guli miðinn verið hluti af daglegu lífi Íslendinga í 25 ár.
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is  



DÍSEL - 5 MANNA.
 PEUGEOT PARTNER.Árgerð 
2011,ekinn 106.þús km,dísel, 5 
gírar,er á staðnum.Verð 1.890.000. 
Rnr.126771.

NÝR BÍLL - 4X4
SUZUKI SX4 S-CROSS GL+ AWD, 
bensín, sjálfskiptur, eigum nokkra 
svona bíla á staðnum. Okkar verð 
3.990.000. Rnr.127539. S:562-1717.

NÝR BÍLL - 4X4
SUBARU XV 4X4 HÁTT OG LÁGT DRIF, 
bensín, 5 gírar, eigum nokkra svona 
bíla á staðnum. Okkar verð 3.990.000. 
Rnr.127300. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

Toyota Avensis Active Dísel - Nýir 
bílar Árgerðir 2016. Dísel. Beinsk. 
Eigum nokkra bíla til á lager. Verð 
4.390.000kr. Raðnr 135149. Sjá nánar 
á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

BMW 318I E46 nýskr. 03/1999, ekinn 
238 Þ.km, bensín, 5 gíra. Ásett verð 
690þkr. TILBOÐ 499.000 kr. 100% 
kortalán Raðnr.254704 á www.BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Kia Sorento EX premium . Árgerð 
2014, ekinn 85 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.690.000. Rnr.280061. 5 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ A 220 CDI. Árgerð 
2013, ekinn 31 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.690.000. Rnr.991636.

HYUNDAI I40 wagon style. Árgerð 
2012, ekinn 43 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.991019. Tilboð 
krf: 3.290.000,-

BMW X5 4,8i. Árgerð 2006, ekinn 
140 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.590.000. Rnr.991260. Tilboð kr: 
4.590.000,-

AUDI Q7 quattro s line. Árgerð 2011, 
ekinn 80 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
8.990.000. Rnr.991411. Tilboð kr: 
8.490.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞARftu Að kAupA EðA 
SELjA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Renault Megane Sport tourer, 6/2014, 
ek 70 þús km, dísel, sjsk, ásett verð 
3.150 þús, tilboðsverð 2.550 þús, 
raðnr 151796,

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Renault Kangoo árg 06 1,6 bensín 5 
farþega ek 197 þús nýleg vetrardekk 
ný tímareim nýskoðaður 765 þús gsm 
8927852 ath er geymdur inni.

 250-499 þús.

tILBOð 390 ÞÚS
KALOS árg 2003 ek.151 Þús, nýleg 
tímareim, 5 dyra beinskiptur, bíll í 
góðu standi og eyðir litlu, ásett verð 
550 Þús TILBOÐ 390 Þús möguleiki á 
100% vísaláni s.841 8955

SjáLfSkIptuR YARIS - tILB. 
490ÞÚS !

Toyota Yaris ek.150 þús, 5dyra, ssk, ný 
skoðaður, ný vetrardekk, flottur og vel 
með farinn bíll, verð 590 þús TILBOÐ 
490þús vísalán í boði S.841 8955

 500-999 þús.

LÍtIð kEYRðuR - 
tOppEINtAk!

VW PASSAT 2001 ek.133 Þús,ný 
tímareim, beinskiptur, góð 
nagladekk,lýtur mjög vel út, 2 
eigendur frá upphafi, verð 590 Þús 
möguleiki á 100% vísaláni í 36 mán 
s.841 8955

Save the Children á Íslandi

Rörablásari

Tilboð
frá kr12.990

100 mm

Þurrktæki Iðnaðarviftur Þurrkpakki
-Þurrkaðu eftir vatnstjón

 

Tilboð
frá kr22.900

Þakblásarar Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Handþurrkari Hljóðlátir

Tilboð
frá kr14.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
kr9.990

Blússlampar
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Tilboð
frá kr1.450

2100 wött

-Úrval af stærðum og gerðum

íshúsið 30
ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Hljóðlátar
baðviftur

Tilboð
frá kr8.990

Loftviftur

rörablásarar

Tilboð
 kr49.990

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



 Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vélsleðar

 Hjólbarðar

FráBær dekkjatilBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

 Bílaleiga

til sölu lítil en ört 
Vaxandi Bílaleiga

Tvær heimasíður - tvöfaldur sýnileiki. 
Léttur og þægilegur rekstur. Tilvalinn 
stökkpallur inn á vaxandi markað. Gott 
tækifæri, auðveld kaup. Upplýsingar í 
S: 776-6001

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Bókhald

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

 Málarar

regnBogalitir
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

HúsasMíðaMeistari
getur bætt við sig verkefnum. 

Uppl. í s. 897 4720 

eða bragi@boga.is

Tek að mér minni verkefni og 
lagfæringar í íbúðum. S. 5540496

 nudd

nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 spádómar

Spái í spil, tek fólk heim, spái einnig 
í gegnum síma. Tímap. í s. 445 8787. 
Geymið auglýsinguna.

 rafvirkjun

raFlagnir og 
dyrasíMakerFi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 trésmíði

innrettingar.is
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Viðgerðir

Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta - 
Viðhald. Sækjum og skilum. Casa-Raf 
ehf S. 845 5976

KEYPT 
& SELT

 óskast keypt

kauPuM gull -  
jón & óskar

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

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

 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

 ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HÚSNÆÐI

 atvinnuhúsnæði

til leigu glæsilegt 250 
M2 skriFstoFuHúsnæði í 

HaFnarFirði.
 Stórt opið rými, tvær sér 
skrifstofur, fundarherbergi 
og kaffistofa. Getur legist 

með húsgögnum. Möguleiki á 
viðbótarrými á sömu hæð. Laust 

nú þegar. Hagstætt leiguverð.
Upplýsingar í síma 898 7820 og 

á www.leiga.webs.com

góð FjárFesting
Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í 
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld 
kaup. Verð frá: 10,3 m S: 661-6800

HaFnarFjörður 
- skriFstoFur 
-VinnustoFur

Nokkrar einingar til leigu í snyrtilegu 
húsnæði í Hafnarfirði, frá 22 til 65 
m2. Laust strax. S. 898 7820 www.
leiga.webs.com

 geymsluhúsnæði

Fyrsti Mánuður Frír 
 www.geyMslaeitt.is

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

geyMslur.coM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

ATVINNA

 atvinna í boði

starFsMaður óskast 
í rótgróna VeiðiBúð í 

rVk.
Reynsla af stangveiði, stundvísi 

og snyrtimennska er skilyrði. Um 
framtíðar starf er að ræða.

Umsóknir sendist á  
zircon@simnet.is

suBway
óskar eftir að ráða í dagvinnu 
á höfuðborgarsvæðinu. Óskað 

er eftir jákvæðu, duglegu, 
samviskusömu og áræðanlegu 

fólki. 

Hægt er að sækja um á 
heimasíðu fyrirtækisins: http://
www.subway.is/Hafasamband/

Saekjaumstarf/. 

Subway is looking for a good and 
energetic daytime workers in 

Reykjavík. 

Intrested applicants please 
send an application through 

the companies website: http://
www.subway.is/Hafasamband/

Saekjaumstarf/.

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
duglegum starfsmanni með bílpróf 
í fullt starf. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf strax. Umsókn 
ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
hreinirgardar@gmail.com

 atvinna óskast

Vantar þig sMiði, 
Múrara, Málara eða 
járnaBindingaMenn?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 782-8800
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ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Lómasalir 6 – Kópavogi. 

Mikið endurnýjuð 102,9 fm. íbúð á 2. hæð, auk 7,4 fm. sér geymslu í 
kjallara, í lyftuhúsi. Sér bílastæði í bílageymslu í kjallara. Endurnýjað 
eldhús og rúmgóð og björt stofa/borðstofa sem mynda eitt alrými. 
Glæsilegur sólpallur til suðvesturs. Stutt í skóla og gott leiksvæði í 
bakgarði. Verð 35,9 millj.Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 

OPIÐ 

HÚS

Ljósheimar 20 - 104 Reykjavík

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 10. FEBRÚAR FRÁ KL: 17.30 – 18.00. 
Stórglæsileg nýstandsett 91,7 fm.  4ra herbergja íbúð á 8. hæð.  
Glæsilegt útsýni.  Vestur-svalir. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, 
gang, 3 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og sér geymslu á 
jarðhæð. Sameigninlegt þvottahús á jarðhæð.  V – 32,9 millj.
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OPIÐ HÚS

Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Leifur  
Aðalsteinsson  
Lögg. fast.sali.

Traust og góð þjónusta í 13 ár

Leifu
r

 820 8100

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is 70,5 millj.Verð:

Vönduð og björt 153 fm 3ja herb

Efsta hæð auk 2ja stæða í 
bílgeymslu

Innfelld halogenlýsing og 
vandaðar innréttingar

Tvenn salerni og rúmgóðar svalir

Frábær staðsetning

Hrólfsskálamelur 8

Ísafjarðarbær

Skipulags- og byggingafulltrúi
Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til 
umsóknar starf skipulags- og byggingarfulltrúa. Nánari 
upplýsingar um starfið eru á heimasíðu Ísafjarðarbæjar 

www.isafjordur.is

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til 
umsóknar starf skipulags- og byggingarfulltrúa. 
Nánari upplýsingar um starfið eru á heimasíðu 

Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is

fasteignir



Skák  Gunnar Björnsson
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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.

LÁRÉTT
2. víðátta  
6. frá  
8. sæ  
9. er  
11. kraðak  
12. langt op  
14. frádráttur 
16. tveir eins  
17. berja  
18. for  
20. tveir eins  
21. könnun

LÓÐRÉTT
1. ónæði 
3. klaki 
4. skratti 
5. dolla 
7. hræðsla 
10. mánuður 
13. þangað til 
15. mylsna 
16. missir 
19. holskrúfa

LAUSN

LÁRétt: 2. vídd 6. af 8. sjó 9. sem 11. ös 12. klauf 
14. mínus 16. tt 17. slá 18. aur 20. ll 21. próf.
LÓðRétt: 1. rask 3. ís 4. djöfull 5. dós 7. felmtur 10. 
maí 13. uns 15. sáld 16. tap 19. ró.

veðurspá Þriðjudagur

Norðan 5-13 m/s í dag. Þurrt og bjart veður á Suðurlandi, en él í öðrum lands-
hlutum, einkum norðan- og norðaustanlands. Kalt í veðri, frost víða á bilinu 
2 til 10 stig.
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Við erum hérna heilan 
vinnudag á hverjum degi, 
rúmir átta tímar sem við 
eyðum í að læra! Og samt 
eigum við að eyða öðru 

eins í heimalærdóm, í okkar 
frítíma?!

Átta klukkutímar?! er það 
ekki nóg fyrir ykkur? Mér 
þykir þið vitavonlaus ef 

ykkur tekst ekki að vinna 
vinnuna ykkar á þeim tíma, 
alveg eins og venjulegt fólk!

Hvernig er það? Áttar fólk 
sig ekki á að ég vinn fullan 
vinnudag, átta tíma. Af 
hverju á ég að sinna starfi 
kennara eftir að ég kem 
heim? Ég hef engan smekk 
fyrir skólakerfinu!

Þetta er 
heimanám í 
lífsleikni, og 

verkefnið 
er að eyða 

saman 
eftirmiðdegi 

utandyra.

Já! Og hvað?! 
Á skólakerfið að 

ráða því hvenær ég 
viðra barnið mitt?

Farðu á 
haming juríka 
staðinn … þú 

valdir þér þennan 
barnsföður. Þú 

valdir þetta.

Hei, mamma. Ég er að spá, ert 
þú með einhver 
verkefni fyrir 
okkur sem við 

gætum sinnt gegn 
vægu g jaldi?

Við erum opnir fyrir að gera 
ýmislegt! en ekki þrífa, 

halda á þungu, mála neitt, 
sópa neitt, moka neinar stéttir  

eða neitt ruslatengt.

Og það 
verður eigin-
lega að vera 

gaman.

Og pínu hættulegt 
kannski?

Hannes er óþolandi, 
hann lætur mig ekki í friði 

þegar ég er að spila 
leikinn minn, 
og kallar mig 

nöfnum eins og 
Horfríður …

Mamma?

Hvað?

            Hann er 
     líka að snerta 
dótið mitt og dreifa
                 Hannesarbakteríum 

á allt pleimóið mitt, 
                              og svo segir   

                                        hann alltaf nífur, 
                                 í staðinn fyrir 

                                                  hnífur og svo …

SÝNINGAR
7. feb. kl. 20:30 - Umræður eftir sýningu
14. feb. kl. 20:30
18. feb. kl. 20:30

Sokkabandið kynnir

eftir Sölku Guðmundsdóttur
í leikstjórn Mörtu Nordal

O L D  B E S S A S T A Ð I R

Miðasala á 
Miði.is

Halldór Brynjar Halldórsson (2.209) átti 
leik gegn Birni Þorfinnssyni (2.418) á Nóa 
Síríus mótinu – Gestamóti Hugins og 
Breiðabliks.

21. Haf1! (stórskemmtileg drottningar-
fórn) 21...Rxe4 (Björn leyfir Halldóri að 
klára fléttuna) 22. Hf8+ Kd7 23. H1f7+ 
Kc8 24. Re7+! Svartur gafst upp enda mát 
eftir 24...Kd7 25. Rc6+ Kc8 26. Hxd8#. 
www.skak.is:  Örn Leó vann hraðskák-
mót Reykjavíkur.

Hvítur á leik
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verð áður: 24.990 kr. 
Verð nú: 19.990 kr.
Nike free 5.0

Tollalækkun
á fjölda vara
Verðdæmi:

NÝJAR
VÖRUR



FÖSTUDAGURINN    12.  FEB     KL 20:00
FÖSTUDAGURINN    19.  FEB     KL 20:00
FÖSTUDAGURINN    11.  MARS  KL 20:00 LOKASÝNINGAR
LAUGARDAGURINN 12.  MARS  KL 20:00 LOKASÝNINGAR

„Ég hef ekki hlegid svona mikið síðan  
ég skildi vid manninn minn.”  

Ljóðskáldin Eyþór Árnason og Linda 
Vilhjálmsdóttir verða gestir bók
menntakvölds Bókasafns Seltjarnar
ness í kvöld sem hefst klukkan 19.30.

Bæði gáfu þau Eyþór og Linda 
nýverið út ljóðabækur, Eyþór bók
ina Norður og Linda bókina Frelsi. 
Um bók Lindu segir útgefandi þetta: 
„Frelsi geymir um fimm tugi beittra, 
pólitískra ljóða: meitlaðar og áhrifa
ríkar ljóðmyndir spegla samfélag 
og samtíma og þvinga jafnvel les
andann til miskunnarlausrar sjálfs
skoðunar. Áleitin bók sem hreyfir 
við hugsunum og tilfinningum.“ 
Hér er svo tilvitnun í Eyþór: „Ég sæki 
hunang í bækur, smjör í snemm
sprottnar sléttur, eld í ókleifa kletta 
og ást í koldimma hella, vín djúpt 
í brunna, vatn í dökkgræna skóga, 
fótspor í kvöldbláa dali og heimþrá 
í gáskafull stef.

Þess má geta að Eyþór hlaut Bók
menntaverðlaun Tómasar Guð
mundssonar fyrir fyrstu ljóðabókina 
sína, Hundgá úr annarri sveit.
– gun

Skáld í Bókasafni Seltjarnarness

Þau Linda og Eyþór hafa bæði vakið athygli fyrir ljóð sín. Myndir/Anton Brink og 
HArALdur guðjónsson.  

Sköpunarsaga heimsins í nor
rænni goðafræði er rakin í 
gegnum Völuspá þar sem sagt 
er frá sköpun heimsins allt til 
ragnaraka. Ljóð Völuspár eru 

jafnframt okkar helsta heimild um 
norræna goðafræði, hugmyndaheim 
hennar og trúarlega sýn á veröldina 
og er verkið þannig órjúfanlegur 
hluti af norrænni menningararfleifð. 
Það er því óhætt að segja að það sé 
ekki ráðist á garðinn þar sem hann 
er lægstur þar sem Þorvaldur Bjarni 
Þorvaldsson hefur samið sinfónískt 
verk fyrir söngkonu, sinfóníuhljóm
sveit og kór upp úr ljóðum Völuspár.

Næstkomandi sunnudag er svo 
komið að frumflutningi Völuspár 
Þorvaldar af Sinfóníuhljómsveit 
Norðurlands undir stjórn Guð
mundar Óla Gunnarssonar, Valgerði 
Guðnadóttir söngkonu, Hymnodia 
undir stjórn Eyþórs Inga Jónssonar 
og Kammerkór Norðurlands undir 
stjórn Sigrúnar Mögnu Þórsteins
dóttur.

Þorvaldur Bjarni virðist hinn róleg
asti þrátt fyrir að hafa beðið þessarar 
stundar lengi. Þorvaldur segir að þó 
svo að vissulega hafi þarna verið ráð
ist á háan garðinn þá sé hann þarna 
að sækja í einhvern magnaðasta texta 
sem hægt sé að vinna með tónlistar
lega séð.

Áhrif frá toskana
En hugmyndina að því að ráðast í 
þetta verkefni megi nú rekja til þess 
tíma þegar hann og konan hans hafi 
verið að spjalla eftir að hafa nýklárað 
að setja upp söngleik í Þjóðleikhús
inu. „Ég man nú ekki betur en að 
Þórunn hafi stungið þessu að mér svo 
þetta var eiginlega hennar hugmynd. 
Ég hafði reyndar verið að pæla í goð
unum því við Friðrik Erlings höfum 
gengið með það í maganum að gera 
svona hamfararokkóperu upp úr 
þessum sögnum en það hefur verið 

aðeins á bið síðan Ragnheiður kom 
inn í líf Friðriks. En Loki bíður bara 
rólegur eftir okkur og það kemur að 
honum. En ég fór sem sagt að skoða 
Völuspá og á sama tíma kynntist ég 
Jon Anderson úr Yes og við ákváðum 
að ráðast í að semja þetta saman.

Við ákváðum að hittast á Ítalíu 
til þess að fara í þetta verkefni. Ég 
var heppinn og fékk starfslaun til að 
semja verkið og við tókum hús á leigu 
en þá verður hann eins og heims
frægt er alvarlega veikur að ekkert 
varð úr því að hann gæti komið. 
En við fjölskyldan vorum komin til 
Ítalíu og því var ekkert annað gera 
en að koma sér að verki. Þannig að 
ég samdi þetta bara. Þá breytti þetta 
óneitanlega talsvert um mynd og fór 
frá því að vera rokkópera og yfir í að 
vera þetta sinfóníska verk en Tosk
ana hafði óneitanlega afar mikil áhrif 
á þá þróun,“ segir Þorvaldur og hlær 
við minninguna frá þessum tíma.

Mikil dulúð
„Nálgunin sem ég nota er að söng
konan er Völvan og þetta er svona 
sinfónískt ljóð þar sem annars vegar 
hún fer með þessa opinberunarbók 
heiðninnar í fyrstu persónu og hins 
vegar er kórinn þegar frásögnin er í 
þriðju persónu. Við förum í gegn um 
Völuspá frá upphafi til enda. Allt frá 
sköpun heimsins, mannsins og þar 
til goðin ganga á bak orða sinna við 
Vani og jötna. Þá er illskan er komin 
í heiminn og þar til allt hrynur. Þetta 
er dramatísk saga. Svo eru litlar sögur 
út frá öllu eins og háræðar, hvert ljóð 
á sér sínar goðsögur á borð við dauða 
Baldurs og mistilteininn, ljóðið um 
þegar bræður munu berjast og 
skepnur á borð við Fenrisúlf og Mið
garðsorm og svo mætti lengi telja. 
Þetta er fullt af dularfullum táknum 
og margt sem bendir í einhverjar áttir 
sem við getum ekki alveg vitað hvað 
þýðir sem eykur enn á dulúðina í 
kringum þetta.“

Myndræn upplifun
Texti Völuspár getur verið torræður 
fyrir þá sem þekkja lítið til hans en 

Þorvaldur segir að tónleikagestir 
þurfi ekki að hafa áhyggjur af slíku 
á sunnudaginn. „Þvert á móti. Sól 
Hrafnsdóttir er búin að skapa níu 
myndir, frá fyrsta ljóði til loka, og 
þessum myndum verður varpað á 
bíótjald á bak við hljómsveitina. Þar 
geta tónleikagestir séð hvað er að 
gerast á myndrænan hátt og ljóðin 
líða með. Þetta verður eiginlega 
svona smá bíóupplifun sem gestir 
fá þarna um leið þannig að það þarf 
enginn að hafa áhyggjur af því að 
það verði erfitt að fylgjast með.

Málið er að heildarupplifunin 
skiptir svo miklu máli. Það minnir 
mig aðeins á hvernig var í Háskóla
bíói í gamla daga, þar sem hljóm
burðurinn var nú ekki alltaf eins 
og best verður á kosið, en ef það 
var lýst og lagt soldið í umgjörðina 

þá lyfti það einhvern veginn öllu 
öðru. Upplifunin varð sterkari og 
betri því þessi kalda konsertupp
lifun getur verið erfið fyrir þá sem 
eru að byrja að hlusta á sinfóníska 
tónlist.“

ragnarök og hrunið
Verkið hefur verið talsvert lengi 
að finna sína fyrstu tónleika enda 
segir Þorvaldur það samið á vægast 
sagt dramatískum tímum. „Já, það 
er óhætt að segja það. Ég samdi 
þetta í september og október 
2008. Þannig að ég var úti á Ítalíu 
að semja verk um að heimurinn 
væri að hrynja á meðan heimurinn 
var að hrynja heima. ég var farinn 
að halda að ég væri farinn að hafa 
áhrif á þetta og velta því fyrir mér 
hver væri hvað í þessu persónu

galleríi útrásarvíkinga og stjórn
málamanna.

Maður var eiginlega orðinn hálf 
hræddur þarna úti. Horfði á fréttirnar 
á Sky þar sem breski forsætisráðherr
ann talaði um okkur sem hryðju
verkamenn og fólkið sem var að 
leigja okkur húsið var farið að horfa 
á okkur með heygaffla í hendi. Og ég 
er bara hreint ekkert að grínast. Við 
lögðum inn tryggingu fyrir húsinu og 
þau tóku það bara án fyrirvara því við 
vorum allt í einu orðin stórhættu
legir terroristar frá Íslandi. Það var í 
heimsfréttunum. Þegar við komum 
þá nutum við mikillar virðingar 
sem Íslendingar en það fór hratt og 
svona er þetta stundum. Ætli lífið sé 
ekki bara að líkja eftir listinni. Ég var 
farinn að halda það þarna á fjallinu 
í Toskana.“

Samdi verk um heimurinn að væri að hrynja á 
meðan hann var að hrynja og stóð ekki á sama
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson hefur samið sinfónískt verk upp úr Völuspá sem verður frumflutt í Hofi  
á Akureyri um næstu helgi með SN, tveimur kórum og Valgerði Guðnadóttur söngkonu í broddi fylkingar.

Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson tónskáld segir Völuspá henta sérstaklega vel fyrir sinfónískt verk. 

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Hvað?   
Hvenær? 
Hvar?

 Þriðjudagur

9. FEBRÚAR 2016 

Tónlist
Hvað?  Sunna Gunnlaugs
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel
Tríó píanóleikarans Sunnu Gunn-
laugsdóttur kemur fram á Kexi 
host eli. Auk hennar skipa tríóið 
þeir Þorgrímur Jónsson á kontra-
bassa og Scott McLemore á 
trommur. Leikið verður frumsamið 
efni og þekkt djasslög. Aðgangur er 
ókeypis.

Hvað?  Múlinn jazzklúbbur: Söngvara-
kvöld Ragnheiðar Gröndal
Hvenær?  21.00
Hvar?  Kaldalón, Hörpu
Söngkonan Ragnheiður Gröndal 
býður til sín gestum á söngva-
kvöldi djassklúbbsins Múlans. 
Fram koma með Ragnheiði þau 
Guðmundur Pétursson á gítar, 
söngkonan Kristjana Stefánsdóttir, 
píanóleikarinn Kjartan Valdemars-
son, söngvarinn Páll Rósinkranz, 
píanóleikarinn Páll Óskarsson, 
söngkonan Ingibjörg Fríða Helga-
dóttir og gítarleikarinn Daníel 
Helgason. Miðaverð er 2.000 
krónur.

Hvað?  Anni Rorke
Hvenær?  21.00
Hvar?  Tíu dropar, Laugavegi 27
Píanóleikarinn Anni Rorke spilar á 
Tíu dropum í kvöld.

Hvað?  Harry Knuckles
Hvenær?  21.00
Hvar?  Prikið

Hvað?  John Brnlv
Hvenær?  21.00
Hvar?  Kaffibarinn

Fyrirlestrar
Hvað?  Málstofa Viðskiptafræðideildar
Hvenær?  12.00
Hvar?  Stofa 101, Háskólatorg
Örn D. Jónsson prófessor í við-
skiptafræði heldur fyrirlestur á 
málstofu Viðskiptafræðideildar 
um nýtilkomið deilifyrirkomulag 
og færir rök fyrir því að deilihag-
kerfi sé fyrirkomulag sem mark-
visst byggir á þeim stofnunum 
sem fyrir eru, innan þjóðríkja og á 
heimsvísu. Allir velkomnir.

Hvað?  Hádegisfyrirlestur
Hvenær?  12.00
Hvar?  Fyrirlestrasalur, Þjóðminjasafn 
Íslands
Íris Ólöf Sigurjónsdóttir flytur 
fyrirlestur um sýninguna Norðrið 
í norðinu á hádegisfyrirlestraröð 
Þjóðminjasafns Íslands. Allir vel-
komnir.

Hvað?  „Bækr nem þú blíðliga“: 
Konungs skuggsjá, konur og handrit frá 
síðmiðöldum
Hvenær?  16.30
Hvar?  Lögberg, Háskóla Íslands
Konungs skuggsjá, norskt rit sem 
samið var um miðja 13. öld við 
hirð Hákonar Hákonarsonar, 
naut mikilla vinsælda á Íslandi á 
15. og 16. öld eftir fjölda handrita 
að dæma. Hægt er að rekja mörg 
handritanna til valdaætta í Eyja-
firði og virðist Konungs skuggsjá 
hafa notið meiri vinsælda þar en 
annars staðar á landinu. Nokkur 
þessara handrita voru pöntuð af 
eða rituð fyrir konur og sömu-
leiðis gengu þau sum í erfðir í 
kvenlegg allt þar til Árni Magnús-
son komst yfir þau. Jóhanna 
Katrín Friðriksdóttir mun í fyrir-
lestrinum skoða nokkur þessara 
handrita nánar, gera grein fyrir 
uppruna þeirra, eigendasögu, 
efnislegum einkennum og öðrum 
textum í þeim eftir því sem efni 
standa til. Auk þess að velta upp 
spurningum um hlutverk kvenna 
í bókmenningu sem og menntun 
barna.

Hvað?  Hugmyndaheimur fatahönnunar
Hvenær?  17.00
Hvar?  Ketilhús, Listasafnið á Akureyri
Fatahönnuðurinn Anita Hirl ekar 
fjallar um eigin hönnun og ræðir 
ýmsar hliðar fatahönnunar, meðal 
annars hugmyndavinnu og þró-
unarferli á Þriðjudagsfyrirlestri 
í Listasafninu á Akureyri. Anita 
útskrifaðist með MA-gráðu í fata-
hönnun með áherslu á textíl frá 
Central Saint Martins í London 
árið 2014 og vann með náminu 
hjá Christian Dior Couture í París 
og Diane Von Furstenberg í New 
York. Hún hefur einnig unnið 
fyrir fyrirtæki á borð við Diesel og 
Bvlgari. Hún vinnur að eigin fata-
merki og hefur sýnt á tískuvikum í 
London og París. Allir velkomnir.

Hvað?  Sigrún Magnúsdóttir ráðherra 
flytur erindi um Rannveigu Þorsteins-
dóttur, lögfræðing og alþingismann
Hvenær?  17.15
Hvar?  Félagsmiðstöðin, Hæðargarði 31
Rannveig Þorsteinsdóttir fæddist 
á Sléttu í Mjóafirði 6. júlí 1904 og 
lést þann 18. janúar 1987. Konur 
höfðu ekki kosningarétt þegar 
hún fæddist. Rannveig tók Sam-
vinnuskólapróf 1924, stúdents-
próf frá MR 1946, lögfræðipróf frá 
Háskóla Íslands 1949, hdl. 1952, 
hrl. 1959. Hún var alþingismaður 
Reykvíkinga fyrir Framsóknar-
flokkinn. Erindið er flutt á vegum 
U3A í Reykjavík í erindaflokknum 
Merkir Íslendingar. Aðgangseyrir 
er 500 krónur.

Hvað?  Loftslagsmál – Hvað getum við 
gert?
Hvenær?  20.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar, ásamt formanni 

umhverfis- og skipulagsráðs stend-
ur fyrir umræðufundi um loftslags-
mál. Frummælendur eru Hjálmar 
Sveinsson, Brynhildur Davíðsdóttir, 
prófessor í umhverfis- og auðlinda-
fræði við Háskóla Íslands, Ketill 
Magnússon, heimspekingur og 
framkvæmdastjóri Festu, og Hrönn 
Hrafnsdóttir, sérfræðingur í lofts-
lagsmálum hjá Reykjavíkurborg. 
Þau flytja stutt erindi og svo verður 
opnað fyrir almennar umræður. 
Allir velkomnir.

Uppákomur
Hvað?  Eyþór Árna og Linda Vilhjálms
Hvenær?  19.30
Hvar?  Bókasafn Seltjarnarness
Ljóðskáldin Eyþór Árnason og 
Linda Vilhjálmsdóttir verða gestir 
á Bókmenntakvöldi Bókasafns 
Seltjarnarness í kvöld en þau gáfu 
bæði út ljóðabækur nýverið, Eyþór 
bókina Norður og Linda bókina 
Frelsi. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir.

Hvað?  Uppistandshátíð
Hvenær?  20.00
Hvar?  Þjóðleikhúskjallarinn
Átta uppistandarar taka sín fyrstu 
skref á sviðinu eftir vinnusmiðju 
hjá Þorsteini Guðmundssyni.

Hvað?  Hugleiðsla og gong slökun
Hvenær?  20.10
Hvar?  Byoga Reykjavík, Nethyl 2
Hugleiðsla og gong slökun í Byoga. 
Aðgangur ókeypis.

Hvað?  Karíókí kvöld
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gaukurinn
Karíókíkvöld á Gauknum í kvöld. 
Aðgangur er ókeypis.

www.versdagsins.is

En föðurland  
okkar er á 
himni...

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

FORSÝND Í KVÖLD Í HÁSKÓLABÍÓI FORSÝND Í KVÖLD Í HÁSKÓLABÍÓI 

-T.V., BIOVEFURINN

-S.G.S., MBL

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ
THE CHOICE 8, 10:20
ALVIN & ÍKORNARNIR 5:50 ÍSL.TAL

THE BOY 8, 10:10
THE REVENANT 5:50, 9
RIDE ALONG 2 5:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGS
TILBOÐ Í DAG

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

13 HOURS   KL. 7:20 - 10:20
DIRTY GRANDPA  KL. 8 - 10:20
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 5:30
DADDY’S HOME  KL. 5:50

13 HOURS   KL. 5:30 - 8:30 - 10:20
13 HOURS VIP   KL. 5:30 - 8:30
DIRTY GRANDPA  KL. 5:40 - 8 - 10:20
CREED   KL. 5:30 - 8:30
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 6
DADDY’S HOME  KL. 8
STAR WARS 3D    KL. 5:30 - 8:30

13 HOURS   KL. 5 - 7:30 - 10:30
DIRTY GRANDPA  KL. 5:40 - 8 - 10:20
CREED   KL. 8 - 10:40
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 5:30
THE BIG SHORT   KL. 8
DADDY’S HOME  KL. 5:40
STAR WARS 2D   KL. 10:40

13 HOURS   KL. 6 - 9 - 10:20
DIRTY GRANDPA  KL. 8 - 10:35
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 6
THE BIG SHORT   KL. 8
DADDY’S HOME  KL. 5:50

13 HOURS   KL. 8 - 10:20
ALVIN OG ÍKORNARNIR 4 ÍSLTAL KL. 5:50
DIRTY GRANDPA  KL. 8
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 6

EGILSHÖLL

Sýnd með íslensku tali


WHAT CULTURE


DFW.COM

óskarstilnefning

Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna


THE NEW YORKER


TIME

Sýnd með íslensku taliSýnd með íslensku taliSýnd með íslensku tali

m.a. Besta myndin
Besti leikari í aukahlutverki

- Christian Bale
Besti leikstjóri
- Adam McKay
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NEW YORK TIMES

Frábær grínmynd frá þeim sömu og færðu 
okkur BORAT

“Besta mynd Michael Bay”

“Ótrúleg sönn saga”

Nýjasta stórmynd leikstjórans 
Michael Bay

“Meistaraverk”


NEW YORK DAILY NEWS

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Njósnir, lygar og fjölskyldubönd  ENG SUB   18:00 
Marguerite    17:30 
Virgin mountain / Fúsi ENG SUB    18:00 
Youth    20:00 
Joy    20:00 
A Perfect Day    20:00 
A Blast    22:30 
45 years    22:30 
Rams / Hrútar ENG SUB   22:00 

enær

Góða 
skemmtun 

í bíó

Söngvakvöld með Ragnheiði Gröndal í Hörpu í kvöld. FRéttablaðið/VilHelm
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ER ALLT KLÁRT 
FYRIR SUMARIÐ?

BÍLDSHÖFÐA 20  I  110 REYKJAVÍK
SÍMI 558 1111

www.ger.is  I  Netfang: ger@ger.is

SÆNGUR & KODDAR

KERTI OG ILMVÖRUR

SÆNGURFÖT

LÖK

HANDKLÆÐI

BORÐBÚNAÐUR

GER heildsala býður vandaðar 
vörur fyrir hótel, gisti heimili, veitinga  
hús og vörur fyrir smásöluverslanir. 
GER er rekin af móður félagi Húsgagna
hallarinnar, Betra Bak og Dorma.

Hafið samband og verið velkomin í 
nýjan og glæsilegan sýningasal að 
Bíldshöfða 20.

HÚSGÖGN AUKARÚM/GESTARÚM

YANKEE cANDLE

HÓTELRÚM OG -DÝNUR 
ALLAR STÆRÐIR



Þriðjudagur

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

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:55
100 CODE
Vandaðir sakamálaþættir þar sem rannsóknarlögreglumaður 
frá New York er fenginn sem ráðgjafi til sænsku lögreglunnar 
en þar hafa ungar, ljóshærðar og bláeygðar konur fundist 
myrtar á óhugnanlegan hátt.
 

 | 20:10
MAJOR CRIMES
Hörkuspennandi þættir um 
lögreglukonuna Sharon 
Raydor sem er ráðin til að leiða 
sérstaka morðrannsóknar-
deild innan hinnar harðsvíruðu 
lögreglu í Los Angeles.

 | 22:10
YOU´RE THE WORST
Hressilegir gamanþættir um 
tvo einstaklinga sem virðast 
smella saman en tíminn leiðir 
þó í ljós hvort samband þeirra 
gengur upp.

 | 21:40
TRANSPARENT
Frábærir gamanþættir um 
fjölskyldu sem þarf aldeilis að 
breyta ýmsu  í lífi sínu þegar 
höfuð fjölskyldunnar kemur 
þeim í opna skjöldu.

 | 22:00
MAGIC MAGIC
Alicia fer í ferðalag um Chile 
ásamt hópi ókunnugra 
ferðalanga á svipuðum aldri og 
fljótlega áttar hún sig á því að 
ferðafélagar hennar hafa 
eitthvað illt í huga. 

FRÁBÆR
ÞRIÐJUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

 | 19:00
FUGLABORGIN
Stórskemmtileg teiknimynd 
um ungan fálka sem fær nóg 
af einsemdinni og ferðast til 
fuglaborgarinnar Zambezíu.  

 | 21:05
ONE BORN 
– WHAT HAPPENED NEXT
Vandaðir og áhugaverðir 
þættir þar sem fylgt er eftir 
nokkrum eftirminnilegum 
pörum úr fyrri þáttaröðum og 
fjallað um lífið eftir fæðingu.

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 The Middle 
08.25 Junior Masterchef Australia 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Cristela 
10.35 White Collar 
11.20 Proof 
12.05 Hjálparhönd 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.20 American Idol 
14.40 Junk Food Kids: Who’s to 
Blame 
15.30 50 Ways to Kill Your Mammy 
16.20 Hollywood Hillbillies 
16.45 Scooby-Doo! Leynifélagið 
17.16 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.03 Simpson-fjölskyldan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag  
19.25 Anger Management  Fjórða 
þáttaröð þessara skemmtilegu 
gamanþátta með Charlie Sheen í 
aðalhlutverki.
19.45 Mom  Önnur gamanþátta-
röðin um einstæðu móðurina, 
Christy, sem hefur háð baráttu við 
Bakkus en er nú að koma lífi sínu 
á rétt ról. Hún ákveður að hefja 
nýtt líf í Napa Valley í Kaliforníu 
en það eru margar hindranir í 
veginum, ekki síst í hennar eigin 
fjölskyldu. Þættirnir eru úr smiðju 
Chucks Lorre, sem er maðurinn 
á bak við nokkrar af vinsælustu 
gamanþáttaröðum nútímans, t.d. 
Two and a Half Men, The Big Bang 
Theory og Mike & Molly.
20.10 Major Crimes 
20.55 100 Code 
21.40 Transparent  
22.10 You’re The Worst 
22.35 Mad Dogs 
23.30 Covert Affairs 
00.15 Flesh and Bone 
01.20 Bones 
02.05 A Single Shot 
03.55 Miss Conception

18.15 Secret Life of 4 Year Olds 
19.05 Schitt’s Creek 
19.30 The Amazing Race: All Stars 
20.20 Drop Dead Diva 
21.05 One Born - What happened 
Next 
21.55 Pretty Little Liars 
22.40 Mayday 
23.25 The Listener 
00.10 American Horror Story: Freak 
Show 
01.00 The Amazing Race: All Stars 
01.45 Drop Dead Diva 
02.25 One Born - What happened 
Next 
03.15 Pretty Little Liars 
03.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

12.20 Groundhog Day
14.00 Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið
15.25 The Way Way Back
17.10 Groundhog Day
18.50 Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið
20.15 The Way Way Back
22.00 Magic Magic  Þessi hrollvekja 
frá 2013 segir frá ungri konu, Aliciu, 
sem fer í ferðalag um Chile ásamt 
hópi ókunnugra ferðalanga á 
svipuðum aldri. Þau koma sér fyrir 
í bústað inni í skógi og fljótlega 
áttar Alicia sig á því að ferðafélagar 
hennar hafa eitthvað illt í huga. 
Eftir því sem andrúmsloftið verður 
rafmagnaðra í bústaðnum eykst 
spennan og hún þarf að takast 
á við djúpstæðan ótta og myrk 
leyndarmál og fljótlega breytist líf 
hennar í martröð.
23.40 Killing Them Softly
01.15 Broken City
03.05 Magic Magic

16.55 Downton Abbey
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Hopp og hí Sessamí
18.18 Millý spyr
18.25 Sanjay og Craig
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Sjöundi áratugurinn – Sjón-
varpið kemur til sögunnar
21.00 Ahmed og Team Physix
21.15 Castle
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpasveitin
23.20 Þýskaland '83
00.10 Spilaborg
00.55 Kastljós
01.30 Fréttir
01.45 Dagskrárlok
01.55 Næturvarp
02.35 Næturvarp
03.30 Næturvarp
04.25 Næturvarp
05.10 Næturvarp
06.05 Næturvarp

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.22 Dr. Phil
09.03 Hotel Hell
09.46 Minute to Win It
10.30 Pepsi MAX tónlist
13.25 King of Queens
13.48 Dr. Phil
14.31 The McCarthys
14.53 Emily Owens M.D.
15.35 Judging Amy
16.18 Survivor
17.49 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
19.10 The Late Late Show
19.50 Black-ish
20.15 Jane the Virgin
21.00 The Good Wife
21.45 The People v. O.J. Simpson. 
American Crime Story
22.30 The Tonight Show
23.10 The Late Late Show
23.50 Extant
00.35 Code Black
01.20 Complications
02.05 The Good Wife
02.50 The People v. O.J. Simpson. 
American Crime Story
03.35 The Tonight Show
04.15 The Late Late Show
04.55 Pepsi MAX tónlist

18.40 How I Met Your Mother
19.05 Two and a Half Men
19.25 Friends
19.50 Modern Family
20.15 Veggfóður
20.55 Hið blómlega bú 3
21.30 Klovn
21.55 Nikita
22.40 Dallas
23.20 Cold Case
00.05 Veggfóður
00.45 Hið blómlega bú 3
01.15 Klovn
01.40 Nikita
02.25 Dallas
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Waste Management Phoenix 
Open
12.30 Omega Dubai Desert Classic
18.20 Golfing World 2016
19.10 Waste Management Phoenix 
Open

07.00 Messan 
11.30 Messan 
12.45 Tottenham - Watford 
14.25 Premier League World 
14.55 Man. City - Leicester City 
16.40 Football League Show 
17.10 Chelsea - Man. Utd. 
18.50 Messan 
20.05 Premier League Review  
21.00 Southampton - West Ham 
22.40 Swansea - Crystal Palace

07.30 Keflavík - Grindavík 
10.55 Granada - Real Madrid 
12.35 Spænsku mörkin  
13.05 Bayer Leverk. - Bayern Munch. 
14.45 Verona - Inter Milan 
16.25 Frosinone - Juventus 
18.05 Ítölsku mörkin  
18.25 Keflavík - Grindavík 
20.00 Körfuboltakvöld 
21.40 Þýsku mörkin  
22.20 Ingolstadt - Augsburg 
00.00 West Ham - Liverpool

07.00 Dóra könnuður 
07.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
07.45 Gulla og grænjaxlarnir 
07.55 Tommi og Jenni 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
08.55 UKI 
09.00 Ævintýri Tinna 
09.23 Kalli á þakinu 
09.48 Hvellur keppnisbíll 
10.00 Brunabílarnir 
10.25 Ljóti andarunginn og ég 
10.47 Ævintýraferðin 
11.00 Dóra könnuður 
11.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
11.45 Gulla og grænjaxlarnir 
11.55 Tommi og Jenni 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 
12.49 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
12.55 UKI 
13.00 Ævintýri Tinna 
13.23 Kalli á þakinu 
13.48 Hvellur keppnisbíll 
14.00 Brunabílarnir 
14.24 Ljóti andarunginn og ég 
14.46 Ævintýraferðin 
15.00 Dóra könnuður 
15.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
15.45 Gulla og grænjaxlarnir 
15.55 Tommi og Jenni 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson 
16.49 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
16.55 UKI 
17.00 Ævintýri Tinna 
17.23 Kalli á þakinu 
17.48 Hvellur keppnisbíll 
18.00 Brunabílarnir 
18.24 Ljóti andarunginn og ég 
18.46 Ævintýraferðin 
19.00 Fuglaborgin
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Verslun opin 11-21 alla daga - Veitingastaður opinn 9:30-20:30 - www.IKEA.is
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Saltkjöt 
og baunir 

995,-

Glens og gaman á öskudaginn í IKEA
Skemmtidagskrá kl. 11-17
• Búningasamkeppni fyrir • Lukkuhjól - engin núll

  einstaklinga og hópa • Ókeypis andlitsmálun

• Ókeypis myndataka • Nammi og fjör

Saltkjöt 
og baunir 

Ókeypis áfylling 
á baunasúpuna

Fyndnustu búningarnir 2015

Hópakeppni



Pia Wurtzbach, ungfrú heimur, var í blússandi gír og í 
sínu fínasta pússi. 

Fimmtugasti ofurskálarleikurinn 
fór fram á sunnudag á 
Levi’s-leikvanginum í Santa Clara í 
Kaliforníu. Öttu þar kappi Denver 
Broncos og Carolina Panthers, 
en þeir fyrrnefndu báru sigur úr 
býtum. Eins og það skipti máli. 
Fræga fólkið lét sig ekki vanta 
og pósaði sem aldrei fyrr fyrir 
myndavélarnar, hvort sem 
var á velli eða utan hans í 
þar til gerðu eftirpartíi.

ofurstjörnur

Wiz Khalifa, pollrólegur sem aldrei fyrr. Enda loks kominn friður á í paradís, þar 
sem Kim Kardashian og Amber Rose, barnsmóðir hans, hafa samið vopnahlé. 
 Hatrammar deilur sem gott er að grafa. 

Lady Gaga
söng þjóðsönginn, 

sem þykir mikill heiður. 
Gæsahúð fór um heims-
byggðina þegar orustu-
þoturnar brenndu yfir í 

blálokin. Sumir með kjána-
hroll, aðrir að tjúllast 

úr þjóðar- 
stolti. 

50 Cent fannst ekkert rosalega 
 leiðinlegt en hér er hann í kanínufans, 

himinlifandi með stöðu mála. 

Beyoncé,
drottningin sjálf, 

skyggði á leikinn með 
stórkostlegu skemmti-

atriði sínu í hálfleik.             
Bruno Mars glensaði 
á móti henni og þótti 

takast rosalega  
vel upp. 

Ofurskálar 
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Iggy Azalea var heillandi sem aldrei fyrr 
í flöskugrænum samfestingi. 

Uppskrift fyrir 4
500 g nautahakk
1 egg
3 msk. kálfakraftur (kalv fond)
1 + 1 msk. rautt karrímauk
1 laukur
1 dós kókosmjólk (400 ml)
½ dl mangó chutney
10 þurrkuð lime-blöð
Kóríander
Salt og pipar

Blandið saman nautahakki, eggi, 
kálfakrafti, 1 msk. af karrímauki, 
½ tsk. af  salti og smá pipar. Mót-
ið litlar kjötbollur úr blöndunni.

Skerið laukinn fínt og steikið við 
vægan hita á pönnu þar til hann er 
mjúkur en ekki farinn að dökkna. 
Bætið 1 msk. af karrímauki saman 
við og steikið saman í 1 mínútu 
til viðbótar. Hrærið kókosmjólk 
og mangó chutney saman við. 
Setjið lime-blöð og kjötbollurnar 
í sósuna og látið sjóða undir loki 
við vægan hita í um 7 mínútur. 
Smakkið til með salti og pipar. 
Stráið kóríander yfir eftir smekk.
Gott er að bera kjötbollurnar fram 
með hrísgrjónum.

Uppskrift fengin af Ljufmeti.com

Gómsætar asískar kjötbollur
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•  F l a t k a k a ,  þ r j ú  l ö g
•  Þ o r r a g r á ð a o s t u r  s t a p p a ð u r  m e ð  r j óm a o s t i
•  S a x a ð a r  g r á f í k j u r ,  d ö ð l u r  
 &  p e k a n h n e t u r

•  S n i t t u b r a u ð
•  Þ o r r a g r á ð a o s t u r    
•  E p l a -  o g  r ó f u  r em ú l a ð i
 ( = r i f i n  e p l i  &  r ó f u r ,  s ý r ð u r  r j óm i )
•  R ó sm a r í n -  o g  e p l a h l a u p  ( B ú r i ð )
•  s a l t  &  p i p a r

•  í s l e n s k t  s o ð b r a u ð
•  Þ o r r a g r á ð a o s t u r    
•  f e r s k  b l á b e r  m e ð  h u n a ng i

Þorragráðaosturinn er fáanlegur
tímabundið og hefur þá sérstöðu að

hann er þroskaðri en annar gráðaostur. 
Hann hentar einstaklega vel sem eftirréttur 

á þorrahlaðborðum, ásamt því að koma 
skemmtilega óvart í snittum.
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@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

Breska tónlistarkonan Polly Jean 
Harvey, best þekkt sem PJ Harvey, er 
meðal þeirra listamanna sem koma 
munu fram á tónlistarhátíðinni 
Iceland Airwaves í ár samkvæmt 
tilkynningu sem kom frá hátíðinni 
í gær.

Hátíðin fer fram í átjánda sinn í 
Reykjavík dagana 2.–6. nóvember 
næstkomandi.

Í tilkynningunni kom einnig fram 
að breska bandið Lush myndi sækja 
landið heim ásamt bandarísku tón-
listarkonunni Juliu Holter auk þess 
sem innlendir tónlistarmenn á borð 
við GKR, Sturlu Atlas, Reykjavíkur-
dætur, Mammút, Mr. Silla, Axel Fló-
vent og Múm & Kronos Quartet.

PJ Harvey hóf ferilinn ásamt 

hljómsveitinni Automatic Dlamini 
árið 1988 og stofnaði bandið PJ 
Harvey árið 1991 ásamt fyrrverandi 
félögum sínum úr Automatic Dlam-
ini, þeim Rob Ellis og Ian Oliver. Á 
ferlinum hefur hún unnið til fjölda 

verðlauna, meðal annars Mercury-
verðlauna tvö ár í röð. Eins tilkynnti 
hún nýverið að níunda breiðskífa 
hennar The Hope Six Demolition 
Project kæmi út þann 15. apríl næst-
komandi.

PJ Harvey treður upp á Iceland Airwaves

Þarna mun ég setja fræðin 
alveg til hliðar, en ég er 
búin að vera að undirbúa 
mig meira og minna síðan 
ég var tólf ára, þegar ég 

hélt að um mig yrði gerð kvikmynd,“ 
segir Sigríður Dögg Arnardóttir, eða 
Sigga Dögg kynfræðingur eins og 
flestir myndu kalla hana, sem er nú 
í óðaönn við að undirbúa frumraun 
sína í uppistandi.

„Ég er búin að eiga þetta í smá 
tíma, bara búin að geyma þessa hug-
mynd ofan í skúffu. En svo er ég að 
fara að gefa út bók í sumar, og þá datt 
mér í hug að draga þetta fram og nota 
til að fjármagna prentunina,“ bendir 
hún á og heldur áfram: „Ég ætla 
að kalla það Kynfræðingur verður 
til, og það byggir á dagbókunum 
mínum síðan ég var sex ára og þar til 
ég er sextán ára. Ég hef alltaf haldið 
dagbók, því eins og ég segi, þá gerði 
ég ráð fyrir að um mig yrði gerð bíó-
mynd einn daginn. Þetta er ógeðslega 
fyndið tímabil, verulega vandræða-
legt oft á köflum, en ég var mjög svo 
ástsjúkt barn og unglingur. Þetta er of 
gott til að fá að liggja óhreyft.

Ég hef alltaf haft óbilandi sjálfs-
traust, og það sést vel á þessum 
dagbókarfærslum. Sjálf var ég alltaf 
að bíða eftir að ég yrði uppgötvuð 
sem fyrirsæta því mér fannst ég svo 
ofboðslega falleg. Þá skrifaði ég leik-
rit, og var fullviss um að þetta myndi 
rata á fjalir Þjóðleikhússins áður en 
langt um liði. Ég var alltaf með haus-
inn í skýjunum.“

Þá snertir Sigga Dögg á viðkvæmu 
málunum, en þessi ár einkenn-
ast jafnan af hverju vandræðalega 
augnablikinu á fætur öðru. „Það er 
eitthvað svo krúttlegt við að viður-
kenna svona vandræðalegar hliðar, 
alla ástarsorgina, ástandið þegar 
maður byrjar á blæðingum, biðina 
eftir brjóstunum og allt þetta. Ég 
ætla í rauninni að bjóða fólki að 
koma og hlæja með mér, að mér. Ég 
er lítið fyrir að gera grín að öðrum,“ 
útskýrir hún einlæg eins og henni 
einni er lagið.

Sigga Dögg segist reyna að búa 
til sýningu með það í huga að sjálfa 
myndi hana langa til að fara með 
vinkonum sínum, hlæja rækilega og 
enda svo á kaffihúsi að ræða hlutina. 
„Þetta er ekki hugsað sem neitt upp-
lýsingaprógramm fyrir foreldra ung-
linga, heldur meira fyrir fullorðna 
fólkið sjálft. Ég hitti reglulega á fólk 
sem enn roðnar og blánar ef maður 

Átti von á að um mig 
yrði gerð kvikmynd
„Verulega vandræðalegt oft á köflum, en ég var mjög svo ástsjúkt 
barn og unglingur,“ segir kynfræðingurinn knái Sigríður Dögg 
Arnar dóttir um uppistand byggt á hennar eigin dagbókarfærslum.

Ég Hef AlltAf 
HAldIð dAgbók, því 

eIns og Ég segI, þÁ gerðI Ég 
rÁð fyrIr Að um mIg yrðI 
gerð bíómynd eInn dAgInn. 

Breska tón-
listarkonan 
PJ Harvey 
er meðal 
þeirra sem 
koma fram 
á Airwaves í 
ár. NORDIc-
PHOTOS/GETTy

talar um svona hluti og fær það til að 
hugsa til baka um eigin unglingsár,“ 
útskýrir hún. „Ég veit svo sem ekk-
ert hvernig þetta á eftir að leggjast í 
fólk, en fyrir mér er þetta efniviður 
í ansi hlægilega kvöldstund. Hlut-
irnir stinga mann kannski ekki eins 
í magann þegar má hlæja að þeim. 
Ég verð bara að prófa þetta, því ef 
maður prófar ekki, þá veit maður 
ekki,“ bendir kynfræðingurinn skæl-
brosandi á í lokin, en uppistandið fer 
fram í Þjóðleikhúskjallaranum þann 
6. mars og hefst miðasala fljótlega á 
tix.is. gudrun@frettabladid.is

Sigga Dögg er ekki spéhrædd þegar kemur að því að ræða um sjálfa sig og segist 
iðulega vera eins og opin bók. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFáN 
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KJÖTVEISLA: Skinka, pepperoni og nautahakk

Miðstærð af pizzu með þremur
áleggstegundum að eigin vali.
Ef þú sækir. Gildir fyrir klassískan,
ítalskan og laufléttan botn.

SKELLTU ÞÉR Á ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ DOMINO’S!

VIÐ NOTUM EINGÖNGU 100% ÍSLENSKAN OST!
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Bakþankar

Erlu Bjargar  
Gunnarsdóttur

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Það eru undarlegustu atvik sem 
valda kaflaskilum í lífi manns. 
Hversdagslegir atburðir sem 

troða lúkunni inn í sálina og fletta 
yfir margar blaðsíður. Maður 
rankar við sér þrælfullorðinn.

Um daginn var ég að leggja bíl í 
miðbænum. Hljóp í stöðumælinn 
sem var frekar langt frá. Sá stöðu-
mælavörðinn nálgast bílinn úr 
hinni áttinni. Brosti væmin við því 
að ég kæmi aðvífandi sveiflandi 
miðanum. Hann yrði æðislega hissa, 
myndi hætta að skrifa sektina og 
rífa hana. Svo fengjum við sam-
borgarasting í hjartað. En þegar ég 
kom að bílnum var komin stærðar-
innar sekt á rúðuna. Ég horfði á eftir 
verðinum brostnum augum. En ég 
var bara að borga, kjökraði ég. Þetta 
er komið í gegn, muldraði hann ofan 
í tölvuna sína og fékk engan sting í 
hjartað.

Og ég varð bæði lítil í mér og sár. 
Fór í talsvert uppnám, satt að segja. 
Þessi tilfinningasemi vegna stöðu-
mælasektar hefði átt að slá mig utan 
undir. En nei, ég fór heim og skrifaði 
afskaplega langt og vandað kvört-
unarbréf. Með röksemdafærslu frá 
a) til c). Skrifaði um mennskuna, 
samfélagið og óskrifaðar reglur í 
samskiptum. Sendi. Þetta tók góðan 
hálftíma af lífi mínu.

Það var þó ekki fyrr en tveimur 
vikum síðar að ég áttaði mig á því 
hvað hafði gerst. Þegar ég spenntist 
upp við að sjá svarið frá Bílastæða-
sjóði. Þegar endorfínið streymdi 
við að lesa að sektin mín yrði felld 
niður þar sem stöðumælavörður 
hafði samþykkt rök mín. Það var 
þá. Nákvæmlega á því augnabliki 
sem ég fann blaðsíðurnar spænast 
áfram. Nýr kafli hófst. Ég breyttist. 
En í stað þess að vera í rusli finn 
ég nýjan neista og er vandræða-
lega spennt. Halló, formennska í 
foreldrafélagi! Halló, Reykjavík síð-
degis! Halló, Neytendasamtök!

Stöðumælir 
lífsins

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað 12–80 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, apr.–jún. 2015 
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