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Búist við átökum um áfengisfrumvarp
alþingi Ekki ríkir einhugur um 
frumvarp, sem myndi heimila versl-
unum að selja áfengi, innan þeirra 
flokka sem eiga flutningsmenn að 
frumvarpinu. Flutningsmennirnir 
eru Teitur Björn Einarsson, Áslaug 
Arna Sigurbjörnsdóttir, Vilhjálmur 
Árnason og Hildur Sverrisdóttir úr 
Sjálfstæðisflokki, Pawel Bartoszek 
úr Viðreisn, Jón Þór Ólafsson, Ásta 
Guðrún Helgadóttir og Viktor Orri 
Valgarðsson úr Pírötum og Nichole 

Leigh Mosty úr Bjartri framtíð.
Næði frumvarpið fram að ganga 

yrði verslunum meðal annars heim-
ilt að selja áfengi frá og með næstu 
áramótum.

Þingstyrkur flokkanna er samtals 
42 þingmenn, en 32 þyrfti til þess að 
ná frumvarpinu í gegn. Hins vegar 
er ekki hægt að ganga að stuðningi 
allra þeirra þingmanna vísum. Ekki 
er heldur einhugur í öðrum flokkum. 

„Ég mun greiða atkvæði á móti 

því. Ég hef haft þessa afstöðu mjög 
lengi og finnst þessu ágætlega fyrir 
komið,“ segir Ásmundur Friðriks-
son, þingmaður Sjálfstæðisflokks og 
bætir við: „Ég er mjög íhaldssamur í 
þessum efnum.“

Einar Brynjólfsson, þingmaður 
Pírata, segist óviss um hver afstaða 
sín verði komi til atkvæðagreiðslu. 
„Ég mun mjög líklega byggja þá 
ákvörðun mína á umsögnum land-
læknis,“ segir Einar.  – þea / sjá síðu 4

síða 28

Ekki er einhugur um 
nýtt frumvarp um frjálsa 
sölu áfengis á meðal 
þingmanna flokkanna 
sem eiga flutningsmenn 
að frumvarpinu. Sumir 
eru óákveðnir en aðrir 
lýsa sig andvíga.

Vetrarhátíð var sett í gær með ljósainnsetningunni Sköpun lands eftir Ingvar Björn sem birtist á Hallgrímskirkju. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri setti hátíðina. Fréttablaðið/Eyþór

Ég mun greiða 
atkvæði á móti því. 

Ég hef haft þessa afstöðu 
mjög lengi og finnst þessu 
ágætlega fyrir komið.
Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálf-
stæðisflokks.

saMFélag „Jarðarförin er opin og í 
raun og veru má fólk koma. Svo er 
erfisdrykkja í flugskýli Landhelgis-
gæslunnar á eftir sem er líka opin,“ 
segir Sigurlaug Hreinsdóttir. Jarðar-
för dóttur hennar, Birnu Brjáns-
dóttur, fer fram frá Hallgrímskirkju 
í dag klukkan 15.

Birnu var ráðinn bani í janúar og 
stendur rannsókn á málinu nú yfir. 

Mikill fjöldi leitaði Birnu dagana 
eftir hvarf hennar.

Fjölmenni mætti í minningar-
göngu um Birnu í miðbæ Reykja-
víkur laugardaginn 28. janúar en 
víða um land var Birnu minnst.

Fjölskylda Birnu afþakkar blóm 
og kransa en bendir þeim sem vilja 
minnast hennar á að styrkja Slysa-
varnafélagið Landsbjörg. – þea

Birna Brjánsdóttir borin til grafar í dag
birna brjánsdóttir 
var tvítug þegar 
hún hvarf.



Samfélag „Auglýsingabransinn 
er karllægur og hefur verið lengi,“ 
segir Elín Helga Sveinbjörnsdóttir, 
formaður SÍA, Sambands íslenskra 
auglýsingastofa, sem eru sjö stærstu 
auglýsingastofur landsins. Þrátt fyrir 
að kynjahlutfall á stofum innan SÍA 
sé jafnara nú en fyrir fimm árum 
hallar mjög á konur eftir því sem 
hærri stöðugildi eru skoðuð. Graf
ískir hönnuðir eru 40 prósent konur 
innan veggja SÍA, 26 prósent eru 
hönnunarstjórar og 23 prósent eru 
listrænir stjórnendur. Hafa þessi 
hlutföll ekki breyst síðustu ár, ekki 
frekar en framkvæmdastjórastöð
urnar sem allar eru skipaðar karl
mönnum.

SÍA hefur því blásið til fundar þar 
sem kynjahalli í auglýsingagerð og 
markaðsmálum verður ræddur í 
samstarfi við ÍMARK. „Fyrir utan hið 
sjálfsagða jafnrétti snýst þetta í raun 
um þrennt. Í fyrsta lagi snýst þetta 
um árangur viðskiptavina. Náum 
við betri árangri ef teymi sem vinna 
fyrir viðskiptavini endur spegla 
markhópinn? Konur eru nefnilega 
oftast að minnsta kosti helmingur 
hópsins sem viðskiptavinir stofanna 
vilja tala við. Verða hugmyndafundir 
meira skapandi ef bæði kyn eru við 
hugmyndaborðið? Einsleitni ætti 
klárlega að vera óvinurinn í svona 
bransa. Í öðru lagi snýr þetta að sam
félagslega þættinum. Að auglýsingar 
viðhaldi t.d. ekki staðalmyndum og 
ranghugmyndum margra um kon
una og hlutverk hennar. Og í þriðja 
lagi er þetta er rekstrarlegt mál, því 
það er búið að sýna fram á það að 
blönduð fyrirtæki koma rekstrarlega 
betur út en þau sem eru það ekki.

„Það er búið að ræða þessa hluti 
lengi í atvinnulífinu og það þarf að 

halda því áfram,“ segir Elín og bendir 
á frétt Fréttablaðsins í fyrradag máli 
sínu til stuðnings. Þar kom fram að 
hlutfall kvenna sem gegndu fram
kvæmdastjórastöðum hjá stærstu 
fyrirtækjum landsins var aðeins níu 
prósent í fyrra og stóð í stað frá árinu 
á undan.

„Kynjabaráttunni er ekki lokið. 
Kannski erum við að komin á ein
hvers konar stöðnunartímabil sem 
við þurfum að spóla okkur upp úr.“

„Það hefði verið auðveldast að 
halda bara áfram að gera hlutina 
eins og áður, en ég vil ekki vera sú 
sem þegir þegar ég hef tækifæri til 
að segja eitthvað. Við ákváðum því 
að nýta þetta tækifæri, því þetta er 
alvöru hagsmunamál. Ef þessi fund
ur er eitt skref í átt að breytingum í 
bransanum, er árangri náð – en auð
vitað vil ég helst sjá fleiri skref tekin, 
og það hratt,“ segir hún. 
benediktboas@365.is

Daglegt brauð í Reynisfjöru

Þrír kanadískir ferðamenn komust í hann krappann í Reynisfjöru í gær. Eins og svo oft áður vanmátu ferðmennirnir ölduganginn í fjörunni og 
máttu þakka fyrir að aldan hreif þá ekki með sér. Í samtali við ljósmyndara Fréttablaðsins sem var á staðnum sögðu ferðamennirnir að þeim væri 
brugðið en þeir höfðu ekki tekið eftir skiltum sem komið hefur verið upp í fjörunni nýlega eftir nokkur alvarleg slys. Fréttablaðið/Vilhelm

Veður

Austan- og norðaustankaldi og rigning 
eða slydda með köflum í dag, en tals-
verð rigning suðaustan til. Milt veður. 
Sjá Síðu 16

NiNja kaffivél

29.995 KR
stK

Eins og hafa kaffihús hEima!

Fáar konur stjórnendur 
á auglýsingastofum 
Kynjahlutföll á auglýsingastofum undir merkjum SÍA eru jafnari nú en fyrir 5 
árum. Þegar kemur að hærri stöðugildum, hönnunarstjórn og listrænni stjórn-
un, hallar mjög á konur. Allir framkvæmdastjórar stofanna eru karlmenn.

elín helga Sveinbjörnsdóttir,  
formaður SÍa, segir að auglýsinga-
bransinn sé karllægur.

✿   Könnun Sía um 
kynjaójafnvægi
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%

grafískir 
hönnuðir

Hönnunarstjórn

SVíÞjÓð Sænska ríkisstjórnin hyggst 
funda með öllum þingflokkum að 
Svíþjóðardemókrötum undanskild
um um hjónabönd barna. Tilkynnt 
var um ákvörðun stjórnarinnar eftir 
að Frjálslyndi flokkurinn krafðist 
algjörs banns við slíkum hjóna
böndum.

Formaður flokksins, Jan Björk
lund, sagði reglurnar ekki vernda 
börn sem látin hefðu verið ganga í 
hjónaband utan Svíþjóðar. Hingað 
til hefði þetta verið látið afskipta
laust og flóttabörn í hjónabandi 
látin búa saman í Svíþjóð. Það væri 
óásættanlegt. – ibs

Vilja bannna 
barnagiftingar

Jan björklund, for-
maður Frjálslynda 
flokksins í Svíþjóð

Sa m f é l ag  Stjórn Bandalags 
íslenskra skáta (BÍS) segir að sam
kvæmt bráðabirgðaskýrslu löggilts 
endurskoðanda um fjármál fyrrver
andi framkvæmdastjóra, Hermanns 
Sigurðssonar, sé ekki um saknæmt 
athæfi að ræða.

Fréttablaðið greindi frá því í gær 
að á fundi þar sem niðurstöður 
skýrslunnar voru kynntar hefði 
Hermann meðal annars verið 
sagður hafa notað kreditkort skáta 
í eigin þágu.

Rannsókn stendur enn yfir og á 
henni að ljúka fyrir skátaþing þann 
11. mars.

„Þeirri vinnu er ekki lokið, en 
samkvæmt bráðabirgðaskýrslu 
löggilts endurskoðanda liggur fyrir 
að ekkert bendi til þess að um sak
næmt athæfi sé að ræða hvað varðar 
fjársýslu fyrrverandi framkvæmda
stjóra,“ segir í yfirlýsingu stjórnar 
BÍS.

Þá segir einnig að endurskoð
andinn hafi ítrekað á fundinum að 
á grundvelli gagna sem lægju fyrir 
væri ekki um saknæmt athæfi að 
ræða.

Í Fréttablaðinu í gær kom fram 
að Heiður Dögg Sigmarsdóttir, for
maður upplýsingaráðs BÍS, hafi ekki 
viljað tjá sig. Hið rétta er að hún 
vildi koma því á framfæri að ekkert 
saknæmt væri tiltekið í skýrslunni, 
hún vildi hins vegar ekki tjá sig um 
ráðningarsamning Hermanns. – þea

Segja ekkert 
saknæmt 
tiltekið

Samkvæmt bráða-
birgðaskýrslu 

löggilts endurskoðanda 
liggur fyrir að ekkert bendi 
til þess að um saknæmt 
athæfi sé að ræða

Yfirlýsing stjórnar Bandalags íslenskra 
skáta
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

NÝR RENAULT MEGANE SPORT TOURER

SPARNEYTINN
FJÖLSKYLDUBÍLL

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

RENAULT MEGANE SPORT TOURER
DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR←DUAL CLUTCH, 
ELDSNEYTISNOTKUN FRÁ 3,7 L/100 KM*

Allir nýir Megane Sport Tourer eru búnir 16" álfelgum, regnskynjara fyrir rúðuþurrkur 
og akreinavara auk þess sem í öllum bílunum er R-Link búnaður með íslenskum 
leiðsögubúnaði, 7" snertiskjá og Bluetooth handfrjálsum símabúnaði.  

VERÐ FRÁ: 3.390.000 KR.



Alþingi Frumvarp um afnám einka
sölu ÁTVR á léttvíni og bjór verður 
lagt fram. Teitur Björn Einarsson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, er 
fyrsti flutningsmaður frumvarps
ins en þingmenn Pírata, Viðreisnar 
og Bjartrar framtíðar munu einnig 
styðja málið.

Frumvarpið er nokkuð breytt frá 
því frumvarpi sem Vilhjálmur Árna
son þingmaður lagði fram á síðasta 
kjörtímabili. Helsta nýbreytni nýja 

frumvarpsins er á þá leið að aug
lýsingar á áfengum drykkjum verða 
leyfðar með ákveðnum skilyrðum. 
Er þetta í takt við það sem Félag 
atvinnurekenda hefur bent á að 
hafi þurft í fyrra frumvarp.

„Við höfum bent á að 
frumvarpið þurfi að taka 
líka til auglýsinga og 
ef rétt reynist að aug
lýsingar verði leyfðar í 
nýju frumvarpi er það 

Auglýsingar leyfðar í nýju áfengisfrumvarpi

Áslaug Arna 
Sigurbjörns-
dóttir, ritari 
Sjálfstæðis-
flokksins

ferðAþjónustA „Við finnum mjög 
lítinn mun hvort þetta er á sumri 
eða vetri,“ segir Ásgeir Magnússon, 
sveitarstjóri Mýrdalshrepps, um 
sívaxandi ferðamannastraum í Vík. 
Meira en milljón ferðamenn fara í 
gegn um þorpið árlega.

Mikil uppbygging er fram undan 
í Vík til að þjóna ferðafólki. Vil
hjálmur Sigurðsson, sem rekur Hótel 
Laxá í Mývatnssveit og bílaleigurnar 
Avis og Budget, ætlar að byggja 
hótel með eitt hundrað herbergjum 
og Benedikt Kristinsson í  Iceland 
Incoming ferðum ehf. hyggst reisa 
sextíu herbergja hótel. Benedikt er 
með ferðaskrifstofuna Vulkan resor í 
Svíþjóð og er að breyta gömlu skóla
húsi á Varmalandi í Borgarfirði í sex
tíu herbergja hótel.

Þá er stefnt að því á næsta ári að 
bæta fjörutíu herbergjum við núver
andi um eitt hundrað herbergja Ice
landair hótel á staðnum.

Ásgeir segir að eins og er geti Vík 
hýst um eitt þúsund ferðamenn. 

„Svo er verið að byggja um 3.500 
fermetra verslunarmiðstöð og svo á 
að byggja helling af íbúðum sem á að 
fylla af fólki sem á að vinna á þessum 
stöðum,“ segir Ásgeir.

Bygging verslunarmiðstöðvar
innar er þegar hafin. Ásgeir segir að 
þar verði matvöruverslunin Kjarval 
sem nú er rekin á inni í þorpinu á 
Vík.

Vestan við Víkurskála verður Olís 

síðan með nýja bensínstöð og versl
un í fjögur hundruð fermetra húsi.

„Það búa þrjú hundruð manns í 
þessu þorpi og 550 í sveitarfélaginu 
í allt. Hér fer í gegn um þorpið tölu
vert á aðra milljón ferðamanna á 
ári og það segir sig sjálft að sumt af 
þeirri þjónustu sem byggð var upp 
til að þjóna þeim 550 hræðum sem 
hér búa er ansi vel sprungið þegar 
menn eru komnir með allan þennan 
fjölda,“ segir sveitarstjórinn.

Lóðir gegnt Víkurskála, norðan 
þjóðvegarins, verða svo fyrir bland
aða notkun.

„Þar verða byggðar hundrað fer
metra íbúðir og fimmtíu fermetra 
stúdíóíbúðir til útleigu fyrir ferða
menn,“ segir Ásgeir sem kveður 
þessa uppbyggingu á vegum þeirra 

sem eru með hótelin og aðila sem 
tengjast þeim.

Ásgeir segir að helst skorti á upp
byggingu í ferðaþjónustu almennt. 
„Við erum með tvo lögreglumenn og 
það dugar ekki til að þjónusta allan 
þennan hóp. Og við erum bara með 
litla heilsugæslustöð,“ segir sveitar
stjórinn. Ríkið taki ekki tillit til ferð
mannafjöldans að þessu leyti.

„Og við höfum verið að tala um 
nýjan veg fyrir neðan þorpið frá 
árinu 2010. Þá voru að fara um tvö 
hundruð þúsund bílar hér í gegn. 
Ætli þeir verði ekki um 850 þúsund á 
næsta ári. En það hefur ekkert gerst 
í umferðarmannvirkjum til að taka 
á móti þessu. Þjóðvegirnir okkar 
þolir ekkert þessa miklu umferð.“  
gar@frettabladid.is

Milljón manns í 300 íbúa þorpi

Viðskipti Gengi hlutabréfa Ice
landair Group lækkaði um 3,6 pró
sent í gær í 1.075 milljóna króna við
skiptum. Við lokun markaða nam 
virði bréfanna 16,2 krónum á hlut. 
Hafa þau því fallið í verði um 27 pró
sent frá opnun markaða á miðviku
dag.

Bréfin fóru að falla í verði þegar 
Icelandair Group sendi frá sér 
afkomuviðvörun á þriðjudags
morgun. Í kjölfarið þurrkuðust 27 
milljarðar af markaðsvirði félagsins 
út á einum degi.

Hagfræðideild Landsbankans 
lækkaði verðmat sitt á Icelandair 
á miðvikudag í kjölfar afkomuvið
vörunarinnar. Var það lækkað úr 33,9 
krónum á hlut niður í átján krónur 
á hlut. Þá mat IFS greining bréfin 
á 20,7 krónur en hafði metið þau á 
28,9 krónur.

Þetta kemur fram í uppfærðu verð
mati fyrirtækjanna tveggja sem þau 
sendu viðskiptavinum eftir lokun 
markaða á miðvikudag og fréttastofa 

hefur undir höndum. Hagfræðideild 
Landsbankans ráðleggur fjárfestum 
að halda í bréf sín í flugfélaginu en 
IFS að þeir kaupi.

Skúli Mogensen, forstjóri og 
eigandi WOW air, keppi
nautar Icelandair, vildi 
ekki tjá sig um stöðu 
Icelandair í samtali 
við fréttastofu í gær. 
Hann sagði þó ljóst 
að samkeppni í flugi 
til og frá Íslandi muni 
aukast og harðna. 
– hg, þea

Gengi Icelandair hélt áfram að lækka

Andlitskrem
fyrir þurra húð

Fæst í apótekum

· Engir parabenar
· Engin ilmefni
· Engin litarefni

Ásgeir Magnússon, sveitarstjóri Mýrdalshrepps, segir mikla uppbyggingu í Vík mæta þörfum ferðaþjónustunnar.
FréttAblAðið/VilhelM

Tvö hundruð hótelher-
bergi  bætast við fram-
boðið í Vík í Mýrdal þar 
sem þegar er hægt að 
hýsa eitt þúsund nætur-
gesti að sögn sveitar-
stjórans. Íbúar í Vík eru 
þrjú hundruð. Ný stór 
verslunarmiðstöð er í 
byggingu.

vissulega skref í rétta átt. það hefur 
verið okkar skoðun að sala á þessum 
vörum eigi að vera frjáls,“ segir Ólaf
ur Stephensen, framkvæmdastjóri 
Félags atvinnurekenda.

Í greinargerð með frumvarpinu 
segir að gildandi lög feli í sér mis
munun á þá vegu að erlendur fram
leiðendur hafi nú þegar greiðan 
aðganga ða auglýsingum sem birt
ist hér á landi, hvort sem um sé að 
ræða auglýsingar á erlendum kapp

leikjum, á internetinu eða í öðrum 
miðlum.

Frumvarpið mun ganga til alls
herjar og menntamálanefndar 
þingsins. Formaður nefndarinnar 
er Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, 
en hún er einmitt einn flutnings
manna frumvarpsins. „Mín afstaða 
til þessa máls hefur verið skýr og ég 
vænti þess að frumvarpið muni fá 
góða umfjöllun í nefndinni,“ segir 
Áslaug Arna. – sa

næturlíf Samþykkt var í borgar
ráði í gær að veita íþróttabör
unum  Ölveri, Lebowski Bar og 
Bjarna Fel/Hressó, leyfi til að vera 
með opið lengur á sunnudag vegna 
Super Bowl leiksins í NFLdeildinni. 
Lebowski fær þó aðeins að vera 
með opið til 03 en ólíklegt er að 
leikurinn verði búinn þá. Lögreglan 
hefur farið á milli íþróttabara þegar 
þessi leikur hefur farið fram undan
farin ár og skellt í lás. Veitingahús 
og barir mega venjulega aðeins hafa 
opið til klukkan eitt eftir miðnætti 
á sunnudögum. Fyrir tveimur árum 
var aðeins einn íþróttabar í Reykja
vík með leyfi frá borgaryfirvöldum 
um lengdan opnunartíma þegar 
Super Bowl leikurinn fór fram. Þá 
samþykkti bæjarráð Kópavogs að 
veita Spot einnig tímabundið leyfi í 
gær vegna leiksins. Hann verður líka 
sýndur á Stöð 2 Sport. – bb

Undanþága 
vegna NFL 
útsendingar

tom brady verður í Super bowl. Nor-
dicPhotoS/Getty

100
milljón Bandríkjamenn 
munu horfa á Super Bowl

Hér fer í gegn um 
þorpið töluvert á 

aðra milljón ferðamanna á 
ári og það segir sig sjálft að 
sumt af þeirri þjónustu sem 
byggð var upp til að þjóna 
þeim 550 hræðum sem hér 
búa er ansi vel sprungið.
Ásgeir Magnússon, sveitarstjóri Mýrdals-
hrepps

3,6%
lækkun varð á hlutabréfum í 
Icelandair í gær.
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FRÍHAFNARDAGAR

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,35% er alfarið á kostnað Hagkaups.

DAGANA 2.-6. FEBRÚAR
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*  

AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM 
ÞAÐ VERÐUR 

LOKAÐ Á 2. HÆÐ Í 
HAGKAUP Í KRINGLUNNI 

EFTIR KL. 13 Í DAG 3. 
FEBRÚAR VEGNA 

JARÐARFARAR



... fæst í næsta apóteki 
og helstu stórmörkuðum 

Mundir þú eftir að bursta 
og skola í morgun?
GUM eru hágæða tannvörur 

– allar upplýsingar á www.icecare.is

tannlæknar 

mæla með 

GUM 

tannvörum 

14 DAGA SYKURLAUS ÁSKORUN  
Með Júlíu Magnúsdóttir

Vertu með í 14 daga sykurlausri 
áskorun frá 30. janúar - 13. febrúar. 
Skráðu þig á lifdutilfulls.is og fáðu 
sendar uppskriftir, innkaupalista  
og hollráð í gegnum áskorunina.

SKRÁÐU ÞIG NÚNA:
WWW.LIFDUTILFULLS.IS

„Sem fyrrum sætindafíkill set ég uppskriftir nar 
þannig saman að þær slá á sykurþörfina  
og bragðast ómótstæðilega vel. 
                   - Júlía Magnúsdóttir

„Á þessum 14 dögum missti ég næstum 2 kg!  
Mér liður vel að sleppa sykrinum og sakna  
hans eigin lega ekki neitt.”              - Erin Mae

„Mér líður rosalega vel og finnst maturinn þinn 
alveg hreint snilldarlega og syndsamlega góður!“  
                                          - Lovísa Vattnes

Samfélag „Ég er áfengisperri, ég 
drekk sjaldan en ég safna viskíi og 
koníaki og elska að smakka,“ segir 
Sigurbjörg Tekla Þorsteinsdóttir, 
rekstrarstjóri barsins Nora Magasín. 
Barinn er einn af yfir 30 börum sem 
taka þátt í kokteilahátíð sem nú fer 
fram fram í Reykjavík og stendur yfir 

til sunnudags. Kokteilaseðill Nora er 
saminn af konum og setti Sigurbjörg 
tvo þeirra saman en ekki er algengt 
að konur standi fyrir aftan barborðið 
og blandi kokteila.

„Ég veit ekki af hverju það er. Mér 
finnst eins og strákar séu að taka 
nánast alveg yfir en það er ekki langt 
síðan stelpur voru að blanda kokteila 
þótt þær hafi ekki endilega verið að 
keppa í keppnum.“

Sjálf drekkur hún afar sjaldan en 
ef það gerist verður viskí eða rauðvín 
yfirleitt fyrir valinu. Og ef hún fer á 
bar til að panta sér kokteil er ekki 
sama hver blandar hann. „Ég var 
búin að vinna á bar í rúmlega þrjú ár 
þegar ég byrjaði að blanda kokteila 
af alvöru. Þá vann ég á Slippbarnum 
og byrjaði að fikra mig áfram. Ef ég 
panta mér kokteil þá verð ég helst 
að þekkja þann sem er að gera hann 
fyrir mig, annars er það bara rauðvín 

eða viskí,“ segir hún og hlær.
Kokteilahátíðin, sem barþjóna

klúbbur Íslands stendur fyrir, hófst 
á miðvikudag og lýkur með Íslands
móti og keppni milli veitingastaða í 
kokteilagerð í Gamla bíói á sunnu
dag.

Sigurbjörg segist ekki ætla að 
keppa í Íslandsmótinu þótt hún 
geri ráð fyrir að koma og horfa. 
„Það er klíkuskapur í þessu eins 
og svo mörgu öðru í þjóðfélaginu. 
Við búum á litlu landi og ég gafst 
upp á því að keppa í keppnum á 
sínum tíma eftir ákveðið atvik,“ 
segir hún án þess að fara nánar út í 
það. „Stelpur þurfa samt að þora að 
taka þátt. Það er mikið um feimni 
hjá stelpum. Ég þekki margar mjög 
góðar og áhugasamar stelpur sem 
vildu gjarnan taka þátt en gera það 
ekki af einhverjum sökum.“
benediktboas@365.is 

Vill fá fleiri stelpur 
fyrir aftan barborðið

Borgarmál Samþykkt var á fundi 
borgarráðs Reykjavíkur í gær að 
verja fjórum milljónum króna til 
að kaupa nýjar öryggismyndavélar 
fyrir miðborgina og fleiri staði. Í 
greinargerð borgarstjóra um málið 
segir að árið 2012 hafi verið keyptar 
12 vélar og séu fjórar þeirra nú 
óvirkar. Síðan hafi verið keyptar 18 
vélar árið 2014. Nú er fyrirhugað að 
kaupa fjórar vélar í stað þeirra sem 
eru óvirkar, 
Árið 2012 var gert samkomulag um 

verkaskiptingu Reykjavíkurborgar, 
Neyðarlínunnar og lögreglunnar í 
Reykjavík um endurnýjun öryggis
myndavéla í miðborginni og rekstur 
kerfisins. Hlutverk borgarinnar var 
að kaupa vélarnar, Neyðarlínan tók 
að sér að flytja merkið frá vélum í 
fjarskiptamiðstöð lögreglunnar í 
Skógarhlíð og sjá um viðhald og 
rekstur þess. Lögreglan tók að sér 
að geyma gögnin og jafnframt nýtir 
hún sér vélarnar til löggæslustarfa í 
miðborginni. – bb

Fjórum óvirkum myndavélum skipt út

Gríðarlegur munur kom í ljós á gæðum 
öryggismyndavéla í máli Birnu Brjáns-
dóttur. FréttaBlaðið/Vilhelm

Fæst í apótekum, Heilsuhúsið, Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður,  
Heilsuver, Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is, Heimkaup og Iceland Engilhjalla.

Bætt heilsa og betri líðan með

Natural Health Labs
100% náttúruleg bætiefni

ERTU MEÐ KVEF EÐA 
FLENSUEINKENNI? 

MARINE
PHYTOPLANKTON  

Sjávarþörungur

HAWAIIAN

NONI

Veikindabani 
Styrkir ónæmiskerfið

Ofurfæða úr hafinu
Orka – Einbeiting - Úthald

www.balsam.is

Frábær tvenna
Fyrirbyggjandi við 

kvefi og flensu

Sjávarþörungur

NorEgUr Níutíu starfsmenn í 
útlendingadeild norsku lögregl
unnar eru í fullri vinnu við að kanna 
ríkisfang hælisleitenda og persónu
skilríki, að því er greint er frá á vef 
Aftenposten.

Árið 2015 komu yfir 30 þúsund 
hælisleitendur til Noregs en í fyrra 
var fjöldinn 3.460. Aðeins 10 pró
sent þeirra sem sækja um hæli í 
Noregi framvísa vegabréfi við hælis
umsókn sína. Innan við helmingur 
þeirra sem komu 2015 framvísuðu 
einhverri tegund persónuskilríkja.

Bent var á það í skýrslu frá lög
reglunni í fyrra að allt að 27 þús

und einstaklingar gætu verið rangt 
skráðir. Árið 2015 komst útlend
ingadeildin að því að 767 væru með 
fölsuð skilríki.

Yfir 5.000 hælisleitenda hurfu frá 
móttökustöðum í fyrra. Yfirvöld 
íhuga nú rafrænt eftirlit með hælis
leitendum. – ibs

Þúsundir án skilríkja
erna Solberg, 
forsætisráðherra 
Noregs. 

Sigurbjörg tekla 
fyrir aftan bar-
borðið á Nora. 
hún vill fá fleiri 
stelpur inn 
fyrir barborðið að 
blanda kokteila. 
FréttaBlaðið/
eyþór

Fáar konur eru kok-
teilbarþjónar á Íslandi. 
Sigurbjörg Tekla Þor-
steinsdóttir er ein þeirra.
Hún ætlar ekki að keppa 
á Íslandsmóti barþjóna. 
Þar er of mikill klíku-
skapur að hennar mati. 
Hún skorar á fleiri stelp-
ur að byrja að blanda.
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sjova.is 440 2000

Aðgengilegur 
vefur er mikil
vægur þáttur  
í góðri þjónustu.
Á sjova.is færðu upplýs
ingar um tryggingar á 
skýran og einfaldan hátt.

Fyrirtækjavefur ársins 
í flokki stærri fyrirtækja

Val fólksins

Íslensku vefverðlaunin 2016
Sjóvá hlaut á dögunum Íslensku vefverðlaunin  
í tveimur flokkum.

Gerum tryggingar betri



Audi Q7 e-tron var valinn jeppi ársins 2017 
af bílablaðamönnum á Íslandi. Hann er 
fjórhjóladrifinn tengiltvinnbíll sem sameinar 
krafta rafmagnsmótors og dísilvélar.  

Q7 e-tron quattro er sparneytinn, umhverfismildur og eldsneytis-
notkunin er aðeins 1,9 lítrar á hverja 100 km. Mættu nýrri árstíð 
með grænni samvisku og allt að 56 km drægni á rafmagni.
 
Komdu við og upplifðu Q7 e-tron quattro í hversdagslífinu.

ferðaþjónusta Verkfræðistofan 
Verkís og félagið Bergrisi hafa sett á 
fót félag sem býður landeigendum 
fjármögnun, hönnun og framkvæmd 
við uppbyggingu ferðamanna-
staða án kostnaðar eða útgjalda. Á 
það við um einstaklinga, fyrirtæki, 
sveitarfélög eða ríkið. Félagið, sem 
ber nafnið Sannir landvættir, hefur 
Íslandsbanka að bakhjarli og er 
ætlað að höggva á þann hnút sem 
hefur myndast í uppbyggingu ferða-
mannastaða.

Arnór Þ. Sigfússon, framkvæmda-
stjóri Sannra landvætta, kynnti félag-
ið og áform þess í gær. Kom fram að 
nýtt félag mun annast alla þætti 
skipulagsvinnu, hönnunar, upp-
byggingar, fjármögnunar og reksturs 

viðkomandi svæðis – allt eftir óskum 
hvers og eins. Rekstur einstakra 
svæða nær til reksturs bílastæða með 
hreinlætisaðstöðu og sorphirðu auk 
vetrarþjónustu þar sem þess er þörf.

„Það hefur verið talað um upp-
byggingu ferðamannastaða undan-
farin ár. En það gerist ekki nógu 
mikið og við sjáum þarna tækifæri 
sem við ætlum að reyna að nýta í 
samstarfi við landeigendur og stuðla 
að uppbyggingu strax,“ sagði Arnór 
og bætti við að verkefnin sem til 
greina koma geti verið jafnt einföld 
sem mjög flókin og umfangsmikil.

„Um stærri verkefni munum við 
stofna rekstrarfélag um svæðið. 
Félagið mun greiða sína skatta og 
skyldur til þess sveitarfélags sem það 
tilheyrir. Á þeim svæðum þar sem er 
mikil umferð þurfum við hugsan-
lega starfsmenn og þá munum 
við ráða landvætti, eða landverði, 
sem eru þar til staðar til að leið-
beina gestum og annast umhirðu á 
svæðinu,“ sagði Arnór. „Þetta mun 
allt fara eftir því hvað við teljum að 
hvert svæði beri. Gjaldtaka verður 
fyrir þjónustu og aðstöðuna, en ekki 
fyrir að fá að skoða svæðið,“ bætti 
Arnór við og Fréttablaðið fékk stað-
fest að aðstandendur félagsins ræddu 
það sérstaklega að þeir sem koma 
án þess að nýta til dæmis bílastæði 
eða salerni fara um svæðið að vild. 
Hverjum landeiganda er frjálst að 
koma að félaginu sem meðeigandi, 
og eignast það að ákveðnum tíma 

liðnum og var viðskiptamódel Hval-
fjarðarganga nefnt í þessu samhengi.

„Um leið og gjaldtaka hefst mun 
landeigandi fá rentu af því sem 
kemur í kassann en stærsti hlutinn 
fer fyrst í stað í að borga fyrir upp-
bygginguna,“ sagði Arnór.

Spurður hvort einkaframtakið sé 
ekki í raun að skera ríkið niður úr 
snörunni, segir Magnús Þ. Karlsson, 
stjórnarformaður félagsins, að það 
sé alls ekki neikvætt að horfa á það 
með þeim hætti. „Okkur er jafnvel 
líkt við náttúrupassann sem er eldra 
dæmi, við erum bara ánægðir með 
þá samlíkingu,“ segir Magnús. Hann 
játar því að viðskiptahugmyndin er 
byggð að hluta á þeirri staðreynd að 
fjármagn sem er bundið í sjóðum, 
þar á meðal ríkisins, nýtist ekki af 
ýmsum ástæðum. Félagið höggvi á 
þann hnút.

Þórólfur Gunnarsson, rekstrar-
stjóri félagsins, segir að Sannir land-
vættir hafi burði til að taka þrjátíu til 
fimmtíu staði til umfjöllunar strax í 
dag. Spurður hvað hægt sé að vinna 
við uppbyggingu á mörgum stöðum 
í einu þegar fram í sækir segir Þór-
ólfur að 400 starfsmenn séu innan 
vébanda Verkís og tíu starfsstöðvar 
um landið allt og sex erlendis. Því sé 
allt til staðar til að vinna með öllum 
sem mögulega leita til félagsins um 
samstarf – ekki síst einstaklingum 
sem annars hrökklast frá aðkallandi 
verkefnum sökum kostnaðar og 
flækjustigs. svavar@frettabladid.is

Vilja kosta og byggja 
upp ferðamannastaði

Arnór Þ. Sigfússon kynnti áform fyrirtækisins í gær. Nú þegar eru viðræður í gangi 
um uppbyggingu á ferðamannastöðum víða um land. Verkefnin eru margvísleg 
og af ólíkum toga. Verkefnin dreifast um allt land og eru ýmist á vegum sveitar-
félaga, ríkis eða einkaaðila. FréttAblAðið/ErNir

Nýtt félag býður land-
eigendum að annast 
alla þætti við uppbygg-
ingu ferðamannastaða 
– skipulagsvinnu, hönn-
un, uppbyggingu, fjár-
mögnun og rekstur. Er í 
eigu Verkís og félagsins 
Bergrisa. Hefur Íslands-
banka að bakhjarli. Telja 
sig geta unnið að tugum 
verkefna á hverjum tíma.
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Audi Q7 e-tron var valinn jeppi ársins 2017 
af bílablaðamönnum á Íslandi. Hann er 
fjórhjóladrifinn tengiltvinnbíll sem sameinar 
krafta rafmagnsmótors og dísilvélar.  

Q7 e-tron quattro er sparneytinn, umhverfismildur og eldsneytis-
notkunin er aðeins 1,9 lítrar á hverja 100 km. Mættu nýrri árstíð 
með grænni samvisku og allt að 56 km drægni á rafmagni.
 
Komdu við og upplifðu Q7 e-tron quattro í hversdagslífinu.

Frakkland „Ég hef aðeins eitt að 
segja. Ég mun ekki svara spurningum 
ykkar. Ég kom hingað til að tala um 
þau vandamál sem steðja að frönsku 
þjóðinni,“ sagði François Fillon, for-
setaframbjóðandi Repúblikana í 
Frakklandi, við blaðamenn á leið 
sinni inn á kosningafund í gær.

Blaðamenn vildu spyrja Fillon 
um mál sem snýst um að kona hans, 
Penelope Fillon, hafi þegið laun fyrir 
að hafa verið aðstoðarmaður hans á 
meðan Fillon sat á þingi. Fjölmiðlar 
í Frakklandi hafa fjallað um málið 
og sagt að Penelope Fillon hafi í raun 
aldrei sinnt starfinu, einungis þegið 
laun. Frambjóðandinn sjálfur neitar 
sök.

Saksóknarar og lögregla rannsaka 
nú málið og greindu fjölmiðlar frá því 
í gær að nú væru börn þeirra hjóna, 
Marie og Charles, einnig til rann-
sóknar. Eru þau sögð hafa þegið laun 
fyrir að hafa verið lögfræðingar föður 
síns. Hvorugt þeirra hafði hins vegar 
réttindi til slíkra starfa á þeim tíma. 

Vikublaðið Le Canard Enchaîné 
greindi frá því að Marie og Charles 
hefðu þegið laun líkt og um fullt starf 
væri að ræða.

Áður hafði sama blað fjallað um 
að Penelope hefði þegið andvirði 
tugi milljóna króna í laun án þess að 
vinna. Hjónin segja hins vegar að hún 
hafi formlega verið ráðin aðstoðar-
maður.

BBC greindi frá því í gær að flokk-
urinn sé klofinn gagnvart áframhald-
andi framboði Fillons. Er ein fylking 

á því að Fillon ætti að stíga til hliðar. 
Stuðningsmenn Fillons hafa hins 
vegar birt yfirlýsingu þar sem þeir 
segja fjölmiðla reyna að drepa fram-
boð hans.

Fillon hefur lofað að segja sig frá 

framboði verði hann ákærður.
Skoðanakannanir benda til þess 

að málið hafi áhrif á fylgi Fillon. Sam-
kvæmt nýrri könnun Les Echos fengi 
Fillon nítján prósent atkvæða í fyrri 
umferð forsetakosninganna sem fara 

fram þann 23. apríl næstkomandi. 
Marine Le Pen úr Frönsku þjóðfylk-
ingunni fengi 26 prósent atkvæða, 
Emmanuel Macron, frambjóðandi En 
Marche!, 22 prósent og sósíalistinn 
Benoit Hamon sextán prósent.

Því yrði kosið aftur á milli Le Pen 
og Macron. Kannanir benda til þess 
að Macron myndi vinna stórsigur í 
annarri umferð kosninganna sem fer 
fram sjöunda maí. 
thorgnyr@frettabladid.is

Víðtæk rannsókn hafin á máli Fillons 
Saksóknarar og lögregla rannsaka nú mál François Fillon, forsetaframbjóðanda Repúblikana í Frakklandi. Hann er sakaður um að 
borga konu sinni laun án þess að hún hafi unnið. Fillon neitar sök. Stuðningsmenn segja að fjölmiðlar reyni að fella frambjóðandann.

François Fillon er sakaður um spillingu. Nordicphotos/AFp
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Halldór

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Ísland hlýtur að taka stöðu með flóttamönnum á 
móti öflum sem vilja neita þeim um griðastað með 
gerræðislegum ákvörðunum. Önnur afstaða væri til 

þess fallin að grafa undan alþjóðlegu samstarfi á þessu 
sviði og varpa skugga á afstöðu Íslands til mannréttinda.

Bundin af mannréttindasamningum
Ríki heims eru bundin af alþjóðlegum samningum 
um mannréttindi. Flóttamenn njóta samkvæmt þeim 
réttinda án manngreinarálits vegna kynþáttar, trúar-
bragða eða ættlands. Þá er óheimilt að endursenda 
þá til ríkis þar sem lífi þeirra eða frelsi myndi ógnað. 
Hvort svo sé þarf að meta sérstaklega fyrir hvern og 
einn flóttamann og þeim er frjálst að bera slíkt mat 
undir dómstóla.

Þessir alþjóðlegu samningar takmarka fullveldis-
rétt Íslands og annarra ríkja til að taka gerræðislegar 
ákvarðanir um aðgang flóttamanna að landsvæðum 
þeirra. Á okkar tímum fela þessar takmarkanir á full-
veldi í sér ákveðnar áskoranir fyrir ríki heims, en yfir-
lýstur vilji samningsaðila stendur óbreyttur: að standa 
með flóttamönnum án tillits til ættlands þeirra.

Grefur undan alþjóðlegu samstarfi
Ríki sem virðir þessi réttindi að vettugi, hvort heldur 
í stóru eða smáu, grefur undan alþjóðlegu samstarfi 
og varpar skugga á afstöðu sína til mannréttinda. 
Vilji kjósenda í viðkomandi ríki skiptir hér engu, því 
alþjóðlegu sáttmálarnir endurspegla réttindi sem 
allir í heiminum vilja njóta og samhug sem flestir vilja 
sýna flóttamönnum á vergangi.

Leitt er að sjá menn hér á landi, sem vilja virða að 
vettugi mannréttindi flóttamanna, skýla sér bak við 
orðræðu um að málefni flóttamanna verði að ræða 
af raunsæi. Miðað við stöðu þjóðaréttar getur slík 
umræða aldrei talist raunsæ. Hún er einfaldlega lýð-
skrum sem beinist að þeim sem minnst mega sín og 
á lítið, ef nokkuð, skylt við málefnalega umræðu um 
stöðu innflytjenda sem ekki teljast flóttamenn.

Stöndum með 
flóttamönnum

Leitt er að sjá 
menn hér á 
landi, sem 
vilja virða að 
vettugi 
mannréttindi 
flóttamanna, 
skýla sér bak 
við orðræðu 
um að mál-
efni flótta-
manna verði 
að ræða af 
raunsæi.

Reimar  
Pétursson
hæstaréttar
lögmaður

#islenskaoperan · Miðasala: opera.is

HEFUR ÞÚ UPPLIFAÐ ÁSTARSORG?

ÓPERA / LEIKRIT EFTIR POULENC & COCTEAU

FRUMSÝNING 9. FEBRÚAR 2017 Í HÖRPU

LEIKGERÐ OG LEIKSTJÓRN: 
BRYNHILDUR GUÐJÓNSDÓTTIR 
FLYTJENDUR AUÐUR GUNNARSDÓTTIR,
ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR OG
EVA ÞYRI HILMARSDÓTTIR

Vöxtur Icelandair hefur verið ævintýri lík-
astur á undanförnum árum. Flugfélagið 
hefur leikið lykilhlutverk, sem stærsta 
ferðaþjónustufyrirtæki landsins, í upp-
gangi nýrrar gjaldeyrisskapandi atvinnu-
greinar sem hefur átt mestan þátt í þeim 

umskiptum sem hafa orðið á stöðu íslenska þjóðar-
búsins. Eftir nánast linnulausa velgengni eru núna hins 
vegar blikur á lofti hjá þessu óskabarni þjóðarinnar.

Kolsvört afkomuviðvörun sem Icelandair sendi frá sér, 
þar sem búist er við því að afkoman lækki um 30 pró-
sent 2017, varð þess valdandi að hlutabréfaverð félagsins 
hefur lækkað um 27 prósent á tveimur dögum. Tíðindin 
komu flestum fjárfestum og greinendum í opna skjöldu. 
Þegar hlutabréfaverð Icelandair stóð hvað hæst – í lok 
apríl í fyrra – nam heildarvirði félagsins á markaði um 
195 milljörðum. Aðeins níu mánuðum síðar hefur mark-
aðsverðmætið minnkað um 115 milljarða.

Stjórnendur Icelandair eru að vakna upp við vondan 
draum. Markaðslögmálin eru að knýja þá til þess að ráð-
ast í uppstokkun á viðskiptamódeli flugfélagsins eigi það 
að vera samkeppnishæft á komandi árum. Viðskiptavin-
ir þess eru að langstærstum erlendir ríkisborgarar. Fyrir 
þá skiptir „sérstaða“ Icelandair – að vera „íslenskt“ flug-
félag – engu máli, heldur velja þeir sér flugfélag fyrst og 
fremst út frá lægsta verði. Ört vaxandi samkeppni, sem 
birtist í því að um 30 flugfélög fljúga frá Íslandi næsta 
sumar, hefur valdið því að flugfargjöld hafa lækkað veru-
lega og eru í dag um fjórðungi lægri en á sama tíma fyrir 
ári. Þetta er vitaskuld fagnaðarefni fyrir neytendur. Síður 
fyrir Icelandair hins vegar. Flugfélagið hefur flotið sof-
andi að feigðarósi. Greinendur hafa bent á að fyrirtækið 
er að selja fargjöld á svipuðu verði og lággjaldaflugfélög 
en á sama tíma með kostnaðaruppbyggingu líkt og hefð-
bundin flugfélög sem bjóða fulla þjónustu.

Þótt staðan sé um margt dökk, eins og sakir standa, þá 
er ekki ósennilegt að hún eigi enn eftir að versna áður 
en hún verður betri. Meiri líkur en minni eru á að flestar 
ytri aðstæður haldi áfram að þróast til hins verra fyrir 
Icelandair. Rekstrarkostnaður mun að óbreyttu aukast 
talsvert á árinu vegna mikilla samningsbundinna launa-
hækkana, olíuverð virðist ætla áfram að þokast upp á við 
og fátt bendir til annars en að gengi krónunnar hækki 
frekar með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á afkomu 
flugfélagsins. Þá er gangur félagsins að versna á sama 
tíma og Icelandair þarf að ráðast í miklar fjárfestingar 
vegna endurnýjunar á flugflotanum. Það er áhyggjuefni.

Gengi Icelandair verður því augljóslega ekki snúið við 
á einni nóttu. Það verður mikil áskorun fyrir yfirstjórn-
endur að endurvinna trúverðugleika og traust hluthafa. 
Fyrir íslenskan almenning, sem á óbeint meira en helm-
ingshlut í félaginu í gegnum eignarhald lífeyrissjóðanna, 
skiptir miklu að vel takist til í þeim efnum. Staðan í dag 
er sú að Icelandair, líkt og mörg önnur félög í Kauphöll-
inni, er dæmi um fé án hirðis þar sem enginn stjórnar-
manna þess á fjárhagslegra hagsmuna að gæta í félaginu 
sem hluthafi. Það kann ekki góðri lukku að stýra. Þetta 
þarf að breytast ekki síðar en á næsta aðalfundi.

Óskabarn í krísu

Stjórnendur 
Icelandair eru 
að vakna upp 
við vondan 
draum. 
Markaðslög-
málin eru 
knýja þá til 
þess að ráðast 
í uppstokkun 
á viðskipta-
módeli 
flugfélagsins 
eigi það að 
vera sam-
keppnishæft.

ÁTVR yrði TVR
Níu þingmenn úr fjórum 
flokkum lögðu í gær fram frum
varp sem snýst í meginatriðum 
um að sala áfengis verði gefin 
frjáls. Með frumvarpinu fylgir 
góð greinargerð þar sem mis
gáfuleg mótrök andstæðinga 
fyrri frumvarpa um sama efni 
eru hrakin. Til að mynda rök 
sem snúa að verði og vöru
úrvali.

Pistlahöfundur er viss um 
að afnám einokunar ríkisins 
á smásölu áfengis yrði af hinu 
góða. Óeðlilegt er að ríki standi 
í smásölu, sama á hverju það 
er. Smásölu ætti því að fela 
einkaaðilum. Því er jafnfráleitt 
að ríkið reki áfengisverslun og 
ef það ræki bókabúð, þó auð
vitað sé eðlismunur á áfengi og 
bókum.

Líklegur meirihluti
Áður hefur frumvörp líkt og 
það sem er nefnt hérna að ofan 
dagað uppi. Því er alls ekki 
útilokað að sagan endurtaki sig 
og einokun ríkisins haldi áfram 
líkt og gerðist á síðasta kjör
tímabili.

En nú eru aðrir tímar og 
annað þing. Samanlagður 
þingstyrkur þeirra flokka sem 
eiga flutningsmann að baki 
frumvarpinu er 42 þingmenn. 
Það er tíu mönnum meira en sá 
einfaldi meirihluta sem þyrfti 
til þess að ná málinu í gegnum 
þingið. thorgnyr@frettabladid.is
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Eins og sagt hefur verið frá í 
fréttum var íslensk-íranska 
íþróttamanninum Meisam 

Rafiei meinað að ferðast til Banda-
ríkjanna síðastliðinn mánudag. Í 
frétt Vísis um málið kemur fram 
að Meisam hafi verið kominn um 
borð í flugvélina þegar starfsmaður 
flugfélagsins tilkynnti honum 
að hann fengi ekki að fljúga. Mér 
finnst smáatriðin skipta máli og vil 
því segja frá þessu eins nákvæm-
lega og mögulegt er, en meira um 
það síðar.

Degi síðar fékk Meisam svo 
þær fregnir að hann hefði fengið 
ferðaleyfi og þegar þessi orð eru 
skrifuð er hann líklegast kominn 
til Bandaríkjanna, þar sem hann 
keppir fyrir Íslands hönd í tae-
kwondo. Í viðtali sem Meisam gaf 
íþróttafréttadeild RÚV á þriðjudag 
lýsir hann yfir þakklæti til allra 
þeirra sem hjálpuðu honum að fá 
ferðaleyfið – en bæði íslenska og 
bandaríska taekwondo-samband-
ið lýstu yfir afgerandi stuðningi 
við ferðalag Meisams, ásamt fjöl-
mörgum öðrum sem sendu honum 
skilaboð og hlýjar kveðjur, eins og 
fram kemur í viðtalinu.

90 þúsund ferðaleyfi í uppnámi
En viðtalið við hinn hógværa og 
þakkláta Meisam er því miður 
ekki fögur endalok á róstusömu 
ævintýri. Þetta viðtal, sem ég hvet 
sem flesta til að horfa á, er nefni-
lega tákn um miklu meiri og stærri 
umhugsunarefni sem varða leið 
illskunnar inn í heim okkar. Já. Ég 
veit að ég er farinn að hljóma býsna 
dramatískur, en ég held því miður 
að hér sé mikið í húfi. Mér finnst 
nefnilega svo sorglegt að Meisam 
þurfi að vera þakklátur fyrir að 
hafa fengið ferðaleyfið sitt. Með 
því er ég ekki að segja að Meisam 
hafi átt að vera herskár eða fullur 
vandlætingar í viðtalinu. Þvert á 
móti. Falleg og auðmjúk orð hans í 
viðtalinu eru til marks um að hann 
hefur kurteisan og vandaðan mann 
að geyma, en sú staðreynd að hann 
þurfi á annað borð að mæta í viðtal 
og segja frá þessum raunum sínum, 
er sjálft lykilatriðið í málinu.

Meisam er settur í þá aðstöðu að 
vera þakklátur fyrir eitthvað sem 
flestir aðrir íslenskir ríkisborgarar 
taka sem sjálfsögðum hlut. Ferða-
frelsið er nefnilega ein af þeim 
réttindum sem við gefum sjaldan 
gaum. Samt er óheft ferðafrelsi 
nánast undantekning í heiminum. 
Fólk frá sumum af fjölmennustu 
ríkjum heims þarf að plana heim-
sóknir til Bandaríkjanna og Evrópu 
með margra mánaða fyrirvara og 
gefa upp nákvæmar ferðaáætlanir 
og bankayfirlit til stjórnvalda upp á 
von og óvon um að fararleyfi verði 
veitt. Og nú, eftir tilskipun Banda-
ríkjaforseta, var ferðaleyfi um 90 

þúsund einstaklinga, sett í fullkom-
ið uppnám með einni undirskrift, 
en tilskipunin hefur í heild áhrif 
á hugsanleg framtíðarferðaleyfi 
um 200 milljóna. Ég get fullyrt að 
svoleiðis stjórnarhættir hafa ekki 
tíðkast á Vesturlöndum á minni 
lífstíð, allavega ekki af þessari 
stærðargráðu. En þrátt fyrir stærð 
málsins þá eru áhrifin lymskuleg, 
og líklega lymskulegri en við þorum 
að ímynda okkur.

Smáatriðin skipta máli
Sjáið til. Næstu mánuði og ár 
munum við sífellt sjá fleiri viðtöl 
við fólk eins og Meisam Rafiei. Ég er 
að tala um fólk sem er ekki að reka 
neina sérstaka pólitík og er kannski 
ekkert sérlega að leitast eftir því að 
fara í viðtöl þar sem heimavarnar-

stefnu Bandaríkjanna ber á góma. 
Og oftar en ekki munum við heyra 
þetta fólk sýna þakklæti og auð-
mýkt. Og þó að tilfinningar eins og 
þakklæti og auðmýkt séu fyrirbæri 
sem mannkynið á aldrei nóg af, 
þá munu þau skilaboð seytla inn í 
sameiginlega vitund okkar hinna, 
hægt og rólega, að þetta fólk sem er 
alltaf svona þakklátt og auðmjúkt, 
eigi bara að halda áfram að vera 
þakklátt og auðmjúkt. Múgurinn á 
nefnilega til að ganga á lagið þegar 
hópar fólks verða varnarlausir og 
auðmjúkir. Ég vildi að múgurinn 
væri sterkari en það, en sjö þúsund 
ár af mannkynssögu bera vitni um 
annað. Og það er hinn lymskulegi 
farvegur illskunnar.

Mér er mikið niðri fyrir þegar 
ég skrifa þetta. Röksemdir mínar í 
þessum pistli eru nefnilega býsna 
snúnar. Helst af öllu hefði ég aldrei 
viljað skrifa pistil um Meisam 
Rafiei. Eins ósanngjarnt og að hann 
hafi verið fórnarlamb í málinu er 
nefnilega einnig ósanngjarnt að 
krefjast þess að hann þurfi að vera 
hetja. En samt vil ég fá að þakka 
Meisam Rafiei fyrir hugrekki sitt 
og að standa keikur í gegnum þetta 
mál. Því þetta er mikið mál, sama 
hvað hver segir. Mér finnst að við 
höfum öll gott af því að setja okkur 
í spor Meisams, og þess vegna er 
ágætt að halda smáatriðum til haga. 
Ímyndum okkur að vera komin 
um borð í flugvél og það er búið 
að útvega manni sæti, en skömmu 
áður en vélin fer af stað er manni 
tilkynnt að maður fái ekki að fara 
með vegna þess að mikilvægir 

menn í Washington hafa tekið geð-
þóttaákvörðun og að í henni felist 
að maður sé óvelkominn í land 
þeirra. Ímyndum okkur að þurfa 
svo að ganga öfuga leið út flugvéla-
ganginn og finna fyrir augnaráði 
hinna. Að finna fyrir öllu umstang-
inu, að maður sé að framkalla allt 
þetta vesen, bara fyrir að vera til. Og 
halda svo reisn í kjölfarið og þakka 
öllum sem veittu aðstoð.

Ekki gefast upp
Ég vildi geta sagt að þetta væri ekk-
ert mál, en það er ekki rétt. Þetta 
er stórmál. Ef við horfumst ekki í 
augu við það, þá erum við að veita 
illskunni lymskulegan farveg. Því 
hún er lúmsk þessi illska.

Í því samhengi vil ég að lokum 
senda hlýjar kveðjur til Banda-
ríkjanna. Það eru svo margir 
bandarískir ríkisborgarar í öngum 
sínum yfir stjórn lands síns þessa 
stundina og við skulum gæta þess 
að dæma ekki þjóðina sem heild. 
Bandarískir þegnar eiga að mót-
mæla og halda áfram að berjast 
gegn framferði yfirvalda sinna og 
þau eiga að vita að þau eru ekki ein 
í þeirri baráttu. Illskan er nefnilega 
gjörn á að finna farveg sem býr 
til vanþóknun og hatur á hópum 
sem síst eiga það skilið. Líklegast 
eru þeir Bandaríkjamenn sem for-
dæma tilskipun forseta síns meira 
en hundrað milljónir, sendum 
þeim hlýja strauma. En umfram 
allt. Gerum það sama og illskan 
gerir, finnum gæskunni einnig 
lymskulega farvegi, í bland við 
hina augljósu.

Farvegur illskunnar
Bergur Ebbi

Í dag

Líklegast eru þeir Banda-
ríkjamenn sem fordæma 
tilskipun forseta síns meira 
en hundrað milljónir, 
sendum þeim hlýja strauma. 
En umfram allt. Gerum það 
sama og illskan gerir, finnum 
gæskunni einnig lymskulega 
farvegi, í bland við hina aug-
ljósu.

LÝSUM UPP SKAMMDEGIÐ Í 5 KM SKEMMTISKOKKI SEM FRAM FER 
LAUGARDAGINN 4. SEPTEMBER KLUKKAN 19:00. 

SKRÁÐU ÞIG Á NETINU TIL MIÐNÆTTIS Í DAG EÐA Á HLAUPDAG Í HÖRPUNNI.
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á NORDURLJOSAHLAUP.IS
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Í dag
19.45 Þór Þ. - KR  Sport
22.00 Körfuboltakvöld Sport 
01.00 NBA: Lakers - Celtics Sport 

18.00 Valur - Grótta Valshöllin
18.30 ÍBV - Fram Vestmannaeyjar
19.15 Haukar - Þór Ak. Ásvellir
20.00 Þór Þ. - KR Þorlákshöfn
20.00 Fylkir - Stjarnan  Fylkishöll

Nýjast

Tindastóll - Keflavík 86-77 
Stigahæstir: Antonio Hester 20/10 frák., 
Björgvin Hafþór Ríkharðsson 17, Viðar 
Ágústsson 14, Helgi Freyr Margeirsson 13, 
Helgi Rafn Viggósson 11 - Amin Stevens 20, 
Magnús Már Traustason 18, Hörður Axel 
Vilhjálmsson 14/7 frák./6 stoðs..  

Grindavík - ÍR  94-79 
Stigahæstir:Dagur Kár Jónsson 24, Ólafur 
Ólafsson 18/9 frák., Lewis Clinch Jr. 17/7 
stoðs., Ingvi Þór Guðmundsson 14 - Matt-
hías Orri Sigurðarson 22/8 frák./7 stoðs., 
Danero Thomas 18, Sveinbjörn Claessen 13.  

Skallagr. - Njarðvík 91-100 
Stigahæstir: Flenard Whitfield 32/21 frák./5 
stoðs., Eyjólfur Halldórsson 22/9 frák., 
Sigtryggur Arnar Björnsson 16, Magnús 
Þór Gunnarsson 15 - Jeremy Atkinson 34/9 
frák., Logi  Gunnarsson 16/6 stoðs., Björn 
Kristjánsson 14/8 stoðs., Jóhann Árni Ólafs-
son 14/10 frák./5 stoðs.  

Stjarnan - Snæfell 101-77 
Stigahæstir: Arnþór Freyr Guðmundsson 
25, Anthony Odunsi 18, Marvin Valdi-
marsson 17, Tómas Hilmarsson 16, Hlynur 
Bæringsson 16/14 frák./6 stoðs./4 varin 
-  Árni Elmar Hrafnsson 24, Andrée Fares 
Michelsson 15, Christian Covile 15/11 frák.  

Efri
Stjarnan 24
KR 24
Tindastóll 22
Þór Þ. 18
Grindavík 18
Þór Ak. 16 

Neðri 
Njarðvík 16
Keflavík 14
ÍR 14
Skallagrímur 12
Haukar 10
Snæfell 0

Domino’s-deild karla

Akureyri - Valur 27-21 
Markahæstir: Kristján Orri Jóhannsson 7, 
Róbert Sigurðarson 4, Mindaugas Dumcius 
4, Igor Kopyshynskyi 3, Bergvin Þór Gísla-
son 3 - Orri Freyr Gíslason 5, Sveinn Aron 
Sveinsson 4. Ólafur Ægir Ólafsson 3, Josip 
Juric Gric 3.  

Afturelding - ÍBV 30-34 
Markahæstir (Skot): Árni Bragi Eyjólfsson 
10/6 (12/6), Kristinn Bjarkason 4 (4), Elvar 
Ásgeirsson 4 (6) - Róbert Aron Hostert 10 
(13), Kári Kristján Kristjánsson 6 (7), Theo-
dór Sigurbjörnsson 6/2 (13/2), Sigurbergur 
Sveinsson 4 (11), Magnús Stefánsson 3 (3).  

Fram - FH 28-38 
Markahæstir: Andri Þór Helgason 8, 
Sigurður Örn Þorsteinsson 5 - Einar Rafn 
Eiðsson 7, Arnar Freyr Ársælsson 7, Óðinn 
Þór Ríkharðsson 5, Jóhann Karl Reynisson 4, 
Jóhann Birgir Ingvarsson 4.  

Haukar - Stjarnan 22-24 
Markahæstir (Skot): Daníel Þór Ingason 6/3 
(14/3), Andri Heimir Friðriksson 5 (8), Adam 
Haukur Baumruk 5 - Ólafur Gústafsson 8 
(15), Hjálmtýr Alfreðsson 4 (5), Ari Magnús 
Þorgeirsson 4 (7), Starri Friðriksson 3 (3).  

Selfoss - Grótta 25-29 
Markahæstir: Teitur Örn Einarsson 9, Einar 
Sverrisson 4, Guðni Ingvarsson 3, Elvar Örn 
Jónsson 3  - Þráinn Orri Jónsson 8, Finnur 
Ingi Stefánsson 5, Elvar Friðriksson 4, Vil-
hjálmur Geir Hauksson 4 

Efri
Afturelding 24
Haukar 22
FH 20
Valur 18 
ÍBV 18 

Neðri 
Selfoss 16
Akureyri  15 
Grótta  13
Fram 13
Stjarnan 13

Olís-deild karla
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sport
Bundu enda á níu leikja sigurgöngu Íslandsmeistaranna

Stjörnumenn koma sterkir inn eftir HM-fríið   Ólafur Gústafsson átti flottan leik á Ásvöllum í gærkvöldi en hann var markahæstur Stjörnumanna 
í 24-22 sigri á Íslandsmeisturum Hauka. Íslandsmeistarar Hauka höfðu ekki tapað í Olís-deildinni síðan í október. Ólafur, sem var á sínum tíma í 
íslenska landsliðinu, hefur lengi glímt við meiðsli en sýndi í gærkvöldi hversu öflugur hann getur verið á góðum degi. FRéTTABLAðið/EyÞóR

KÖrfUboLTi Justin Shouse, leik-
stjórnandi Stjörnunnar í Domino’s-
deild karla í körfubolta og einn besti 
leikmaður deildarinnar undanfar-
inn áratug, hefur ekki spilað með 
liði sínu síðustu tvo leiki og snýr 
ekki aftur fyrr en í fyrsta lagi um 
miðjan mánuðinn.

Ástæðan er höfuðhögg sem hann 
fékk á æfingu fyrir leik Stjörnunnar 
gegn Njarðvík 19. janúar en hann 
hefur nokkrum sinnum áður feng-
ið högg á höfuðið og heilahristing. 
Hann sneri aftur síðastliðinn föstu-
dag á móti Keflavík en spilaði bara 
fyrri hálfleikinn. Endurkoman  á 
þeim tíma var, eftir á að hyggja, 
mistök.

„Ég vissi að ég var ekki alveg 100 
prósent en mér leið nógu vel til að 
láta á þetta reyna á móti Keflavík. Í 
fyrri hálfleik var þetta bara of mikið 
fyrir mig. Við unnum samt leikinn 
sem var frábært að sjá og það varð 
til þess að mér leið betur. Allir skil-
uðu framlagi og ég sá liðsheild og 
góðan liðsmóral inni á vellinum,“ 
segir Justin í viðtali við Fréttablaðið.

Of lítil hvíld
„Ég spilaði ekki leikinn á móti 
Njarðvík vegna samstuðsins sem ég 
lenti á æfingu daginn áður. Ég fékk 
fimm daga hvíld eftir það og var að 
koma til baka hægt og rólega. Það 
var bara ekki nógu langur tími. Ég 
fór of snemma af stað. Það er aðal-
atriðið í þessu,“ segir Justin.

B a n d a r í k ja m a ð u r i n n  m e ð 
íslenska ríkisfangið er potturinn og 
pannan í sóknarleik Stjörnunnar. 
Hann stýrir leik liðsins auk þess sem 

hann er einn helsti stigaskorarinn. 
Það var því ekki að gera mikið fyrir 
Garðbæinga að hafa hann í því 
ástandi sem hann var í inni á vell-
inum.

„Ég var með svima og hausverk. 
Í Bandaríkjunum köllum við þetta 
„þúsund jarda störu“. Fyrirgefðu 
að ég er ekki að nota metrakerfið,“ 
segir Justin léttur að vanda. „Mér 
leið bara eins og einhver hefði rotað 
mig. Ég sá í rauninni bara það sem 
var beint fyrir framan mig en allt til 
hliðanna var í móðu. Þetta var bara 
of mikið fyrir mig,“ segir Justin sem 
ætlar að hvílast betur núna.

„Ég sá eina svolítið misvísandi 
fyrirsögn um að ég myndi ekki 
snúa aftur fyrr en 16. febrúar. Fyrir 
utan leikinn í kvöld [gærkvöldi] eru 
næstum allir í fríi út af bikarnum. 
Ég vil samt um fram allt snúa aftur 
einkennalaus og ætla því að hvílast 
betur núna.“

Talaði við Stefán 
Karel
Justin segir að sér 
líði vel andlega. 
Hann er ekki 
gleyminn og 
ástandið því að 
batna frekar en 
hitt.

„Ef ég geri 
of mikið koma 
einkennin aftur 
en mér líður vel 
á meðan ég hvíli 
mig,“ segir hann.

Þetta er ekki 
í fyrsta sinn 

sem Justin fær höfuð-
högg þannig að hann hefur 
varann á. Fyrr á þessari 

leiktíð hætti Hólmarinn 
Stefán Karel Torfason 

körfuboltaiðkun 23 ára 
gamall að læknis-

ráði vegna höfuð-
áverka.

„Ég talaði við 
Stefán Karel um 

þetta þar sem 
hann þurfti að 

hætta.  Ég hef einnig verið að reyna 
að koma mér inn hjá hinum og 
þessum læknum til að fá sem mest 
af upplýsingum. Þetta er ekki í fyrsta 
sinn sem ég lendi í þessu þannig að 
ég vil bara vita sem mest áður en ég 
sný aftur. Ég vil halda mér góðum 
og mér er ansi annt um heilann. 
Ég nota hann frekar mikið,“ segir 
Justin.

Ætlar að spila aftur
Leikstjórnandinn hefur ekkert 

viljað ræða þessi meiðsli sín og sagði 
í gríni þegar blaðamaður kynnti sig: 
„Ansans. Ég vissi að ég hefði ekki átt 
að svara. Ég hélt að það væri læknir 
að hringja.“

Ástæðan fyrir því að hann vildi 
ekkert tjá sig um þetta til að byrja 
með er að honum leið bara alls ekki 
vel.

„Ég lét mig eiginlega bara hverfa 
fyrstu dagana og svaraði ekki síman-
um né skilaboðum á Face book. Ég 
vildi ekki þurfa að segja fólki að mér 
liði illa og ég væri að fá höfuðverki. 
En núna líður mér mun betur,“ segir 
Justin sem vildi ekki gera fólkið í 
kringum sig of hrætt.

„Eðlilega eru fjölskyldan og vinir 
hrædd um mig en þetta allt saman 
er hluti ástæðunnar fyrir því að ég 
elska körfubolta. Það er alltaf eitt-
hvað undir og áhætta fylgir leikn-
um. En þegar áhættan fer að snúast 
um eitthvað miklu meira en sigra og 
töp þarf maður samt að passa sig,“ 
segir Justin sem er fljótur til svars 
aðspurður hvort hann spili aftur á 
leiktíðinni: „Já, klárt mál. Ég læt alla-
vega á það reyna.“ tomas@365.is

Var með svima og höfuðverk
Justin Shouse, leikmaður Stjörnunnar í Domino’s-deild karla í körfubolta, segist hafa snúið aftur á völlinn 
of snemma þegar hann spilaði á móti Keflavík í síðustu umferð. Hann sá ekki til hliðanna en líður nú betur.

Ekki með hárbandið af 
því að það sé töff

Hárbandið sem Justin Shouse 
notar í leikjum hefur vakið mikla 
athygli en það er orðið einskonar 
kennimerki hans. Þetta er samt 
ekkert venjulegt hárband.
„Ég er ekki með hárbandið af því 
að það sé töff,“ segir Justin og 
hlær. „Þetta er styrkt hárband sem 
ver sérstaklega svæðið í kringum 
gagnaugun. Þetta hefur gert mikið 
fyrir mig,“ segir Justin sem mun 
vitaskuld halda áfram að nota það.
„Þetta er eitthvað sem vonandi 
heldur áfram að verja mig. Það 

er bara merkilegt hvað þetta 
hefur vakið mikla athygli, 
líka innan vallar. Sumir 
leikmenn virðast samt 
eitthvað óánægðir með 

það og eru að henda því 
upp í stúku,“ segir Justin 

léttur.



Hæsta einkunn tryggingafélaga tvö ár í röð

Við leggjum mikinn metnað í þjónustuna því að ánægja 
viðskiptavina okkar skiptir öllu máli. Við tökum því
stolt við þessari viðurkenningu frá Íslensku ánægjuvoginni.

Takk fyrir okkur, kæru viðskiptavinir.

TAKK AFTUR



Elskulegur faðir minn,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Óttar Ísfeld Karlsson
 skipaverkfræðingur, 

Sæviðarsundi 78, Reykjavík,
 lést á Grund miðvikudaginn  

25. janúar. Útförin fer fram í Áskirkju 
  í dag, 3. febrúar, kl. 13. 

Áslaug Óttarsdóttir Kristján Sigurjónsson  
Birta Björnsdóttir Sveinn Logi Sölvason 
Brynja Björnsdóttir Hjörtur Jóhann Jónsson 
Anna Guðjónsdóttir

 Herdís Anna, Óttar, Sölvi Brynjar og Jón Egill.

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

Kristín Þorsteinsdóttir
Sóltúni 5, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Háteigskirkju 
þriðjudaginn 7. febrúar kl. 15.00.

Kristmann Eiðsson
Gauti Kristmannsson Sabine Leskopf
Þorsteinn Kristmannsson
Kristmann Egill Kristmannsson Herdís Pétursdóttir
Eiður Páll Sveinn Kristmannsson Ólöf Gísladóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku mamma okkar, tengdamamma, 
amma og langamma, 

Sólveig Axelsdóttir
Víðilundi 23, Akureyri, 

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju 
þann 17. febrúar klukkan 13.30.

Axel Gíslason Hallfríður Konráðsdóttir
Hólmfríður Gísladóttir Guðmundur Pétursson
Þórhalla Gísladóttir Samúel Jón Samúelsson
Sólveig Gísladóttir Hörður Blöndal
Katrín Gísladóttir Björn Ingi Sveinsson
Hildur Gísladóttir Sigurður Albertsson
Björg Gísladóttir Páll Kristjánsson
Kjartan Þorbjörnsson Júlía Þorvaldsdóttir

og fjölskyldur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Fanný Guðbjörg 

Guðmannsdóttir 
Skógarbæ, Árskógum 2, Reykjavík 
(áður til heimilis að Silfurteigi 5, 

Reykjavík),
lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ föstudaginn  
27. janúar. Jarðarförin fer fram frá Háteigskirkju 

mánudaginn 6. febrúar kl. 13.00.

Jón Guðmann Jónsson Dorian Obando Gomez
Vaida Masson
Halldóra E. Magnúsdóttir Guðmundur A. Sæmundsson
Valdís Magnúsdóttir Unnsteinn Hermannsson
Sólveig F. Magnúsdóttir Hallgrímur H. Gröndal

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar tengdamóðir, 
amma og langamma,

Álfheiður Líndal Jetzek
Tjarnargötu 24,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk 
sunnudaginn 27. janúar.  

       Útförin fer fram í Dómkirkjunni  
                þriðjudaginn 7. febrúar kl. 15.00.

Agnes Jetzek Hansdóttir Jacques Melot
Helga Jetzek Hansdóttir Kristinn G. Harðarson
Tómas Ottó Jetzek Hansson Elín M. Sveinbjörnsdóttir
Þórhildur Jetzek Hansdóttir Magnús B. Eyþórsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær systir mín og frænka okkar,
Guðrún Tryggvadóttir

tannlæknir,
lést mánudaginn 30. janúar. 

Útförin fer fram frá Dómkirkjunni, 
föstudaginn 10. febrúar kl. 13.00.

Sigrún Kristín Tryggvadóttir
Tryggvi Hafstein Auður Bjarnadóttir
Kristín Ásta Hafstein Ingólfur T. Jörgensson

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

Hafsteinn Magnússon
vélvirkjameistari, 

Skólagerði 56, Kópavogi,
lést þann 29. janúar á Landspítalanum. 

Jarðsett verður frá Kópavogskirkju, 
mánudaginn 6. febrúar kl. 13.00.

Gróa Steinunn Guðjónsdóttir
Guðjón Helgi Hafsteinsson Hrafnhildur Þórðardóttir
Kári Hafsteinsson
Magnús Hafsteinsson Dóra Kristín Hjálmarsdóttir
Guðmundur Ó. Hafsteinsson Arnfríður Henrýsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, 
Hanna  

(Jóhanna Katrín)  
Pálsdóttir 

myndlistarmaður og fyrrverandi 
bankastarfsmaður, 

andaðist á Landspítalanum þriðjudaginn 
24. janúar. Jarðsungið verður frá Lindakirkju föstudaginn 
3. febrúar klukkan 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast 

afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hennar er bent  
á Hjálparstarf kirkjunnar eða líknarfélög. 

Páll Jónsson, Anna Pála Vignisdóttir 
        og fjölskylda.

Okkar ástkæra
Ingunn Halldórsdóttir

 Stórhóli 19, Húsavík, 
lést mánudaginn 30. janúar.

 Einar Halldór Einarsson
Guðrún Einarsdóttir Benóný Valur Jakobsson
Halldór Ingólfsson
Einar Þorbergsson
Þuríður Halldórsdóttir Ólafur Benediktsson
Þorbergur Einarsson
Óli Björn Einarsson Kristbjörg Sigurðardóttir
Laufey Marta Einarsdóttir Ólafur Einar Samúelsson

og fjölskyldur.

Magnús er afar áhuga-
verður listamaður 
og það er í raun 
sorglegt að krafta 
hans og sköpunar 
naut ekki við leng-

ur, en hann andaðist árið 2006 aðeins 
57 ára að aldri,“ segir Sigríður L. Gunn-
arsdóttir, framkvæmdastjóri og eigandi 
Hverfisgallerís.

„Tímabilið sem sýningin tekur til, 
árabilið 1982-1990, einkennist af mikl-
um umbrotum í lífi og list Magnúsar og 
á þessum tíma fór hann að einbeita sér 
meira að fjölskyldunni,“ útskýrir Sig-
ríður sem lýsir sýningunni sem nokkurs 
konar dagbók en um afar persónuleg 
verk er að ræða.

„Margt í þessum verkum Magnúsar 
tengist fjölskyldunni og lífi hennar og 
verkin hafa oft beina tilvísun í daglegt 
líf heimilisfólksins, fjölskyldulífið og 
tilfinningar hans til eiginkonunnar, 
Kolbrúnar Björgólfsdóttur myndlistar-
konu, sem er betur þekkt sem Kogga. 
Magnús gekk nærri sér í gerð verkanna 
og vinnan var afar líkamleg. Handaför 
og fótaför sem birtast á myndunum 
eru líkt og dansað hafi verið á þeim. 
Sýningin er þannig afar persónuleg og 
listamaðurinn er nálægur eins og titill 
sýningarinnar vísar til,“ segir Sigríður 
um sýninguna sem mun standa yfir í 
fimm vikur.

Ekkja Magnúsar, Kogga, átti alla tíð 
í nánu samstarfi við eiginmann sinn. 
„Árið 1982 flutti Magnús til mín í 
Búðardal þar sem ég hafði tekið að mér 
rannsóknir á íslenskum leir. Magnús 
sagði sjálfur frá því í viðtölum hvernig 
hann fann ró í Búðardal þegar hann 
kom reglu á líf sitt. Dvölin í Búðardal 
einkenndist af sjálfsskoðun og til-
raunastarfsemi þar sem hann þreifaði 
fyrir sér með nýja tækni. Magnús fór 
að gera tilraunir með ljósnæm efni og 
komst fljótt að raun um að sú aðferð 

býður upp á óþrjótandi möguleika. 
Við Magnús unnum saman alla tíð en 
á árunum okkar í Búðardal varð þessi 
samvinna mjög náin. Magnús var alltaf 
að sniglast í kringum það sem ég var að 
gera og það hafði áhrif á listina hans 
frá þeim tíma. Það má segja að Búðar-
dalsárin hafi verið afar mikilvæg á ferli 
hans sem listamanns,“ útskýrir Kogga.

Sýningastjórarnir Sigríður og Ásdís 
Spanó, aðstoðarframkvæmdastjóri 
Hverfisgallerís, völdu í sameiningu alls 
tíu verk fyrir sýninguna. „Sjö þeirra eru 
pappírsverk þar sem Magnús beitti 
gamalli ljósmyndatækni, meðal ann-
ars bláprenti og svokallaðri Van Dyke-
tækni. Þá eru á sýningunni þrír skúlpt-
úrar, unnir í bæði málm og leir frá sama 
tímabili á ferli Magnúsar. Magnús var 
mjög vinnusamur á ferli sínum og eftir 
hann liggja mörg verk sem unnin eru 
með mismunandi tækni,“ segir Ásdís.

Þess má geta að sýningin verður 
opnuð í Hverfisgalleríi á morgun 
klukkan 16.00.
gudnyhronn@365.is

Hægt að greina eins konar 
dagbók í sýningunni
Á morgun verður einkasýningin Ég var hér opnuð í Hverfisgalleríi en á þeirri sýningu 
gefur að líta verk eftir listamanninn Magnús Kjartansson. Verkin eru unnin á tímabilinu 
1982 til 1990. Allir þeir sem koma að sýningunni segja hana vera afar persónulega. 

Kolbrún 
Björgólfs-
dóttir, ekkja 
Magnúsar 
Kjartans-
sonar, segir 
Magnús 
hafa fundið 
ró þegar 
hann flutti 
til hennar 
í Búðardal. 
Frétta
Blaðið/Ernir

Kolbrún Björgólfsdóttir tók þessa mynd af 
Magnúsi á sínum tíma.
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Segir Sögur  
úr Sveitinni
Árni Ólafur Jónsson hefur unnið hug og hjörtu 
fólks í þáttunum Hið blómlega bú. Fjórða 
þáttaröðin hefst um miðjan febrúar en þar 
koma m.a. við sögu skapstygg kýr, álar og fullt 
af skemmtilegu, atorkumiklu fólki.

EIN TAFLA Á DAG    SYKURLAUSAR    ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FÆST Í APÓTEKUM

KEMUR HEILSUNNI Í LAG



Fór óheFðbundna leið
Árni ætlaði sér alltaf að verða mat
reiðslumaður en fór aðra leið að því 
markmiði en flestir kollegar hans. 
Hann tók fyrsta árið í kokknum og 
ætlaði strax á samning sextán ára 
en ákvað síðan að klára stúdent
inn. „Á þeim tíma missti ég áhuga 
á því að vinna sem kokkur, fór í 
viðskiptafræði í Háskóla Íslands 
og vann í reikningshaldi hjá Glitni. 
Eftir ýmsum krókaleiðum endaði 
ég að lokum aftur í matreiðslunni, 
fyrst í New York og svo að lokum í 
Hinu blómlega búi.“

Þættirnir hafa verið hans ær og 
kýr síðastliðin fimm ár. Upptöku
teymið sem vinnur þættina er fá
mennt, tökutímabilið er langt og 
það er alltaf nóg að gera eftir að 
tökum lýkur hverju sinni. „Inn á 
milli þáttaraðanna hef ég tekið að 
mér hin ýmsu verkefni og unnið t.d. 
á Scandinavian Embassy, sem er 
eitt besta kaffihúsið í Amsterdam. 
Í byrjun seinasta árs vann ég í einn 
mánuð á In de Wulf, sem var Mich
elinstjörnustaður í SuðurBelgíu 
en honum var lokað í desember.“

Verðmæti í sVeitunum
Við gerð þáttanna undanfarin ár 
hefur margt komið honum á óvart, 
t.d. hversu mikil gróskan er í sveit
um Vesturlands og hvað er hægt 
að gera og rækta þar. „Við fund
um, til að mynda, allt hráefni og 
öll efnis tök fyrstu þáttaraðarinnar 
eflaust innan 50 kílómetra radíuss 
frá Árdal. Ég hef séð þessa grósku 
víða um landið og hvert sem ég fer 
hitti ég frumkvöðla sem eru að fást 
við spennandi hluti. Sveitir lands
ins ættu að sjá sér hag í að styðja 
við þá og hjálpa, því þeir eru mikil 
verðmæti og mikilvægir fyrir upp
byggingu landsbyggðarinnar.“

Þar nefnir hann Stellu Dögg 
Blöndal sem gott dæmi en hana 
hitti Árni fyrst fimmtán ára gamla 
þar sem hún var að rækta maís, 
kúrbít, eldpipar, bufftómata og fíkj
ur í gróðurhúsi heima á Jaðri. „Nú 
rúmum fjórum árum seinna rekur 
hún, ásamt fleirum, sveitamarkað
inn Ljómalind í Borgarnesi þar sem 
hún selur meðal annars eina bestu 
melónu sem ég hef smakkað.“

Getum Gert betur
Og hann hefur sterkar skoðanir 

ÚTSÖLULOK 
60% afsláttur
NÝJAR VÖRUR 

Fjórða sería sjónvarpsþáttanna 
vinsælu Hið blómlega bú hefst um 
miðjan febrúarmánuð á Stöð 2 en 
fyrri þáttaraðir nutu mikilla vin
sælda meðal landsmanna og þá 
ekki síst meðal áhugafólks um 
matar gerð.

Fólkið á bak við þættina eru þau 
Bryndís Geirsdóttir framleiðandi, 
Guðni Páll Sæmundsson leikstjóri 
og Árni Ólafur Jónsson sem hefur 
slegið í gegn með þægilegri fram
komu sinni og um leið ósviknum 
og einlægum áhuga sínum fyrir ís
lensku hráefni og matargerð sem 
smitast svo sannarlega til áhorf
enda.

Árni segir fjórðu þáttaröðina 

Árni ásamt kærustunni, Guju Sandholt, í Central Park í New York.

Fólk er kynninGarblað  
sem býður auglýsendum að  
kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

ÚtGefaNdi: 365 miðlar | ÁbYrGðarmaður: Svanur Valgeirsson 
umSjóNarmeNN efNiS: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Lilja Björk Hauksdóttir, liljabjork@365.is, 
s. 512 5372 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  
Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 
SölumeNN: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439  
| Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433 

Starri freyr  
jónsson
starri@365.is 

„Ég hef séð þessa grósku víða um landið 
og hvert sem ég fer hitti ég frumkvöðla 
sem eru að fást við spennandi hluti,“  
segir Árni ólafur jónsson.  
mYNd/eGill bjarki jóNSSoN

vera með svipuðu sniði og hinar 
þrjár. „Búskapurinn heldur áfram 
í Árdal í Borgarfirði þar sem ég 
rækta garðinn minn, sinni dýr
unum og held áfram að prófa mig 
áfram í eldhúsinu með hráefni og 
tækni. Í þessari þáttaröð koma 
meðal annars við sögu skapstygg 
kýr, eldofn, langferðalag, álar og 
fullt af skemmtilegu, atorkumiklu 
fólki.“

Þannig breytist uppbygging 
þáttanna lítið milli þáttaraða að 
hans sögn. „Við höldum áfram að 
segja sögur úr sveitinni og tengj
um þær saman með uppskriftum 
og viðtölum. Það er af nógu að taka 
og endalaust hægt að finna nýja 
vinkla og efnistök. Það sem hefur 
helst þróast yfir árin eru vinnu
brögðin og tækjakostur okkar. 
Hvort tveggja gerir okkur kleift 
að gera betri og flottari þætti.“

Góð spretta í Árdal
Matur skipar eðlilega mjög stóran 
sess í lífi Árna en uppáhaldshráefn
in hans koma iðulega úr garðinum 
í Árdal. „Ég verð alltaf jafn hissa á 
því hvað sprettan er góð þrátt fyrir 
rokið. Þar hef ég ræktað, ásamt 
Guðna Páli og Bryndísi, úrval af 
grænmeti og kryddjurtum sem 
ég hefði ekki getað fengið annars 
staðar. Þetta eru til dæmis gulræt
ur í öllum regnbogans litum, gull
in og randabetur, franskt fáfnis
gras, fjöldinn allur af spennandi 
salattegundum og áhugaverðum 
kartöfluyrkjum. Ef möguleikarnir 
í Árdal virðast óþrjótandi þá efast 
ég ekki um að það sé hægt að auka 
umfangið og bjóða upp á þetta á ís
lenskum markaði.“

Þegar Árni finnur sér tíma 
til þess að stíga út úr eldhúsinu 
finnst honum gott að komast burt 
og ganga á fjöll og ferðast. „Það 
eru engir möguleikar á fjallgöng
um í Hollandi, þar sem ég bý núna 
ásamt kærustunni minni, Guju 
Sandholt. Ég byrjaði í rauninni ekki 
að ferðast um Ísland fyrr en ég 
flutti út til Bandaríkjanna á sínum 
tíma. Þá uppgötvaði ég Ísland eins 
og ferðamaður þegar ég kom heim í 
frí og sá landið með öðrum augum.“

Einnig nýtur hann þess að fara 
á tónleika en þar bjóðast honum 
mörg tækifæri þar sem Guja er 
söngkona. „Einnig spila ég borðspil 
í góðra vina hópi, læri á gítar, les 
um nýjustu tækni og vísindi. Núna 
er ég að dunda mér við að fikta í 
Raspberry Pi og Arduino en mark
miðið er að setja saman og forrita 
græju til að stýra brugggræjum 
eða gerjunarskáp.“

eldar mikið heima
Heima fyrir eyðir hann eðlilega 
miklum tíma í eldhúsinu og reynir 
að elda eins mikið þar og hann getur. 
„Þar sem ég er ekki að vinna þess
ar venjulegu vaktir á veitingahúsum 
þá hef ég tíma, nennu og áhuga til að 
elda heima við. Stundum kemur það 
þó fyrir að ég er svo djúpt sokkinn 
í einhverja pælingu varðandi mat, 
sem er kannski ekki praktísk varð
andi matargerð, að ég nenni ekki að 
elda.“

Maturinn sem borinn er á borð 
heima er æði misjafn að hans sögn 
og fer í rauninni eftir því hvað hann 
er að lesa og grúska í hverju sinni. 
„Ef ég er algjörlega hugmynda
snauður þá finnst mér fátt betra 
en léttsoðinn nætursaltaður þorsk
ur með nýjum kartöflum. Ég þarf 
síðan að vera duglegri að skapa pláss 
fyrir Guju í eldhúsinu,“ segir hann 
og hlær.

Sumarið fram undan er algjör
lega óskrifað blað enda segist hann 
hreinlega ekki hafa haft tíma til að 
skipuleggja það. „Ég er nú á fullu í 
eftirvinnslu á fjórðu þáttaröðinni 
og fleiru tengdu Hinu blómlega búi. 
Þegar því er öllu lokið þá hefði ég 
ekkert á móti því að skella mér í stutt 
frí með henni Guju og slappa aðeins 
af. Síðan er ýmislegt í pípunum en ef 
einhvern vantar kokk í fjallaferðir í 
sumar þá er ég mikið til í það.“

Ef möguleikarnir í 
Árdal virðast 

óþrjótandi þá efast ég 
ekki um að það sé hægt 
að auka umfangið og 
bjóða upp á þetta á 
íslenskum markaði.

Árni Ólafur Jónsson

á úrvalinu í íslenskum matvöru
verslunum sem hann segir vera 
skammarlega lítilfjörlegt. „Auð
vitað verður fjölbreytileikinn aldr
ei eins mikill og á stærri mörkuð
um en við getum gert betur. Það 
ætti til dæmis að vera mun meiri 
gróska í grænmetisræktun; við 
getum ræktað mun fleira en tóm
ata, gúrkur, paprikur, nokkrar teg
undir af salati, jarðarber og krydd 
í gróðurhúsum og örfáar tegund
ir af kartöflum, gulrætur og rófur 
utan húss.“

Einnig finnst honum mega gera 
mun betur þegar kemur að hönnun, 
pakkningum og markaðssetningu á 
vörum hér á landi. „Mér finnst það 
hafa loðað við íslenska framleiðslu 
í gegnum tíðina hversu illa hún er 
fram sett. Við erum með úrvalshrá
efni hringinn í kringum landið, sem 
í flestum tilfellum er vel unnið, en 
svo virðist lítið verið hugsað út í 
fyrrnefnda þætti. Sem betur fer er 
vitundarvakning hvað þetta varð
ar og fallega framsettum vörum er 
alltaf að fjölga.“
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VERSLUNIN CURVY   -  Fákafeni 9, 108 RVK  |  Sími 581-1552 | www.curvy.is

VERTU VELKOMIN Í VERSLUN OKKAR AÐ FÁKAFENI 9 EÐA PANTAÐU Á WWW.CURVY.IS

Afgreiðslutímar í  verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
Alla virka daga frá kl. 11-18 og Laugardaga frá kl. 11-16

FRÁBÆR ÍÞRÓTTAFÖT Í GÓÐUM STÆRÐUM
býður upp á fjölbreyttan fatnaði í stærðum 14-32 eða 42-58



Hinrik  hugsaði út fyrir boxið og ákvað að stinga sér til sunds í öllum laugum frá póstnúmeri 101 og upp í 310. Mynd/GVA

„Vinnustaðurinn minn heldur 
meistaramánuðinn hátíðlegan og 
flestir vinnufélaganna ætla að 
breyta mataræðinu til hins betra 
eða hreyfa sig meira. Ég ákvað 
að hugsa aðeins út fyrir boxið og 
finna mér eitthvað annað að gera 
og þetta varð niðurstaðan. Á þess-
um árstíma er líka frekar lítið um 
afþreyingu þannig að mér datt í 
hug að fara í sund til að krydda 
upp á febrúarmánuð,“ segir Hinrik 
en hann vinnur hjá Íslandsbanka.

Ætlunin er að heimsækja allar 
sundlaugar frá póstnúmeri 101 
upp í 310. Þær eru tuttugu og átta 
talsins en sundlaugin í Garðabæ er 
lokuð vegna breytinga og sundlaug-
in að Hlöðum í Hvalfjarðarsveit er 
ekki opin yfir vetrartímann. „Þetta 
gerir því alls tuttugu og sex sund-
laugar. Sextán þeirra eru á höfuð-
borgarsvæðinu, sex á Reykjanes-
skaganum og fjórar í póstnúmeri 
300 til 310. Það er spurning um 

að ég leiti til Spalar og ÍTR og fái 
styrk því að 26 sundferðir eru ekki 
ókeypis,“ segir Hinrik. Spurður 
hvort hann hafi nægan tíma fyrir 
allar þessar sundferðir segist hann 
vera barnlaus og mun öll hans orka 
og einbeiting fara í sundferðirnar. 
„Suma daga þarf ég sennilega að 
fara tvisvar svo ég nái þessu mark-
miði, eins og þegar ég fer í sund-
laugarnar á Reykjanesskaga. Ég 
tek líklega Grindavík og Njarð-

vík sama daginn, enda er ekkert 
sem bannar það. Það þarf bara að 
hafa gott rakakrem við höndina og 
þá er þetta ekkert mál,“ segir Hin-
rik. Uppáhaldslaugarnar hans eru 
Varmárlaug í Mosfellsbæ, sem er 
hans heimabær, og Klébergslaug 
á Kjalarnesi. „Sú laug er óslípaður 
demantur sem leynir á sér,“ segir 
hann.

Stefnan er ekki að synda langar 
vegalengdir heldur fyrst og fremst 
að njóta þess að sitja í heita pottin-
um og slappa af. „Ég ætla að hóa í 
félaga mína og fjölskylduna og fá 
með mér í laugina og rækta þannig 
vinaböndin. Í sundi er maður alveg 
frjáls. Það er enginn sem nær í 
mann og enginn sími eða tölva 
sem truflar svo það er vel hægt að 
vera í rólegheitum með vinum og 
vandamönnum að spjalla um líf og 
leik. Draumurinn er að fara í allar 
almenningssundlaugar landsins en 
ég þyrfti kannski að taka gott ár 
eða tvö í það verkefni,“ segir Hin-
rik en síðasta sundlaugarferðin í 
þessari lotu verður farin í Lága-
fellslaug þann 28. febrúar næst-
komandi.

26 sundlaugar      
á 28 dögum 
Hinrik Wöhler planar að heimsækja 26 almenningssundlaugar áður 
en febrúar rennur sitt skeið á enda. Hann ætlar ekki aðeins að synda 
heldur njóta þess að vera laus við síma, tölvur og annað áreiti.

 Í sundi er maður 
alveg frjáls. Það er 

enginn sem nær í mann 
og enginn sími eða tölva 
sem truflar svo það er vel 
hægt að vera í róleg-
heitum með vinum og 
vandamönnum að spjalla 
um líf og leik.

Hinrik Wöhler 

www.kinahofid.is

FRÁBÆR

KÍNVERSKUR

VEITINGASTAÐUR

Í MEIRA EN

25 ÁR

HLAÐBORÐ ALLA DAGA FRÁ KL. 11:00 - 14:00 
Verð kr. 2.100

Veglegt hlaðborð með miklu úrvali af 
fjölbreyttum réttum

Opið alla daga 
vikunnar frá  

kl. 11:00 - 22:00

Tilboð - Taka með 
gildir föstudag,  

laugardag og sunnudag

Kaupir tvo rétti af matseðli  
og 2 ltr. af gosi fylgja frítt með

Tilboðið gildir aðeins þessa helgi 

NÝBÝLAVEGI 20     SÍMI 554-5022

8 rétta 
hlaðborð í  
hádeginu 
TILBOÐ 

KR. 1.590.- 
OPIÐ KL. 11:00-14:00

Hlaðborðið er alla virka daga. 
ekki um helgar.

Höfum opnað á ný eftir mikla  
stækkun og endurbætur á veitingasal

NÝBÝLAVEGI 20     SÍMI 554-5022

8 rétta 
hlaðborð í  
hádeginu 
TILBOÐ 

KR. 1.590.- 
OPIÐ KL. 11:00-14:00

Hlaðborðið er alla virka daga. 
ekki um helgar.

Kínahofið veitingahús  l  Nýbýlavegi 20  l  200 Kópavogi   
www.kinahofid.is l kinahofid@kinahofid.is l Sími 554 5022  

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 
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Hinn nýi staður er í Gnoðarvogi, beint á móti Menntaskólanum við Sund.

Anna býður alla velkomna í Gnoðarvoginn.

Líkt og á öðrum stöðum geta viðskiptavinir fylgst með hvernig pitsurnar verða til frá a til ö. Mynd/Anton

Áhersla er lögð á ferskt og gott hráefni.

nýja verslunin í Gnoðarvogi er í takti við nýja útlitsstefnu domino’s hér á landi.

„Okkur langaði að þjónusta betur 
íbúa í Vogahverfinu og ákváð-
um því að opna nýjan stað hér 
í Gnoðar vogi,“ segir 
Anna F. Gísladóttir 
hjá markaðsdeild 
Domino’s Pizza á 
Íslandi. „Þetta 
er alveg frábær 
staðsetning, 
beint á móti 
Menntaskólan-
um við Sund,“ 
lýsir hún.

Veitingastað-
ir pitsukeðjunnar 
eru nú orðnir 22, en 
fyrsta verslun Dom-
ino’s á Íslandi var opnuð 
árið 1993. Íslendingar hafa haldið 
tryggð við merkið eins og ör fjölg-
un veitingastaðanna sýnir. Í dag 
er að finna tólf staði í Reykjavík, 
einn í Garðabæ og Mosfellsbæ, tvo 
í Kópavogi og Hafnarfirði en auk 
þess má finna verslanir Domino’s 
á Akureyri, Akranesi, Selfossi og 
í Keflavík.

Frábært hádegistilboð
„Í tilefni af opnuninni var hafin 
sala á hádegistilboðum sem gilda 
að sjálfsögðu í öllum verslunum 
okkar,“ segir Anna. „Það er annars 
vegar lítil pitsa af matseðli og 0,5 
l gos á 1.000 krónur og hins vegar 
miðstærð af matseðli og 0,5 l gos 
á 1.500 krónur.“

Nýtt útlit og skemmtilegt 
aNdrúmsloFt
Nýja verslunin í Gnoðarvogi er í 
takt við nýja útlitsstefnu Domino’s 
hér á landi að sögn Önnu. „Hér er 
því aðstaða fyrir fólk til að setj-
ast og njóta á staðnum,“ segir hún. 
Þá er eldhúsið opið, líkt og í öðrum 
verslunum Domino’s. „Það gerir 
viðskiptavinum kleift að fylgj-
ast með pitsuferlinu frá upphafi 
til enda,“ segir Anna glaðlega og 
býður alla velkomna.

Nýr domiNo’s í gNoðarvogi
domino’s Pizza á Íslandi kynnir Veitingastaðir Domino’s Pizza á Íslandi eru nú orðnir 22, en nýverið bættist nýr 
Domino’s við í Gnoðarvogi. Frábær hádegistilboð verða á öllum veitingastöðum Domino’s á næstunni. 

Domino’s er ávallt að uppfæra 
matseðilinn til að geta boðið 
viðskiptavinum upp á nýjar og 
spennandi pitsur. Nýjasta pits
an á matseðlinum heitir Vegend
ary og er einstaklega góð græn
metispitsa sem Salka Sól Ey
feld og Arnar Freyr Frostason 
settu saman. Pitsan hefur 
slegið í gegn, ekki aðeins 
hjá grænmetisætum heldur 
einnig öllum öðrum.

speNNaNdi vegeNdary

hádegistilboð 
domino’s

1) Lítil pitsa af matseðli og 0,5 
l gos á 1.000 kr.

2) Miðstærð af matseðli og 
0,5 l gos á 1.500 kr.
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Alexander Wang kom öllum á 
óvart síðastliðinn septem-
ber þegar hann tilkynnti 
samstarf sitt við Adi-
das. Það gerði hann með 
því að láta hóp svart-
klæddra fyrirsætna 
með öfugu adidasmerki 
strunsa eftir tísku-
pallinum á tískusýn-
ingu sinni í New York. 
Stuttu síðar fór sýnis-
horn af Adidaslínunni 
úr smiðju Wang 
í sölu í völd-
um pop-up 
verslunum í 
New York 
og Tókýó 
en línan 

í heild sinni kemur ekki á 
almennan markað fyrr 

en í vor. Wang hefur 
bætt við ýmsum lit-
ríkum útgáfum af 
fötunum sem öll eru 
ætluð báðum kynj-
um. Engar mynd-
ir af nýju göll-
unum hafa verið 
gefnar út enn. 

Wang sagði í við-
tali við The Wall 
Street Journ-
al að hann væri 

nú þegar að 
vinna að ann-
arri Adidas-
línu.

Frá tískusýningu Wangs í New York 
í september þar sem tilkynnt var um 
samstarf hans við Adidas.
Nordicphotos/GettY

Wang áfram með adidas

Buxnagötin fara sístækkandi en líkur 
eru á að bráðlega verði saumað fyrir.

pastelbleika og -bláa hárið náði miklu 
flugi í kringum 2012 en er í grunn-
in „eighties“ fyrirbæri. Síðustu 
misseri hafa stjörnur á borð við 
Nicki Minaj, Katy Perry og Justin 
Bieber skartað slíku hári. Talsvert 
hefur dregið úr vinsældum þess 
að undanförnu en bleikar og bláar 
slikjur er þó enn að finna á stöku 
stað. Því er spáð að tískan deyi al-
farið út á árinu og sumir vona jafn-
vel að hún komi aldrei aftur.

rifnar gallabuxur hafa líka sést í 
auknum mæli að undanförnu. 
Götin fara stækkandi og ekki óal-
gengt að buxurnar séu rifnar frá 
hnjám og upp á læri. Margir fetta 
fingur út í svoleiðis druslugang. 
Þeir geta nú glaðst því tískan er á 
undanhaldi – í bili.

Joggingbuxur eru af hinu góða. Þær 
eru þægilegar og henta vel heima 
fyrir, til útivistar og í ræktinni. 
Síðustu misseri hafa margir farið 
að nota þær meira hversdags og 
jafnvel við leðurskó, hælaskó og 
fína jakka en slíkt var síðast áberandi á tíunda ára-
tugnum. Þó að joggingbuxur séu vissulega heppilegar 
í skóla og vinnu stingur samsetningin við hefðbund-

inn hversdagsfatnað marga 
í augun. Tískan hefur 

reyndar ekki náð mjög 
miklu flugi að þessu 
sinni og eru teikn á 
lofti um að hún sé á 
undanhaldi.

Glimmer farði kom 
fram á sjónarsviðið af 

fullum krafti í fyrra en 
hann hefur að miklu leyti 

legið í dvala síðan á 
níunda áratugnum. 

Glimmer varalitir, augnskuggar og kinnalit-
ir eru nú á hverju strái og er jafnvel hægt 
að fá glimmer í skeggið. Þeir sem hafa 
prófað vita þó að það er ekki tekið út með 
sældinni að bera slíkan farða. Suma klæj-
ar óstjórnlega undan honum og svo á hann 
það líka til að smitast í föt og fylgihluti. 
Sumir vona því heitt og innilega að þetta 
fyrirbæri lognist út af.

Tíska  
á undanhaldi
Gömul tískufyrirbæri skjóta reglulega upp 
kollinum en dala svo á ný. Á undanförnum 
árum höfum við séð pastellitað hár, 
joggingbuxur við hælaskó, rifnar 
gallabuxur og glimmerfarða dúkka upp 
en allt hefur þetta sést áður. Nú er þetta á 
undanhaldi og anda sumir léttar.

pastellitað hár náði miklu 
flugi upp úr 2012 en er lík-
lega að leggjast í dvala.

Þessi samsetning 
stingur marga í augu.
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Fram koma:
Dr. Spock
og Rokkkór Íslands

Mugison
Hjálmar 

Friðrik Dór 
Sylvía 

Sycamore Tree
Emmsjé Gauti

Steindi Jr.

Fram koma:
Dr. Spock
og Rokkkór Íslands

Mugison
Hjálmar 

Friðrik Dór 
Sylvía 

Sycamore Tree
Emmsjé Gauti

Steindi Jr.

Kynnir:
Kjartan Atli
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Kjartan Atli
Í beinni útsendingu

og opinni dagskrá á
Í beinni útsendingu

og opinni dagskrá á
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UTmessan
3. febrúar 2017

Kynningarblað 

„nox the robot er að mínu mati eitt flottasta atriðið á UTmessunni, vélmenni sem er 2,50 metrar á hæð, og gengur um og talar við fólk,“ segir arnheiður 
guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Skýs.   mynd/Ernir 

„Nox the Robot er að mínu mati eitt flott
asta atriðið, vélmenni sem er 2,50 metrar á 
hæð, og gengur um og talar við fólk. Fyrir
tækin leggja gífurlegan metnað í kynning
ar sínar á UTmessunni sem hefur vaxið 
hratt. Fyrsta árið voru ráðstefnugest
ir 207 en í fyrra 1.066. Fjöldinn sem sótti 
opna daginn var 2.500 manns árið 2011 
en var 10.000 manns í fyrra. UTmessan 
hefur stimplað sig rækilega inn í þjóðlífið. 
Metnaðurinn er mikill og þessi viðburður 
er á við það sem best gerist erlendis,“ segir 
Arnheiður Guðmundsdóttir, framkvæmda
stjóri Skýs og UTmessunnar.

Tæplega hundrað fyrirtæki úr tölvu og 
tæknigeiranum taka þátt í ár og fjörutíu 
og fimm fyrirlesarar koma fram, þar af 
þrettán erlendir. Tilgangur UTmessunn
ar er að sögn Arnheiðar að vekja athygli 
almennings á tölvu og tæknigeiranum og 
sýna fram á hversu fjölbreytt starfssvið 
hann spannar.

„Skýrslutæknifélag Íslands eða Ský er 
fagfélag tölvufólks og stendur fyrir allt að 
þrjátíu ráðstefnum ári. Okkur fannst vanta 
stóran, óháðan tölvutækniviðburð á Íslandi 
og bjuggum því til Upplýsingatæknimessu, 
í samvinnu við tölvutæknigeirann. Önnur 
ástæða þess að UTmessan var sett á lagg
irnar var fækkun á nemendum í tölvun
arfræði við Háskólann. Á árunum fyrir 
hrun fóru allir í viðskipta eða lögfræði. 
Við vildum ekki síður vegna þess vekja 
athygli á þessum geira og sýna að það er 
áhugavert að vinna við hann og að sú staðl
aða hugmynd sem margir hafa um að það 
sé bara ákveðinn, lokaður hópur fólks sem 
geti starfað í tölvugeiranum, eigi ekki við 
rök að styðjast. Það hallar til dæmis enn 
mikið á stelpurnar í þessum geira,“ segir 
Arnheiður, sem er sjálf forritari.

Er boðskapur UTmessunnar að skila sér?
„Fjöldi útskrifaðra tölvunarfræðinga árið 
2011 var 77 en var rúmlega 270 manns 
árið 2016. Þeim konum sem útskrifast 
úr tölvu og tæknigeiranum hefur einnig 
fjölgað, sem er frábært,“ segir Arnheiður.

„En það er ekki séríslenskt vanda
mál að vanti krakka í tölvugreinarnar. 
Menntakerfið þarf að standa sig betur og 
krakkar í dag verða að vera tölvulæs. Það 
er allt að verða tölvuvætt og þó að fólk 
starfi ekki beinlínis við forritun þarf það 
að vita nokkurn veginn hvernig tölva virk
ar. Vandinn liggur í námsskránni og hjá 
kennurum, það er einfaldlega líka skortur 
á fólki sem getur kennt á tölvur í skólum.“

UTmessan skiptist í tvo hluta. Í dag 
fer fram fagráðstefna og á morgun verð
ur opinn dagur þar sem almenningi gefst 
tækifæri til að kynna sér fjölbreytt verk
efni innan tæknigeirans.

Meðal þess sem hægt verður að skoða 
er Hönnunarkeppni véla og iðnverkfræði
nema, hægt verður að fylgjast með úr
slitakeppni Íslandsmótsins í tölvuleikn
um Overwatch, Tölvunördasafnið verð
ur kynnt og gefst gestum færi á að spila 
gamla tölvuleiki á 14“ tölvuskjáum. Þá 
verða ýmis nemendaverkefni úr háskól
unum kynnt, svo sem verkefni um gervi
greind og kappakstursbíll svo fátt eitt sé 
nefnt.

dagskrána má nálgast á  www.utmessan.is

mikill metnaður á UTmessunni
UTmessan hefst í dag í Hörpu. Þetta er í sjöunda sinn sem ráðstefnan er haldin og á hana mæta öll helstu tölvu- og tæknifyrirtæki 
landsins. UTmessan hefur stimplað sig rækilega inn í þjóðlífið en yfir 10.000 manns sóttu sýninguna í fyrra. Arnheiður Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri Skýs, segir fjölbreytileika upplýsingatækninnar sýna sig á ráðstefnunni og hvetur alla til að mæta. 
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Evgenia Ilyinskaya var ung að 
árum þegar hún ákvað að verða 
eldfjallafræðingur. Hún segir 
starfið vera mjög spennandi og 
ekki síður nytsamlegt. Hún starf-
ar við rannsóknir og kennslu við 
Háskólann í Leeds í Bretlandi en 
gaf sér tíma til að koma til Íslands 
að kynna svokallaða eldfjallavefsjá 
á UTmessunni.

„Eldfjallavefsjáin er uppflettirit 
á vefnum með upplýsingum um ís-
lenskar eldstöðvar. Veðurstofa Ís-
lands, Jarðvísindastofnun og Al-
mannavarnir stýrðu þessu verk-
efni en á vefsíðunni er einnig efni 
frá sérfræðingum í þeirri hættu og 
vá sem eldstöðvar geta skapað. Eld-
fjallavefsjáin er hugsuð sem upp-
flettirit og ekki þarf að vera eld-
fjallafræðingur til að skilja allar 
þessar upplýsingar,“ segir hún.

Á vefsíðunni má fá rauntíma-
upplýsingar frá Veðurstofunni 
sem hjálpa fólki að skilja hvað er 
að gerast í hverri eldstöð fyrir sig. 
„Þarna eru einnig upplýsingar um 

hverja eldstöð, hversu virk hún er, 
hvernig hún hefur hagað sér í for-
tíðinni, hverju við getum búist við 
af henni og svo framvegis,“ segir 
Evgenia en á vefsíðunni er einn-
ig samansafn af myndum, kortum 
og textum sem sérfræðingar hafa 
tekið saman. „Þetta er í raun hnit-
miðuð, áreiðanleg og notendavæn 
síða,“ segir Evgenia.

Hún hefur haft áhuga á eldfjöll-
um frá því hún flutti frá Rúss-
landi til Íslands þegar hún var 10 
ára. „Ég fór til náms í Bretlandi og 
lauk bæði grunnnámi og doktors-
prófi í eldfjallafræði. Þetta er mjög 
spennandi fag sem hefur raunveru-
legt gildi. Við fáum svo mikla orku 
frá íslensku eldfjöllunum en þeim 
fylgir einnig hætta sem þarf að 
fylgjast með. Svo er líka gaman að 
ferðast um landið, vera úti í nátt-
úrunni og sinna mælingum,“ segir 
Evgenia að lokum. sis@365.is

nánar má sjá á vefsíðunni: 
icelandic volcanoes.is.

eldfjöllin vöktuð

evgenia hefur haft áhuga á eldfjöllum frá því hún flutti frá rússlandi til Íslands 
þegar hún var 10 ára. mynd/gVa

Persónuvernd verður með upplýs-
ingabás á UTMessunni í fyrsta 
skipti. Alma segir það vera lið í 
þeirri vitundarvakningu sem Per-
sónuvernd kemur að og varðar 
nýja Evrópureglugerð um persónu-
vernd sem taka mun gildi í Evrópu 
í maí 2018. Löggjöfin fellur undir 
EES-samninginn og verður inn-
leidd hér. Fulltrúar frá fyrirtækj-
um og stofnunum og einstaklingar 
geta komið og kynnt sér efni hinn-
ar nýju reglugerðar og spjallað við 
fulltrúa Persónuverndar um hvers 
konar málefni er tengjast persónu-
vernd.“

Alma telur að almenningur á 
Íslandi hafi ágæta þekkingu á 
þeirri gervigreind sem er til stað-
ar í dag, meðal annars í snjall-
tækjum þeirra, og getur aðstoðað 
þá við hversdagsleg verkefni eins 
og til dæmis Siri-hugbúnaðurinn 
frá Apple. „Hins vegar er ekki 
víst að allir átti sig á því hvern-
ig gervigreind vinnur upplýsing-
ar og kemst að niðurstöðu í öðrum 
og flóknari tilvikum. Sjálfvirk 
ákvörðunartaka sjálflærandi véla 
getur til dæmis haft ófyrirséð og 

óvænt áhrif á hagsmuni einstakl-
inga sem sæta slíkri ákvörðunar-
töku,“ útskýrir hún.

„Það eru til ólíkar skilgreiningar 
á gervigreind, sem er flókið fyrir-
bæri, en í stuttu máli má segja að 
gervigreind feli í sér vitræna hegð-
un véla sem ætlað er að skilja upp-
lýsingar og skynja umhverfi sitt í 
þeim tilgangi að framkvæma að-
gerðir eða taka sjálfvirkar ákvarð-
anir líkt og manneskjur.“

Þegar Alma er spurð um hvað 
hún fjalli í sínum fyrirlestri, svar-
ar hún: „Þegar ný tækni kemur 
fram sem hefur áhrif á grund-
vallar mannréttindi einstaklinga er 
nauðsynlegt að staldra við og velta 
fyrir sér þeim álitaefnum sem rísa. 
Ég ætla að fjalla um gervigreind 
og hvernig meginreglur persónu-
verndarlaga falla að notkun henn-
ar. Þá mun ég fara yfir hvaða áhrif 
gervigreind hefur á réttindi ein-
staklinga, m.a. rétt þeirra til sann-
gjarnrar vinnslu, fræðslu um með-
ferð upplýsinga sinna og að þurfa 
ekki að sæta sjálfvirkri ákvörðun-
artöku. Loks tæpi ég á siðferðileg-
um álitaefnum sem leiða af því að 
vinnsla persónuupplýsinga getur 
farið fram í n.k. „svörtum kassa“ 
gervigreindar og hvort tilefni sé 
til að setja sérstakar siðareglur um 
samskipti manna og véla.“

Hún bætir við að UTmessa 
sé fyrir allt áhugafólk um tölv-
ur, ekki bara einhverja snillinga. 
„Það verður vissulega allt krökkt 
af tölvusnillingum en það frábæra 
við UTmessuna er að hún tengir 
saman hagsmunaaðila úr ólíkum 
geirum og flestir geta fundið eitt-
hvað við sitt hæfi á fjölbreyttum 
ráðstefnulínum. Síðan er auðvitað 
gaman fyrir alla að koma og skoða 
tækninýjungar sem eru til sýnis 
í upplýsingabásunum – og hressa 
upp á persónuverndarþekkinguna 
í leiðinni.“

Gervigreind hefur verið þó 
nokkuð til umfjöllunar í fjöl-
miðlum, en er nóg að gert? „Það 
hefur verið ágæt umfjöllun um 
netárásir í fjölmiðlum enda fer 
þeim sífellt fjölgandi. Það er nán-
ast ómögulegt að fjalla um allar 
tölvuárásir sem eiga sér stað, slík-
ur er fjöldinn. Þess vegna verð-
ur sífellt mikil vægara fyrir fyr-
irtæki og stofnanir að tryggja ör-
yggi þeirra persónuupplýsinga 
sem þau búa yfir vegna starfsemi 
sinnar. 

Að mínu mati mætti huga 
meira að umfjöllun um afleiðing-
ar þess ef misfarið er með per-
sónuupplýsingar í slíkum árásum 
og afleiðingar þess fyrir einstakl-
inga,“ segir Alma Tryggvadóttir.

Utmessan Kynningarblað

3. febrúar 20172

alma tryggva-
dóttir, skrifstofu-

stjóri upplýs-
ingaöryggis hjá 
Persónuvernd, 

verður með 
fyrirlestur á 

Utmessu. 
mynd/gVa

Öryggið mikilvægt
Fjölmargir sérfræðingar verða með fyrirlestra á UTmessunni í dag. Þeirra á meðal 
er Alma Tryggvadóttir, skrifstofustjóri upplýsingaöryggis hjá Persónuvernd, sem 
fjallar um gervigreind. Ráðstefnudagurinn er ætlaður fagfólki um upplýsingatækni.

elín  
albertsdóttir
elina@365.is 





Hjá Annata er unnið að þróun, 
ráðgjöf og þjónustu á lausnum 
sem byggja á Microsoft Dyna-
mics AX og Microsoft Dynamics 
CRM viðskiptalausnum. „Á meðal 
viðskiptavina hér heima eru flest 
meðalstór og stærri fyrirtæki 
landsins. Má þar nefna banka, 
símafyrirtæki, olíufyrirtæki, 
stærstu heildsölurnar, verslunar-
fyrirtæki og fleiri. Erlenda starf-
semin snýst svo aðallega um þróun 
og sölu á okkar eigin hugbúnaði, 
Annata Dynamics IDMS. Hann 
hefur verið í þróun í tíu ár og er 
aðallega hugsaður fyrir bílageir-
ann,“ segir Sigurður Hilmarsson, 
forstjóri Annata. Fyrirtækið er 
að sögn Sigurðar með 70.000 not-
endur þess kerfis um allan heim 
og net yfir 50 samstarfsaðila sem 
selja og þjónusta kerfið. Á meðal 
viðskiptavina erlendis eru stór-
fyrirtæki á borð við Volvo CE, 
Huyndai,  Komatsu og CLAAS.

Annata starfar á þrettán stöðum 
í heiminum. „Við erum til dæmis 
með stóra skrifstofu í Malasíu en 
þar er að finna mikið af tækni-
menntuðu fólki sem hefur reynslu 
á okkar sviði,“ segir Sigurður.

Annata þjónustar viðskiptavini 
hér heima með hverskyns kjarna-
virki. „Við erum með fjárhags-
lausnir, sölu- og verslunarlausn-
ir, framleiðslulausnir og vöru-
húsalausnir. Tengt Microsoft 

Dynamics CRM, eða stjórnun við-
skiptatengsla, erum við að fást við 
ýmsa ferla á sviði sölu, markaðs- 
og þjónustumála. Við tökum því 
á ansi mörgum þáttum sem snúa 
að kjarnastarfsemi fyrirtækja. Þá 
erum við að veita ráðgjöf í grein-
ingu og framsetningu á stjórn-
endaupplýsingum og viðskipta-
greind sem byggir á okkar kerf-
um,“ upplýsir Sigurður.

Hann segir sérstöðu Annata 
byggjast á því að geta á einum stað 
boðið upp á ráðgjöf, innleiðingu og 
þjónustu á Microsoft Dynamics 
AX og Microsoft Dynamics CRM 
en Annata er eini samstarfsaðili 
Microsoft á Íslandi með gullvott-
un í bæði viðskiptalausnum (AX) 

og viðskiptatengslum (CRM).
Fyrirtækið var stofnað á Ís-

landi og er alfarið í eigu lykil-
starfsmanna. Starfsmenn eru að-
allega tölvunarfræðingar, verk-
fræðingar og viðskiptafræðingar. 
„Við höfum byggt upp öflug við-
skipti hér heima. Fyrirtækið hefur 

alltaf skilað hagnaði og við höfum 
verið á lista yfir framúrskarandi 
fyrirtæki hjá Creditinfo síðustu 
ár,“ segir Sigurður sem býst við að 
héðan af verði vöxturinn fyrst og 
fremst á erlendri grund bæði með 
innri vexti en einnig uppkaupum á 
öðrum fyrirtækjum.

Hann segir Annata alltaf að 
leita að góðu fólki í verkefni hér 
heima og erlendis. „Við vorum að 
auglýsa og hvet ég áhugasama til 
að kynna sér málið. Þá verðum við 
með bás á UTmessunni þar sem 
hægt verður að kynna sér starf-
semina enn frekar.“

Leiðandi í viðskiptalausnum
Hugbúnaðarfyrirtækið Annata var stofnað árið 2001. Þar er unnið að hugbúnaðarþróun, ráðgjöf og innleiðingu á viðskiptahugbúnaði í 
Microsoft-umhverfi, bæði innan lands og utan. Fyrirtækið hefur vaxið hratt og örugglega en þar starfa nú um 120 manns víðsvegar um heim.

Hjá Annata starfa um 120 manns. Fyrirtækið er ávallt að leita að góðu fólki í verkefni innanlands sem utan.

Sigurður Hilmarsson, forstjóri Annata.

Davíð Mark Guðmundsson hefur 
alltaf haft mikinn áhuga á tækni-
legum hlutum og þeim möguleikum 
sem hægt er að ná með nýrri tækni. 
Eftir að hafa lokið stúdentsprófi af 
náttúrufræðibraut hóf hann nám í 
rafeindavirkjun við Tækniskólann 
en vegna stúdentsprófsins gat hann 
tekið hraðferð í grunnnámi rafiðn-
aðar.

Hann segir aðstöðuna í skólan-
um vera mjög góða sem gerir námið 
fyrir vikið enn betra. „Skólinn býr 
yfir miklu úrvali af flottum bún-
aði sem nemendur geta notað, t.d. 
tölvum, mælitækjum og þrívíddar-
prenturum. Kennarar eru líka allt-
af tilbúnir til að hjálpa nemendum 
og sjá til þess að öryggið sé alltaf 
á þegar verið er að vinna með raf-
magn. Þótt strákar séu meirihluti 
nemenda í náminu er stór kostur að 
fleiri og fleiri stelpur eru að sækja 
í þetta nám.“

Ýmsir spennandi atvinnumögu-

leikar bjóðast eftir námið að sögn 
Davíðs. „Þar má t.d. nefna uppsetn-
ingu á fjarskiptakerfum, netkerfum 
og tölvubúnaði. Einnig viðgerðir á 
sjónvörpum, símum og tölvum og 
nýsmíði á rafeindabúnaði svo eitt-
hvað sé talið upp. Eftir námið getur 
maður líka unnið að eigin hugmynd-
um og skapað eitthvað nýtt. Sjálfur 
á ég mér t.d. það markmið að reyna 
að búa til vélmenni í framtíðinni.“

Hann segist hafa verið hepp-
inn þegar hann fór í starfsnám hjá 
Tæknivörum sem sérhæfa sig í að 
gera við Samsung-síma. „Á meðan 
voru aðrir skólafélagarnir mínir 
að gera við tölvur, setja upp búnað 
fyrir skip eða vinna með hluti 
sem tengjast bílarafmagni. Þann-
ig að verkefnin eru fjölbreytt og 
skemmtileg. Það er því gott að vita 
til þess að í framtíðinni munu at-
vinnumöguleikar aðeins aukast enn 
frekar eftir því sem tæknin heldur 
áfram að þróast.“

Góðir starfs- 
möguleikar
Nám í rafeindavirkjun við Tækniskólann er góður 
grunnur undir margvísleg störf víða í samfélaginu.

Davíð Mark Guðmundsson útskrifaðist nýlega úr rafeindavirkjun. MYND/GVA

Nám í Margmiðlunarskólanum 
er á fjórða stigi og hentar m.a. 
þeim sem hafa áhuga á þrívíddar-
vinnslu, tæknibrellum fyrir kvik-
myndir, tölvuleikjagerð og teikni-
myndagerð. Í náminu er lögð mikil 
áhersla á hugmyndavinnu, frum-
kvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
enda leggur skólinn áherslu á að út-
skrifa nemendur með frjóa hugsun 
með vilja til að fara nýjar leiðir að 
sögn Ingibjargar Lilju Guðmunds-
dóttur, kennara við Margmiðlunar-
skólann. „Námið byggist að mestu 
leiti á verkefnavinnu, bæði ein-
staklings- og hópverkefnum. Nem-
endur búa t.d. til tölvuleiki, stutt-
myndir og teiknimyndir og vinna í 
greenscreen, hljóðstúdíói, sýndar-
veruleika, með myndavélar og lýs-
ingu svo fátt eitt sé nefnt. Sem 
dæmi um athyglisvert verkefni 
má nefna að eitt af lokaverkefnum 
seinasta árs, stuttmyndin Ljósöld, 
var tilnefnt til Edduverðlauna í 
flokknum bestu tæknibrellurnar. 
Auk þess hefur hún verið sýnd á 
þremur alþjóðlegum kvikmynda-
hátíðum. Það er auðvitað rosalegur 
heiður bæði fyrir skólann, kennar-
ana og nemendur.“

Góðir möguleikar
Námið í Margmiðlunarskólanum 
er tvö ár eða fjórar annir og eftir 
það er hægt að sækja eins árs nám 
erlendis sem gefur BA-gráðu. Við 
kennsluna eru notuð öll helstu for-
rit sem notuð eru í bransanum 
og segir Ingibjörg mikla áherslu 
lagða á að fylgja þróun í forritum 
og lausnum sem því tengjast.

Starfsmöguleikar eftir nám eru 
góðir að sögn Ingibjargar. „Nem-
endur frá okkur vinna við mjög 
fjölbreytt störf bæði hér á landi 
og erlendis. Við eigum t.d. útskrif-
aða nemendur sem starfa hjá CCP, 

RVX, Sólfar Studios, Pegasus, 
Framestore og MPC. Sumir skapa 
líka sín eigin tækifæri með því 
að stofna fyrirtæki og taka þátt í 
frumkvöðla- og nýsköpunarstarfi.“

Hún segir helsta markmið 
skólans vera að senda sem hæf-
asta nemendur út í atvinnulífið 
og þess vegna er skólinn í sam-

starfi með helstu fyrirtækjunum 
á þessu sviði hér á landi. „Starfs-
fólk frá þeim hefur komið og hald-
ið námskeið, hjálpað til við kennslu 
og boðið upp á ráðgjöf fyrir bæði 
nemendur og kennara.“

Nánari upplýsingar um námið má 
finna á www.tskoli.is.

Skapandi nám 
Margmiðlunarskólinn innan Tækniskólans býður upp á skapandi nám til 
háskólaeininga. Þar er lögð áhersla á hugmyndavinnu og sjálfstæð vinnubrögð. 

„Nemendur frá okkur vinna við mjög fjölbreytt störf bæði hér á landi og erlendis,“ 
segir Ingibjörg Lilja Guðmundsdóttir, kennari við Margmiðlunarskólann.
MYND/GVA
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Hlökkum til
að sjá þig á
UTmessunni!

advania.is

Advania er gull-styrktaraðili UTmessunnar sem fer fram í Hörpu 3. - 4. febrúar. 
Við verðum á sýningarsvæðinu og þar ætlum við að kynna byltingakenndar nýjungar 
fyrir UT-stjóra og svo munu skemmtilegir gestir sýna spennandi tækninýjungar. 

Sérfræðingar Advania verða til taks allan tímann og munu segja frá nýjustu 
tæknilausnum okkar og sýna tölvubúnað.

Komdu og hi�u okkur á UTmessunni!
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Að sögn Daða er netöryggi viða-
mikið vandamál sem mikil áskor-
un er fyrir lögreglu og hið opin-
bera að takast á við. Hann er 
lögreglumaður og hefur starf-
að við tölvurannsóknir frá árinu 
2009. Til að auka þekkingu sína 
á málefninu fór hann í meistara-
nám við Dublinarháskóla í For-
ensic computing & cybercrime 
investigation sem útleggst á ís-
lensku sem tölvurannsóknir og 
netglæparannsóknir.

Hann skilaði nýverið lokarit-
gerð sinni þar sem hann fjallar 
um framtíð tölvurannsókna á Ís-
landi og mun á UTmessunni fjalla 
um niðurstöður sínar. „Ég skoð-
aði sérstaklega hvernig Norður-
löndin og Europol hafa staðið að 

hlutunum,“ segir Daði sem kom 
ýmislegt á óvart, til dæmis hve 
öflugt samstarf lögreglunnar er 
við einkageirann. „Þetta má sér 
í lagi sjá í Finnlandi,“ segir hann 
og telur þetta samstarf við einka-
geirann afar mikilvægt enda mik-
ill vöxtur í netglæpum sem lög-
reglan ráði ekki við ein og sér.

Hann segir unnið að því að 
koma af stað slíku samstarfi 
milli lögreglu og einkageira hér á 
landi. „Það er rétt á byrjunarstigi 
en við erum að reyna að koma á 
samstarfi við ýmis fyrirtæki á 
þessum öryggisgrundvelli,“ segir 
hann og nefnir sem dæmi fyrir-
tæki í fjármálageiranum enda sé 
fjölmörgum tölvuárásum beint 
að viðskiptavinum banka og ann-
arra fjármálafyrirtækja. „Þá má 
einnig nefna hýsingarfyrirtæki 
og jafnvel opinberar stofnanir, 
enda nýlegt dæmi um að gerð hafi 
verið tölvuárás á Stjórnarráðið.“

Fyrir einu ári var gerður sam-
starfssamningur milli fjögurra 
stærstu lögregluembættanna um 
tölvurannsóknir og netglæpa-
rannsóknir. Það eru héraðssak-
sóknari, ríkislögreglustjóri, lög-
reglan á Suðurnesjum og lög-
reglan á höfuðborgarsvæðinu. 

Markmiðið með þessum sam-
starfssamningi að sögn Daða er 
að samnýta krafta embættanna 
til að berjast gegn netglæpum.

Daði segir tölvu- og netglæpa-
rannsóknadeildir í raun nýjar af 
nálinni. „Europol stofnaði sína 
sveit til dæmis í janúar 2013 sem 

heitir Europol Cybercrime Cent-
er og Norðurlöndin hafa einn-
ig stofnað slíkar sveitir,“ segir 
Daði en fimm starfsmenn starfa 
í íslensku tölvu- og netglæpa-
rannsóknadeildinni og vonar 
Daði að sveitin muni stækka 
fljótt og vel.

Samstarf 
lögreglu og 
einkageira
Daði Gunnarsson lögreglumaður skilaði nýverið 
meistararitgerð um framtíð tölvurannsókna á 
Íslandi. Hann heldur fyrirlestur á UTmessunni 
um samstarf lögreglu og einkageirans. 

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

Daði Gunnarsson starfar hjá tölvu- og netglæparannsóknadeild. MynD/Ernir
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Nýherji færir  
þér framtíðina
Komdu og hittu NOX! 
í básnum okkar á UTmessunni.

Stærð: 240 cm

Spilaðu tölvuleiki á snertiborði frá NEC 
Stýrðu BB-8 vélmönnum þráðlaust
Krúttlega vélmennið NAO
SmartBunker frá Schneider Elecrtic



„Óhætt er að fullyrða að Appli-
con láti í auknum mæli til sín taka 
á markaði mannauðs- og launa-
lausna á Íslandi,“ segir Ingimar 
G. Bjarnason, framkvæmdastjóri 
Applicon, en fyrirtækið kynnti 
fyrir tveimur árum til leiks mann-
auðs- og launakerfið Kjarna eftir 
áralanga þróunarvinnu.

„Viðtökur íslenskra fyrirtækja 
hafa verið frábærar. Þessu til við-
bótar innleiddi Applicon nýverið 
SAP mannauðs- og launakerfi hjá 
Reykjavíkurborg auk þess sem 
innleiðing stendur yfir á mann-
auðskerfinu SuccessFactors hjá 
Icelandair, en SuccessFactors er 
mannauðslausn í skýinu og er leið-
andi lausn á heimsvísu.“

Applicon hefur lengi selt SAP 
mannauðs- og launalausnir en þær 
lausnir henta helst stærstu fyrir-
tækjum landsins. Kjarni hentar 
aftur á móti öllum stærðum fyrir-
tækja. Með tilkomu Kjarna nær 
Applicon því til mun stærri hluta 
íslensks markaðar en áður.

„Kjarni er mannauðs- og launa-
lausn sem samanstendur af fjölda 
kerfishluta sem eru samtvinnaðir 
í eina heildstæða lausn. Kjarni er 

öflug lausn og það hefur sýnt sig 
að hún er fær um að uppfylla þarf-
ir margra af kröfuhörðustu fyrir-
tækjum landsins á þessu sviði,“ 
segir Ingimar.

Viðskiptavinir Kjarna eru nú 
orðnir 20 talsins og bætist stöð-
ugt í hópinn en alls bættust 15 ís-
lensk fyrirtæki við árið 2016. Að-
sókn fyrirtækja í Kjarna hefur 
verið mikil.

„Við leggjum mikið upp úr því 
að vanda vel til verka við innleið-
ingu Kjarna og gefum okkur góðan 
tíma til að vinna með hverjum og 
einum,“ segir Ingimar. Hann bætir 
því við að með sölu SAP mann-
auðs- og launalausna til Reykjavík-
urborgar og SAP Success Factors 
til Icelandair Group séu nú tveir 
af þremur stærstu vinnuveitend-
um landsins að nota kerfi Applicon 
á þessu sviði.

„Samhliða öflugum lausn-
um veitir Applicon viðskiptavin-
um sínum einnig framúrskarandi 
þjónustu. Með skilvirkum og vel 
skilgreindum ferlum og reynslu-
miklum og úrræðagóðum ráðgjöf-
um býður Applicon upp á þjónustu 
sem fyrirtækið er stolt af.“

Mikil söluaukning í mannauðs-  
og launakerfum hjá Applicon
Applicon hefur margfaldað ítök sín á markaði mannauðs- og launakerfa á Íslandi á undanförnum tveimur árum en fyrirtækið sérhæfir sig 
í ráðgjöf, þjónustu og þróun viðskiptahugbúnaðar. Applicon hefur þróað fjölmargar lausnir fyrir fjármálafyrirtæki, orkufyrirtæki, 
sjávarútvegsfyrirtæki, sveitarfélög sem og á sviði launa- og mannauðsmála. Kjarni, mannauðs- og launakerfi Applicon fær góðar viðtökur.

Ingimar G. Bjarnason, framkvæmdastjóri Applicon, segir Kjarna, mannauðs- og launalausn Applicon, hafa fengið frábærar 
viðtökur hjá íslenskum fyrirtækjum.  Mynd/Anton BrInK

Þekking verður á UT messunni í Hörpu, dagana 3.–4. febrúar.
Komdu og kynntu þér þjónustu Þekkingar og taktu þátt 
í spennandi ferðaleik. Það er til mikils að vinna!
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Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhann-
esson, afhendir UT-verðlaun Skýs á 
UTmessunni í dag. Þetta eru heið-
ursverðlaun fyrir framúrskarandi 
framlag til upplýsingatækni á Ís-
landi. Skýrslutæknifélag Íslands 
(Ský) veitir verðlaunin en þau eru 
að danskri fyrirmynd. Verðlaunin 
hafa verið veitt frá árinu 2010. Ár-
lega skipar stjórn Skýs valnefnd sem 
hefur sérþekkingu og reynslu á sviði 
upplýsingatækni. Valnefnd sam-
anstendur af tveimur síðustu verð-
launahöfum, fulltrúa frá samtökum 
upplýsingatæknifyrirtækja, fulltrúa 
háskóla, fulltrúa styrktaraðila, full-
trúa stjórnar Skýs ásamt starfandi 
framkvæmdastjóra Skýs.

Í fyrra hlaut Skúli Eggert Þórðarson 
og Embætti ríkisskattstjóra sjöundu 
Upplýsingatækniverðlaunin. Aðrir 
sem hlotið hafa verðlaunin eru:
Hjálmar Gíslason fékk sjöttu 
Upplýsingatækniverðlaun Skýs  
6. febrúar 2015. Hann stofnaði net-
fyrirtækið Datamarket árið 2008.
Rakel Sölvadóttir fékk fimmtu Upp-
lýsingatækniverðlaun Skýs 7. febrú-
ar 2014. Rakel stofnaði sprotafyrir-
tækið Skema árið 2011.
Hilmar Veigar Pétursson fékk fjórðu 
Upplýsingatækniverðlaun Skýs  
8. febrúar 2013. Hann hefur starfað 
sem framkvæmdastjóri CCP.
Maríus Ólafsson fékk þriðju Upplýs-
ingatækniverðlaun Skýs 9. febrúar 
2012. Maríus er af þeim sem best 
þekkja talinn faðir Internetsins á 
Íslandi.
Reiknistofa bankanna fékk önnur 
Upplýsingatækniverðlaun Skýs 18. 
mars 2011.
Friðrik Skúlason fékk fyrstu Upp-
lýsingatækniverðlaun Skýs 20. maí 
2010. Friðrik kom meðal annars 
veiruvarnarforritinu Lykla-Pétri, eða 
F-Prot Antivirus, eins og það heitir 
á ensku, á kortið en það hefur aukið 
tölvuöryggi hjá fjölda notenda.

Hver fær 
UT-verðlaun 
ársins?

Harpa er ráðstefnuHúsið
UTmessan er haldin í Hörpu í dag 
og á morgun. Hún er einn stærsti 
viðburður landsins í tölvugeiran-
um. Harpa er öflugt ráðstefnuhús 
og hefur haslað sér völl á alþjóð-
legum markaði. Harpa er marg-
verðlaunað listaverk sem sjö millj-
ónir manna hafa heimsótt frá 
opnun, 4. maí 2011.

Í Hörpu er viðburðahald fjöl-
breytt enda eru notkunarmögu-
leikar hússins óteljandi. Meðal 
stórviðburða og sýninga sem hafa 
farið fram í húsinu eru Lækna-
dagar, UTmessan, Hönnunarmars, 

Reykjavik Fashion Festival, Reykja-
víkurskákmótið 2012-2017, Nike 
Sneakerball, Food and Fun, Expo 
skálinn, Villt hreindýr á Íslandi, 
Pop-up markaður, Jólamatarmark-
aður Búrsins auk málverka- og list-
sýninga.

Harpa er heimili Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands, Íslensku óperunn-
ar og Stórsveitar Reykjavíkur, sem 
halda árlega fjölmarga tónleika 
sem eru mjög vel sóttir. Heims-
frægar hljómsveitir, dansflokkar 
og leikhúshópar hafa sótt Hörpu 
heim.

Harpa tónlistar- og ráðstefnu-
húsið í Reykjavík hefur hlotið ótal 
viðurkenningar og verðlaun fyrir 
framúrskarandi aðstöðu til ráð-
stefnuhalds. Þar á meðal var Harpa 

valin „Besta viðburðahús“ árið 2011 
af Travel&Leisure tímaritinu og 
sumarið 2016 fékk Harpa Business 
Destination-verðlaun sem „Besta 
ráðstefnuhús“ í Evrópu.

Á morgun, laugardag verður UT-
messan opin almenningi þegar boðið 
verður upp á fjölbreytta dagskrá í 
Hörpu milli kl. 10 og 17. Meðal fjölda 
viðburða sem boðið er upp á árlega 
er sýning Tölvunördasafnsins sem 
vekur jafnan kátínu yngri kynslóðar-
innar og vekur upp ljúfsárar minn-
ingar hjá þeim eldri. Gestir geta m.a. 
prufað gamlar leikjatölvur á borð 
við gömlu Pong-vélarnar sem voru 
fyrstu leikjavélarnar sem rötuðu inn 
á heimili landsmanna. Einnig verð-
ur hægt að leika sér með Nintendo 
NES, SNES, Sinclair, Commodore, 
Atari og marga aðra gripi. Auk þeirra 
verða sýndir í sýningarskápum gaml-
ir munir sem teljast til sjaldgæfra 
fjársjóða og tengjast sögu tölvu-
leikja. Sérfræðingar verða á svæðinu 
sem svara spurningum áhugasamra 
og sýna um leið hvernig nota má nú-
tímatækni í eldri leikjavélum. Sýning-
in verður á 1. hæð í Rímu.

 Skemmtileg sýning

expectus | Vegmúli 2 | 108 Reykjavík | www.expectus.is | Sími 444 9800

Árangur þinn er okkar markmið!

Stefnumótun 
og innleiðing

Samtímaeftirlit Verkefnastjórnun 
og samvinna

Viðskiptagreind Áætlunargerð

UTmessan Kynningarblað

3. febrúar 20178



Legamaster snertiskjáirnir hafa 
verið fáanlegir hjá Fyrirtækja
þjónustu Pennans síðastliðin tvö 
ár. „Á UTmessunni í fyrra sýnd
um við 84 tommu 4K eða 4HD 
snerti skjá. Nú sýnum við nýjustu 
útgáfuna sem er ennþá þynnri auk 
þess sem við ætlum að kynna nýja 
fundarrýmislausn sem hentar vel 
þegar snertiskjár er á staðnum,“ 
segir Logi Már Jósafatsson, sölu
fulltrúi á fyrirtækjasviði Pennans. 

Hugmyndin er að sögn Loga 
að fundargestir geti ýmist stað
ið við skjáinn eða tyllt sér á kolla 
en það er bæði talið auka afköst 
og stytta fundartíma. Hann segir 
fyrirkomulagið hafa reynst sér
staklega vel í hvers kyns hópa
vinnu. „Við erum með svona í 
öllum fundar rýmum hjá okkur og 
hefur það gefið mjög góða raun. 
Fundirnir verða líflegri og virkni 
fundar fólks meiri. Þá erum við 
með marga ánægða viðskiptavini. 
Má þar nefna Marel og Orange.“

Hægt er að fá Legamaster 
snertiskjáina á rafhækkanleg
um hjólastöndum en auk þess 
er mögulegt að hengja þá upp á 
vegg. „Skjáunum fylgir ein snúra 
og er hægt að rúlla þeim á milli 
herbergja að vild,“ útskýrir Logi. 
Hægt er að varpa efni úr tölvum, 
snjallsímum og spjaldtölvum á 
skjáina og skrifa svo inn á þá með 
sérstöku tússi eða  einfaldlega 
með fingrunum. „Það er í þeim tíu 
punkta snerting og geta því marg
ir verið að fikta í skjánum í einu.“

Penninn hefur lengi verið með 

umboðið fyrir Legamaster túss
töflurnar hér á landi. „Þær hafa 
verið framleiddar í yfir sextíu ár 
og er fyrirtækið, að því er ég best 
veit, markaðsleiðandi í tússtöflum 
í Evrópu. Það eru því allar líkur 
á því að hvert íslenskt mannsbarn 
hafi einhvern tíma krotað á Lega

master tússtöflu. Snertiskjáirnir 
eru næsta skref og má í raun segja 
að framtíðin sé komin,“ segir Logi. 
Spurður hvort Penninn sé í aukn
um mæli að taka inn raftæki segir 
Logi fyrirtækið einfaldlega fylgja 
tækniþróuninni. „Við í fyrirtækja
þjónustu Pennans erum sífellt að 
auka við þjónustu og framboð af 
ýmsum fyrirtækjalausnum sem 
henta öllum fyrirtækjum, stórum 
sem smáum.“

Logi hvetur áhugasama til að 
líta inn í básinn á UTmessunni og 
sjá hugmyndir Pennans að stand
andi fundarrýmisaðstöðu með 
Legamaster snertiskjá. „Þá verð
um við með skemmtilegan leik og 
getur heppinn gestur unnið stór
glæsilegan Eamesstól á viðarfót
um.“

Við erum með 
svona í öllum 

fundarrýmum hjá okkur 
og hefur það gefið mjög 
góða raun. Fundirnir 
verða líflegri og virkni 
fundarfólks meiri. Þá 
erum við með marga 
ánægða viðskiptavini.

Logi Már Jósafatsson

Legamaster snertiskjáirnir hafa verið 
fáanlegar hjá Pennanum síðastliðin 
tvö ár. Á UTmessunni verður nýjasta 
útgáfan kynnt auk þess sem ætlunin er 
að kynna standandi fundarrýmisaðstöðu 
sem hentar vel þegar snertiskjár er á 
staðnum.  MYND/EYÞÓR

Hægt er að varpa efni úr tölvum, snjallsímum og spjaldtölvum á töflurnar og skrifa svo inn á þær með tússi eða fingrunum.

Framtíðin er komin
Penninn kynnir Legamaster snertiskjái á UTmessunni ár. 
Legamaster hefur verið markaðsleiðandi í tússtöflum í Evrópu 
áratugum saman. Nýjustu vörurnar frá þeim eru snertiskjáir sem 
bjóða upp á ótal möguleika við kennslu og fundahöld.

Skjárinn er búinn tíu punkta snertingu.
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Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 
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Útsala
í tilefni kínverskra áramóta

Vasar · Diskar · Lampar · Pottar · Tesett · Myndir · o.m.fl.

30-60%
afsláttur

Kínverskar gjafavörur

Hildigunnur hefur mikið yndi af bókum eins og sjá má á bókastofu heimilis hennar. „Ég er að lesa sjálfsævisögu Luis Suárez, bók sem er ekki alveg dæmigerð fyrr það sem ég les vanalega,“ segir Hildigunnur. MYND/GVA

„Við hjónin vorum að ræða um 
bækur við vinahjón okkar, Val-
gerði Rún Benediktsdóttur og 
Unnar Óla Þórsson, og komumst að 
því að við lesum alltaf bækur frá 
sömu löndunum. Ég les mikið af 
enskum glæpasögum en vinkona 
mín ævintýrabækur. Hættan er 
sú að maður festist í sama farinu. 
Til að víkka sjóndeildarhringinn 
og læra meira um heiminn í leið-
inni settum við okkur það mark-
mið að lesa eina bók frá hverju 
landi í heiminum. Við erum þegar 
búin að skrá niður hvaða lönd við 
erum búin með og þetta er mjög 
gaman enn sem komið er,“ segir 
Hildigunnur. Óhætt er að segja að 
óvenjulegar bækur rati á heimilið 
þessa dagana og margar sem þeim 
hefði annars aldrei dottið í hug 
að líta í. „Maðurinn minn, Einar 
Snorri Einarsson, er núna að lesa 
epísk, grísk ljóð en ég sjálfsævi-
sögu Luis Suárez, sem er fótbolta-
maður frá Úrúgvæ. Sú bók er ekki 
alveg dæmigerð fyrir það sem ég 
les vanalega,“ segir hún kankvís.

Þau hafa þegar rekið sig á 
að erfitt er að finna bækur frá 
sumum af minnstu löndum heims-
ins. „Ég hef ekki fundið neinn rit-
höfund frá Túvalú en hins vegar 
hef ég rekist á lönd sem ég hafði 
aldrei heyrt minnst á áður. Ég las 
um eyju í Kyrrahafi sem heitir 
Nárú og lærði heilmikið um hana 

en hafði ekki haft hugmynd um 
að hún væri til. Ég hef ekki fund-
ið rithöfund frá Nárú en kannski 
leysist málið með því að finna bók 
þar sem sagan gerist á eyjunni.“

Netið hefur komið sér vel við 
bókaleit en Hildigunnur hefur 
einnig farið á nytjamarkaði í von 
um að finna áhugaverðar bækur. 
„Ég skoða allar bækur eftir höf-
unda sem bera framandleg nöfn 
og leita síðan að upplýsingum um 
þá á netinu. Við settum þá reglu að 
höfundurinn þurfi að vera fæddur 
í landinu og helst að foreldrarn-
ir séu frá því landi svo að það sé 
ekki tilviljun að viðkomandi fæð-
ist í því landi, til dæmis vegna her-
skyldu föður,“ segir Hildigunnur 
og bætir við að það sé dálítil vinna 
að finna út hvort höfundur uppfylli 
þessi skilyrði og eins sé erfitt að 
finna bækur frá sumum ríkjum 
Afríku, sem og eyjum í Karíba-
hafi og Kyrrahafi. „Skemmtilegast 
er ef við náum að lesa sína bókina 
hvort frá sama landinu. Við erum 
með sameiginlegt skjal þar sem 
við skráum hvernig okkur líkaði 
bókin og hvort við mælum með að 
hinir lesi hana. Við lesum um 50 
bækur á ári og löndin eru 196 svo 
þetta er langtímaverkefni,“ segir 
Hildigunnur. Þegar hún er spurð 
hvort hún eigi sér uppáhaldsrithöf-
und svarar hún: „Í augnablikinu 
eru það Peter James og Linwood 
Barclay sem báðir skrifa spennu-
sögur. Af íslenskum höfundum er 
ég hrifnust af Auði Haralds. Hún 
er klassísk.“

Les eina bók frá hverju Landi
Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur ætlar að lesa bækur frá öllum 196 löndum heimsins næstu mánuðina.  
Hún hefur alltaf verið mikill lestrarhestur og hlakkar til að takast á við þetta spennandi verkefni.

3 .  f e b r ú a r  2 0 1 7   f Ö S T U D a G U r8 f ó l k    ∙   k y n n i n G a r b l a ð  ∙   X X X X X X X Xf ó l k   ∙   k y n n i n G a r b l a ð   ∙   l í f S S T í l l



ÚTSALA
ALLT AÐ 66% AFSLÁTTUR

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.ISOPIÐ VIRKA DAGA 9-18 OG LAUGARDAGA 11-16

32" SJÓNVÖRP 49" SJÓNVÖRP 43" SJÓNVÖRP

50" SJÓNVÖRP 55" SJÓNVÖRP 60" SJÓNVÖRP

MYNDAVÉLAR HÁTALARARSKJÁVARPAR

65" STÓR SJÓNVÖRP ÚTVÖRP40" SJÓNVÖRP

HLJÓMTÆKI HEIMABÍÓ22" SJÓNVÖRP

SJÓNAUKAR BLUETOOTH HÁTALARAR

HEYRNARTÓL BÍLGRÆJURBLU-RAY SPILARAR

LED SJÓNVÖRP 58" SJÓNVÖRP

24" LÍTIL SJÓNVÖRP 98" STÓR SJÓNVÖRP

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

LOKADAGAR



Soðin egg eru aftur orðin vinsæl 
eftir að upplýst hefur verið að þau 
séu holl og góð fyrir líkamann. 
Margir borða eitt egg á dag. 

Þegar skurnin er fjarlægð vill hún 
oft sitja föst þannig að lítið er eftir 
af egginu þegar hún hefur verið 
fjarlægð. Til er gott ráð við þessu 
því sítrónusafi getur gert krafta-
verk.

Setjið eggin í kalt vatn í potti, 
setjið nokkra dropa af ferskum sí-
trónusafa í vatnið. Látið suðuna 
koma upp en lækkið þá hitann. Eftir 
8 mínútur eru eggin sett undir kalt 
vatn. Eggin eiga að vera fullkom-
lega elduð og auðvelt að fjarlægja 
skurnina.

Ágætt er að sjóða nokkur egg 
í einu og eiga í ísskápnum. Soðið 
egg er frábært nesti í vinnuna eða 
skólann.

Fullkomið egg

Safnanótt á Vetrar-
hátíð verður haldin 
föstudagskvöldið  
3. febrúar en þá opna  
45 söfn á öllu höfuð-
borgarsvæðinu dyr 
sínar kl. 18-23 og bjóða 
upp á skemmtilega og 
fjölbreytta dagskrá. Úr ótrúlegum 
fjölda viðburða er að velja sem 
finna á má www.vetrarhatid.is. 
Hugmyndirnar eru margvísleg-
ar og margar skemmtilegar. Til 
dæmis ætlar Kvikmyndasafn Ís-
lands að útbúa þrjá keyrandi bíó-
sali um borð í strætó og sýna ein-

stakt heimildarefni af ýmsum 
toga um borð. 
Þær kvikmyndir, sem eru á dag-
skrá, eru sérstaklega valdar fyrir 
hverja leið sem vagnarnir fara. 
Einn vagninn verður til að mynda 
með sérstaka áherslu á gam-

alt efni úr Hafnarfirði, annar með 
meiri áherslu á efni sem teng-
ist Kópavogi og sá þriðji með 
áherslu á efni sem tengist miðbæ 
Reykjavíkur. Vagnarnir verða á 
sveimi frá klukkan 18 til til 23 í 
dag.

Hægt að 
Horfa á bíó 
í strætó á  
safnanótt

Samkvæmt könnun sem gerð var 
af Medietilsynet í Noregi er 91% 
barna á aldrinum 9-16 ára með 
snjallsíma. Búast má við því að 
staðan sé svipuð hér á landi. Lang-
flest nota Snapchat og Instagram 
eða um 80%. Börnin segjast hafa 
lært um öryggi á netinu í skólan-
um, eða 78%, aðeins færri höfðu 
lært um það hjá foreldrum.

Mikilvægt er að foreldrar fylg-
ist vel með hvað börnin horfa á í 
snjalltækjum og hafi vitneskju um 
aðgangsorð þeirra, segja rannsak-
endur. Foreldrar ættu einnig að 
ræða við aðra foreldra svo vinirn-
ir hafi sams konar reglur um net-
notkun. Börn þurfa ákveðnar reglur 
og aga. Foreldrar þurfa líka að vera 
góðar fyrirmyndir þegar kemur að 
netnotkun.

Þegar börn fá snjallsíma þarf að 
setjast niður með þeim og útskýra 
hvernig netið virkar, hvað ber að 
forðast og hvaða reglur gilda. Gott 
ráð er að fá þau til að spyrja og 
velta vöngum. Einnig þarf að kenna 
þeim hvaða samfélagsmiðla er í 
lagi að nota og hvernig.

Flest börn með 
snjallsíma

FÖSTUDAGA KL. 21:15
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BÍLAR &
FARARTÆKI

 Bílar til sölu

VW Polo Diesel 2012. 5 gíra. 86þ.km. 
Verð: 1.150þ. tilboð S: 6162597

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

Nýju sailuN dekkiN á 
fráBæru verði.

Líka úrval notaðra dekkja. Töku notuð 
uppí ný. Vaka s. 5676700

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

Pípulagnameistari getur bætt 
við sig fleiri verkefnum á 
höfuðborgarsvæðinu. Benni: 8993464 
Vatnshrúturinn ehf

 Hreingerningar

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

 Bókhald

VSK uppgjör. Skil á gögnum/miðum til 
RSK. Skattskýrslur. Bókhald. Stofnun 
fyrirtækja. FRAMTALSÞJÓNUSTAN, 
Ármúla 19. Sími 533 1533.

 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

smiðskraftur eHf. 

Nýsmíði og viðHald.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 

smidskraftur@gmail.com

 Nudd

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

 spádómar

sá símasPá í 
 s. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

661 3839 - símasPá
Opið frá kl. 14 alla daga.

 rafvirkjun

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

raflagNir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

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

dyrasímar, ljós-Net.
Viðgerðir og endurnýjun. 
Rafeindameistarinn ehf

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.

HEILSA

 Nudd

taNtra Nudd
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Herbergi til leigu í miðbænum. Uppl. í 
s. 661 5219.

 Húsnæði óskast

Hús óskast til leigu ca mars/apríl, 
helst á höfuðborgarsv. en má vera á 
suður eða vesturlandi. 200-300 þús á 
mán. Fyrirfram eða trygging, langtíma 
upp: 6996762/Tómas hreinverk@
hreinverk.is

 geymsluhúsnæði

geymslur.is 
 sími 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 20% 
afsláttur. www.geymslur.is

www.geymslaeitt.is 
 fyrsti máNuður frír!

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

ATVINNA

 atvinna í boði

 atvinna óskast

TILKYNNINGAR

 einkamál

símadömur 908 1666
Við erum mjög heitar, langar til að 
heyra í þér. 100% trúnaður. Lokað á 
aðfangadag.

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

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

Hljómsveitin KlettarLeikir helgarinnar:

Laugardaginn 4. feb

12:20 Chelsea - Arsenal
14:50 Hull City - Liverpool

Sunnudaginn 5. feb
13:20 Man.City - Swansea
15:50 Leicester - Man.United

Rúnar Þór, Björgvin Gísla,
Fúsi Óttars og Siggi Árna
spila um helgina.
Föstudag kl. 23-02 (opið til 03)
Laugardag kl. 00-03

Allir velkomnir

skemmtanir

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Tvær tillögur að breytingum á deiliskipulagi:

Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtaldar tvær 
tillögur að breytingum á deiliskipulagi:

Sölkugata 6
Breytingin fellst í því að í stað þess að byggt verði 
einbýlishús á tveimur hæðum (E-2e) verði byggt 
einbýlishús á einni hæð (E1). Að öðru leyti, gilda almennir 
skilmálar fyrir lóðina. 

Þverholt 25-27
Breytingin tekur til lóðanna 25 og 27 við Þverholt. 
Breytingin felur í sér að byggingareitir eru breikkaðir úr 12 
m. í 15 m. og byggingarreitur bílakjallara stækkar lítilega. 
Að öðru leyti gilda gildandi skipulagsskilmálar óbreyttir.

Ofangreindar tillögur verða til sýnis í þjónustuveri 
Mosfellsbæjar Þverholti 2, frá 3. febrúar 2017 til og með 
17. mars 2017, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér 
þær og gert við þær athugasemdir. Tillögurnar eru einnig 
birtar á heimasíðu Mosfellsbæjar á slóðinni:

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar 

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til 
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 
Mosfellsbæ, eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 17. 
mars 2017.

3. febrúar 2017,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 

olafurm@mos.is

Skipulags- og byggingarfulltrúi Sveitarfélagsins Ölfuss.

Sveitarfélagið Ölfus, auglýsingar um skipulag.

Skíðaskálinn í Hveradölum.
1. Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss, 2010-2022 í samræmi við 1. mgr. 36. gr. 
    skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillagan tekur til lands Skíðaskálans í Hveradölum. 
Greinargerð, uppdráttur og umhverfis- og tilkynningarskýrsla dagsett  11.01.2017.
Viðfangsefni breytingarinnar er að stækka reit V2 verslun og þjónusta þar sem Skíðaskálinn í Hveradölum er.

2. Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti að auglýsa deiliskipulagi samkvæmt 2. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Tillaga að deiliskipulagi fyrir Skíðaskálann í Hveradölum er samanstendur af greinargerð, uppdrætti og umhverfis- og tilkynningarskýrslu dagsett 
11.01.2017.  Skilgreind hefur verið ný lóð fyrir Skíðaskálann í Hveradölum sem er 46 ha og eru um leið mörk deiliskipulags fyrir svæðið. Megin 
markmið deiliskipulagsins er að setja fram stefnumörkun sem miðar að því að Skíðaskálinn verði miðstöð útivistar og heilsuræktar í Hveradölum. 
Nálægð við orkumannvirki gerir það mögulegt að jarðhitavatn frá Hellisheiðarvirkjun sé nýtt við uppbyggingu baðlóns og hótels. Í deiliskipulaginu 
er lögð áhersla á að mannvirki falli vel að landi og séu hógvær í annars viðkvæmu landslagi. 

Raufarhólshellir.
3. Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss, 2010-2022 í samræmi við 1. mgr. 36. gr. 
    skipulagslaga nr. 123/2010.

Kynningu á skipulagsgögnum er lokið fyrir breytingu á gildandi aðalskipulagi fyrir Raufarhólshelli. Skipulagsgögn hafa verið lagfærð í samræmi 
við ábendingar Skipulagstofnunar. 
Með breytingunni verður gert ráð fyrir afþreyingar- og ferðamannasvæði við Raufarhólshelli, AF1. 

4. Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti að auglýsa deiliskipulagi samkvæmt 2. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Tillaga að deiliskipulagi fyrir Raufarhólshelli er samanstendur af greinargerð, uppdrætti og umhverfisskýrslu dagsett 13.12.2016. Framkvæmdir 
unnar í samráði við Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit Suðurlands.
Tillagan tekur til ferðamannasvæði við Raufarhólshelli þar sem áætlað er að koma upp aðstöðu til að taka á móti ferðamönnum í hella- og 
norðurljósaferðir. Megináhersla deiliskipulagsins er að tryggja öryggi gesta og setja ramma um fyrirhugaða starfsemi á svæðinu, vöxt hennar 
og viðhald. Deiliskipulagsuppdráttur sýnir byggingarreit fyrir nýbyggingu á deiliskipulagssvæðinu. Mesta hæð á byggingu er 3,2 m yfir gólfkvóta 
og aðeins leyft að byggja eina hæð. Heimilt er að byggja allt að 200 m2 hús til að hýsa tæknirými, salerni, búnað fyrir hellaskoðun, miðasölu og 
aðstöðu fyrir starfsfólk. Bílaplan hefur verið lagfært og stígar sem gerir verða, eru til að koma í veg fyrir átroðning á landinu umhverfis hellinn. 

Iðnaðarsvæði vestan við bæinn.
5. Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti að auglýsa deiliskipulagi samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Deiliskipulagstillaga fyrir iðnaðarsvæði vestan við Þorlákshöfn. Svæðið er í suðurhluta iðnaðarreits Sandur I24. Deiliskipulagið er í samræmi við 
samþykkt aðalskipulag fyrir svæðið. Deiliskipulagið tekur til 12 iðnaðarlóða. Á lóð nr. 9 er fyrirhugað að Lýsi hef verði með hausaþurrkunarverkun. 
Lóðin er í um 3.75 km fjarlægð frá byggðinni. 

Deiliskipulag fyrir skika úr landi Vatna.
6. Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti að auglýsa deiliskipulagi samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Tillaga að deiliskipulaginu er í samræmi við aðalskipulag, uppbyggingu á landbúnaðarlandi.
Afmörkuð lóð er um 2.25 ha. Í samræmi við aðalskipulag, gr. 3.2.1, landbúnaðarsvæði er heimilt að byggja eitt íbúðarhús, bílgeymslu, eitt 
frístundahús og byggingar til landbúnaðarnota á landi sem er 2-10 ha.

Tillögurnar liggja frammi í Ráðhúsi Ölfuss, á skrifstofutíma, frá 26. janúar til 9. mars 2017 og einnig inni á www.olfus.is.
Frestur til að skila inn skriflegum athugasemdum er til 9. mars 2017. Skila skal inn athugasemdum til skipulags- og byggingarfulltrúa, Ráðhúsi 
Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.  Hver sá sem eigi gerir athugasemdir við breytingartillöguna fyrir tilskilinn frest telst samþykkur henni. 

Lýsing að aðalskipulagsbreyting, afþreyingar- og ferðamannasvæði. 
7. Innan þjóðlendu í Ölfusi eru skálar í og við Innstadal. 

Unnin er lýsing fyrir aðalskipulagsbreytingu vegna afþreyingar- og ferðamannasvæða í og við Innstadal. Breytingin tekur til uppdráttar og grein-
argerðar. Í aðalskipulagi er merkt V17, verslunar- og þjónustusvæði í mynni Innstadals. Þar fyrir eru fjórir skálar. Þessi svæði sem og fyrir skála 
inni í Innstadal, er breytt í afþreyingar- og ferðamannasvæði. 
Lýsingin fyrir aðalskipulagsbreytinguna liggur frammi í Ráðhúsi Ölfuss, á skrifstofutíma, frá 26. janúar til 14. febrúar 2017 og einnig inni á  
www.olfus.is.Frestur til að skila inn skriflegum athugasemdum er til 9. mars 2017. Skila skal inn athugasemdum til skipulags- og byggingarfull-
trúa, Ráðhúsi Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.  

Sigurður Ósmann Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi.

tilkynningar

Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



MEIRA EN 2000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

BÍLTÆKI
BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

UPPÞVOTTAVÉLAR

Sjá allt úrvalið 
á ht.is

Fyrstur kemur 
– fyrstur fær!

OPIÐ!

7 VERSLANIR UM ALLT LAND

TAKMARKAÐ 
MAGN

LOKADAGAR – LÝKUR UM HELGINA

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
Philips, Panasonic og LG sjónvörp með allt að 200.000 kr. afslætti
Tvöfaldir LG kæliskápar með allt að 100.000 kr. afslætti
Ofnar, háfar og helluborð á allt að 60% afslætti
Philips Bluetooth hátalarar með allt að 75% afslætti
Oral-B rafmagnstannburstar frá 995 kr.
Fissler pottar og pönnur með allt að 60% afslætti
iRobot ryksuguvélmenni frá 39.995 kr.
Blendtec blandarar með 30% afslætti
Vestfrost þvottavélar með íslensku stjórnborði frá 29.995 kr.
Alsjálfvirkar kaffivélar frá 42.995 kr.
Mikið úrval af brauðristum, kötlum, samlokugrillum 
og öðrum smáraftækjum á frábærum verðum

OPIÐ Á SUÐURLANDSBRAUT VIRKA DAGA 10-18 
 LAUGARDAG 11-16 OG SUNNUDAG 13-17



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.

veðurspá Föstudagur

Austan- og norðaustankaldi og rigning eða slydda með köflum í dag, en talsverð 
rigning suðaustan til. Milt veður.
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

FréttabLaðið
 er Helgarblaðið

LÁRÉTT
2. mest
6. frá
8. við
9. veiðarfæri
11. hróp
12. lítið glas
14. aðfall
16. snæddi
17. atvikast
18. gilding
20. tveir
21. sáðjörð

LÓÐRÉTT
1. djæf
3. skammstöfun
4. vaðsekkur
5. fjör
7. skóhljóð
10. skítur
13. suss
15. gímald
16. kerald
19. í röð

LAUSN

LÁrétt: 2. best, 6. af, 8. hjá, 9. nót, 11. óp, 12. 
staup, 14. aðsog, 16. át, 17. ske, 18. mat, 20. ii, 
21. akur.
LÓðrétt: 1. dans, 3. eh, 4. sjópoki, 5. táp, 7. fóta-
tak, 10. tað, 13. uss, 15. geim, 16. áma, 19. tu.

Gjörðu svo vel, 
fáðu þér sæti.

Hvað ættum við 
að gefa barninu í 

afmælisg jöf?

Ég held 
að það 

skipti ekki 
máli svona 
snemma.

Ég skal hafa 
það í huga.

Það eina sem hún vill á þessum 
tímapunkti er maukaður matur, 

hrein bleyja og lúr.

Reyndar gæti það komist á minn 
óskalista eftir nokkur ár.

Ég skil að þú hafir 
búið á hóteli um stund, 

Stígur. Jæja … nú er 
komið að þér, Tara.

Halló! Það skýtur sko 
enginn á gaur í blúndu-
skyrtu. Leyfið mér að 
skreppa yfir og spjalla 

aðeins við þá.

Meira! Þarna, 
beinarenglan þín! 

Fimm í viðbót! 
Fimm í viðbót!

Ekki kremja 
hjartað 
mitt …

Hjónabandsráðgjafi … Afrekshermaður … Einkaþjálfari … Skurðlæknir …

kynnir: 

Fjögur störf 
sem ball- 

hljómsveita-
bassistar 

geta helst ekki 
unnið!

 úps!

aldrei einmana
„Ég er svo fegin að vera hér í miðju 
náttúrunnar með skepnunum 
mínum og hlakka til að vakna á 
hverjum morgni,“ segir Karólína, 
þýskur verkfræðingur, sem býr ein 
hátt í hlíðum fjallanna á mótum 
Húnavatnssýslu og Skagafjarðar.

sjómenn með hárnet
„Í dag eru sjómenn með hárnet,“ syngur sjóarinn Jón 
Torfi Arason á nýútkomnum diski, Allt er þegar Þrír er. 
Hann er trillukarl á sumrin og í vetur stígur hann ölduna 
um borð í Baldri.

stjörnurnar í superbowl
Stærsti einstaki íþróttakappleikur hvers árs í 
Bandaríkjunum, Superbowl, fer fram á sunnudag. 

Stjörnurnar Tom Brady og 
New England Patriots mæta 
þá Atlanta Falcons í leik sem 
beðið er með eftirvæntingu.

Fréttablaðið ómissandi hluti 
af góðri helgi

Palatnik átti leik gegn Geller í Rostov árið 
1980.
Hvítur á leik
1. Hxg7+!! Kxg7 2.  Dg4+ Kh8 3. Df5 1-0. 
Guðmundur Kjartansson er efstur á Skák-
þingi Reykjavíkur. Lenka Ptácníková og 
Dagur Ragnarsson koma næst. Lokaum-
ferðin fer fram í kvöld.
www.skak.is Nakamura vann í Gíbraltar.
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Hvað?  
Hvenær?  
Hvar?
Föstudagur
hvar@frettabladid.is

3. febrúar 2017
Tónlist
Hvað?  Hrafnar – lifandi tónlist
Hvenær?  21.00
Hvar?  Hafnarborg, Hafnarfirði
Endaðu annasama Safnanótt á að 
hlýða á skemmtilega þjóðlagatón-
list í flutningi hljómsveitarinnar 
Hrafna. Hljómsveitin kemur fram 
á veitingastaðnum Bike Cave 
sem er til húsa á jarðhæð Hafnar-
borgar. Hljómsveitina skipa Georg 
Óskar Ólafsson, Hermann Ingi 
Hermannsson, Hlöðver Guðnason, 
Vignir Ólafsson og Helgi Her-
mannsson.

Hvað?  Leonard Cohen tribute
Hvenær?  21.00
Hvar?  Græni hatturinn, Akureyri
Minning Leonard Cohen verður 
heiðruð á Akureyri í kvöld. Miða-
verð er 3.000 krónur.

Viðburðir
Hvað?  Sýningaropnun – Ilmur Stefáns-
dóttir: Panik
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Einkasýning Ilmar Stefánsdóttur 
Panik verður opnuð í Hafnarhúsi í 
kvöld, á Safnanótt. Ilmur Stefáns-
dóttir (f. 1969) vinnur jöfnum 
höndum við myndlist og leik-
myndahönnun. Hún hefur haldið 
fjölda einka- og samsýninga og lagt 
stund á gjörningalist hérlendis og 
erlendis. Sýningin er ein heildar-
innsetning sem tengd er saman 
með tólf myndbandsverkum eftir 
Ilmi sem eiga það sameiginlegt að 
sýna konu sem hamast við eitt-
hvað sem ekki hefur augljósan 
tilgang. Konan er óstöðvandi – 
hleypur, hoppar og hjólar án þess 
að blása úr nös. Klukkustund eftir 
opnun, eða kl. 21.00, fremur Ilmur 
gjörning í fjölnotasal Hafnarhúss-
ins við undirleik dúettsins Cyber.

Hvað?  Sóley Rós ræstitæknir
Hvenær?  20.00
Hvar?  Samkomuhúsið á Akureyri
Leikverkið Sóley Rós ræstitæknir 
sem María Reyndal og Sólveig 
Guðmundsdóttir skrifuðu upp 
úr viðtali við norðlenska konu, 
verður sýnt í Samkomuhúsinu á 
Akureyri föstudaginn 3. febrúar 

og laugardaginn 4. febrúar. Verkið 
fjallar um alvöru norðlenska 
hvunndagshetju, líf hennar, ástir 
og örlög. Hún verður fyrir sárum 
missi og verkið segir frá því hvern-
ig það hefur áhrif á lífssýn hennar 
og lífsspeki. Meinfyndið og grát-
broslegt verk um samtímann sem 
tekur á mikilvægum málefnum 
sem allir hafa skoðanir á og varða 
okkur öll.

Hvað?  Reykjavík Cocktail Weekend
Hvenær?  16.00
Hvar?  Víðsvegar um miðbæ Reykjavíkur
Reykjavík Cocktail Weekend er nú 
í fullum gangi og ýmsir viðburðir 
í gangi á skemmtistöðum bæjar-
ins. Á BarAnanas verður Fernet 
Branca madness og Hermigervill 
spilar, Kofinn býður upp á popp-
aðan Finlandia föstudag, Hard 
Rock Café verður með Don Julio 
margarítupartí, Jacobsen loftið 
heldur alvöru Havana Club Kúbu-
kokteilakvöld og á Geira Smart er 
það Woodford Reserve pop up og 
Símon FKNHNDSOM framkallar 
ljúfa tóna.

Hvað?  Upplýst tré í Grasagarðinum
Hvenær?  18.19
Hvar?  Grasagarðurinn
Grasagarður Reykjavíkur í sam-
starfi við Garðyrkjufélag Íslands 

býður gestum Safnanætur í göngu-
ferð í myrkrinu þar sem fögur og 
merk tré verða lýst upp og skoðuð. 
Í Grasagarði Reykjavíkur er gnótt 
fagurra og sjaldgæfra trjáa. Á 
Safnanótt verða valin tré lýst upp 
og skoðuð undir leiðsögn Pálínu 
Stefaníu Sigurðardóttir og Kristins 
H. Þorsteinssonar.

Hvað?  Opnun sýningarinnar Tímaásar
Hvenær?  19.00
Hvar?  SÍM salurinn, Hafnarstræti
Listakonan Sari Maarit Ceder-
gren opnar sýninguna Tímaásar á 
safnanótt. Áhorfendur fá einstakt 
tækifæri til að upplifa íslenska 
samtímamyndlist þar sem hreyf-
ing ljóssins er sett fram í formi 
ljósmynda og kvikmynda. Þannig 
vill Sari ná fram nýrri upplifun á 

umhverfinu með frumstæðri tækni 
og tólum. Á sýningunni teflir hún 
einnig fram teikningum með sömu 
efnistökum. Á safnanótt verður 
Sari viðstödd og rennir Super 8 
filmunum í gegn um sýningarvél.

Hvað?  Safnanótt í Ásmundarsafni
Hvenær?  18.00
Hvar?  Ásmundarsafn, Sigtúni
Myndlistarkonan Sara Riel fer 
fyrir fjölskyldusmiðju frá kl. 18.00 
í tengslum við verk Ásmundar 
Sveinssonar og Þorvalds Skúla-
sonar á sýningunni Augans börn. 
Annar sýningarstjóri þeirrar 
sýningar, Viktor Pétur Hannesson, 
verður með leiðsögn fyrir gesti á 
hálftíma fresti frá kl. 18.30. Áhuga-
fólk um arkitektúr ætti ekki að 
missa af leiðsögn Péturs Ármanns-

sonar arkitekts, sem segir frá sögu 
og byggingarlist Ásmundarsafns 
kl. 21.30.

Hvað?  Safnanótt á Kjarvalsstöðum
Hvenær?  18.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Á Kjarvalsstöðum verður gestum 
boðið upp á gagnvirka innsetningu 
eftir íslensk-portúgalska listhópinn @
Change sem hefur það að markmiði 
að vekja safnagesti til umhugsunar 
um loftslagsbreytingar. Í hópnum 
eru meðal annarra listamaðurinn 
Curver Thoroddsen. Þegar líða fer á 
kvöldið, kl. 21.00, geta áhugasamir 
skráð sig í skoðunarferðir um það 
allra heilagasta, listaverkageymsl-
urnar í kjallara Kjarvalsstaða. Starfs-
fólk Listasafns Reykjavíkur sýnir 
valin verk og segir frá.

Salka Vals er í dúettinum Cyber sem spilar á opnun sýningarinnar Panik í Hafnarhúsinu í kvöld. Fréttablaðið/Daníel

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Paterson 17:30, 20:00
Moonlight 17:30, 22:30
Eiðurinn ENG SUB 17:45
Besti Dagur Í Lífi Olli Maki   20:00
Hacksaw Ridge 22:00
Lion 22:00 

 
 

ÁLFABAKKA
RINGS                                           KL. 5:40 - 8 - 10:20 - 10:40
RINGS VIP KL. 5:40 - 8 - 10:20
LA LA LAND KL. 5:20 - 8 - 10:20
LA LA LAND MÖMMU- OG PABBABÍÓ KL. 12
XXX 3 KL. 8 - 10:40
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 5:40
ROGUE ONE 2D KL. 8 - 10:40
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:40
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8

RINGS KL. 5:40 - 8 - 10:20
LA LA LAND KL. 5:20 - 8 - 10:20
XXX 3 KL. 8 - 10:40
LIVE BY NIGHT KL. 10:40
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
ROGUE ONE 2D KL. 8
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:30

EGILSHÖLL

LA LA LAND                                       KL. 5:20 - 6:20 - 8 - 9 - 10:40
XXX 3 KL. 5:30 - 10:40
LIVE BY NIGHT KL. 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI
RINGS KL. 8 - 10:40
LA LA LAND KL. 5:20 - 8
XXX 3 KL. 10:20
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:40

AKUREYRI

RINGS KL. 8 - 10:20
LA LA LAND KL. 8
XXX 3 KL. 10:40
MONSTER TRUCKS KL. 5:30
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 5:30

KEFLAVÍK

ROLLING STONE


Ben
Affleck

Elle
Fanning

Zoe
Saldana

Chris
Cooper


TOTAL FILM

m.a. Besta mynd
Besti leikari í aðalhlutverki - Ryan Gosling

Besta leikkona í aðalhlutverki - Emma Stone
Besti leikstjóri - Damien Chazelle

14 B t d
óskarstilnefningar


THE GUARDIAN


THE TELEGRAPH


EMPIRE


HOLLYWOOD REPORTER

7
M.A. 

BESTA MYNDIN

77
M A

Golden globe
Verðlaun

B

Forsýningar laugardag og sunnudag
með íslensku og ensku tali

Horfðu ef þú þorir!

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 5

TILBOÐ KL 4

SÝND KL. 5

SÝND KL. 8, 10.10

SÝND KL. 8, 10.15

SÝND KL. 8, 10.40

SÝND KL. 5 - ísl tal

SÝND KL. 4, 6
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gildir til og með 5. febrúar eða meðan birgðir endast 

259
kr. 1 kg

Bónus Tröllahafrar 
1 kg

Bónus Chiafræ 
400 g

298
kr. 400 g

298
kr. 500 g

Bónus Rúsínur 
500 g

GOTT VERÐ Í BÓNUS

Appelsínur
Spánn, í lausu

198
kr. kg

ES Kjúklingabringur 
Frosnar, 900 g 

1.198
kr. 900 g

900g

Danpo Kjúklingur 
Danskur, heill, frosinn

498
kr. kg

Libero Bleiur
Margar stærðir

5-9 kg,      62 stk.
7-11 kg,    54 stk.
10-14 kg,  50 stk.
13-20 kg,  46 stk.
16-26 kg,  42 stk.

1.398
kr. pk.

Ariel Þvottaefni 
40 þvottar - Verð áður 1.398 kr.

1.298
kr. pk.

100kr
verðlækkun

Sítrónur
Spánn

198
kr. kg

KS Lambabógur 
Frosinn

898
kr. kg

KS Lambasúpukjöt 
Frosið

698
kr. kg

Grape
Rautt, Tyrkland

198
kr. kg

98
kr. pk. Bónus Flatkökur 

170 g, 5 stk. í pakka

Nicky Salernispappír
16 rúllur með kaupauka

998
kr. pk.

KAUPAUKI
2 stk. eldhúsrúllur

+

598
kr. stk.

Lenor Mýkingarefni
76 þvottar, 2 teg.

Allt að

76
þvottar

NÝTT Í BÓNUSVerndar og 
hreinsar 

Bónus Scrubstone
Með svampi

398
kr. stk. 198

kr. stk. Maxlife Skógljái
Svartur

298
kr. stk.

Fatarúlla
95 límblöð

95
blöð



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gildir til og með 5. febrúar eða meðan birgðir endast 
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Föstudagur

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

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport 2

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 The Simpsons 
07.20 Kalli kanína og félagar 
07.40 Pretty little liars 
08.25 Litlu Tommi og Jenni 
08.50 The Middle 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Restaurant Startup 
11.00 White Collar 
11.45 Grand Designs 
12.35 Nágrannar 
13.00 Baby Mama 
14.40 My Best Friend’s Wedding 
16.30 Nettir kettir 
17.15 The Simpsons 
17.40 Bold and the Beautiful 
18.05 Nágrannar 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2 
19.20 Friends
19.45 Hlustendaverðlaunin 
2017  Bein útsending frá glæsi-
legum Hlustendaverðlaunum 
Bylgjunnar, X-ins 977, FM957 og 
Tónlistar í Háskólabíói. Kynnir er 
Kjartan Atli og Steindi Jr. verður 
með óborganleg innslög. Munu 
stærstu nöfn íslenskrar popp-
tónlistar verða verðlaunuð fyrir 
framlag sitt á árinu og eru það 
hlustendur sem sjá um að velja 
sitt uppáhald. Fjölmörg tónlistar-
atriði eru á dagskrá kvöldsins og á 
meðal þeirra sem koma fram eru 
Dr Spock, Silvía, Mugison, Syca-
more Tree, Hjálmar, Frikki Dór og 
Emmsjé Gauti.
21.15 Steypustöðin  Ný sketsa-
þáttaröð með einvalaliði ís-
lenskra gamanleikara. Þau Steinda 
Jr., Sögu Garðars, Sveppa, Ágústu 
Evu og Auðun Blöndal þarf vart að 
kynna fyrir Íslendingum og ekki 
er stórleikarinn María Guðmunds 
síðri. Óborganlegt grín sem mun 
láta þig hlæja og grenja af hlátri.
21.50 Lord of the Rings: The 
Fellow ship of the Ring
00.45 Tracers  Spennumynd 
frá 2015. Taylor Lautner leikur 
hjólasendil í New York sem er 
eftirlýstur af kínversku mafíunni 
og fer huldu höfði inn í parkour-
samfélag eftir óvæntan fund við 
fallega konu.
02.20 State of Play 
04.25 Chappie

18.15 Married 
18.40 Raising Hope 
19.00 The New Girl 
19.25 Modern Family 
19.50 Community 
20.15 The New Adventures of Old 
Christine 
20.40 Gilmore Girls 
21.25 Izombie 
22.10 Entourage 
22.40 Klovn 
23.10 Rita 
23.55 Fresh off the Boat 
00.15 The New Adventures of Old 
Christine 
00.40 Gilmore Girls 
01.20 Izombie 
02.05 Entourage 
02.35 Tónlist

10.50 Drumline: A New Beat 
12.35 One Chance 
14.20 The Second Best Exotic  Mari
gold Hotel 
16.25 Drumline: A New Beat 
18.10 One Chance
19.55 The Second Best Exotic Mari
gold Hotel  Gamanmynd frá árinu 
2015 með Judi Dench og Maggie 
Smith í aðalhlutverkum. Allt er 
orðið fullt á Marigold-hótelinu 
og bara eitt herbergi eftir. Það er 
hins vegar von á tveimur gestum 
í viðbót og því ákveður hinn yfir-
máta bjartsýni hótelstjóri Sonny 
Kapoor að opna bara nýtt hótel 
af sömu framkvæmdagleðinni og 
fékk hann til að opna það sem fyrir 
er þótt húsið væri langt frá því að 
vera tilbúið.
22.00 Everest  Stórmyndin Ever-
est er byggð á sannsögulegum 
atburði, þegar átta fjallgöngu-
menn fórust í aftakaveðri á hæsta 
fjalli jarðar þann 11. maí árið 1996 
en það er alvarlegasta slys sem 
hefur orðið á fjallinu. Leikstjóri 
er Baltasar Kormákur og helstu 
leikarar eru stórstjörnur eins og 
Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Jason 
Clarke, Keira Knightley, Robin 
Wright og Sam Worthington. 
00.05 Our Brand Is Crisis 
01.50 Generation Um … 
03.25 Everest

17.10 Af fingrum fram 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Pósturinn Páll 
18.16 Kata og Mummi 
18.28 Blái jakkinn 
18.30 Kóðinn – Saga tölvunnar 
18.35 Jessie 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Miranda 
20.15 Útsvar 
21.30 Vikan með Gísla Marteini 
22.15 Norrænir bíódagar: For
dæmdur 
23.45 Norrænir bíódagar: Borða, 
sofa, deyja 
01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Life Unexpected 
09.45 Judging Amy 
10.30 Síminn + Spotify 
13.00 Dr. Phil 
13.40 The Odd Couple 
14.05 Man With a Plan 
14.25 The Mick 
14.50 The Biggest Loser 
15.35 The Biggest Loser 
16.20 The Tonight Show 
17.00 The Late Late Show 
17.40 Dr. Phil 
18.20 Everybody Loves Raymond 
18.45 King of Queens 
19.10 How I Met Your Mother 
19.35 America’s Funniest Home 
Videos 
20.00 The Voice Ísland 
21.50 She’s Out of My League 
23.35 The Tonight Show 
00.15 Californication 
00.45 Prison Break 
01.30 The Family 
02.15 American Gothic 
03.00 The Walking Dead 
03.45 Quantico 
04.30 The Tonight Show 
05.10 The Late Late Show 
05.50 Síminn + Spotify

08.35 Inside the PGA Tour 
09.00 Waste Management Phoenix 
Open 
13.00 Golfing World 
13.50 PGA Highlights 
14.45 Inside the PGA Tour 
15.10 Waste Management Phoenix 
Open 
19.10 Golfing World 
20.00 Waste Management Phoenix 
Open

07.30 Þýski boltinn 
09.10 Premier League 
10.50 Premier League 
12.30 Premier League 
14.10 Premier League 
15.50 Premier League 
17.30 Premier League 
19.10 FA Cup 
20.50 Ensku bikarmörkin 
21.20 Premier League Preview 
21.50 Bundesliga Weekly 
22.20 Domino’sdeild karla 
00.00 Domino’sdeild karla 
01.40 Domino’skörfuboltakvöld

07.10 Spænski boltinn 
08.50 NFL 
11.05 NFL 
13.40 Enska 1. deildin 
15.20 Premier League 
17.00 Domino’sdeild karla 
18.45 La Liga Report 
19.15 PL Match Pack 
19.45 Domino’sdeild karla 
22.00 Domino’skörfuboltakvöld 
23.40 NFL Road to the Super Bowl 
00.40 Formúla E  Magazine Show 
01.00 NBA

Stöð 2 Sport 

07.00 Könnuðurinn Dóra 
07.24 Mörgæsirnar  
 frá Madagaskar 
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
09.00 Strumparnir 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Stóri og litli 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 Víkingurinn Viggó 
10.13 Latibær 
10.35 Zigby 
10.47 Mæja býfluga 
11.00 Könnuðurinn Dóra 
11.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
13.00 Strumparnir 
13.22 Hvellur keppnisbíll 
13.34 Stóri og litli 
13.46 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Víkingurinn Viggó 
14.13 Latibær 
14.35 Zigby 
14.49 Mæja býfluga 
15.00 Könnuðurinn Dóra 
15.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
17.00 Strumparnir 
17.22 Hvellur keppnisbíll 
17.34 Stóri og litli 
17.46 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 Víkingurinn Viggó 
18.13 Latibær 
18.35 Zigby 
18.49 Mæja býfluga 
19.00 Paddington

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

 

STEYPUSTÖÐIN
Ný og stórskemmtileg sketsaþáttaröð með einvalaliði íslenskra 
gamanleikara. Þau Steinda Jr., Sögu Garðars, Sveppa, Ágústu 
Evu og Auðun Blöndal þarf vart að kynna fyrir Íslendingum og 
ekki er stórleikarinn María Guðmunds síðri. Óborganlegt grín 
sem enginn má missa af!

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

SPENNANDI
FÖSTUDAGSKVÖLD

HLUSTENDAVERÐLAUN 2017 
Bein útsending frá glæsilegum Hlustendaverðlaunum Bylgjunnar, 
X-ins 977, FM957 og Tónlistar í Háskólabíói. Kynnir er Kjartan Atli 
og Steindi Jr. verður með óborganlegt grín. Munu stærstu nöfn 
íslenskrar popptónlistar verða verðlaunuð fyrir framlag sitt á 
árinu og eru það hlustendur sem sjá um að velja sitt uppáhald.

Í OPINNI
DAGSKRÁ!

LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP
Febrúar er mánuður Óskarsverðlaunamynda á Stöð 2 og munum 
við sýnar allar þrjár Lord of the Rings myndirnar eða Hringa-
dróttinssögu. Við byrjum á fyrstu myndinni sem hlaut fimm 
Óskarsverðlaun og segir frá Fróða hinum unga sem erfir 
máttugan hring en hann býr yfir krafti sem enginn mannlegur 
máttur ræður við.

EVEREST
Stórmyndin Everest er byggð 
á sönnum atburði þegar átta 
fjallgöngumenn fórust í 
aftakaveðri á hæsta fjalli 
heims þann 11. maí 1996 en 
það er alvarlegasta slys sem 
orðið hefur á fjallinu.

ÓSKARSVERÐLAUNAMYND

BALTASAR
KORMÁKUR
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Lífið
Spáin gildir fyrir febrúar
Lengri útgáfa af stjörnuspá á visir.is/SiggaKlingFebrúarspá Siggu Kling

21. mars–19. apríl
Hrúturinn

20. apríl–20. maí
Nautið

21. maí–20. júní
Tvíburinn Krabbinn

23. júlí–22. ágúst
Ljónið

23. ágúst–22. september
Meyjan

23. september–22. október
Vogin

23. október–21. nóvember
Sporðdrekinn

22. nóvember–21. desember
Bogmaðurinn

22. desember–19. janúar
Steingeitin

20. janúar–18. febrúar
Vatnsberinn

21. júní–22. júlí

Ég er þolinmótt Naut
Elsku hjartans nautið mitt, þolinmæðin er 
kannski ekki þín sterkasta hlið, þú átt það til núna 
og á næstunni að finnast hlutirnir ekki gerast á 
þeim hraða sem þú vilt. Þú virðist ekki alveg fá 
þau svör sem þú ert að bíða eftir og þú skalt segja 
við þig, elskan mín: „Ég er svo rosalega þolin-
mótt naut, þetta er alveg að koma.“ Eins og ég 
segi þá eru orð álög og um leið og þú ákveður 
að láta lífið fljóta og treysta því að þú þurfir ekki 
að stjórna öllu þá reddast málin. Þegar þetta 
er komið muntu sjá sólina í öðrum lit. Þetta er 
alveg magnað tímabil sem bæði hefur verið og 
heldur áfram fram á sumar. Þú ferð inn í tímabil 
sem gefur þér svo mikið öryggi og svo sannar-
lega áttu þar heima. Þú átt eftir að brosa meira og 
líða betur en þér hefur gert lengi. Streitan hefur 
átt það til að bíta þig í hælinn. Auðvitað getur þú 
fengið kvíðakast, þú átt alltaf eftir að finna þér 
eitthvað til að hafa áhyggjur af. Svo að þegar þú 
skoðar það betur sérðu samt að þetta er tíma-
bilið sem þú varst að óska þér um áramótin.

Ég get, ég ætla og ég skal
Elsku tvíburi minn, þú veitir okkur hinum svo 
mikinn innblástur og við erum þér svo þakklát 
fyrir að þú sért yfirleitt til. Þú hefur svo skapandi 
framkomu og ert snillingur með orð. Það býr í þér 
svolítill sálfræðingur, sem lætur þig oft sálgreina 
lífið of mikið, og hugsa of langt fram í tímann 
um hvert þú ætlir að fara og hverja þú ætlar að 
taka með þér. Það er bara svo spennandi að sjá 
hversu fljótt þú getur skipt um skoðun. Og hversu 
skemmtilegt er það, því að það fær enginn leiða 
á manneskju sem fær alltaf nýjar hugmyndir frá 
einum degi til annars. Hvíldu þig svolítið í febrúar 
og leyfðu þér bara að hangsa aðeins. Þú ert að 
safna krafti og þá er oft gott að sofa aðeins meira 
til að byggja upp frumurnar og eldmóðinn. Þú átt 
það til að vera svo einlægur og trúa öllu svo að þú 
skalt spyrja ráða um hvað sé best. Þið sem eruð 
á lausu: Þið verðið ekki alveg vissir um hvort þið 
séuð ástfangnir eða ekki. Einn daginn virðist ástin 
verða sterkt inni, en suma daga eru tilfinningarnar 
alveg frosnar.

Þetta er besti kaflinn í lífi mínu
Elsku magnaði krabbinn minn, þú ert svo spenn-
andi karakter, oft svo ægilega leyndardómsfullur 
en yfirleitt svo kraftmikill og geislandi. Þú hefur 
oft mikið vald yfir öðrum, vegna þess hversu 
kraftmikill þú ert. Það er algengt að margir taki 
þig sem fyrirmynd, en oft líður þér þannig að 
þú sért bara með lítið brostið hjarta. Það er alls 
ekki hægt að segja að þú lítir þannig út. Það 
verða margar orrustur háðar þessa mánuði sem 
fram undan eru og þú átt eftir að gera allt sem 
í þínu valdi stendur til að finna réttu leiðina að 
sigrinum. Það er þér svo afskaplega mikilvægt, 
elskan mín, að vera í góðu formi. Og þú átt það 
til að tapa kraftinum þínum ef þú ert ekki nógu 
ánægður með sjálfan þig. Farðu að elska hvað þú 
ert sexí, því að þá margfaldast útgeislun þín. Ekki 
vera háður líkamlegri fegurð því að útgeislunin 
kemur að innan. Og þú ert sannarlega með 
útgeislun eins og Hollywood-stjarna. Dásemdin 
okkar hann, Ólafur Darri, kannski 500 grömmum 
of þungur, var kosinn kynþokkafyllsti maður 
Íslands um árið, svo að það er útgeislunin og 
sjálfstraust sálarinnar sem skiptir öllu máli.

Hamingjan býr í ljónsmerkinu
Elsku ljónið mitt, það er ekki hægt að segja að þú 
sért karakterlaust, það er alltaf eitthvað að gerast 
í kringum þig. Þú átt það til að bjóða dramanu 
heim og það getur verið svo erfitt. Hættu að tala 
um það sem lætur þér líða illa, því að í hvert skipti 
sem þú talar um erfiðleika og álag sem þú hefur 
lent í, þá færð þú meira af því. Þú ert sérstaklega 
sterkur karakter og gætir átt von á því núna að 
afla mikilla peninga, en það er í eðli þínu að eyða 
þeim jafnharðan. Í ástamálum, fyrir ykkur sem 
eruð á lausu, skiptir öllu máli að þér líði vel og að 
sjálfstraustið sé á góðum stað þegar þú ert að 
velja þér elskhuga. Ef þér líður eins og innan-
tómum poka þá ertu bara að leita að fyllingu til 
að þér líði betur. Og það er engin ást í því. Febrúar 
gefur þér kraft til að byggja upp sjálfstraustið og 
skapa svo dásamlega mynd af þér að fólk á ekki 
orð yfir hversu jákvæður hugsanagangur þinn 
sé. Þetta er mikið tilfinningatímabil og þú ert til-
finningaríkasta merkið. Og meðal annars er mjög 
mikilvægt að þú sért alveg ákveðið í því hvar 
vinnuorkan þín er. Eftir því sem markmið þín eru 
skýrari, þá birtist þér bjartari braut.

Rektu aðeins á eftir þér
Elsku meyjan mín, ég hef lært það í gegnum 
tíðina að meta meyjur meira en önnur merki. 
Það er mjög mikilvægt núna í febrúar og mars, 
að þú rekir aðeins á eftir þér. Segðu við þig: 
„Kláraðu þetta, kláraðu hitt,“ því að þú ert að 
silast of mikið áfram miðað við þinn einstaka 
kraft og skipulag. Auðvitað átt þú að taka eitt 
skref í einu, en vertu meðvituð um að þú ert að 
láta drauma þína rætast. Pældu ekki í annarra 
manna slóðagangi, það er algerlega undir sjálfri 
þér komið að redda málunum. Í allri þinni birtu 
áttu það til að einangra þig, draga þig inn í skel 
og loka. Þetta er alls ekki heppilegt fyrir þig svo 
að þú þarft að taka þig stundum upp á hnakka-
drambinu og fleygja þér út í hringiðu lífsins. Eftir 
því sem meira er að gera, þá magnast máttur 
þinn. Þú hefur svo dásamlega ákveðna orku og 
þessi fallega og heillandi framkoma þín sem þú 
svo sannarlega hefur, gerir þig að miðpunkti í 
hvaða partíi sem er.

Þú fæddist til að hafa gaman
Elsku vogin mín, þú veltir svo mikið fyrir þér til-
gangi lífsins og ert svo mikill hugsuður. Þú færð 
að sjálfsögðu ekki eitthvert eitt svar við því „hver 
tilgangur lífsins er“ en það mikilvægasta sem 
þú getur gert til að láta þér líða vel er akkúrat að 
hætta að spá í hver sé tilgangur lífsins. Þú fæddist 
á þessari jörð til þess að hafa gaman. Til að leika 
þér. Til að henda út erfiðum hugsunum og hætta 
að reyna að breyta því sem þú getur ekki breytt. 
Eins og þú ert nú rosalega vitur og hefur djúp-
stæð áhrif á fólk þá kemur það fyrir að þú missir 
svolítið stjórn á þér. Það fer mest í taugarnar á 
þér sjálfri, en þegar þú lærir að þú getur hlegið 
að mistökunum og vitleysunni þá líður þér svo 
miklu miklu betur. Og er það kannski ekki bara til-
gangurinn, að líða vel? Þú átt mjög náinn vinahóp 
og það er afskaplega mikilvægt að þú haldir 
áfram að deila með þeim áhyggjum og gleði. 
Næsti mánuður skiptir svo miklu máli, orðið 
traust eða að treysta er lykillinn að velgengninni. 
Ég á svona uppáhaldssetningu sem ég vil senda 
inn í hjartað þitt: „Láttu engan að þér hæða, þú 
munt á þínum gjörðum græða.“

Hví ekki að taka lífinu létt
Elsku hjartans sporðdrekinn minn, þín orka er 
eins og stærsta rakettubomba sem seld hefur 
verið. Allt sem þú gerir gerir þú af fullum krafti, 
en stundum springur þú út á vitlausum tíma og 
enginn skilur hvert þú ert að fara. Það eina sem 
heldur þér niðri, er að þú átt það til að vorkenna 
þér og vorkunn er versta orðið sem gæti komist 
inn í orkuna þína. Þín tilhneiging til að festast í 
þessu volæðisorði er það eina sem getur skyggt 
á það að þú eigir bjarta og góða tíð fram undan. 
„Ég er sterkur og aflmikill sporðdreki og það er í 
eðli mínu að ná árangri“ er það sem þú þarft að 
segja við þig, helst daglega. Þú hefur rosalega 
margt að gefa en spáir svo oft í tímann – að það 
sé of seint að verða ástfanginn – að það sé of 
seint að gera eitthvað í málunum. Þeir sem eru á 
lausu í þessu dásamlega merki mega vita það að 
ástin er bara rétt handan við hornið og það getur 
þýtt núna eða bara nokkrir mánuðir og ástin er 
eins og hnerri, þú getur hvorki stoppað hann 
né ástina. Ef þér finnst þú vera í sambandi sem 
kúgar þig, þá skaltu muna að þú getur staðið á 
eigin fótum, þú ert bara þannig byggður.

Ég kem, sé og sigra
Elsku bogmaður, þú ert að fara inn í tímabil þar 
sem þú ert að vígbúast, klæða þig í herklæðin 
og ná í flotta bogann þinn. Þú átt eftir að hafa 
allt tilbúið ef einhver ætlar svo mikið sem ýta 
við þér, þú hefur skynjun eins og kötturinn. Þú 
finnur á þér hvort það er eitthvað erfitt að koma 
eða hvernig þú átt að bregðast við aðstæðunum. 
Þetta er ógnarhraður tími – febrúar og mars – og 
gefur frá sér eldglæringar líkt og þegar Ferrari fer 
í spyrnu við Skóda. Í þessu umstangi og mikla 
krafti finnur þú að sjálfsögðu fyrir öllum tilfinn-
ingum. Flutningar, eða breytingar á högum, eru 
sterkt inni í kortinu þínu þessa mánuði. Tilboð 
sem krefjast af þér mikillar athygli eru líka á borð-
inu. Í allri þessari spennu verða þeir sem eru á 
lausu svolítið graðir í ástina og það er um að gera 
að nýta sér þessa tíðni til þess að fanga athygli 
þeirrar manneskju sem þú nennir að kúra með 
og horfa á Notebook.

Þú þarft að kunna leikinn
Elsku steingeitin mín, mikið afskaplega finnst 
mér mikið varið í þig. „Þú hefur svo margt til að 
bera þó að þú viljir það ekki endilega með öðrum 
„share-a“.“ Sú manneskja getur verið örugg sem á 
vin í steingeitardeildinni. Sonur minn er steingeit, 
við höfum aldrei rifist en hann segir: „Þú þarft 
að kunna leikinn“ og þá er hann að meina að 
láta ekki út úr sér það sem særir aðra, eða búa til 
leiðindi og þar með talið slúður. Ég elska að læra 
þennan leik. Þetta er stórt tímabil sem þú ert að 
fara inn í og finnur hversu margir hlutir í kringum 
þig ná til þín. Þú finnur að það eru litlu hlutirnir 
sem gera þína hamingju. Þú áttar þig á því að gera 
bara eitt í einu, þá gengur allt sem þú gerir svo 
miklu, miklu betur. Þú finnur að þú verður miklu 
rólegri yfir hlutum sem settu þig á hliðina ekki 
alls fyrir löngu. Það er eins og þú hafir þroskast 
um nokkur ár síðustu 3-6 mánuði.

Sterkari út úr þessu tímabili
Elsku vatnsberi, það ert þú sem ert búinn að ríkja 
hérna síðasta mánuð því að núna eru afmælin 
búin hjá öllum vatnsberum. Í síðasta mánuði 
var fullt tungl í krabba sem táknar bæði kraft og 
mikið drama, og eins og við sáum er þetta búinn 
að vera einn dramatískasti mánuður síðustu ára 
sbr. forsetakosningar í Bandaríkjunum og þær 
hörmungar sem gerðust hér. Þið hafið þurft að 
horfast í augu við margt og hafið gert það með 
stæl. Þið komið sterkari út úr þessu tímabili, full 
af þrótti og von. Og þessi von mun færa ykkur 
bjartari tíma með hverjum deginum sem líður. 
Þið eruð mjög mikið öðruvísi en flest önnur 
merki, það býr í ykkur næmi og miklar tengingar 
við jörðina. Þið gerið heimili ykkar að höll þó að 
þið eigið ekki neitt. Þið hafið þann kraft að breyta 
svörtu í hvítt og ljótu í fallegt. Ástarflæðið ykkar 
á þessum tíma getur verið svolítið óráðið, þú ert 
ekki alveg viss. Ekkert vera að spá í það. Það er 
seinni tíma spurning og svar. Og nú er ég meira 
að tala um þá sem eru á lausu, þó að þetta eigi 
að sjálfsögðu við einstaka manneskjur sem eru í 
sambandi.

Sama kennitala og hamingjan
Elsku fiskurinn minn, það er náttúrulega alveg á 
hreinu að þú átt þennan mánuð, og þetta verður 
þitt partí og þú svo sannarlega veislustjórinn. Ef 
það er eitthvað sem er að murka lífið úr hjartanu 
þínu þá er það þér að kenna, og þú hefur svo 
sannarlega vald til að skipta um skoðun og hafa 
þessa marsbíómynd alveg eins og þú vilt. Þú ert 
að setja orkuna þín í allt of margt. Einfaldaðu líf-
ið, þá líður þér miklu betur. Það er svo mikilvægt 
fyrir þig, eins litríkur og þú ert, að þú eigir svolítið 
þitt svæði. Getir nýtt þér það að vera hellisbúi, 
hvílt þig meira og slökkt bara á símanum. Ég er 
nú viss um að ég sé engan möguleika á að þú 
gerir það. Það er að hrúgast að þér fólk, og þér 
þykir mjög skrítið að það vilji vera í kringum þig. 
Þú ert að gefa frá þér svo mikla gleðitíðni og 
laðar þar af leiðandi að þér alls kyns fólk, sem 
vill koma og vera með þér í þessu partíi. Á þessu 
tímabili uppgjörs, sem það svo sannarlega er því 
að þú átt afmæli, þarft þú að skoða hverjir gleðja 
þig og hverjir græta þig. Þú færð svo mikið val um 
uppstokkun á fólki og þú munt nýta þér það án 
þess að sýna því nokkurn dónaskap.

19. febrúar–20. mars
Fiskarnir

Hér eftir birtist spáin  
fyrsta föstudag hvers mánaðar

Þú ert sigurvegari
Elsku hjartans hrúturinn minn, þú hefur þau 
sterku einkenni að gefast aldrei upp. Það er 
akkúrat það sem segir að þú sért sigurvegari. Þú 
átt það til að vera alveg úrvinda og að drepast á 
sjálfum þér, og það er bara allt í lagi meðan það 
er bara í smástund. Þú vinnur best í skorpum og 
þar af leiðandi þarft þú að vera þinn eigin yfir-
maður allra helst. Ef þú ert að vinna hjá öðrum 
eða í skóla, er það sjálfstæði þitt sem skiptir öllu 
máli. Það er ekki í eðli þínu að vilja stóla of mikið 
á aðra, þér gæti fundist að fólk væri að halda þér 
dálítið föstum, ef þú ert ekki forstjórinn í þínu 
lífi. Stress verður innan fjölskyldunnar og það 
virðist eins og þú hafir ekki afl til þess að breyta 
því. Vertu bara alveg rólegur, friðurinn kemur fyrr 
en þú býst við. Þú verður heppinn í sambandi við 
viðskipti og peninga og færð jafnvel leiðréttingu 
á þínum hlut sem tengist starfi eða einhverju 
öðru, svo þú munt hafa efni á að sletta betur úr 
klaufunum.



Opið mán. til föst. 9-18 og lau. 11-15

Allt að 60% afsláttur
Ofnar, háfar og helluborð frá Beko og Grundig 

með allt að 50% afslætti

Ofnar, háfar og helluborð frá Beko, Grundig 
og Kitchenaid með allt að 50% afslætti

 
Kitchenaid pottar og búsáhöld með allt að 60% afslætti

 
Dyson ryksugur með allt að 44% afslætti

 
Kimbo kaffibaunir 20% afsláttur

 
Kitchenaid blandarar, brauðristar, katlar, 

matvinnsluvélar og fleira á frábærum verðum
 

Olíufylltir ofnar með allt að 29% afslætti
 

William Bounds salt og piparkvarnir með 50% afslætti
 

Severin kæliskápar með allt að 40% afslætti
 

Saeco kaffivélar með allt að 38% afslætti

Kitchenaid hrærivélar – útstillingavélar í nokkrum litum 
kr. 54.990 – Mjög takmarkað magn
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#Glamouriceland

Farðu inn á Glamour.is og fáðu daglegar 
fréttir úr heimi hönnunar, lífsstíls og tísku.

l Facebook l Instagram l Twitter 

GLAMOUR

Hér á 
tískuvikunni 

í Kaupmannahöfn eru 
veglegar yfirhafnir 
áberandi og striga-
skórnir halda velli. 
Mikið af litum og 
printum ásamt 
óhefðbundnum 
samsetningum, til 
dæmis hettupeysum 
við kjóla.

Hettupeysan 
hefur verið 

áberandi undanfarið og 
miðað við götustílinn á 
tískuvikunni þá virðist 
þetta trend vera að ná 
hámarki. Smekklegir 
gestir klæddu peys-
urnar upp og niður, á 
mismunandi hátt og við 
ólíkar f líkur, samsetn-
ingar sem var mjög 
áhugavert að sjá. Það 
verða hettupeysur út 
um allt núna og halda 
áfram inn í haustið.

Elísabet Gunnarsdóttir tískubloggari naut 
þess að fara á sýningar og skoða fólkið á 
tískuvikunni í Kaupmannahöfn.

Andrea Röfn Jónasdóttir, verslunarstjóri í 
kvenfataverslun Húrra Reykjavík og tísku-
bloggari á Trendnet.is, var á tískuvikunni 
að kaupa inn fyrir verslunina. 

Tískuvikan var haldin 
hjá frændum okkar í 
Kaupmannahöfn og að 
sjálfsögðu var borgin 
yfirfull af smekklegu 
fólki sem klæddi sig 
vel enda kalt á þessum 
tíma árs. Glamour 
hafði samband við tvo 
tískuunnendur sem eru 
á tískuvikunni til að for-
vitnast um hvaða trend 
voru mest áberandi í 
götutískunni í Kaup-
mannahöfn þetta árið.

Hettupeysur    
við allt

Eins og sjá má voru hettupeysur notaðar við 
pils og kjóla sem setur skemmtilegan svip. 

Tískuspekingarnir 
Andrea og Elísabet 

voru á einu máli 
um að hettupeysur 
væru málið núna. 
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Viðskiptavinir Atlantsolíu eru ánægðustu viðskiptavinir olíufélaganna 

samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni og var Atlantsolía efst allra fyrirtækja 

landsins. Takk kærlega fyrir en við viljum bara segja að við erum ótrúlega 

ánægð með ykkur líka.

Atlantsolía.is lykillinn að ánægjulegra lífi.

Ánægja
t F
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SÖNGKONA
Soffía Björg

PLAY FOLLOW

LAG FLYTJANDI

Föstudags 
playlisti 
Soffíu Bjargar

Soffía Björg Óðinsdóttir, sem er einna þekktust 
fyrir lagið sitt Grateful, lýsir þessum laga-
lista  sem „random“. „Þetta er bara tónlist sem ég 
myndi vilja heyra á föstudegi,“ segir Soffía.

Föstudagsplaylista Lífsins má einnig finna  
á Spotify undir notandanafninu Vísir.

1. Drink   Soffía Björg
2. I wonder   Rodriguez
3. Tookah   Emiliana Torrini 
4. Come Down   Anderson .Paak
5. You want it darker   Leonard Cohen
6. Let England shake   PJ Harvey
7. Lets dance   David Bowie
8. I feel it coming   The Weeknd
9. Ofboðslega frægur   Stuðmenn
10. Namenakutsame   Dr. Spock

Það gekk glimrandi vel 
með Gunnari. Ég var 
mjög stressaður á 
leiðinni í Mjölni 
fyrst þegar ég hitti 
hann. Hugsaði 

hvað ertu að pæla? Fara að 
slást við Gunnar Nelson. 
En hann er náttúrulega svo 
mikið gæðablóð. Mikill 
fagmaður og það var mjög 
lærdómsríkt að vera með 
honum í hringnum. Hann 
er svo yfirvegaður og lætur 
allt líta út fyrir að vera svo 
auðvelt. Ekki það að það hefur 
örugglega verið mjög auð
velt fyrir hann að standa á móti 
mér,“ segir leikarinn Guðjón Davíð 
Karlsson, eða Gói eins og flest allir 
þekkja hann, en hann fékk sjálfan 
Gunnar Nelson til þess að þjálfa 
sig upp í bardagaatriði í leikritinu 
Óþelló sem sýnt er í Þjóðleikhúsinu 
um þessar mundir.

Spurður út í hvernig bardaga
atriðið er í sýningunni segir Gói það 
vera ekta klaufaleg götuslagsmál.

„Til að leika klaufaleg slagsmál þá 
þarf maður að vera vel æfður til að 
koma í veg fyrir að einhver slasist. 
Það er náttúrulega einn bardagasnill

ingur hér á landi og það er Gunnar 
Nelson,“ segir Gói og bætir við að 
Gunnar hafi verið meira en til í að 
aðstoða sig við atriðið og gefa sér 
góða punkta.

Áður en Gói fór í þjálfun til Gunn
ars, varð hann móður og náði varla 
að segja fram textann sinn.

„Ég fann svo út úr því að í slags
málunum gleymdi ég að anda. 
Sem er frekar bagalegt. Þannig að 
ég kom varla upp orði. Gunnar 
hjálpaði mér að muna eftir því að 

anda. Þetta hljómar náttúrulega 
fáránlega. En það er merkilegt 
hvað eðlilegustu hlutir eins og 
að anda geta vafist fyrir manni 
þegar maður er að gera eitthvað 
nýtt,“ segir Gói.

Væri til í að æfa meira með 
Gunnari

„Ég væri sko alveg til í það. En ég 
held að það sé langt í að ég fari að 

keppa í þessu. Held ég haldi mig 
bara við leikinn.“

Eftir nokkrar æfingar með í 
Mjölni fann Gói mikinn mun á bar
dagasenunni í sýningunni.

„Það er svo skemmtilegt að finna 
muninn á senunni eftir að hafa farið 
yfir þessi grunnatriði með Gunnari. 
Þá kemur bara miklu meira öryggi í 
þetta allt saman. Það er bara ekkert 
mál að leika senuna núna. Nú hugsa 
ég líka, var ég í alvöru móður eftir 
þessa senu? Það er bara svo mikið 
atriði að vita hvað maður er að gera. 
Það skiptir gríðarlega miklu máli,“ 
segir Gói. gudrunjona@frettabladid.is

Klaufaleg slagsmál 
æfð í hringnum

Gói hitti Gunnar Nelson og fékk hann til aðstoða sig við bardagaatriði. MYND/JÓN 

Gói í bardagaatriðinu í sýningunni 
Óþelló. MYND/EDDI 

Guðjón Davíð Karls-
son eða Gói fékk 
aðstoð hjá sjálfum 
bardagakónginum 
Gunnari Nelson í 
Mjölni fyrir bar-
dagaatriði í leikritinu 
Óþelló. Æfingarnar 
komu til eftir að Gói 
náði ekki andanum 
og átti erfitt með 
að fara með texta í 
sýningunni eftir að 
bardagaatriðinu lauk.
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MARKAÐUR

ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR 

FISKARS GARÐÁHÖLD, VALDAR NILFISK RYKSUGUR 

OG HÁÞRÝSTIDÆLUR, ÖRYGGISSKÓR, VALIN GRILL, 

ÚTILEGUVÖRUR, GRILLVÖRUR, HEIMILISVÖRUR, 

SALERNISPAPPÍR, HREINLÆTISVÖRUR, BÍLAVÖRUR 

OG MARGT FLEIRA.

Vatnagarðar 10  |  Sími 515 1100  |  www.rekstrarland.is

ÚTSÖLUMARKAÐUR OLÍS OG REKSTRARLANDS
Einstakt tækifæri til að gera reyfarakaup. 
Allt að 80% afsláttur á völdum vörum.

OPIÐ Í DAG KL. 12–18 OG 
Á MORGUN, LAUGARDAG, KL. 10–16 LOKADAGAR!



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Maríu  
Bjarnadóttur

Bakþankar

Allsherjarátakið meistara-
mánuður stendur nú yfir. 
Allsherjarátök eru eins og 

sniðin fyrir samhenta og einsleita 
þjóð með mikla reynslu af ver-
tíðarvinnu eins og Íslendinga.

Fjölmargir taka þátt og ætla 
að nota febrúar til þess að bæta 
sig. Elda hollan mat, heimsækja 
ættingja og spara pening. Ég er 
engin undantekning, enda alvöru 
íslensk hópsál.

Ég setti mér það markmið um 
áramótin að fara aftur á fallegum 
handahlaupum árið 2018 og til 
þess þarf ég aðeins að æfa mig. 
Síðustu handahlaup mín voru í 
Astrid Lindgren skemmtigarð-
inum í Svíþjóð sumarið 2012 og 
þó að allir sem að þeim urðu vitni 
hafi jafnað sig, held ég að eins árs 
æfingatími sé viðeigandi. Ég ætla 
að nota meistaramánuð til þess að 
æfa mig á hverjum degi, nokkuð 
sem ég hef ekki gert síðan ég 
strengdi áramótaheitið.

Sum meistaramarkmið geta haft 
jákvæðar afleiðingar fyrir fleiri en 
okkur sjálf. Til dæmis gætu allir 
sett sér það markmið í meistara-
mánuði að nauðga engum. Ég hef 
lesið að þegar manneskjur eru 
búnar að gera sama hlutinn 21 dag 
í röð séu verulegar líkur á að það 
hafi varanlega áhrif og verði auð-
veldlega hluti af daglegri rútínu 
í framhaldinu. Það eru 28 dagar 
í febrúar, svo meistaramánuður 
ætti akkúrat að duga.

Fyrir suma verður þetta mjög 
auðvelt af því að þeir eru ekkert 
að nauðga. Þetta verður erfiðara 
fyrir aðra. Það væri betra ef enginn 
þyrfti að hafa nokkuð fyrir því að 
ná þessu markmiði. Það væri best 
ef okkur gengi svo vel í meistara-
mánuði að það tækist að gera 
nauðgunarlausan lífsstíl að sjálf-
sögðum hluti í lífi okkar allra.

Er það ekki bara? Koma svo 
meistarar!

Við getum þetta!

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR • SÆNGURFÖT, O.FL. 

 

Dæmi – rúmföt á mynd fullt verð: 24.900 kr.

Útsöluverð: 10.000 kr.

RÚMFÖT
frá Elegante, Joop, Hugo Boss, Calvin Klein, Kenzo o.fl.

A L LT  A Ð

60%
A S L ÁT T U R !

� 5 svæðaskipt yfirdýna. 

� Laserskorið Conforma 
Foam heilsu- og 
hægindalag tryggir 
réttan stuðning.

� Vandað pokagorma
kerfi. Minni hreyfing, 
betri aðlögun.

� Vandaðar 
kantstyrkingar.

� Þykkt: 29 cm.

Aukahlutur á mynd: gafl

CHIRO UNIVERSE með classic botni
Verðdæmi 160 x 200 cm 

Fullt verð 162.900 kr. 

Úsöluverð 114.030 kr.

C H I R O

30%
A S L ÁT T U R !

ÚTSAL A
L O K AV I K A N 
A L LT  A Ð  60%
A F S L ÁT T U R 

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

FÖSTUDAGA KL. 21:15
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