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STJÓRNSÝSLA „Mér líður stundum 
eins og ég sé að ganga inn í forn-
öld þegar ég kem í vinnuna,“ segir 
hún. „Við erum alltaf að átta okkur 
betur á því hversu mikið verk við 
eigum fyrir höndum,“ segir Sólveig 
J. Guðmundsdóttir, forstöðumaður 
Þjóðskrár Íslands. 

Tölvukerfi þjóðskrár byggja 
á tölvukerfi frá árinu 1986 sem 
gerir það að verkum að breytingar 
innan kerfisins eru illmögulegar, 
seinvirkar og dýrar. Sólveig segir 
stofnunina vart geta sinnt lög-
bundnu hlutverki sínu lengur þar 
sem samfélagsgerðin hafi breyst 
svo mjög síðan tölvukerfið var sett 
á fyrir tæpum þrjátíu árum.

„Það tölvukerfi rúmaði til að 
mynda einungis 31 stafabil í nafni 
og þannig er staðan enn í dag,“ 

segir hún. „Það hefur ekkert gerst 
síðan þá. Við getum til að mynda 
ekki staðist kröfur Hagstofunn-
ar og þurfum oft að láta hana fá 
frumrit af gögnum sem liggja hér 
í hrúgum. Auðvitað ættum við að 
vera að senda þeim töflur á tölvu-
tæku formi.“

Sólveig segir nýja heildarlöggjöf 
vanta um skrána miðað við sam-
félagið í dag. „Lögheimilislögin 
þurfa algjöra endurskoðun út frá 
samfélaginu sem við búum í. Þá 
þarf að taka mið af breyttu fjöl-
skyldumynstri, taka inn skráningu 
blóðforeldra og forsjármanna út 
frá öðrum forsendum en lögheim-
ilinu eingöngu.“

Verkefnið sem stofnunin stendur 
frammi fyrir er dýrt og fjármagn  
af skornum skammti. Án þess að 

nákvæm kostnaðargreining liggi 
fyrir sé ljóst að nýtt kerfi kosti 
mörg hundruð milljónir króna. 
„Við getum ekkert gert við núver-
andi kerfi, það er fullreynt.“

Ögmundur Jónasson innanríkis-
ráðherra segist hafa fullan skilning 
á vanda þjóðskrár og ætlar að beita 
sér fyrir auknu fé til stofnunar-
innar á næsta kjörtímabili. 

„Það hefur ekki verið alltaf sá 
skilningur sem við hefðum viljað 

frá fjárveitingavaldinu, því við 
skulum ekki gleyma því að þegar 
þjóðskrá er annars vegar þá bygg-
ir hún sínar tekjur á alls kyns not-
endagjöldum sem þó eru háð sam-
þykki ríkisvaldsins,“ segir hann. 
Ráðherra bætir við að nauðsyn-
legt sé að horfa til margra Evrópu-
landa þar sem gífurlegum fjár-
munum sé varið í tölvukerfi til að 
auka sparnað og öryggi notenda. 

 - sv / sjá síðu 10 

Þjóðskráin aftan úr fornöld
Forstöðumanni þjóðskrár finnst hún ganga inn í fornöld þegar hún kemur til vinnu á morgnana. Brýnt sé að 
skipta út 30 ára tölvukerfi svo stofnunin geti sinnt hlutverki sínu. Innanríkisráðherra ætlar að beita sér í málinu.

■ Nafn fólks getur ekki rúmað meira en 31 stafabil
■ Blóðtengsl barna og lífforeldra eru ekki skráð
■ Vensl við lögforeldra eru ekki skráð
■ Forsjá barna er ekki skráð
■ Skráning fólks niður á íbúðir í fjölbýlishúsum er ekki fyrir hendi
■ Upplýsingar um hjónavígslur, andlát og forsjá þarf að færa inn handvirkt

ENDURSPEGLAR EKKI RAUNVERULEIKANN

Bolungarvík 5°  A 4
Akureyri 3°  NA 3
Egilsstaðir 4°  NA 2
Kirkjubæjarkl. 6°  N 2
Reykjavík 8°  SA 3

HÆGVIÐRI  Í dag verður yfirleitt 
hæglætis veður. Skýjað og slydda eða él 
norðan til en bjart syðra. Hiti 0-10 stig, en 
kólnar smám saman. 4

LEIKLIST „Ég verð staðgengill 
móður minnar í þeim sýning-
um sem eftir eru á leikritinu 
Karma fyrir fugla,“ segir Tinna 
Gunnlaugs dóttir þjóðleikhússtjóri, 
en móðir hennar, Herdís Þorvalds-
dóttir leikkona, sem féll frá um 
síðustu helgi, fór með hlutverk í 
því verki. Það er sýnt í Kassanum 
í Þjóðleikhúsinu, og þar stóð Her-
dís sína plikt á sviðinu aðeins viku 
fyrir andlátið. 

Tinna kveðst hafa gert samning 
áður en sýningar á Karma fyrir 
fugla hófust, bæði við leik stjórann 
Kristínu Jóhannesdóttur og við 
móður sína, um að vera staðgengill 
ef til þess kæmi að móðir hennar 
forfallaðist af einhverjum orsök-
um á sýningartímanum. „Ég gaf 

loforð sem ég get ekki svikið,“ 
segir hún. 

Karma fyrir fugla er 
íslenskt verk, í senn ljóðrænt 
og sálfræðilegt. Það fjallar um 
afleiðingar ofbeldis, heljartök 
fortíðarinnar á sálinni, rang-
læti og fegurð. Þar koma 
fram nokkrar konur á 
ýmsum aldri og var Her-
dís þeirra elst, en hún 
var á nítugasta aldurs-
ári þegar hún lést. - gun

MÆÐGUR  Tinna 
Gunnlaugs dóttir tekur 

við hlutverki móður 
sinnar, Herdísar 

Þorvalds dóttur, í Karma 
fyrir fugla. 

Tinna þjóðleikhússtjóri hét Herdísi Þorvaldsdóttur að hlaupa í skarðið:

Stígur á svið fyrir móður sína

SAMFÉLAGSMÁL Alls leituðu 22 til 
Stígamóta í fyrra eftir að hafa 
verið byrlað ólyfjan og verið 
nauðgað í kjölfarið. Það eru fleiri 
tilvik en nokkru sinni fyrr. Þetta 
kemur fram 
í nýrri árs-
skýrslu Stíga-
móta, sem 
kynnt var í gær.

„Við erum að 
tala um mjög 
gróft ofbeldi 
þegar menn eru 
farnir að skipu-
leggja verkn-
aðinn líkt og í 
þessum brotum,“ segir Guðrún 
Jónsdóttir, talskona Stígamóta.

„Ég einangraði mig og er enn 
að vinna úr mínum málum í dag. 
Það er verst að vita ekki neitt. 
Heldur hafa bara á tilfinning-
unni að eitthvað hræðilegt hafi 
gerst,“ segir kona sem varð fyrir 
lyfjanauðgun í samtali við Frétta-
blaðið.  - mlþ / sjá síðu 8

Met hjá Stígamótum:

22 urðu fyrir 
lyfjanauðgun

GUÐRÚN 
JÓNSDÓTTIR

Á HEIMLEIÐ  „Við keyptum tvær svona kerrur notaðar á Bland.is,“ segir Eva-Charlotte Hänsel, dagmamma á gæsluvellinum við 
Njálsgötu, sem notast við stórar kerrur þegar fara þarf með krakkana í göngutúra og koma þeim til og frá leikvöllum. „Við erum 
nefnilega með svo lítinn leikvöll á Njálsgötunni. Krökkunum finnst þessi ferðalög mjög skemmtileg,“ segir Eva.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Halldór Sævar, þú ert ekki 
hræddur við að renna blint í 
sjóinn?
„Nei, það er ég ekki hræddur við. En 
ég fór einu sinni næstum í sjóinn í 
kajakferð við Vestur-Grænland.“ 
Halldór Sævar Guðbergsson, sem er blindur 
og fyrrverandi formaður bæði Blindra-
félagsins og Öryrkjabandalagsins, hefur vakið 
athygli fyrir að nota bæði reiðhjól og skíði.

NÝSKÖPUN Nú er hægt að nálgast 
á íslensku þroskaleiki fyrir unga-
börn sem spila má í snjallsímum 
og á netinu. Leikina má spila á vef-
síðunni www.soffia.net, eða sækja 
sem „app“ (smáforrit) í Android-
snjallsíma á smáforritavefnum 
Google Play. Aðgangur að leikjun-
um og smáforritunum er án endur-
gjalds.

Soffía Gísladóttir, annar 
aðstandenda vefsins, segist hafa 
farið að stað með verkefnið eftir 
að hún eignaðist stúlku fyrir þrem-
ur árum. „Þegar hún var svona níu 
mánaða til eins árs þá vorum við 
að leita að afþreyingu á Youtube 
og fundum ekkert íslenskt efni,“ 
segir hún. Þegar stúlkan var síðar 
farin að söngla stafrófsþuluna upp 
á enska vísu sá Soffía að hún yrði 
að taka til sinna ráða. „Og fyrst 
ekkert efni var til á íslensku, þá 
bjó ég það bara til.“

Þegar Soffía fór ekki alls fyrir 
löngu aftur í fæðingarorlof langaði 
hana til að halda vinnunni áfram 
og búa til fleiri leiki. „Og ég aug-
lýsti eftir samstarfi frá einhverj-
um sem hugsanlega væri líka í 
fæðingarorlofi.“ Þá hafði Helga 
Einarsdóttir samband, sem líkt og 
Soffía hafði lokið námi frá Marg-
miðlunarskólanum.

 „Hún var til í að koma í þetta 
með mér og síðan þá erum við búin 
að búa til tölustafa-app og setja 
upp vefsíðu.“ 

Fyrsta kastið segir Soffía að um 
hálfgert hugsjónastarf að ræða 
við að búa til stafrænt þroska-
efni fyrir ungabörn. Í framhald-
inu standi hins vegar til að hafa af 
verkefninu tekjur og í því augna-
miði hafi þær stöllur stofnað fyrir-
tækið Lean Laundry. 

„Við erum svona að skoða 
möguleikana til framtíðar þegar 
fleiri öpp verða til,“ segir hún, 
en af smáforritunum eru til bæði 
íslenskar og enskar útgáfur. „Og 
við myndum kannski frekar selja 
ensku öppin, eða gætum mögulega 
selt aðgang að flóknari útfærslum 
á leikjum, en haft aðrar opnar.“

Núna vinna Soffía og Helga að 
því að búa til flóknari stafaleiki 
og aðrar tegundir þroskaleikja þar 
sem börn geta lært á form, árstíðir 

og hvað eina skemmtilegt. Þá segir 
Soffía unnið að því að útbúa útgáfu 
af smáforritunum sem þegar eru 
til, sem hlaða megi í iPhone-síma 
úr Apple Store á netinu. 

 olikr@frettabladid.is

Bjuggu til smáforrit 
sem efla þroska barna
Íslenskir þroskaleikir fyrir ung börn eru nú til í snjallsíma og á netinu. Tvær konur 
í fæðingarorlofi eiga fyrirtækið Lean Laundry og búa til smáforrit sem efla eiga 
þroska barna og skemmta um leið. Hagnaðarvonin er á stærri markaði erlendis.

SOFFÍA OG HELGA MEÐ UNGVIÐIÐ  Í loftið er komin vefsíðan www.soffia.net þar sem 
er að finna stafrófs- og tölustafaleiki fyrir börn frá eins árs aldri og upp í fimm ára. 
Leikina er líka hægt að fá fyrir snjallsíma og meira er á leiðinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DÓMSMÁL Ákæra ríkis saksóknara 
gegn barnaníðingnum Karli 
Vigni Þorsteinssyni var þingfest 
í Héraðs dómi Reykjavíkur í gær.

Fram kom á Vísi í gær að Karl 
Vignir væri ákærður fyrir brot 
gegn fjórum einstaklingum og að 
hann hefði ekki tekið afstöðu til 
sakarefnisins við þingfestinguna 
í gær.

Málefni Karls Vignis komust í 
brennidepil í janúar þegar Kast-
ljós fjallaði um áratugalangan 
brotaferil hans. Hann gekkst við 

því í Kastljósþættinum að hafa 
níðst á tugum barna. Flest málin 
eru fyrnd, en þau sem hann er 
ákærður fyrir núna eru hins vegar 
nýleg.

Umræðan um mál Karls Vignis 
hefur síðan getið af sér öldu kyn-
ferðisbrotamála hjá lögreglu-
umdæmum á landinu öllu.  - sh

Mál barnaníðingsins Karls Vignis Þorsteinssonar komið fyrir dóm:

Ákærður fyrir brot gegn fjórum

JÁTAÐI TUGI BROTA  Karl Vignir gekkst 
við því í Kastljósi að hafa misnotað tugi 

barna um áratugalangt skeið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVÍÞJÓÐ Tveir afganskir drengir 
hafa fundist í Uppsölum í Svíþjóð 
á undanförnum dögum, og virðist 
sem þeir hafi verið yfirgefnir. 

Um helgina fannst tíu ára 
drengur fyrir utan aðallestar-
stöðina í borginni. Hann var grát-
andi og talaði ekki sænsku. Með 
hjálp vegfaranda tókst lögreglu 
að komast að því að drengurinn 
var frá Afganistan. Hann vissi 
ekki hvar hann var staddur en 
sagðist hafa verið skilinn eftir. 

Á þriðjudag fannst svo þrettán 
ára drengur á svipuðum slóðum. 
Hann gat gert grein fyrir því 
hvaðan hann var. 

Lögregla hefur nú hafið rann-
sókn á málunum, og því hvort 
þeim hafi verið smyglað til lands-
ins.  - þeb

Fundust yfirgefin í Svíþjóð: 

Afgönsk börn 
skilin eftir 

FJARSKIPTI Póst- og fjarskipta-
stofnun hefur gefið út sjö tíðni-
heimildir fyrir 4G-þjónustu á 
Íslandi. 

Fjarskiptafyrirtækin Vodafone 
og Nova fengu tvær tíðnir hvort, 
til tíu ára og Síminn fékk eina, til 
tíu ára.

Þá fékk 365, móðurfyrirtæki 
Fréttablaðsins, úthlutað tveimur 
heimildum, annarri til tíu ára og 
hinni til 25 ára.

Heildarupphæð tilboða í heim-
ildirnar nemur 226 milljónum 
króna. - þj

Nýjung á fjarskiptamarkaði:

Fjögur fengu 
úthlutað 4G

HÁHRAÐI  Fjögur fyrirtæki hafa fengið 
úthlutað heimildum fyrir 4G-þjónustu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DÓMSMÁL Saksóknari í Danmörku 
hefur gefið út ákæru á hendur ell-
efu manns, þar af átta Íslendingum, 
fyrir að smygla samtals 66 kílóum 

af amfetamíni frá 
Hollandi til Dan-
merkur í þremur 
ferðum frá því í 
nóvember 2011 
og fram í septem-
ber 2012.

RÚV greindi 
fyrst frá ákær-
unni í gær og 
sagði hana vera í 

átta liðum. Þrír varði amfetamíns-
myglið og fimm þeirra minni brot.

Tveir menn eru taldir vera höfuð-
paurar smyglhringsins. Annar 
þeirra er Íslendingur, Guðmund-
ur Ingi Þóroddsson að nafni. Hann 
er 38 ára og hefur verið búsettur á 
Spáni um skeið. Guðmundur hlaut 
árin 2000 og 2002 fimm og sjö 

ára fangelsisdóma hérlendis fyrir 
e-töflusmygl.

Hinn höfuðpaurinn í málinu, að 
mati saksóknara, er 43 ára Dani. 
Hann heitir Peter Baungaard og 
hlaut í fyrra ellefu ára fangelsisdóm 
fyrir vörslu á 31 kílói af amfetamíni 
á heimili sínu í Óðinsvéum. Dómn-
um var áfrýjað og því hefur hann 
ekki hafið afplánun.

Árið 1994 var Baungaard dæmd-
ur í sextán ára fangelsi fyrir að 

höfuðkúpubrjóta 83 ára gamlan 
milljónamæring með vínflösku og 
kyrkja hann síðan. Afbrotaferill 
hans hófst þegar hann var sautján 
ára og hefur hann hlotið dóma fyrir 
líkamsárásir, innbrot og vopnalaga-
brot.

Tveir Íslendingar til viðbótar eru 
ákærðir fyrir að taka þátt í skipu-
lagningu smyglsins og fimm fyrir 
að hafa tekið við fíkniefnunum og 
reynt að selja þau.  - sh

Annar höfuðpaurinn kyrkti aldraðan milljónamæring árið 1994:

Guðmundur og félagar ákærðir
MIKIÐ AMFETAMÍN 
 Lögreglan í Danmörku 
birti þessa mynd af 
amfetamíninu sem 
falið var í bíl sem kom 
frá Hollandi.

GUÐMUNDUR 
INGI ÞÓRODDS-
SON

Stórum hluta Pakistana á aldrinum 
18 til 29 ára finnst að landinu eigi 
að vera stjórnað eftir sjaríalögum 
frekar en lýðræðislegu kerfi samkvæmt 
nýrri breskri könnun. Fram kemur að 
einungis 14% styðja stjórnvöld en 
herinn nýtur 77% stuðnings ungra 
Pakistana. Herstjórn fékk einnig meiri 
stuðning í könnuninni en lýðræðislega 
kosin stjórnvöld. Þingiskosningar fara 
fram í Pakistan þann 11. maí.

PAKISTAN
Meirihluti vill sjaríalög 

SAMGÖNGUR Umferð um hring-
veginn jókst um 10,6 prósent 
í mars í samanburði við sama 
mánuð í fyrra. Á vef Vega-
gerðarinnar segir að ekki hafi 
mælst svo mikil aukning milli 
marsmánaða frá því að talning 
hófst árið 2005.

Munurinn hafði áður mælst 
mestur 10,3 prósent milli mars-
mánaða 2007 og 2008. 15,6 pró-
senta samdráttur mældist á milli 
sömu mánaða 2010 og 2011.

  - þj 

Tölur Vegagerðarinnar:

Metaukning á 
marsumferð

JARÐSKJÁLFTAR Stöðugir skjálft-
ar voru í allan gærdag í Skjálf-
andadjúpi. Samkvæmt upplýs-
ingum frá Veðurstofu Íslands er 
skjálftavirknin enn mjög mikil og 
má búast við skjálftum af svip-
aðri stærð á svæðinu áfram.

Virknin í Skjálfandadjúpi hefur 
færst bæði til norðvesturs og 
suðausturs af meginskjálftanum 
sem var af stærð 5,5 um eittleytið 
aðfaranótt 2. apríl.

Stórir skjálftar, 4,6 og 4,7 stig 
á Richter, mældust í fyrrinótt 
og margir eftirskjálftar fylgdu í 
kjölfarið.  - sh

Enn skelfur fyrir norðan:

Búast má við 
fleiri skjálftum

GRÍMSEY  Stórir skjálftar mældust í 
Skjálfandadjúpi í fyrrinótt. 

Fyrst ekkert efni var til 
á íslensku, þá bjó ég það 

bara til.
Soffía Gísladóttir, 

annar eigenda Lean Laundry

SPURNING DAGSINS

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

Þér er boðið á opinn stjórnamálafund í dag
Höfn á Hornafirði, Nýheimum kl. 12 
með Arndísi Soffíu Sigurðardóttur og Þórbergi Torfasyni. 

Kirkjubæjarklaustri, Systrakaffi kl. 20 
með Svandísi Svavarsdóttur og Arndísi Soffíu Sigurðardóttur.

Ísafirði, Rögnvaldarsal í Edinborgarhúsinu kl. 20 
með Steingrími J. Sigfússyni og Lilju Rafney Magnúsdóttur.

Rjúkandi kaffi og líflegar umræður.

ÞÓRBERGURSVANDÍS LILJA RAFNEYARNDÍS SOFFÍASTEINGRÍMUR

OPNIR STJÓRNMÁLA-
FUNDIR Í DAG

ALLIR

VELKOMNIR
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TAX FREE
REIÐHJÓL

REEE
FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS
GÆÐA REIÐHJÓL FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

AUTHOR Í FREMSTU RÖÐ!
Author er einn af leiðandi framleiðendum reiðhjóla og fylgihluta fyrir reiðhjól í Evrópu. 
Author framleiðir gæða reiðhjól á frábæru verði fyrir hinn almenna hjólreiðamann og 
atvinnumenn. Keppendur á reiðhjólum frá Author hafa verið í fremstu röð í keppnum í 
Evrópu í mörg ár.

Ávaxtatré

ótrúlegt verð!

30% afsláttur af öllum 
vorlaukum í Blómavali

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR Tax free gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága ver› Húsasmi›junnar“ enda er fla› lægsta ver› sem vi› bjó›um á hverjum 
tíma.Tax free tilbo› jafngildir 20,32% afslætti. A› sjálfsög›u stendur Húsasmi›jan skil á vir›isaukaskatti til ríkissjó›s.

verð frá:

29.900 kr

mikið úrval 

fyrir börn og 

fullorðna
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Rangt var farið með nafn Hólmfríðar 
Lilju Bjarkar í blaði gærdagsins. 

STJÓRNSÝSLA Undirnefnd á vegum 
allsherjar- og menntamála nefndar 
Alþingis um kynferðisbrot gegn 
börnum vill að metið verði hvort 
auka megi heimildir lögreglu til 
að forða börnum frá kynferðis-
ofbeldi og hafa uppi á kynferðis-
brotamönnum. Þá yrði lagt mat á 
kosti þess og galla að auka heim-
ildir lögreglu til að nota tálbeitur 
við störf sín til að ná til þeirra sem 
gerst hafa sekir um kynferðisbrot 
eða eru grunaðir um slíkan verkn-
að. Þetta var meðal þess er kom 
fram á blaðamannafundi nefndar-
innar í gær. 

Nefndin vill að metið verði í 
samstarfi við sveitarfélögin hvort 
æskilegt sé að stofna gagnagrunn 
með upplýsingum um dæmda kyn-
ferðisbrotamenn sem yrði aðgengi-
legur fyrir vinnuveitendur sem 
ráða fólk til starfa með börnum og 
ungmennum. Einnig leggur nefnd-
in til að fjárveitingar til rannsókn-
ardeilda lögreglunnar um allt land 
og embættis ríkissaksóknara verði 
auknar meðal annars vegna mik-
illar fjölgunar kynferðisafbrota-
mála sem tilkynnt hafa verið til 
lögreglunnar. 

Lögð er áhersla á mikilvægi 
Barnahúss og vill nefndin að 
Barnahús verði eflt með auknum 
fjárveitingum. Vill nefndin hvetja 
dómara til að nýta sér þjónustu 
Barnahúss án þess að hlutast til 
um sjálfstæði þeirra, en athygli 
vekur að dómarar nota þjónustuna 
mismikið eftir landshlutum. Dóm-
arar við Héraðsdóm Reykjavíkur 
nýta þjónustu Barnahúss minnst.  
Til greina komi að skikka dóm-
ara  til að nota Barnahús í slíkum 

málum. Að sögn Skúla Helgasonar 
er frumvarp þess efnis til skoðun-
ar í innanríkisráðuneytinu.

Um fjórföld aukning hefur orðið 
á málum sem tilkynnt voru lög-
reglu og tengjast kynferðisbrotum 
gegn börnum á fyrstu mánuðum 
ársins. Samkvæmt bráðabirgða-
tölum úr málaskrá lögreglu voru 
42 slík mál tilkynnt í janúar 2013 
miðað við um tíu mál að meðaltali 
í hverjum mánuði á árunum 2007 
til 2012.

Í nefndinni sitja Skúli Helgason, 
Þorgerður Katrín Gunnars dóttir, 

Siv Friðleifsdóttir og Þuríður 
Backman og er hlutverk hennar að 
vinna að tillögum til úrbóta varð-
andi meðferð kynferðisbrotamála 
gegn börnum.  hanna@frettabladid.is

Vilja kanna hvort eigi að 
skikka dómara í barnahús
Nefnd á vegum Alþingis vill að lagt verði mat á kosti og galla tálbeita við rannsókn kynferðisbrota gegn 
börnum. Lagt er til að fjárveitingar lögreglu og verði auknar og fræðsla um kynferðisofbeldi í skólum verði efld. 

 1 Fjárveitingar til rannsóknardeilda 
lögreglu og embættis saksóknara 
verði auknar.

 2 Metið hvort auka eigi heimildir 
lögreglu og lagt verði mat á kosti 
og galla á notkun tálbeita.

 3 Fylgt verði eftir vitundarvakningu 
stjórnvalda í grunnskólum til að 
auka fræðslu barna um kyn-
ferðisofbeldi.

 4 Metið verði hvort æskilegt væri 
að stofna gagnagrunn með upp-
lýsingum um dæmda kynferðis-
brotamenn.

 5 Alvarleg kynferðisbrot gegn 
börnum verði alltaf tilgreind í 
sakavottorðum.

 6 Forvarnir og meðferðarúrræði 
fyrir gerendur verði efld.

 7 Stutt verði við frjáls félaga-
samtök sem hlúa að þolendum 
kynferðisbrota.

 8 Barnahús verði eflt með auknum 
fjárveitingum. Hugað verði að því 
að bjóða sérstaka þjónustu fyrir 
börn á aldrinum 15 til 17 ára.

 9 Metið verði hvort gera 
þurfi breytingar á aðkomu 
barnaverndar nefnda að börnum 
sem orðið hafa fyrir kynferðis-
ofbeldi, til að flýta fyrir máli á 
rannsóknarstigi. Kannað hvort 
æskilegt sé að koma á beinu 
sambandi á milli Neyðarmóttöku 
LSH, lögreglu og Barnahúss.

 10 Barnaverndarnefndir verði efldar 
faglega. Metið verði hvort ráðlegt 
sé að stækka umdæmi þeirra.

NEFNDIN LEGGUR 
FRAM 10 ATRIÐI TIL 
NÁNARI SKOÐUNAR

NEFNDIN  Skúli Helgason, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Siv Friðleifsdóttir og 
Þuríður Backman eru í nefnd á vegum Alþingis sem vann að tillögum til úrbóta 
varðandi meðferð kynferðisbrotamála gegn börnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Lögð var áhersla á 
mikilvægi Barnahúss og vill 

nefndin að Barnahús verði 
eflt með auknum 

fjárveitingum.
Skúli Helgason 

formaður nefndarinnar

LEIÐRÉTT

Í umfjöllun Markaðsins um Þorstein 
Víglundsson, nýjan framkvæmdastjóra 
SA, í gær misritaðist fornafn Þorsteins 
í ummælum Rannveigar Rist, forstjóra 
ÍSAL. 
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Telpan sem lést þegar fjórhjól, 
sem hún var farþegi á, valt í 
Breiðdal á páskadag hét Lilja 

Rán Björns-
dóttir. Hún 
var þriggja 
ára, fædd 2. 
febrúar 2010, 
dóttir Björns 
Jónssonar 
frá Laugum 
í Reykjadal í 

Suður-Þingeyjarsýslu og Sig-
rúnar Rögnu Rafnsdóttur frá 
Skjöldólfsstöðum í Breiðdal. 

Lilja Rán átti heima að 
Tjarnarlöndum 22 á Egils-
stöðum. Systur hennar heita 
Sunneva Rós og Guðný Ósk.

Lét lífið í 
fjórhjólaslysi

DANMÖRK Lyfjaeftirlitið í Dan-
mörku (ADD), sem vinnur gegn 
steranotkun meðal annars með 
virku eftirliti á fjölda einkarekinna 
líkamsræktarstöðva, fær almennt 
ekki aðgang að æfingastöðvum lög-
reglumanna. Þetta segir í Politiken.

Síðustu ár hafa komið upp nokk-
ur mál þar sem lögregluþjónar 
hafa orðið uppvísir að neyslu og 
sölu á sterum og vaxtarhormónum, 
en óljóst er með umfang þar sem 
lítið sem ekkert eftirlit er í gangi.

Politiken hefur eftir Peter Ibsen, 

formanni landssambands lögreglu-
manna, að þessi staða komi honum 
á óvart. Hann hvetur til nánari 
samvinnu milli lögreglu og ADD.

„Í hvert sinn sem slík dæmi 
koma upp skaðar það ímynd okkar 
meðal almennings, þannig að ef 

við getum komið okkur saman 
um lausn á málinu gerum við það 
gjarna.“

Ibsen leggur þó áherslu á að 
hann þekki ekki til þess að stera-
neysla sé almennt vandamál í lög-
reglunni.  - þj

Líkamsræktarstöðvar dönsku lögreglunnar standa utan eftirlits:

Ekkert lyfjaeftirlit hjá löggunni

KEMUR Á ÓVART  Formanni lands-
samtaka danskra lögreglumanna kemur 
á óvart að lögreglan taki ekki þátt í 
eftirliti ADD með líkamsræktarstöðvum. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Lyfjaeftirlitsstofnun Danmerkur, Anti Doping Danmark (ADD), er sjálfs-
eignarstofnun sem var sett á laggirnar í byrjun árs 2005.

Á meðal verkefna ADD er eftirlit með líkamsræktarstöðvum sem hafa 
gert samning um vottun þar að lútandi. Samkvæmt frétt Politiken hafa 
aðeins tvær æfingastöðvar hjá lögreglunni fengið þessa vottun.

➜ Votta almennar æfingastöðvar

FASTEIGNIR Veltan á fasteigna-
markaði á höfuðborgar svæðinu 
í síðustu viku var minni en á 
sama tíma í fyrra, að því er fram 
kemur á vef Þjóðskrár Íslands.

Þinglýstum kaupsamningum 
fækkaði úr 114 samningum í 85 
og veltan fór úr 4,2 milljörðum 
í 2,5. Hins vegar er meðalvelta 
síðustu tólf vikna mun meiri nú 
en á sama tíma á síðasta ári. Hún 
er nú 3,6 milljarðar en var 2,7 í 
fyrra.    - þj

Fasteignamarkaðurinn:

Minni velta á 
markaðnum nú
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Kjósendur draga það sífellt leng-
ur að ákveða hvaða flokkur fær 
atkvæði þeirra í kosningum. Í síð-
ustu kosningum ákvað nærri helm-
ingur kjósenda sig í síðustu vik-
unni fyrir kosningar.

„Það sem virðist vera að gerast 
er að fólk er lengur að ákveða sig 
endanlega,“ segir Svandís Nína 
Jónsdóttir, sem starfar sem töl-
fræðingur hjá Rannís. 

Hún heldur erindi um skoðana-
kannanir tengdar þingkosningum 
á opnum fundi á vegum Félags 
stjórnmálafræðinga á Sólon í 
kvöld, og vitnar meðal annars í 
rannsóknir Félagsvísindastofn-
unar Háskóla Íslands sem gerðar 
eru eftir hverjar þingkosningar.

Alls ákváðu 28 prósent kjósenda 
hvað þeir ætluðu að kjósa í kosn-
ingunum árið 2009 á kjördag. Þá 
ákváðu nítján prósent til viðbótar 
sig ekki fyrr en í síðustu vikunni 
fyrir kosningarnar. Tæplega helm-
ingur kjósenda, um 47 prósent, 
ákvað sig því ekki fyrr en innan 
við vika var í kosningarnar.

„Þetta þýðir ekki að fólk sé 
algerlega óákveðið fram að þeim 
tíma, en þetta fólk tekur endan-
lega ákvörðun mjög seint,“ segir 
Svandís. 

Hún segir að þróunin sé að verða 
sú að sífellt fleiri taki ákvörðun á 
síðustu stundu. Í kosningunum 
2003 tóku 28 prósent ákvörðun 
innan við viku frá kosningum. 
Hlutfallið var komið í 35 prósent 
fyrir kosningarnar 2007, og 47 pró-
sent fyrir síðustu kosningar.

„Þetta þýðir að flokkarnir hafa 
tækifæri til að ná til fólks alveg 
fram að kjördegi,“ segir Svandís. 
Hún segir að þessi þróun gæti 
skýrst af því að fólk sé opnara 
fyrir atburðum líðandi stundar, 
eða að það fylgist betur með allt 
fram að kosningum.

Konur eru líklegri en karlar 
til að draga það að taka ákvörð-
un. Alls tók 51 prósent kvenna 
ákvörðun innan við viku fyrir síð-
ustu kosningar, samanborið við 44 
prósent karla.

Svandís segir þetta hafa sýnt sig 
í könnunum, konur séu almennt 
varkárari, og að því er virðist treg-
ari til að gefa upp ákvörðun sína.

 brjann@frettabladid.is

2013

1. Hversu margir Íslendingar breyttu 
um nafn í fyrra?
2. Hver er formaður Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga?
3. Í hvaða slóvensku borg fór leikur 
Slóvena og Íslendinga fram í gær?

SVÖR:

1. Alls 8.730 manns. 2. Ólafur G. Skúlason.
3. Í borginni Maribor.

Kjósendur seinni að  
velja á milli flokka
Flokkarnir hafa tækifæri til að ná til um helmings kjósenda fram í síðustu vikuna 
fyrir kosningar. Nær helmingur kjósenda ákvað hvað hann ætlaði að kjósa innan 
við viku fyrir síðustu þingkosningar. Kjósendur nýrra framboða ákveða sig seinna.

Kjósendur minni framboðanna 
ákváðu sig almennt seinna en þeir 
sem kusu stóru framboðin fjögur í 
síðustu kosningum. Tveir þriðju hlutar 
þeirra sem kusu Borgarahreyfinguna 
eða Frjálslynda flokkinn ákváðu sig 
innan við viku fyrir kosningar.

Svandís Nína Jónsdóttir, sérfræð-
ingur hjá Rannís, segir þetta sýna 
fram á sóknarfæri fyrir nýju framboð-
in, sem hafa mörg hver ekki mælst 

með mikið fylgi í skoðanakönnunum 
nú í aðdraganda kosninga. 

Hún segir ekkert benda til þess að 
fjöldi nýrra framboða valdi því að fólk 
ákveði seinna hvað það ætli að kjósa. 
Það hafi oft verið talsverður fjöldi 
minni framboða í kosningum án þess 
að það hafi þau áhrif. Kosningarnar 
2003 og 2007 hafi verið óvenjulegar 
þar sem þá hafi svo fá minni framboð 
boðið fram.

Sóknarfæri fyrir litlu framboðin

➜ Hersu löngu fyrir kosningarnar 
2009 ákvaðstu þig endanlega?

➜ Hversu löngu fyrir kosningarnar 
2009 ákvaðstu þig endanlega?

Fermingargjöfin 
fæst í Líflandi

Lífland hefur að bjóða frábærar gjafir 

fyrir æsku landsins. Vandaðar og  

notadrjúgar flíkur með klassísku sniði. 

Fatnaður fyrir unga hestamenn,  

beisli, hnakkar og aukahlutir í úrvali.

Lífland verslun Akureyri | Lónsbakka 601 

Akureyri | sími 540 1150

Lífland verslun Reykjavík | Lynghálsi 3 

110 Reykjavík | sími 540 1125

www.lifland.is

➜ Hversu löngu fyrir kosningar 
ákvaðstu þig endanlega?

■ 2003
■ 2007
■ 2009
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■ Karlar
■ Konur

Framsókn

Sjálfstæðisflokkur

Samfylking

Vinstri græn

Frjálslyndi flokkurinn

Borgarahreyfingin

49% 51%

46% 54%

50% 50%

48% 52%

67% 33%

68% 32%

■ Á kjördag eða í vikunni fyrir kosningar  ■ Viku fyrir kosningar eða fyrr

DÓMSMÁL Kristján Arason, fyrr-
verandi yfirmaður einkabanka-
þjónustu Kaupþings, var ekki í 
persónulegum ábyrgðum fyrir 
öllum 1,7 milljörðunum sem hann 
fékk að láni til hlutabréfakaupa í 
bankanum fyrir hrun. 

Þótt skuldin við bankann hafi 
staðið í rúmum tveimur milljörð-
um í desember 2010 er það því 
ekki öll sú upphæð sem slitastjórn 
bankans hefur stefnt honum til 
að greiða, ólíkt því sem sagði í 
blaðinu í gær. 

Guðni Ásþór Haraldsson, lög-
maður slitastjórnarinnar, stað-
festi við blaðið að málið sner-
ist um skuldina sem stofnað 
var til með lánveitingunni til 
hlutabréfakaupanna, en upp-
hæðin var fengin úr skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþing-
is.

Guðni vill ekki upp-
lýsa hversu há krafan 
í stefnu slitastjórnar-
innar er. Samkvæmt 
upplýsingum Frétta-

blaðsins var um nokkur lán að 
ræða og var Kristján í mis-

mikilli persónulegri ábyrgð 
fyrir hverju þeirra.

Fram kom í Fréttablaðinu 
í gær að allur Héraðsdómur 
Reykjaness hefði lýst sig van-
hæfan í málinu vegna mægða 
dómstjórans við Kristján. 

Dómari úr Héraðsdómi 
Reykjavíkur var fenginn í 
málið í staðinn.  - sh

Krafa slitastjórnar Kaupþings á hendur Kristjáni Arasyni ekki tveir milljarðar:

Ekki í ábyrgð fyrir öllu saman

KRISTJÁN ARASON

SVÍÞJÓÐ Tveir menn eru í haldi 
lögreglu í Stokkhólmi, grunaðir 
um að hafa myrt konu og sundur-
limað lík hennar. Lík konunnar 
fannst í íbúð í suðurhluta borgar-
innar á þriðjudagskvöld.  

Annar mannanna hringdi í lög-
reglu seint á þriðjudagskvöld, 
tilkynnti um líkið og sagði hinn 
manninn ábyrgan fyrir morðinu. 
Að sögn lögreglu tengjast menn-
irnir tveir. 

Lögregla hefur ekki greint frá 
því hvernig konan var myrt.  - þeb

Tveir menn í haldi í Svíþjóð:

Myrtu konu og 
sundurlimuðu

VEISTU SVARIÐ?



20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM LANCÔME FÖRÐUM Á KYNNINGUNNI

Kaupaukinn* þinn þegar þú kaupir 
Lancôme vörur fyrir 9.000 krónur eða meira:
~ Lancôme taska
~ Hydra Zen dagkrem 15 ml
~ Næturkrem 15 ml
~ Augnkrem 5 ml
~ Teint Miracle farði 5 ml
~ Génifique serumdropar 7 ml
~ Hypnôse Doll eyes maskari 
 ferðastærð.
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Hyljari
Hámarks þekja

NÝTT
10 litir fyrir alla húðtóna

Perfecting Foundation
SPF 20

NÝ SÝN Á FULLKOMIÐ LITARHAFT

1/ Hyljari hámarksþekja  lagfærir strax bletti, dökka bauga og öll húðlýti.
2/ Farðinn  gefur gallalausa og jafna áferð og gerir sjáanlega við húðholur og hrukkur dag frá degi.
Sabrina notar lit 03 - Beige Diaphane.

* Klínískt próf undir eftirliti sérfræðinga á 48 konum í 4 og 8 vikur.

Hvað ef farði gæti 
umbreytt húðinni þinni á 4 vikum*?

TEINT VISIONNAIRE
SKIN-PERFECTING MAKEUP DUO

DÖKKIR BLETTIR – HÚÐHOLUR – HRUKKUR

EFTIR 4 VIKUR:

Stærð dökkra bletta  - 17%
Hrukkur  - 10%

Stærð húðhola  - 8%

EFTIR 8 VIKUR:

Stærð dökkra bletta - 29%
Hrukkur - 22%

Stærð húðhola - 17%

LANCÔME DAGAR Í HAGKAUP
KRINGLUNNI, HOLTAGÖRÐUM, SMÁRALIND, SKEIFUNNI,

GARÐABÆ, SPÖNGINNI, AKUREYRI OG SELFOSSI

4. – 10 APRÍL.
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SAMFÉLAGSMÁL „Við erum að tala 
um mjög gróft ofbeldi þegar menn 
eru farnir að skipuleggja verknað-
inn líkt og í þessum brotum,“ segir 
Guðrún Jónsdóttir, talskona Stíga-
móta. Í nýrri ársskýrslu samtak-
anna kemur fram lyfjanauðgunum 
fjölgaði á síðasta ári. Ljóst þykir að 
brotavilji gerenda sé einbeittur enda 
þurfi að hafa töluvert fyrir verknað-
inum og hann sé skipulagður fyrir 
fram. 

Alls leituðu 22 einstaklingar 
til Stígamóta í fyrra eftir að hafa 
verið byrlað ólyfjan og nauðgað í 
kjölfarið. Það eru fleiri tilvik en 
nokkru sinni áður. Í flestum tilvik-
um kemur gerandinn lyfinu, sem er 
í duft- eða töfluformi, fyrir í glasi 
þolanda sem missir minnið og hluta 
meðvitundar. 

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að tveir skemmtistaðir í 
borginni séu oftar nefndir en aðrir 
í tengslum við mál af þessu tagi. 
Þetta eru B5 við Bankastræti og 
Austur við Austurstræti. 

„Þetta er ofboðslega erfitt fyrir 
alla að eiga við. Ef manneskja hefur 
einbeittan ásetning þá er svo lítið 
sem við getum gert. Ég held reglu-
lega fundi með mínu starfsfólki og 
við höfum búið okkur til verkferla. 
Við erum alltaf að reyna að gera 
betur og reynum að vera mjög vak-
andi. Okkur er alls ekki sama og 
ég fagna umræðunni,“ segir Björn 
Jakobs son, eigandi B5. 

Ásgeir Kolbeinsson er eigandi 
Austur. Hann segist með vitaður 
um vandann og hafa nú þegar ráð-
ist í aðgerðir vegna þessa. „Við 

gerum auðvitað allt sem við getum 
og þegar við verðum varir við eitt-
hvað þessu líkt þá tökum við á því 
um leið.“ Aðspurður segir hann ekki 
óeðlilegt hlutfallslega séð að mál 
sem þessi komi oft upp á stöðunum 
tveimur þar sem þeir séu mjög vin-
sælir og fjölsóttir.  

Aðrir skemmtistaðaeigendur 
sem rætt var við segjast fremur 
vanmáttugir gagnvart málum sem 
þessum og kalla eftir samstilltu 
átaki lögreglu og annarra skemmti-
staðaeigenda til þess að uppræta 
megi vandann. 

Mikil umræða var um lyfja-
nauðganir á síðasta ári þegar 
Thelma Dögg Guðmundsdóttir ýtti 
úr vör átaki gegn slíkum nauðgun-
um eftir að henni var byrluð ólyfjan 
á B5. Hún varð þess vör og leitaði 
aðstoðar dyravarða, sem skeyttu 
litlu um málið á þeirri stundu. „Ég 
er ekki hissa á þessari fjölgun og 
það er mín tilfinning að flestir 
þekki til að minnsta kosti einnar 
manneskju sem lent hefur í þessum 
aðstæðum,“ segir Thelma Dögg. 
Hún hyggst standa fyrir sams konar 
átaki í ár. „Það er svo mikilvægt að 
halda umræðunni á lofti því við 
erum svo gjörn á að hunsa vanda-
málin.“  maria@frettabladid.is

Lyfjanauðgunum fjölgaði í fyrra
Alls leituðu 22 aðstoðar vegna lyfjanauðgana í fyrra. Þetta kemur fram í nýrri ársskýrslu Stígamóta. Fréttablaðið hefur heimidlir fyrir að 
lyfjanauðganamál tengist oft tveimur skemmtistöðum. Kona sem varð fyrir lyfjanauðgun segir þörf á vakningu og úrbótum í lögum. 

ÁRSSKÝRSLAN KYNNT Í GÆR  Guðrún Jónsdóttir, talskona Stígamóta (önnur frá hægri), kynnti ársskýrsluna á fundi í gær. Í 
skýrslunni kemur meðal annars fram að 22 urðu fyrir lyfjanauðgun í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég einangraði mig og er enn að vinna úr mínum 
málum í dag. Það er verst að vita ekki neitt. Heldur hafa 
bara á tilfinningunni að eitthvað hræðilegt hafi gerst,“ 
segir ung kona sem varð fyrir lyfjanauðgun. Hún segist 
hafa fyllst vanmáttarkennd þegar ekkert fannst í blóði 
hennar við komu á Neyðarmóttöku tæpum sólarhring 
eftir inntöku drykkjar. Konan var þó algjörlega viss um 
að glæpur hefði átt sér stað.

 Forsaga málsins er sú að konan hafði verið að vinna 
á næturvakt á bar og hugðist, að vakt lokinni, drekka 
glas sem staðið hafði á barborðinu, óhreyft að hún hélt. 
Hún veit síðan ekki af sér fyrr en daginn eftir þegar 
hún vaknaði með karlmann ofan á sér. Augljóst var að 
kynferðismök höfðu átt sér stað. Konan segist sannfærð 
um að það hafi ekki verið með hennar vilja. Þrátt fyrir 

að sokkabuxur hennar hafi verið rifnar við kynfæri og 
hún með sýnilega áverka dugði það ekki til við að ná 
fram ákæru í málinu. Við skýrslutöku hjá lögreglu gat 
konan ekki gert grein fyrir því hvernig áverkarnir höfðu 
komið til sökum óminnisástands. „Ég veit það kann að 
hljóma skringilega en ég vildi að ég hefði minninguna 
um brotið. Í staðinn hef ég bara sannfæringu mína og 
það er svo erfitt að vita að brot hafi átt sér stað, en 
geta samt ekki sagt nákvæmlega hvað gerðist. Það gerir 
mann svo vanmáttugan,“ segir hún. Maðurinn bar af 
sér sakir og sagði konuna hafa verið samþykka verknað-
inum en mjög ölvaða. Hún hefur nú unnið að mestu 
úr reynslu sinni en segir þörf á vakningu í samfélaginu 
og kallar eftir úrbótum í lögum er snúa að kynferðis-
ofbeldi. 

DRAKK EINN DRYKK OG RANKAÐI VIÐ SÉR 10 KLUKKUTÍMUM SEINNA

  Það er mín tilfinning 
að flestir þekki til að 
minnsta kosti einnar 

manneskju sem hefur lent 
í þessum aðstæðum.  
Thelma Dögg Guðmundsdóttir  

í forsvari átaks gegn lyfjanauðgunum

Tugir látnir eftir rigningu 

1 ARGENTÍNA Tugir manna hafa 
látist af sökum flóða í Buenos 

Aires í Argentínu undanfarna daga. 
Gríðarlega mikil rigning dundi í 

nokkrar klukkustundir á héraðinu, 
300 til 400 millimetrar. Mikil flóð 
urðu, enda víða lélegt holræsakerfi. 
Margir þeirra sem létust sátu fastir í 
bílum sínum. 

350 þúsund manns hafa orðið fyrir 
barðinu á flóðunum með einhverjum 
hætti og þúsundir hafa þurft að yfir-
gefa heimili sín. 

Hætta að leita að Kony

2 ÚGANDA Yfirvöld í Úganda hafa 
hætt að leita að stríðsherranum 

Joseph Kony í nágrannaríkinu Mið-
Afríkulýðveldinu. 

Kony var leiðtogi Frelsishers 
drottins, uppreisnarmanna í Úganda. 
Hann er ákærður fyrir stríðsglæpi 
fyrir Alþjóðaglæpadómstólnum. 

Uppreisnarmenn tóku völdin í 
Mið-Afríkulýðveldinu fyrir tíu dögum 
og segja stjórnvöld í Úganda að upp-
reisnarmennirnir séu ekki hliðhollir 
þeim. Talið er að Kony og hans menn 
séu í felum í skógum Mið-Afríkulýð-
veldisins. 3 FRAKKLAND Meðlimir í 

Femen-femínistahreyfingunni 
mótmæltu íslamistum í París í gær. 
Þessi maður reifst við konurnar á 
mótmælafundinum.  NORDICPHOTOS/AFP

HEIMURINN
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2

3
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1 2 3 4VANDI ÞJÓÐSKRÁR ÍSLANDS

Skráningarkerfi Þjóðskrár Íslands 
er úrelt. Alþingi setti lög um Þjóð-
skrána árið 1952, en vart þarf að 
taka fram að þá var ekki hægt að sjá 
fyrir þær samfélagslegu breytingar 
sem áttu eftir að verða á Íslandi á 
næstu áratugum. 

Hálfur kílómetri af skjölum
Gagnagrunnur Þjóðskrár er keyrð-
ur af tölvukerfi sem keypt var til 
landsins árið 1986, sem gerir það að 
verkum að nútímaforritun og tölvu-
kóðar samræmast því illa. Stór hluti 
þeirra viðkvæmu og mikil vægu 
upplýsinga sem Þjóðskrá á að halda 
utan um er enn geymdur í skjala-
möppum á völdum stöðum á land-
inu. Þegar skrifstofur stofnunar-
innar fluttu fylgdu þeim um fimm 
hundruð hillumetrar af pappírs-
gögnum. 

Vinnur aftur í fornöld
Sólveig J. Guðmundsdóttir, forstöðu-
maður Þjóðskrár, segir einu leiðina 
út úr vandanum þá að hugsa kerfið 
allt upp á nýtt. Brýnt sé að fá nýtt 
tölvukerfi og laga það að nýjum og 
breyttum tímum þar sem flækju-
stigið sé orðið það hátt að ekki sé 
hægt að þróa núverandi kerfi áfram.

„Mér líður stundum eins og ég sé 
að ganga inn í fornöld þegar ég kem 
í vinnuna,“ segir hún. „Við erum 
alltaf að átta okkur betur á því 
hversu mikið verk við eigum fyrir 
höndum. Vandkvæðin eru mikil og 
flækjustigin mörg, sem blandast svo 
saman við lagaumhverfi frá miðri 
síðustu öld.“ Hún bætir við að ekki 
nema hluti þeirra upplýsinga sem 
þurfa að vera skráðar séu það í raun 
og veru. Þá sé kerfið sjálft svo gam-
alt að varla er hægt að gera nokkrar 
breytingar á því þar sem tæknin til 
þess er ekki til. 

Ekki liggur fyrir nákvæm kostn-
aðargreining vegna uppsetningar 
nýs kerfis hjá Þjóðskrá, en Sólveig 

segir ljóst að það hlaupi á mörg 
hundruð milljónum króna. 

„Ef fólk heldur að þetta eigi eftir 
að kosta um 200 milljónir, þá er það 
mikill misskilningur,“ segir hún, en 
bætir við að nú sé í gangi vinna til 
að átta sig á umfangi verkefnisins. 

„Við erum plásslaus“
Skrifstofur Þjóðskrár og megnið 
af skjalageymslum hennar eru til 
húsa í Borgartúni 21. Mikill hluti 
gagnanna er á pappír sem taka 
mikinn hluta húsnæðisins.

„Við erum plásslaus,“ segir Sól-
veig. „Það er voðalega lítið sem 
heitir að ýta bara á „enter“ og þá 
koma upplýsingarnar út.“ 

Hún bendir á að það verkefni sem 
fylgi því að endurgera Þjóðskrá sé 
ekki síður innskráningarferli. 

„Maður dregur bara djúpt and-
ann því eðlilega sjá menn ekki svona 
fyrir sér árið 2013. Fólk sér ekki 
þessa fimm hundruð hillumetra af 
pappír, en það er raunstaðan.“ 

Þjóðskrá hefur orðið út undan
Sólveig segir að vissulega sé hægt 
að fara í „plástraleiðangur“ á svona 
gömlu kerfi sem Þjóðskráin bygg-
ir á, en hún sé of lituð af úreltu 
lagaumhverfi og því kallar hún á 
alhliða endurskoðun á kerfinu. Hún 
kallar því eftir athygli Alþingis og 
ráðamanna í samfélaginu á þessum 
brýna vanda. Þarfirnar séu einfald-
lega ekki þær sömu og þær voru. 
„Ég veit ekki af hverju þessi skrá 
hefur aldrei farið í þann fókus sem 
hún þarf að gera,“ segir hún. 

Ljóst þykir að nauðsynlegt er að 
endurgera þjóðskrá frá grunni svo 
hún geti sinnt hlutverki sínu. Hafa 
ber í huga að hún er í raun það eina 
sem snýr sannarlega að Íslending-
um öllum. 

Þjóðskrá skal endurgerð frá grunni
Forstöðumaður þjóðskrár segir tölvukerfi stofnunarinnar úrelt. Henni líður eins og hún gangi inn í fornöld þegar hún kemur til vinnu. 
Stór hluti upplýsinga er enn geymdur á pappírsformi. Verkefnið fram undan er tímafrekt og kostnaðarsamt en snertir Íslendinga alla.

ÁRIÐ 2012...

RÚMLEGA 70 HANDUNNIN VOTTORÐ Á DAG

Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra ætlar að beita sér 
fyrir því á komandi kjörtímabili að vandi þjóðskrár sé leystur. 
Hann hafi alla tíð verið einarður stuðningsmaður stofnunar-
innar og vilji veg hennar sem mestan. 

„Ég hef mikinn skilning á því að Þjóðskrá þurfi að búa 
yfir öllum þeim besta tækjakosti sem völ er á vegna þess að 
stofnunin gegnir slíku lykilhlutverki í innviðum upplýsinga-
samfélagsins og er ansi nærri hjartanu í því þegar hið 
opinbera er annars vegar,“ segir hann. „Ég sé hlutverk 
hennar fara mjög vaxandi á komandi árum og því hef ég 
lagt áherslu á að hún haldi utan um þá gátt sem fólk og 
fyrirtæki fara inn um þegar það leitar upplýsinga hjá hinu 
opinbera. Ég mun ekki láta mitt eftir liggja í því að leysa 
hennar vanda og mun beita þrýstingi á næsta kjörtímabili.“

Ögmundur bætir við að nauðsynlegt sé að horfa 
til annarra Evrópulanda þar sem gífurlegum fjár-
munum sé varið í tölvukerfi til að auka sparnað 
og öryggi notenda. „Í nýtingu góðrar tölvutækni 
er fólginn gríðarlegur sparnaður og mörg 
ríki verja gríðarháum upphæðum í 
rafrænar framfarir til þess að gera 
alla stjórnsýslu og öll viðskipti og 
samskipti fólks sem auðveldust og 
ódýrust,“ segir hann. „Það á fyllilega 
við að það er dýrt að vera fátækur og 
hafa ekki getað stigið þessi skref.“ 

➜ Mun beita þrýstingi til að leysa vandann

Sunna 
Valgerðardóttir
sunna@frettabladid.is

  Maður dregur bara 
djúpt andann því eðlilega 
sjá menn ekki svona fyrir 

sér árið 2013.
Sólveig J. Guðmundsdóttir
forstöðumaður þjóðskrár

ÞJÓÐSKRÁ FRÁ 1952

HVAÐ ER SKRÁÐ Í 
ÞJÓÐSKRÁ ÍSLANDS?

1952

1962

1986

1987

1992

2000

2005

2007

2008

2009

2011

Barnsfæðing, ættleiðing, nafn-
gjöf, mótuð miðlun, framleiðsla 
kennitölu, kynbreyting, bann-
merking, trúfélagsaðild, andlát, 
feðrun, forsjá barns, hjúskapar 
/ sambúðarskráning, búseta og 
lögheimili, ríkisfang, vottorð og 
skilríki, upplýsingaþjónusta.

Þjóðskrá verður til 
á árunum 1952 til 
1953.

Þjóðskrá tölvuvædd. 
Lengd nafnasvæðis 
31 stafbil.

Lögheimilisflutn-
ingur skráður í sér 
gagnagrunn.

Fæðingarskýrslur 
berast rafrænt.

Fæðingarskýrslur 
allra fædda á Íslandi 
skannaðar í gagna-
grunn.

Útgáfa kennitölu 
fyrir einstaklinga 

utan þjóðskrár.

Nýtt notendaviðmót 
þjóðskrárkerfis.

Allar nafnabreytingar 
verða verkefni þjóð-

skrár.

Samnorræn flutn-
ingsvottorð berast 

rafrænt.

Núgildandi lög um 
almannaskráningu 

taka gildi.

Merkisatburðir í lífi fólks eru 
skráðir í þjóðskrána, frá fæðingu 
til andláts. Flesta þarf að skrá 
handvirkt. Gjafir sem 

gefa auga leið

Canon IXUS
myndavélar

Verð frá: 
29.900 kr.

Borgartúni 37, Reykjavík / Kaupangi, Akureyri / netverslun.is

Gjafir sem 
gefa auga leið

Canon IXUS
myndavélar

Verð frá: 
29.900 kr.

Borgartúni 37, Reykjavík / Kaupangi, Akureyri / netverslun.is

GAMAL-
DAGS 
KERFI 
 Gagna-
grunnur 
þjóðskrár 
er keyrður 
í tölvukerfi 
frá 1986. 
Stór hluti 
þeirra við-
kvæmu og 
mikilvægu 
upplýsinga 
sem þjóð-
skrá heldur 
utan um er 
enn geymd-
ur í skjala-
möppum. 

6.052
símtöl á mánuði.

109 
manns 
leita til afgreiðslunnar á dag.

17.567 VOTTORÐ 
VORU SELD. ÖLL VOTTORÐ ERU 

HANDUNNIN ÞAR SEM KERFI TIL 
AÐ HALDA UTAN UM VOTTORÐA-

ÚTGÁFU ER EKKI TIL.

50% 
viðskiptavina eru erlendir ríkisborgarar.

18 MANNS 
VINNA Í 

SKRÁNINGAR-
DEILD ÞJÓÐ-

SKRÁR.

4 STÖÐUGILDI 
LÖGFRÆÐINGA 

ERU HJÁ 
STOFNUNINNI.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



2 AF HVERJUM 5
HAFA SAFNAÐ FYRIR 
FERÐALAGI

Samkvæmt sparnaðarkönnun Capacent og Arion banka

Einfaldasta leiðin til að safna fyrir því sem þig langar í er 
að setja þér markmið og leggja fyrir.  

Þú getur nýtt þér fjölbreyttar sparnaðarleiðir Arion banka 
í ýmsum tilgangi, til lengri eða skemmri tíma, með stór eða 
smá markmið. 

Fjárhæðaþrep 30 er hávaxtareikningur með óverðtryggða 
breytilega vexti. Vextirnir eru þrepaskiptir eftir inneign og 
byrja í 4,05%. Engin lágmarksupphæð er á reikningnum.

Farðu inn á arionbanki.is/sparnaður og skoðaðu hvernig þú 
nærð þínum markmiðum eða hafðu samband við næsta útibú 
Arion banka.

HVERJU LANGAR ÞIG
AÐ SAFNA FYRIR?

FJÁRHÆÐAÞREP 30

4. ÞREP

3. ÞREP

FJÁRHÆÐAÞ

4. ÞREP

3. ÞREP

1. ÞREP

2. ÞREP
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Átakið Grænn apríl hófst í 
gær, en því er ætlað að auka 
umhverfis vitund almennings hér 
á landi. Þetta er þriðja árið í röð 
sem Grænn apríl er haldinn. 

Átakinu var hrundið af stað 
á Reykjavík Natura hótelinu í 
gær af fulltrúum átaksins og 
bakhjörlum þess. Bakhjarlarn-
ir skrifuðu undir yfirlýsinguna 
„Smart að vera umhverfisvænn“, 
þar sem fram kemur að þeir vilji 
sem einstaklingar, fyrirtæki 
og samfélag vera í fararbroddi 
þegar kemur að umhverfis-
málum. 

Ætlun verkefnisins er að hvetja 
framleiðendur og seljendur 
umhverfisvænna hluta til þess 
að auglýsa og kynna þá, svo að 
almennir neytendur geti valið þá 

vöru og þjónustu umfram annað. 
Icelandair Hotel Reykjavík 

Natura, Tryggingamiðstöðin, 
Olís, 365 miðlar, umhverfisráðu-
neytið og Reykjavíkurborg styðja 
við Grænan apríl. „Við erum afar 
þakklátar fyrir að hafa fengið 
góða og trausta bakhjarla með 
okkur í Grænan apríl í ár. Eink-
um og sér í lagi að fá sterk og 
framsækin fyrirtæki í lið með 
okkur sem skilja hversu mikil-
vægt það er að sinna umhverf-
inu,“ segir Guðrún Bergmann, 
annar verkefnastjóri Græns 
apríl. Hún segir einnig mikilvægt 
að bæði umhverfisráðuneytið og 
Reykjavíkurborg hafi stutt verk-
efnið frá upphafi, það sýni að 
stefna stjórnvalda sé í samræmi 
við markmið Græns apríl.  - þeb

Átakið Grænn apríl hófst í þriðja sinn í gær: 

Þykir smart að vera 
umhverfisvænn

HRUNDIÐ AF STAÐ  Sólborg Steinþórsdóttir frá Hotel Reykjavík Natura, Kjartan 
Vilhjálms son frá Tryggingamiðstöðinni, Guðrún Bergmann hjá Grænum apríl, 
Guðrún Jónsdóttir hjá Olís, Ari Edwald, forstjóri 365 miðla, og Ingibjörg Gréta Gísla-
dóttir hjá Grænum apríl skrifuðu undir yfirlýsinguna í gær.  MYND/HELENA STEFÁNSDÓTTIR

SHIFT_

NISSAN

QASHQAI

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Bílahúsið
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

FJÓRHJÓLADRIFINN QASHQAI 
DÍSIL FRÁ 5.090 ÞÚS. KR.

ENGIN FURÐA AÐ QASHQAI ER SVONA VINSÆLL

Flestir sem hafa keypt sér nýjan jeppling á árinu 2012 hafa valið Nissan Qashqai. 
Þeir sem kaupa Qashqai eru að leita að fallegum fjórhjóladrifnum bíl, sem er 
hagkvæmur í rekstri og góður í endursölu.

Eldsneytisnotkun einungis frá 4,6l/100km.

· 20 cm veghæð

· Litaðar rúður 

· Tölvustýrð loftkæling

· 5 stjörnu einkunn í EURO Ncap

· Fjórhjóladrif með LOCK stillingum

· Handfrjáls Bluetooth símabúnaður

· Bakkskynjari

· 17“ álfelgur og margt fleira
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Ekki er nóg að vera í vel byggðu 
húsi sem getur staðið af sér jarð-
skjálfta heldur ættu þeir sem búa 
á jarðskjálftasvæðum að gæta 
þess að ganga vel frá innanstokks-
munum svo þeir valdi ekki skaða 
ríði stór skjálfti yfir.

„Það er mikilvægt að fólk gangi 
þannig frá heimilum sínum að það 
sé sem minnst hrunhætta,“ segir 
Magnús Tumi Guðmundsson, pró-
fessor í jarðeðlisfræði við Háskóla 
Íslands. 

Hann segir íslensk hús sem upp-
fylla reglugerðir sem settar voru á 
sjöunda áratug síðustu aldar eiga 
að standa af sér jarðskjálfta. Hætt-
an sé því mest á því að lenda undir 
hlutum sem fari á hreyfingu í jarð-
skjálfta.

Hillur og skápa ætti að festa við 
veggi með þar til gerðum festing-
um. Til að forðast óþarfa eignatjón 
er gott að geyma brothætta innan-
stokksmuni ekki þar sem þeir geta 
dottið auðveldlega. 

Nánari upplýsingar um viðbrögð 
við jarðskjálftum má finna í síma-
skránni og á vef Almannavarna.

 brjann@frettabladid.is

Mikilvægt að búa 
sig undir skjálftann
Íbúar jarðskjálftasvæða ættu að gera allt sem hægt er til að verja sjálfa sig og eigur 
sínar fyrir tjóni. Ganga ætti frá heimilum þannig að sem fæst geti hrunið í skjálfta.

HÆTTA  Íslensk hús eru flest byggð til að þola jarðskjálfta. Fólki stafar því yfirleitt 
mest hætta af innanstokksmunum sem detta í jarðskjálftum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HVAÐ SKAL GERA?
■ Leita skjóls, til dæmis í dyragætt, í horni þar sem tveir burðarveggir koma 

saman eða undir borði.
■ Krjúpa, skýla höfði og halda sér.
■ Halda ró sinni.
■ Ef fólk er úti er best að fara ekki inn fyrr en hættan er liðin hjá og forðast 

að vera nærri húsum þar sem eitthvað gæti hrunið.

HVAÐ BER AÐ VARAST?
■ Að hafa hillur og skápa upp við veggi sem ekki eru festar við veggina.
■ Að vera með þungar myndir og myndir í glerrömmum hangandi yfir 

rúmum.
■ Að vera með vasa og aðra þunga hluti hátt uppi í hillum.
■ Að vera með eitthvað sem getur dottið yfir rúmi.

Í JARÐSKJÁLFTA

  Það er mikilvægt að 
fólk gangi þannig frá 

heimilum sínum að það sé 
sem minnst hrunhætta.

Magnús Tumi Guðmundsson prófessor
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EFNAHAGSMÁL Af löndum Efnahags- 
og framfarastofnunarinnar OECD 
var 12 mánaða verðbólga í febrúar 
síðastliðnum næstmest á Íslandi, 
tæp 4,9 prósent. Einungis í Tyrk-
landi var verðbólgan meiri, 7,0 pró-
sent.

Tölur fyrir febrúar frá Ástralíu 
og Nýja-Sjálandi liggja ekki fyrir 
en síðustu mælingar þar sýndu 2,2 
og rúmlega eins prósents verðbólgu. 
Í Japan mældist 0,6 prósenta verð-
hjöðnun í febrúar og verðlag í Sviss, 
Svíþjóð og Portúgal stendur í stað.

Í öllum löndum OECD var meðal-
verðbólga 1,8 prósent í febrúar, en 
var 1,7 prósent í mánuðinum þar á 
undan. Hér jókst verðbólgan um 0,7 
prósentustig á sama tíma, en hefur 
farið hjaðnandi síðan því tölur frá 
því í mars sýna hér 3,9 prósenta 
verðbólgu.

Í tilkynningu sem fylgir neyslu-
verðsvísitölu OECD segir að í með-
altalstölunum jafni sig út 1,6 pró-
sentustiga hækkun á orkuverði og 
0,3 prósentustiga lækkun matar-
verðs. - óká

Tólf mánaða meðalverðbólga í löndum OECD jókst lítillega í febrúar og var 1,8 prósent:

Á Íslandi mælist verðbólgan næstmest

Gengi krónunnar styrktist um 6,6 
prósent frá áramótum til marsloka 
í ár. Fram kemur hjá Grein-
ingu Íslandsbanka að þessi 
þróun skeri sig úr þegar 
horft er til sama tímabils 
síðustu ár.

Bent er á að í fyrra 
hafi krónan veikst um 
5,7 prósent á sama 
tímabili og árið 2011 
hafi veikingin numið 
3,6 prósentum. „Krónan 
er nú á svipuðum slóðum 
og um miðjan september síðast-

liðinn og er því gengisveikingin 
sem varð á síðasta fjórðungi árs-
ins 2012 að fullu gengin til baka,“ 

segir í umfjöllun Grein-
ingar. „Skýringar á 
ólíkri þróun krónu nú 
miðað við síðustu ár 
liggja að mati okkar 
í aðgerðum Seðla-

bankans, betra jafn-
vægi á þjónustuviðskipt-

um yfir vetrartímann og 
líklega einnig í tilfærslu árs-

tíðarsveiflunnar sem einkennt 
hefur krónuna síðustu árin.“  - óká

Viðsnúningur í gengisþróun á fyrsta fjórðungi:

Krónan hefur styrkst á árinu

Land Verðbólga í febrúar 2013

ÁRSVERÐBÓLGA
Í VÖLDUM

LÖNDUM/SVÆÐUM

Frakkland 1,0%

Þýskaland 1,5%

Meðaltal OECD landa 1,8%

Meðaltal ESB landa 1,8%

Ítalía 1,9%

Meðaltal evrulanda 2,0%

Bandaríkin 2,0%

Bretland 2,8%

Ísland 4,9%

Heimild: Neysluverðsvísitala Efnahags-
og framfarastofnunarinnar OECD

Hugbúnaðarhúsið Maritech ehf. 
hefur breytt nafni sínu í Wise 
lausnir ehf. „Kennitalan helst 
óbreytt og nafnbreytingin kemur 
ekki til með að hafa áhrif á dag-
legan rekstur,“ segir í tilkynningu. 
Breytingin er fyrst og fremst sögð 
gerð til að styrkja vörumerkið Wise 
og samræma markaðsstefnuna við 
dótturfyrirtækið Wise Dynamics í 
Kanada.

Starfsmenn Wise lausna eru um 
80 talsins. Sjötíu starfa á Íslandi og 
tíu í Halifax í Kanada.  - óká

Maritech verður að Wise:

Sami rekstur 
með nýtt nafn

ÁTVR hagnaðist um 1,34 milljarða 
króna í fyrra. Til samanburðar var 
hagnaður ársins 2011 1,2 milljarð-
ar. Í fyrra jókst sala á áfengi um 
0,54% í lítrum talið en selt magn 
dróst saman á árunum 2009 til 
2011.

Sala á tóbaki dróst hins vegar 
saman hjá Vínbúðunum í fyrra, að 
reyktóbaki undanskildu. Sala nef-
tóbaks minnkaði um 4,9% og sala 
á sígarettum um tæp 3%.

Heildartekjur ÁTVR voru 26,6 

milljarðar króna í fyrra en þar 
af voru tekjur af sölu áfengis 17,8 
milljarðar og tekjur af sölu tóbaks 
8,7 milljarðar. Gjöld námu alls 25,2 
milljörðum. ÁTVR greiddi 1.050 
milljónir króna í arð til ríkissjóðs.

Þótt sala áfengis hafi aukist í 
fyrra er hún enn nokkru minni en 
á metárinu 2008 þegar seldir voru 
20,4 milljón lítrar. Í fyrra voru 
hins vegar seldir 18,5 milljón lítr-
ar, eða rúmlega 9% færri en árið 
2008. - mþl

ÁTVR skilaði 1,34 milljarða króna hagnaði í fyrra:

Sala ÁTVR á áfengi 
jókst á árinu 2012
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Stærstu lífeyrissjóðir lands-
ins verða helstu eigendur Skipta, 
móður félags Símans, verði hug-
myndir um fjárhagslega endur-
skipulagningu félagsins að veru-
leika. Samkvæmt tillögunum lækka 

skuldir félagsins 
úr 62 milljörðum 
króna í 27 millj-
arða.

„Þetta þýðir 
auðvitað að fjár-
magnskostnaður 
félagsins, sem 
hefur verið því 
þungur í skauti, 
lækkar mikið. 
Skuldirnar 

lækka mikið en þar að auki verða 
kjörin hagstæðari,“ segir Steinn 
Logi Björnsson, forstjóri Skipta.

Í janúar tilkynntu Skipti að 
ákveðið hefði verið að hefja fjár-
hagslega endurskipulagningu. 
Fyrir hana eru Skipti í raun 
stærsta fyrirtæki landsins sem 
ekki hefur farið í endurskipulagn-
ingu eftir að hafa lent í skulda-
vanda eftir bankahrunið.

Markaður F réttablaðsins 
hefur áður greint frá því að 
endurskoðunar fyrirtækið KPMG 
hafi verið fengið til að vinna til-
lögur að endurskipulagningu árið 

2011 en ákveðið var þá um haustið 
að nýta þær ekki og fresta endur-
skipulagningu um sinn. Frem-
ur var ákveðið að fylgja þriggja 
ára áætlun í rekstri félagsins 
sem miðað hefur að því að bæta 
rekstur félagsins. Sú áætlun hefur 
gengið ágætlega og hefur afkoma 
þess batnað til muna. Rekstrar-
hagnaður fyrir afskriftir, skatta og 
fjármagns liði var um átta milljarð-
ar í fyrra en til samanburðar var 
sama tala 5,4 milljarðar árið 2010.

Skuldastaða félagsins er hins 
vegar sem fyrr erfið. Alls námu 
skuldir samstæðunnar um 62 millj-
örðum um áramótin. Um helming 
þeirra má rekja til sambankaláns 
sem veitt var vegna kaupa á Sím-
anum við einkavæðingu hans árið 
2005. Skuldir vegna sambanka-
lánsins eru á gjalddaga í desember 
og þá er 22 milljarða skuldabréfa-
flokkur félagsins á gjalddaga í 
apríl 2014.

Bankarnir að baki sambanka-
láninu, Arion banki þeirra stærst-
ur, hafa veð í eignum Skipta. Að 
baki skuldabréfunum eru engin 
veð. Stærstu eigendur þeirra eru 
Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkis-
ins, Gildi lífeyrissjóður og Almenni 
lífeyrissjóðurinn.

Á þriðjudag voru kynntar til-
lögur að skilmálum endurskipu-
lagningarinnar. Klakki ehf., áður 
Exista, er fyrir hana eini eigandi 
Skipta en ljóst er að við hana mun 
eign Klakka þynnast út og verða 
óveruleg. Klakki hefur samþykkt 
tillögurnar.

Tillögurnar kveða á um að 
öllum skuldabréfunum verði 
breytt í eða skipt fyrir hlutafé. 
Í öðru lagi verður öllum kröfum 
Arion banka, sem ekki eru hluti 
af sambankaláninu eða öðrum 
veðlánum, breytt í eða skipt fyrir 
hlutafé. Í fjórða lagi verður sam-
bankalánið endurfjármagnað að 
fullu með annars vegar 19 millj-
arða láni frá Arion banka og hins 
vegar annarri fjármögnun upp á 
átta milljarða en nýju lánin verða 
tryggð með fyrsta veðrétti í eign-
um Skipta.

Eigendur skuldabréfanna þurfa 
nú að veita samþykki sitt fyrir 
endurskipulagningunni en þeir 
munu samkvæmt því fá á bilinu 
72,3% til 78,7% upp í kröfur sínar. 
Steinn Logi segist ekki eiga von á 
öðru en að endurskipulagningin 
hljóti samþykki enda hafa tillög-
urnar verið unnar í samvinnu við 
alla stærstu kröfuhafa. 

 magnusl@frettabladid.is

Skipti brátt í hendur 
stóru lífeyrissjóðanna
Tillögur að endurskipulagningu Skipta voru kynntar á þriðjudag. Samkvæmt þeim 
verða skuldir félagsins lækkaðar um 35 milljarða króna og fá lánardrottnar og eigendur 
skuldabréfa Skipta hlutafé á móti. Klakki, eigandi Skipta, tapar nær öllu sínu.

Skipti og stærsta dótturfélag þess, Síminn, hafa ítrekað 
verið til rannsóknar hjá samkeppnisyfirvöldum á síðustu 
árum. Nú síðast voru Skipti sektuð um 300 milljónir 
króna í febrúar vegna samkeppnisbrota. Þetta var þó 
ekki í eina skiptið sem samkeppnisyfirvöld hafa sektað 
annað þessara félaga því samanlagt hafa þau þurft að 
greiða 1,2 milljarða króna í sektir vegna samkeppnisbrota 
frá árinu 2010. Í tengslum við sektargreiðsluna í febrúar 
var hins vegar gerð heildarsátt um að ljúka þeim málum 
Skipta og Símans sem Samkeppniseftirlitið hefur haft til 
rannsóknar.

Samkvæmt sáttinni viðurkenna Skipti ekki brot á 
samkeppnislögum en samþykkja þó, auk þess að greiða 
sektina, að grípa til ákveðinna breytinga á skipulagi sam-
stæðunnar til að efla samkeppni. Nánar tiltekið verður 
nú gerður skýr aðskilnaður á milli annars vegar grunn-
kerfa samstæðunnar, sem Míla rekur, og hins vegar 
smásölustarfsemi Símans. Þetta er gert til að tryggja 
að keppinautar Símans sitji við sama borð þegar 

kemur að aðgangi að grunnfjarskiptakerfum og kaupum 
á fjarskiptaþjónustu af samstæðunni á heildsölustigi.

Steinn Logi Björnsson, forstjóri Skipta, segir að skipu-
lagsbreytingarnar eigi ekki að hafa veruleg neikvæð áhrif 
á rekstur samstæðunnar. „Á síðustu árum hefur orðið 
gríðarlegur rekstrarbati sem hefur byggst á aðgerðum í 
rekstri og hagræðingu. Það var lykilatriði hjá okkur við 
gerð þessarar sáttar að hún myndi ekki snúa við þeim 
hagræðingar aðgerðum sem við höfum ráðist í. Á þá kröfu 
var fallist þannig að við eigum ekki von á því að þetta 
muni hafa verulega neikvæð áhrif á rekstrarafkomuna þó 
þetta gæti minnkað möguleika á frekari hagræðingu en 
við höfum þegar gert ráð fyrir því. Þá má bæta við að ég 
held að það felist ákveðin tækifæri í þessari sátt,“ segir 
Steinn Logi.

Breytingar á samsteypunni vegna samkeppnisbrota

SÍMINN  Síminn er langstærsta dótturfélag Skipta en það á einnig Skjáinn, Mílu, Senu og Trackwell, svo nokkur félög séu nefnd.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STEINN LOGI 
BJÖRNSSON
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HALLDÓR

FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Í
dag eru rétt rúmar þrjár vikur til kosninga. Samkvæmt 
skoðanakönnunum er Framsóknarflokkurinn stærstur, 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur aðeins einu sinni mælst 
minni og stjórnarflokkarnir tveir, Vinstri græn og Sam-
fylking, bíða afhroð. Stærsta nýja framboðið er Björt 

framtíð, afleggjari frá Besta flokknum sem vann stórsigur í 
Reykjavík í síðustu sveitarstjórnarkosningum.

Þetta eru allt stórtíðindi og það verður hart barist á næstu 
vikum. Mjög margir kjósendur eru enn óákveðnir og fylgið 

virðist vera á floti. Um tuttugu 
þúsund nýir kjósendur eru á 
kjörskrá og kannanir benda til 
að sá kjósendahópur sé ekkert 
endilega hallur undir stóru 
flokkana. 

Þannig myndu Píratar fá 
örugga fimm þingmenn, sam-

kvæmt síðustu skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2, ef 
atkvæði nýrra kjósenda fengju að ráða. Þegar allir kjósendur 
eru annars vegar ná Píratar ekki yfir fimm prósenta þröskuld-
inn.

Nærri þriðjungur kjósenda í síðustu alþingiskosningum 
ákvað hvað hann ætlaði að kjósa á sjálfan kjördag. Þetta kemur 
fram í frétt á blaðsíðu 6 í Fréttablaðinu í dag. Fastafylgi stóru 
flokkanna er ekki eins tryggt og það hefur verið. Í dag er miklu 
meiri hreyfing á fylgi flokka, að því er virðist.

Það verður því hart barist um óákveðnu atkvæðin á næstu 
þremur vikum. Líklega verður það gert með stóryrtum lof-
orðum. Forsvarsfólk flokkanna á eftir að lofa meiru og meiru 
næstu vikur. Það eru litlar líkur á að hér fari fram umræða um 
hófsamar og skynsamlegar lausnir á málefnum þjóðarinnar. 
Miklu líklegra er að umræðan fari fram í stærri og stærri yfir-
lýsingum.

Stærsti flokkurinn samkvæmt könnunum er líka sá flokkur 
sem hefur lofað mestu. Um þriðjungur kjósenda segist ætla að 
kjósa Framsóknarflokkinn. Hann mælist stærstur. Andstæð-
ingar væna flokkinn um lýðskrum og segja kosningaloforðin 
allt of stór. Stuðningsmenn formannsins, Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar, svara því til að þeirra maður hafi staðið í 
lappirnar í Icesave-málinu. Hann virðist eiga fullt inni hjá 
þjóðinni sem var sammála honum þegar kom að því að hafna 
Icesave-samningnum. Það gerði fólk þrátt fyrir spár um að 
Ísland yrði að Kúbu norðursins ef ekki yrði samið.

Það er því ekki nema von að nærri þriðjungur þjóðarinnar 
yppi öxlum þegar sérfræðingar segja að kosningaloforð Fram-
sóknar um að lækka skuldir heimilanna muni velta hér öllu 
á hliðina. Fólk hefur misst traust á slíkum yfirlýsingum og 
veit fyrir víst að ástarbréfaviðskipti Seðlabanka til dæmis og 
endurreisn bankakerfisins kostuðu okkur meira en tillögur 
Framsóknar eiga að kosta.

Litlar líkur eru á að Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fatist 
flugið á næstu þremur vikum. Við eigum samt eftir að sjá 
hvernig fylgi hans mun sveiflast á næstu vikum þegar aðrir 
flokkar byrja að lofa meiru og meiru. 

Síðustu ár hafa einkennst af því að verið 
sé að segja okkur hversu erfitt líf okkar 
sé, hversu bratt við fórum fyrir hrun og 
hvernig við eigum ekkert annað skilið 
en að þurfa nú að greiða fyrir það með 
skattahækkunum. Skattalækkanir eru ein-
hver fjarlæg Útópía sem verður ekki í boði 
næstu árin eða áratugina. Þessi vísa hefur 
verið oft kveðin, svo oft að við höfum öll 
fengið nóg. Það þarf ekki að árétta það 
hvert þessi skilaboð og þessi stefna hefur 
leitt okkur. Flest heimili finna fyrir þeirri 
staðreynd á eigin skinni að ráðstöfunar-
tekjurnar hafa dregist saman um 20% á 
undanförnum árum og lífsgæðin sam-
kvæmt því.

Segjum satt–  það er hægt að lækka skatta
En þessi stöðugi áróður er ekki sann leikur, 
sama hversu oft honum er haldið fram. 
Leiðin út úr efnahagslægð er ekki skatta-
hækkanir heldur skattalækkanir. Þau lönd 
sem hafa náð einna mestum árangri í að 
vinna sig út úr kreppu eru þau sem fóru 
þá leið að hækka ekki skatta. Fyrrverandi 
forsætisráðherra Finna, Esko Aho, sagði í 
erindi á Viðskiptaþingi að skattalækkanir 
hefðu bjargað velferðarkerfi Finnlands á 
sínum tíma. Sagan segir okkur að þegar 
skattar hafa verið lækkaðir aukast skatt-
tekjur ríkisins því umsvif í samfélaginu 
aukast.

Auðveldari mánaðamót
En hvað er brýnast að gera? Tekjuskatts-
lækkanir eru þar efst á blaði, þær auka 
ráðstöfunartekjur heimilanna og hækka 
útborguð laun. Annað sem er gríðarlega 
mikilvægt er eldsneytiskostnaður, sem 
er stór útgjaldaliður fyrir flest heimili. 
Lækka þarf eldsneytisgjaldið til þess 
að minnka vægi þessa útgjaldaliðar og 
aftur, auka ráðstöfunartekjur. Annar 
stór útgjaldaliður er innkaupakarfan, 
með því að lækka tolla og vörugjöld er 
hægt að lækka vöruverð og auka enn við 
ráðstöfunar tekjur fjölskyldunnar – allt 
þetta gerir mánaðamótin auðveldari.

Það er hægt að bæta fyrir þær álögur 
sem fyrri ríkisstjórn hefur lagt á heimilin 
í landinu og gefa fjölskyldum von um 
betri framtíð. Látum ekki segja okkur 
að þetta sé ekki hægt, það er vel hægt 
að lækka skatta og gjöld og auka þannig 
ráðstöfunar tekjur. En til þess að svo megi 
verða þarf Sjálfstæðisflokkurinn að leiða 
næstu ríkisstjórn – eini flokkurinn sem 
mun lækka skatta og þar með auka ráð-
stöfunartekjur heimilanna í landinu.
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og gjöld og auka þannig ráðstöf-
unartekjur

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Lækkum skatta
SKATTAMÁL

Þórey 
Vilhjálmsdóttir
7. sæti á lista 
Sjálfstæðisfl okksins 
í Reykjavík suður 

NÝ
KILJA

„Snjöll 
og marg-
brotin.“

         S U N D A Y  T I M E S

Mikil hreyfing er á fylgi flokkanna:

Kosningaloforðin 
eru rétt að byrja

Hvað orsakar fylgisflæðið?
Stefanía Óskarsdóttir stjórnmála-
fræðingur var í samtali við Reykjavík 
síðdegis á Bylgjunni í gær þar sem 
hún var fengin til að greina ástæður 
þess að Framsókn eykur fylgi sitt á 
kostnað Sjálfstæðisflokks. Stjórnend-
ur spurðu hvort áhersla 
framsóknarmanna 
á verðtryggingu 
væri ekki lykillinn 
að flótta á milli en 
hún taldi það ekki 
spila stærstu rulluna. 
Þetta snerist líka um 
persónueiginleika for-
mannanna.
 

Sama röddin?
Sigmundur hefði það nefnilega með 
sér að hafa „góða og djúpa rödd“, 
meðfæddan eiginleika sem léði 
honum traustvekjandi framkomu. 
En mælti Sigmundur ekki með 
sömu djúpu röddinni á meðan fylgi 
Framsóknar mældist í algjöru 
lágmarki lungann af kjör-
tímabilinu?

Hver gefur tóninn?
Ekki eru allir á eitt sáttir 
um þau málefni sem eru 
efst á baugi í fjölmiðla-
umræðu kosninga-

baráttunnar. 
Þeirra á 

meðal 

er Mörður Árnason, þingmaður Sam-
fylkingar, sem furðar sig á því í viðtali 
við Smuguna að RÚV skuli ekki 
helga umhverfismálum sérstakan 
þátt í kosningaumfjöllun sinni. Það 
má vera hið besta mál að vekja 
athygli á því. Hitt er þó athyglis-
vert að í viðtölum Fréttablaðsins 

við forystumenn fimm stærstu 
flokkanna vék enginn þeirra að 
umhverfismálum, að undan-
skilinni Katrínu Jakobsdóttur hjá 
VG, í hálfgerðu framhjáhlaupi. 
Gæti vandinn frekar legið í því 

að stjórnmálaforingjarnir séu 
full deigir við að halda um-

hverfismálum á lofti?
 thorgils@frettabladid.is
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➜ Leiðtogar fráfarandi ríkis-
stjórnar hafa verið fastir í 
þessu gamla stjórnmálafari 
og iðulega skellt skolla-
eyrum við ábendingum sem 
ekki koma úr þeirra ranni.

Börkur Birgisson og Ann-
þór Karlsson afplána dóma 
á Litla-Hrauni. Það er að 
verða ár síðan þriðji fang-
inn, Sigurður Hólm, dó 
á Hrauninu. Allar götur 
síðan hafa Börkur og 
Annþór verið vistaðir á 
einangrunar gangi og liggja 
þeir undir grun um að hafa 
orðið Sigurði heitnum að 
bana.

Nú þegar verið er að 
vinda ofan af Guðmundar- og Geir-
finnsmálum, þökk sé Ögmundi 
Jónas syni dómsmálaráðherra, er 
vert að halda því til haga að maður 
sem er grunaður um glæp telst sak-
laus nema hann verði sannur að sök. 
Réttarkerfi þess tíma missti sjón-
ar á þessum sannindum með þeim 
afleiðingum að málin hafa legið eins 
og mara á þjóðinni í fjóra áratugi. 
Og ekki bara réttarkerfið: Stórir 
hópar í samfélaginu heimtuðu söku-
dólga og fólk úr heimi stjórnmála 

og fjölmiðla kynti undir 
svo úr varð eitruð blanda. 
Sökudólgarnir fundust m.a. 
vegna þess að það var argað 
að þeir yrðu að finnast. 

Til að réttarríkið standi 
undir nafni verður að 
tryggja sakborningum  rétt-
láta málsmeðferð. Alveg 
sama hvað þeir kunna að 
vera illa kynntir og bjóði 
ekki af sér góðan þokka. 
Sævar og félagar voru 

ekki neinir kórdrengir sem sóttir 
voru inn í fermingarveislu, eins og 
réttvísin orðaði það svo háðslega á 
sínum tíma. Börkur og Annþór eru 
ekki neinir kórdrengir heldur og 
framkoma Barkar í garð dómsvalds-
ins hefur síst orðið honum til fram-
dráttar, en réttarríkið á að hafa sinn 
gang fyrir því. 

Ófreskjuna Breivik er varla hægt 
að nefna í sömu andrá og annað fólk, 
ekki heldur miður vel lukkaða kór-
drengi, en það er norsku samfélagi 

og réttarkerfi til ævarandi hróss 
að jafnvel hann fékk réttláta máls-
meðferð.

Fyrirfram dómar
Ég hef engar forsendur til að leggja 
mat á sekt eða sakleysi Barkar og 
Annþórs gagnvart ákæru um að 
vera valdir að dauða samfanga 
þeirra en ég hef áhyggjur af því að 
almannarómur telji þá seka fyrir 
fram. Ég óttast líka að réttvísin sé 
sama sinnis. Úr þeirri átt heyrðist 
að það hefði bara verið tímaspurs-
mál hvenær eitthvað þessu líkt 
gerðist. Sú hugsun kallast því miður 
á við ýmsa fyrirframdómana í Guð-
mundar- og Geirfinnsmálunum, s.s. 
þau orð þáverandi dómsmálaráð-
herra að þungu fargi væri létt af 
þjóðinni, þegar lögreglan lýsti því 
yfir hverjir hinir seku væru.

Hátt í ársvist á einangrunar-
gangi, með mjög takmörkuðum 
möguleikum á að hreyfa sig, getur 
varla verið mannbætandi. Er 

fangelsið svona vanbúið? Er verið 
að tryggja öryggi einhverra? Og 
það sem mestu skiptir: Fer ekki að 
bóla á krufningarskýrslu eftir allan 
þennan tíma svo botn fáist í þetta 
mál og hinni löngu einangrun megi 
ljúka? Ég held að það sé til bóta að fá 
svör við þessum spurningum. 

Mér dettur ekki í hug að mæla 
ofbeldisverkum bót. Fyrir mér 
mega og eiga ofbeldismenn að fá 
makleg málagjöld en enn og aftur: 
Þeir verða þá að vera sannir að sök, 
að undangenginni réttlátri máls-
meðferð. Besti punkturinn aftan við 
Guðmundar- og Geirfinnsmál er að 
þau endurtaki sig ekki.

Kórdrengir réttvísinnar
DÓMSMÁL

Hjörleifur 
Sveinbjörnsson
þýðandi

➜ Til að réttarríkið standi 
undir nafni þarf að tryggja 
sakborningum réttláta 
málsmeðferð. Alveg sama 
hvað þeir kunna að vera illa 
kynntir ...

BIKINÍ-ÁSKORUN

Allar nánari upplýsingar um 

námskeiðin, tímasetningu, 

verð og skráningu finnur

þú á www.hreyfing.is

Innifalið í námskeiðinu:
• Þjálfun og mataræði tekið í gegn

• Sérhannað æfingakerfi sem miðar að því að komast  úr stöðnun

 og tryggja að þú komist í þitt allra besta form

• Auka æfingaáætlun til að tryggja þátttakendum hámarksárangur

• Aðgangur að glæsilegri útiaðstöðu – jarðsjávarpotti

 og gufuböðum

• Dagleg hvatning, fróðleikur og aðgangur að uppskriftum frá 

 Ágústu Johnson á lokuðu heimasvæði inni á www.hreyfing.is

• Sérstakt mataræði sem dregur úr sykurlöngun og stuðlar

 að því að þú náir varanlegu þyngdartapi

• Mælingar – vigtun og fitumælingar – fyrir og eftir

• Kvöldstund í Blue Lagoon spa 

Taktu áskorun og vertu í þínu allra besta 
formi í sumar.  Vertu léttari á þér, léttari
í lund, sterkari og flottari!

Þegar stjórn-
málamaður 
þegir er hann 
yfirleitt bara 
að bíða eftir því 
að komast að. 
Sjaldgæfara er 
að menn hlusti í 
alvörunni á það 
sem „andstæð-
ingurinn“ hefur 
að segja.

Björt fram-
tíð vill breyta 
umræðuhefð 
íslenskra stjórnmála og hvet-
ur til þess að fólk tali saman af 
virðingu og láti af skítkasti og 
níði. Ekkert skítkast er raunar 
eina kosningaloforð flokksins. 
Sumum finnst það léttvægt 
markmið í stjórnmálabaráttu að 
hvetja til bættra samskipta, en 
það getur svo sannarlega skipt 
máli. 

Eitt mikilvægasta viðfangs-
efni næstu ríkisstjórnar verður 
að finna skynsamlega lausn á 
skuldavanda heimilanna. Brýnt 
er að vel takist til og því lykil-
atriði að allar leiðir sem nefnd-
ar hafa verið – og eiga jafn-
vel eftir að koma fram – verði 
skoðaðar með opnum huga. Við 
höfum ekki efni á því að þing-
menn þrátti um það fram eftir 
næsta kjörtímabili hvaða leið 
skuli fara og hver hafi fattað 
upp á hverju. 

Því miður er það þó svo að all-
nokkrar líkur eru á að svo verðì. 
Hversu oft höfum við ekki séð 
stjórnmálamenn afgreiða tillög-
ur annarra sem argasta bull og 
þvætting. Án þess að skoða þær 
að neinu marki.

Hægt að gera betur
Leiðtogar fráfarandi ríkis-
stjórnar hafa verið fastir í þessu 
gamla stjórnmálafari og iðulega 
skellt skollaeyrum við ábend-
ingum sem ekki koma úr þeirra 
ranni. Þeim hefði til að mynda 
betur borið gæfa til að hlusta á 
þá sem bentu á augljósa galla 
110% leiðarinnar, sem kostaði í 
kringum 50 milljarða og gagn-
aðist fáum. Nema lánastofnun-
um, því með henni var tryggt 
að fólk sem hefði kannski betur 
látið stofnununum eftir eignir 
sínar gat haldið áfram að borga. 
Um stund. 

Ekki var heldur hlustað á þá 
sem bentu á nauðsyn þess að 
setja þak á verðbætur. Þess-
vegna eru þær skuldir sem 
færðar voru niður í 110% mark-
ið að nálgast fyrra horf. Jafnvel 
gott betur. Flöt 20% leiðrétting 
hefði vitanlega farið sömu leið, 
ef gripið hefði verið til þess ráðs 
án þess að þaksetja verðbætur.

Það er ljóst að hægt er að 
gera betur í að laga stöðu 
heimilanna. Bankarnir stefna 
hraðbyri inn í nýtt góðæri og 
geta hæglega komið betur til 
móts við lántakendur. Staða 
Íbúða lánasjóðs er hinsvegar 
öllu verri, en einhvern veginn 
verður samt að koma til móts 
við þá sem eiga lán sín þar. Það 
er hins vegar engin lausn að 
færa niður skuldir en breyta í 
engu umhverfinu sem við búum 
við.  

Fyrsta skrefið er að tala 
saman. Hlustum á hvort annað 
með opnum huga. Það gildir 
einu hvaða góðar hugmyndir 
koma.

Þegar stjórn-
málamaður 
þegir

STJÓRNMÁL

Heimir 
Eyvindarson 
3. sæti á lista 
Bjartrar framtíðar í 
Suðurkjördæmi
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Ein er sú umræða sem 
verður æ mikilvægari: 
Hvernig mun Evrópu-
sambandið þróast á 
komandi árum? Áhersla 
stjórnmálanna undanfar-
ið hefur fyrst og fremst 
verið á að hafa hemil á 
þeirri krísu sem skekið 
hefur heiminn, stundum 
að því marki að erfitt er 
að greina hvort fylgt sé 
skýrri stefnu. Eftir fjöl-
marga fundi hefur leið-
togaráð ESB komist að 
þeirri niðurstöðu að unnið 
skuli að frekari samruna. Þessi 
leið hefur verið samþykkt, þó 
ekki án tregðu nokkurra aðildar-
ríkjanna, en hin þýska forysta 
(sem leggur til lausnir og streit-
ist gegn öðrum) hefur tekið þá 
afgerandi afstöðu að útiloka aðra 
valkosti frá umræðunni. Á síðustu 
þremur og hálfu ári hefur gömul 
umræða einnig komið fram í 
dagsljósið: Getum við ætlað öllum 
aðildarríkjunum að fara á sama 
hraða? Ef ekki, hvernig á þá að 
nálgast þessar aðstæður? Lausnin 
hefur verið fólgin í svokölluðum 
breytilegum samruna, en þannig 
geta sum lönd tekið frekari þátt 
í samrunanum, á meðan aðrir 
ílengjast í biðstofunni.

Þó getur verið erfitt að við-
halda þessari skynsamlegu 
nálgun. Sem dæmi má nefna að 
sáttmálinn um samræmi í ríkis-
fjármálum (e. fiscal compact) 
hefur verið samþykktur og full-
giltur af 25 aðildarríkjum – Bret-
land og Tékkland sögðu nei. Þetta 
er ekki í fyrsta sinn sem frum-
kvæði hefur verið innleitt sem á 
uppruna sinn utan aðgerðaramma 
ESB – það var einnig raunin með 
Schengen-svæðið. Ástandið getur 
þó haft í för með sér óþekktar 
afleiðingar þar sem sáttmálinn 

um samræmi í ríkisfjármálum 
er áfangi á leið til frekari sam-
þættingar á öðrum stefnum (t.d. 
bankasamstarfi og ríkisfjármála-
sambandi). Þá er það enn mikil-
vægara að allar þær leiðir og 
gerningar sem hafa verið skap-
aðar á síðustu árum, sem og þær 
sem eru í burðarliðnum, eru mót-
aðar fyrir evrusvæðið.

Aukinn sveigjanleiki
Því lengra sem evrusvæðið geng-
ur til að leiðrétta annmarka sína, 
þeim mun meira eykst bilið á 
milli þess, þeirra ESB-ríkja sem 
bundin eru af samningum um að 
sameinast á einhverjum tíma-
punkti, og þeirra sem hafa valið 
að taka ekki þátt í evrusamstarf-
inu (Bretland og Danmörk). Að 
sama skapi verður þeim mun 
erfið ara að viðhalda jafnvægi 
innan ESB en til að mynda erum 
við nú að hugleiða fjárhagsáætlun 
fyrir evrusvæðið, sniðmát fyrir 
evru svæðið í Evrópu þinginu 
o.s.frv. Þar að auki hafa sum lönd 
ákveðið að taka samrunann skref-
inu lengra. Ellefu ríki innan evru-
svæðisins hafa ákveðið að koma á 
sameiginlegum skatti á fjármála-
viðskipti.

Breytilegur samruni er ekki 

nýtt fyrirbæri, en ósvaraðar 
spurningar kunna að skjóta upp 
kollinum á næstu árum, þar sem 
breytilegur samruni gæti færst 
frá því að vera sjálfgefinn yfir 
í að vera markmið í sjálfu sér. 
Þetta gæti til að mynda falið í 
sér að sum verkefni væru aðeins 
ætluð sumum aðildarríkjum og 
ekki öðrum.

Umræðan í Bretlandi bætir 
einnig nýrri vídd við þessa 
umræðu: Hvað ef ein-stærð-hent-
ar-öllum samruninn hefur náð 
eins langt og hann getur og að það 
sé kominn tími til að bjóða upp 
á meiri sveigjanleika fyrir þau 
lönd sem vilja taka þátt í nýjum 
og spennandi stefnum? Mikilvægi 
þessarar spurningar mun vaxa 
þar sem samruni fær á sig æ nei-
kvæðari blæ meðal almennings í 
ríkjum Evrópusambandsins.

Hvaða lögun tekur 
ESB í framtíðinni?

Ég man hversu upprifin 
ég var þegar amma mín 
sagði mér frá sinni ferm-
ingu. Hún sagði að það 
hefði verið merkilegur 
dagur því þann dag hefði 
hún komist í fullorðinna 
tölu og fengið sitt fyrsta 
úr. Amma mín, sem fædd-
ist í torfbæ norður í landi, 
sagði að öllu hefði verið til 
tjaldað til að gera daginn 
sem glæsilegastan. Ég var 
átta ára og það sem vakti 
mesta athygli mína var 
að ég yrði fullorðin eftir 
aðeins nokkur ár og fengi þá loks-
ins að njóta allra þeirra forréttinda 
sem mér voru meinuð sem barni.  

Eftir því sem að nær dró ferm-
ingardeginum jókst áhuginn á því 
að verða fullorðin, en ekki á ferm-
ingunni sjálfri. Hvernig átti ég að 
vita hvort ég væri kristin eða ekki? 
Og ef svo væri, vildi ég vera það 
um alla tíð? Eftir mikla umhugs-
un tilkynnti ég fjölskyldunni að ég 
ætlaði svo sannarlega að komast í 
fullorðinna tölu um vorið en vildi 
ekki láta ferma mig. Undirtektirn-
ar voru ekki jákvæðar, nema frá 
föðurömmu minni sem var prests-
ekkja. Hún sagðist vel skilja að ég 
gæti ekki tekið þessa ákvörðun á 
þessum tímapunkti því ég væri 
bara barn. Að lokum fékk ég það í 
gegn að fermast ekki. Hvort maður 
fermist eða ekki hefur engin 
úrslitaáhrif á framtíð manns en 
það er erfitt fyrir ungt fólk að fara 
gegn venjum samfélagsins. 

Á hverri mínútu ganga þúsund-
ir ungra stúlkna í gegnum mun 
afdrifaríkari athöfn, oftast gegn 
vilja sínum; þær eru gefnar í 
hjónabönd. Þrátt fyrir að lög í vel-
flestum samfélögum segi til um að 
börn þurfi að hafi náð 18 ára aldri 
til að giftast er meðalaldur brúða 
víða 14 ár og í Bangladess eru 12 

prósent brúða gift undir 12 
ára aldri. Vandinn er víð-
tækur en 39 þúsund stúlk-
ur eru gefnar í hjónaband 
á hverjum degi! Ef ekkert 
verður að gert verða 140 
milljónir stúlkna giftar á 
næstu tíu árum.  

Ástæður þess að stúlk-
ur eru gefnar í hjónaband 
á unga aldri eru ekki ein-
faldar. Flestar hafa þó lítið 
eða ekkert val. Rótgróið 
kynjamisrétti, samfélags-
legur þrýstingur, fátækt 
foreldra og skortur á tæki-

færum til menntunar og atvinnu 
eru þó helstu ástæður þessa víð-
tæka vanda. 

Upprætum barnabrúðkaup
Afnám ofbeldis gegn stúlku-
barninu er áhersluatriði Styrktar-
sjóðs UN Women í ár. Sjóðurinn 
leggur mikla áherslu á að stuðla 
að hugarfarsbreytingu svo hjóna-
bönd stúlkna verði afnumin. Rann-
sóknir sýna að slík hjónabönd 
hafa víðtæk áhrif á samfélagið í 
heilsufarslegu, efnahagslegu sem 
og félagslegu tilliti. Stúlkur sem 
giftast kornungar fá síður tæki-
færi til að mennta sig og eiga þar 
af leiðandi síður kost á góðu starfi 
sem gerir þær efnahagslega sjálf-
stæðar. Einnig eru ómenntaðar 
mæður ólíklegri til að hvetja sín 
börn til menntunar og að brjótast 
þannig úr fátækt.

Mæðradauði er gífurlega hár á 
meðal unglingsstúlkna í þróunar-
ríkjum og helsta dánarástæða 
stúlkna á aldrinum 15 til 18 ára er 
vandamál á meðgöngu eða við fæð-
ingu. Flestar þessara ungu mæðra 
eru í hjónabandi. Meðganga og 
fæðing ógna ekki einungis lífi 
mæðranna, ungbarnadauði er 
50% hærri meðal barna unglings-
stúlkna en mæðra á þrítugsaldri.  

Rannsóknir sýna að stúlkur sem 
giftast ungar eru mun líklegri en 
aðrar til að verða fyrir líkamlegu, 
andlegu og kynferðislegu ofbeldi. 
Valdamunur stúlknanna og eigin-
mannanna hindrar þær í að krefj-
ast réttinda sinna og oft hamlar 
tengdafjölskylda stúlkum að eiga 
í samskiptum við fjölskyldu sína 
og vini. Mikilvægt er að koma í 
veg fyrir að slík hjónabönd eigi 
sér stað og við verðum að stuðla 
að valdeflingu þeirra stúlkna sem 
nú þegar eru giftar. 

Þjóðarleiðtogar hafa sammælst 
um mikilvægi þess að draga úr 
fátækt fyrir árið 2015. Til þess að 
árangur náist verðum við að taka 
höndum saman. Mikilvægur liður 
í því er að raddir hinna fjölmörgu 
barnabrúða fái að heyrast og skiln-
ingur á stöðu þeirra vaxi.   

UN Women á Íslandi hefur 
hrundið af stað auglýsinga herferð 
sem minnir okkur á að 14 ára 
stúlkur eru ekki komnar í full-
orðinna tölu. Á síðustu hundrað 
árum hefur orðið mikil hugarfars-
breyting á Íslandi varðandi hlut-
verk kynjanna og ólíkra kynslóða í 
samfélaginu. Hefðir eru nefnilega 
ekki óbreytanlegar. Líkt og mann-
réttindafrömuðurinn Desmond 
Tutu minnir á: „Hefðir lifa ekki 
einar og sér, þær eru búnar til af 
fólki. Þess vegna getum við breytt 
þeim. Ég hef séð slíkar breytingar 
sjálfur. Upprætum barnabrúðkaup 
á einni kynslóð. Þetta eru börn, 
ekki brúðir.“

Í fullorðinna tölu?
SAMFÉLAGS-
MÁL

Inga Dóra 
Pétursdóttir
framkvæmdastjóri 
UN Women á 
Íslandi

➜ Mæðradauði er gífurlega 
hár á meðal unglingsstúlkna 
í þróunarríkjum og helsta 
dánarástæða stúlkna á 
aldrinum 15 til 18 ára er 
vandamál á meðgöngu eða 
við fæðingu.

➜ Getum við ætlað öllum 
aðildarríkjunum að fara á 
sama hraða? Ef ekki, hvernig 
á þá að nálgast þessar að-
stæður? Lausnin hefur verið 
fólgin í svokölluðum breyti-
legum samruna.

EVRÓPUMÁL

Vivien 
Pertusot 
yfi rmaður skrifstofu 
frönsku alþjóðamála-
stofnunarinnar í 
Brussel

Opið frá kl. 11–20 alla daga
Engihjalla og Granda
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Það er oft stór munur á 
fjárhagsáætlun ríkisins – 
sem fjárlög eru – og svo 
því sem er raunverulega 
eytt. Því vilja Píratar gera 
bókhald ríkisins opið.

Píratar vilja að allar 
bókhaldsfærslur ríkis-
stofnana verða gerðar 
aðgengilegar um leið og 
reikningar hafa verið sam-
þykktir. Þannig gæti verið 
vefsíða sem uppfærist 
jafnóðum sem sýnir stöðu-
yfirlit í ríkisfjárhag, bæði í texta 
og myndrænt, og hjálpar almenn-
ingi – sem og embættismönnum – 
að sjá hver staðan er með tilliti til 
fjárlaga.

Ef Píratar fá sínu fram verða 
nákvæmar upplýsingar aðgengi-
legar um allar peningafærslur 
ríkisins, þar með talið upplýsing-
ar um hver tók við greiðslunni og 
hver samþykkti greiðsluna. Þetta 
er til þess að hægt sé að sjá hvern-
ig ríkið hagar sínum innkaupum 
og hvort verið sé að gera bestu 
kaup hverju sinni. Þá væri hægt 
að hafa á áðurnefndum vef yfirlit 
yfir fyrirtækin sem viðskipti eru 
stunduð við, þannig að hægt sé að 
sjá hvert peningar úr ríkiskassan-
um fara og hvers vegna.

Margar færslur eru litlar 
greiðslur til einstaklinga sem 
tengjast aðkeyptri vinnu en við 

teljum að það væri gagn-
stætt anda persónu-
verndar að ganga svo 
langt að telja krónurnar 
ofan í einstaka verktaka, 
þannig að hugsanlega 
væri hægt að halda aftur 
upplýsingum um verktaka 
og einyrkja sem hljóta 
greiðslur undir ákveðinni 
upphæð yfir árið.

Gallað kerfi
Þar sem komið hefur í ljós 

að núverandi bókhaldskerfi ríkis-
ins er verulega gallað og hugs-
anlega bókhaldsástandið aftur 
til ársins 2003 verulega óljóst er 
skýr þörf á að birta þessi gögn 
afturvirkt. Það væri því gagnlegt 
að opna bókhaldið aftur til ársins 
2000, séu gögnin enn þá til staðar, 
ekki síst til að gefa almenningi og 
akademíu kost á að rýna í útgjöld 
ríkisins frá útrásartímanum, í 
gegnum hrunið, og allt fram til 
dagsins í dag. Þannig verður for-
saga hrunsins í ríkisfjármálum 
opinberuð.

Allar þessar upplýsingar ættu 
að geta komið fram á vefsíðu á 
vegum fjármálaráðuneytisins. 
Sé framsetningin skýr eru engin 
takmörk fyrir því hversu gagnlegt 
opið bókhald verður til að tryggja 
hagræði í ríkisrekstri. Það mætti 
vinna út frá norskum, breskum 

og slóvenskum fyrirmyndum í 
þessum efnum. Þar hafa opnir 
reikningar komið upp um stór 
spillingar mál, sparað verulegar 
fjárhæðir og aukið getu almenn-
ings til að hafa eftirlit með starf-
semi ríkisins. Opin bókhaldsgögn 
setja líka aukna pressu á ríkis-
stofnanir til að fara ekki fram úr 
fjárlögum og hjálpa almenningi 
og löggjafa að skilja ástæðurnar 
þegar þær fara fram yfir svo hægt 
sé að bæta reksturinn eða gera 
betri áætlanir næsta ár. Einnig er 
með þessu hægt að sporna við tví-
greiðslum og rangfærslum.

Ekkert af þessu er flókið eða 
skaðlegt. Einhverjir munu segja 
að þetta sé öfgafull hugmynd en 
þetta er ekki öfgafyllra en svo að 
nágrannalönd okkar, Bretland og 
Noregur, leggja mikið kapp á að 
gera þetta vel. Embættismenn í 
Bretlandi hafa fyrir löngu vanist 
því að launakjör þeirra séu opin-
ber og fyrirtæki sem þjónusta 
ríkið sjá mikið gagn af þessu fyrir-
komulagi.

Þetta er augljóst. Þetta er nýtt. 
Þetta er gott. Þetta vilja Píratar.

Opnum bókhaldið

Er það „glæpsamlegt 
athæfi“ hér á landi að vera 
hófsamur, raunsær og 
heiðarlegur? Hér er smá 
dæmisaga:

Einu sinni voru þrjár 
systur. Þær fæddust í 
landi sem hafði nóg af 
auðlindum þannig að allir 
íbúar gætu lifað góðu lífi.

En þetta varð aldrei 
raunin.

Elsta systirin kynnt-
ist manni sem var frekar 
stórtækur og samviskulaus. Hann 
fór að braska með peninga sem 
aðrir áttu, borgaði sjálfum sér 
ævintýralegar arðgreiðslur, setti 
svo allt á hausinn og fór með hagn-
aðinn úr landi í skattaskjól. Systir-
in kunni vel við að lifa áfram í vel-
lystingum og hafði ekki nokkurt 
samviskubit.

Önnur systirin vildi líka vera 
rík og vel stödd. Tekjur hennar og 
eiginmannsins buðu reyndar ekki 
upp á að fullnægja öllum þörfum 
um betra líf. En þau vildu vera 
með í góðærinu, seldu litlu íbúð-
ina sína og keyptu sér stórt ein-
býlishús. Þar var ekkert spar-
að við að fá innréttingarnar sem 
flottastar. Þau keyptu sér líka 

veglegan jeppa því þetta 
var jú stöðutákn þeirra 
sem voru menn með 
mönnum. Þau voru alltaf 
fín í klæðnaði, allt eftir 
nýjustu tísku og það skipti 
ekki máli hvort eitt skópar 
kostaði 10.000 eða 30.000 
krónur. Auðvitað fóru 
þau líka reglulega í utan-
landsferðir. Þau slógu lán 
til að geta leyft sér þetta 
allt saman og pældu ekki í 
því hvernig hægt væri að 

borga skuldirnar til baka. „Þetta 
mun reddast“. Og þau kusu þann 
flokk sem bauð mestan hagvöxt 
og lofaði öllu fögru í sambandi við 
að skapa áhugaverð og vel borg-
uð störf og áframhaldandi góðæri 
þar sem allir gætu grætt á daginn 
og grillað á kvöldin.

Óraunsæjar aðgerðir
Þriðja systirin kunni sér hóf. Hún 
og maðurinn hennar keyptu sér 
lítið raðhús. Þau áttu lengi vel 
engan bíl því þau réðu ekki við að 
fjármagna hann. Þau reyndu að 
nýta alla hluti eins og hægt var 
og stóðu alltaf í skilum með allar 
afborgarnir. Þau keyptu ekkert 
nema eiga fyrir því en voru samt 

ánægð með lífið. Þeim tókst að 
vera skuldlaus eftir 20 ár. 

Nú er stutt í kosningar. Alls 
konar loddarar bjóða gull og 
græna skóga ef þeir komast til 
valda. Bjóða einhver lifandis 
ósköp af niðurfellingu skulda. 
Bjóða að redda skuldavanda-
málum heimilanna með einhverj-
um óraunsæjum aðgerðum, bjóða 
afnám verðtryggingar og lækkun 
skatta. 

Hver mun borga brúsann af 
svona aðgerðum? Ef það á að fella 
niður skuldir þeirra sem tóku 
flugið allt of hátt þá er líklegt 
að það muni verða frekari niður-
skurður, til dæmis í velferðar-
kerfinu og menntakerfinu á móti. 
Einvers staðar þarf að ná í pen-
ingana. Þeir verða ekki til af engu.

Þriðja systirin mun væntanlega 
ekki vera mjög sátt við það að ein-
staklingum hér á landi sem eru 
hófsamir, raunsæir og heiðarlegir 
verði refsað fyrir óráðsíu annarra.

Hver borgar brúsann?
SKULDAMÁL

Úrsúla 
Jünemann
kennari og 
leiðsögumaður

➜Ef Píratar fá sínu fram 
verða nákvæmar upplýs-
ingar aðgengilegar um allar 
peningafærslur ríkisins.

➜ Nú er stutt í kosningar. 
Alls konar loddarar bjóða 
gull og græna skóga ef þeir 
komast til valda.

STJÓRNMÁL

Smári 
McCarthy
pírati

Tyrfingur Guðmundsson 
er ekki sérlega ánægður 
með að fá 249 milljónir úr 
vasa skattgreiðenda fyrir 
að gera ekki neitt. Hann 
hefði heldur viljað fá að 
gera eitthvað, fá tækifæri 
sem var fengið öðrum 
sem vildi græða meira 
á þjónustu við íslenska 
fjölbrautaskóla nema. Af 
þessu er birt frétt á vísir.
is.

Í fréttinni segir að 
Vegagerðin hafi boðið út 
skólaakstur fyrir Fjölbrautaskóla 
Suðurlands og Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja árið 2005. Lægstbjóð-
andi fékk ekki verkefnið heldur 
aðili sem hugnaðist mönnum hjá 
Vegagerðinni betur. Skýringar 
Vegagerðarinnar stóðust ekki lög 
að mati dómstóla.

Þetta útboð er enn eitt dæmi 
um vanhæfni í opinberri stjórn-
sýslu og enn er seilst í vasa skatt-
greiðenda, sem er gert að greiða 

Tyrfingi fyrir að gera 
ekki neitt vegna afglapa 
embættismanna. Vissu-
lega er það áhugavert að 
Tyrfingur er lítið glaður 
yfir því að fá 249 milljón-
ir fyrir að gera ekki neitt. 
En öllu áhugaverðara 
væri að rýna í aðra þætti 
þessa máls.

Hverjir eru þeir menn 
eða konur sem tóku 
ákvörðun í þessu máli 
sem er að kosta skatt-
greiðendur 249 milljónir 

á þessu ágæta kreppuári? Þurfa 
þeir að sæta ábyrgð eða viður-
lögum vegna trassaskapar eða að 
hafa byggt forsendur á spillingu? 
Hver fékk verkefnið? Bauð sá sem 
fékk verkefnið einhverjum emb-
ættismönnum í veiði eða golfferð 
árið 2005?

Ekki er ólíklegt að sambæri-
legar fréttir eigi eftir að birtast 
áfram í íslenskum fjölmiðlum 
enda virðast gerendur ekki þurfa 

að standa skil á trassaskap/van-
hæfni/spillingu eða hvað það nú 
er sem stjórnar gjörðum þeirra. 
Það þykir ekkert athugavert að 
dæma búðarþjófa fyrir smáhnupl 
og rökin fyrir því virðast vera að 
senda skilaboð til þeirra sem ger-
ast fingralangir.

Embættismenn og þeir sem 
falin eru trúnaðarstörf af hálfu 
embættismanna virðast hins 
vegar geta sólundað hundruðum 
milljóna af skatttekjum ríkisins 
án þess að þurfa að standa á því 
nokkur skil. Engin skilaboð eru 
send út önnur en þau að Tyrfing-
ur er ekkert sérlega glaður yfir 
framvindu þessa máls.

Skatttekjum sólundað
FJÁRMÁL

Jakobína Ingunn 
Ólafsdóttir
stjórnsýslu-
fræðingur

➜Hverjir eru þeir menn eða 
konur sem tóku ákvörðun í 
þessu máli sem er að kosta 
skattgreiðendur 249 milljón-
ir á þessu ágæta kreppuári?

Opið frá kl. 11–20 alla daga
Engihjalla og Granda

& COKE
PIZZA

399kr. stk.

Tvöfalt pepperóní

399kr. stk.

Pizza með fajitakjúklingi 

399kr. stk.

Pizza með skinku og osti

399kr. stk.

Fjögurra osta pizza

lla daga

Ótrúlegt 
verð

899kr. ks.

Coca Cola 33cl 12 dósir

Aðeins75 kr. dósin!ef þú kaupirkassa
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Undanfarin ár hefur 
grimmt verið skorið niður 
í heilbrigðismálum, jafnt 
í höfuðborginni sem á 
landsbyggðinni. Víðast 
hvar, svo sem í heilsu-
gæslunni og á Landspítal-
anum, lætur nærri að nið-
urskurður fjárveitinga sé 
um 20% síðastliðin fjögur 
ár.

En hvaða áhrif hefur 
þetta haft? Mikill niður-
skurður á fjárframlög-
um hefur leitt til þess 
að starfsmönnum hefur fækk-
að, sjúkrarúmum hefur fækk-
að, sjúkradeildum og stofnunum 
hefur verið lokað eða þær sam-
einaðar. Þetta hefur leitt til verri 
þjónustu, lengri biðtíma, hærri 
kostnaðar, óhagræðis og óöryggis 
fyrir þá sem þjónustu heilbrigðis-
kerfisins hafa þurft að njóta. 

Biðlistar hafa lengst
Biðlistar eftir ýmsum aðgerðum 
og rannsóknum hafa lengst (tölur 
frá Embætti landlæknis), rann-
sóknir hafa sýnt að endurinnlögn-
um á lyflækninga- og skurðlækn-
ingadeildir Landspítalans hefur 
fjölgað og sjúklingar hafa kvartað 
yfir óhóflegri bið eftir þjónustu, 
ekki síst á bráðadeild spítalans. 
Ekki má heldur gleyma að tækja-
mál Landspítalans hafa verið í 
ólestri vegna of lítilla fjárveit-
inga mörg undanfarin ár. Í janú-
ar og febrúar herjaði árleg inflú-
ensa, RS- og nóroveirufaraldrar á 
landsmenn með þeim afleiðingum 
að spítalinn yfirfylltist af sjúk-
lingum. Álag á starfsfólk jókst 
og spítalinn var á köflum settur á 
svonefnt viðbragðsstig. Svona var 
ástandið ekki fyrir fáum árum, um 
það eru flestir sammála.

Í heilsugæslunni er ástandið 
með líkum brag. Skortur er á 
heimilislæknum og árum saman 
hefur reynst erfitt að manna stöð-
ur þeirra, ekki síst á landsbyggð-
inni. Þótt námsstöðum í heimilis-
lækningum hafi fjölgað er það enn 
ekki farið að skila sér í nægi legum 
fjölda fullmenntaðra heimilis-
lækna. Þúsundir manna hafa ekki 
sinn eigin heimilislækni og fyrir-
heit ráðamanna um að heilsugæsl-
an eigi að vera fyrsti viðkomu-
staðurinn virkar ekki sem skyldi.

Svona má áfram telja. Mikið 
hefur verið rætt um vaxandi álag, 
bág launakjör og flótta starfs-
manna úr heilbrigðisgeiranum. 

Hvað lækna snertir hefur 
þeim fækkað um 10% frá 

hruni og meðaldur þeirra hefur 
hækkað. Starfandi læknum á 
aldrinum 60-69 ára fjölgaði hlut-
fallslega úr 16,5% árið 2007 í 24% 
árið 2011, eða um 45%. Fjöl margir 
ungir sérfræðilæknar sem lokið 
hafa sérnámi erlendis treysta sér 
ekki til að flytja til Íslands vegna 
bágra starfsaðstæðna og lélegra 
launakjara. Margir eldri sérfræði-
læknar sem búsettir hafa verið á 
Íslandi árum og áratugum saman 
hafa flutt til útlanda eða tekið að 
sér hlutastörf erlendis þannig að 
starfskraftar þeirra nýtast ekki til 
fulls á Íslandi. Þetta eru allt breyt-
ingar til hins verra fyrir íslenskt 
heilbrigðiskerfi. Við þessu þarf að 
bregðast.

Krafa kjósenda
Ummæli ýmissa ráðamanna um 
að heilbrigðiskerfinu hafi verið 
sérstaklega hlíft í niðurskurði 
undanfarinna ára eru á skjön við 
upplifun starfsmanna. Margir, 
líklega flestir, sem að heilbrigðis-
málum starfa telja þvert á móti 
að heilbrigðiskerfinu hafi hnign-
að og þjónustan versnað umtals-
vert undanfarin ár. Almennt mat 
er að alltof langt hafi verið gengið 
í niðurskurðinum undanfarin ár. 
Við því þarf að bregðast. 

Nú er að koma vor og alþingis-
kosningar nálgast óðum. Aldrei 
hafa fleiri flokkar og samtök boðið 
fram krafta sína. Fyrir skömmu 
fór ég inn á heima síður framboð-
anna og þar var ekki alltaf um 
auðugan garð að gresja þegar 
kom að umfjöllun um heilbrigðis-
mál. Það hlýtur að vera skýlaus 
krafa kjósenda að þeir sem bjóða 
fram til Alþingis hafi skýra stefnu 
í heilbrigðismálum ekki síður en 
öðrum þjóðfélagsmálum. Hvernig 
hyggjast stjórnmálaflokkarnir 
bregðast við vandamálum heil-
brigðiskerfisins á næsta kjör-
tímabili?

Heilbrigðismál í 
aðdraganda kosninga

Fyrir nokkru vöruðum við sem 
þetta ritum við áformum um olíu-
vinnslu á Drekasvæðinu meðan 
ekki hefðu fundist raunhæfar 
mótvægisaðgerðir við þeirri lofts-
lagsvá sem að jarðarbúum steðjar 
(Fréttabl. 14. 2. sl.). Hér er um að 
ræða málefni sem varðar náunga-
kærleika og umhyggju fyrir sköp-
un Guðs.

Við erum meðvituð um að þessi 
stefna getur haft þær afleiðingar 
fyrir þjóðarbúið að við verðum 
fremur að stefna að samdrætti en 
vexti. Af þeim sökum hljótum við 
að rökstyðja mál okkar nánar.

Mesta prófraun mannkyns
Alþjóðaloftslagsnefnd Sameinuðu 
þjóðanna spáir að verði ekkert að 
gert nú þegar muni hitastig árið 
2100 hafa hækkað verulega frá 
því sem nú er. Því er spáð að eftir 
þessi tæplega níutíu ár hafi hita-
stigið hækkað um 1,8-4°C. Enn 
svartari spár benda til þess að 
hlýnunin geti farið yfir 6°C.

Hlýnunin mun leiða til þess 
að hitabylgjur verða tíðari. 
Útbreiðsla skordýra mun aukast 
og þurrkasvæði jarðar stækka. 
Skert aðgengi að vatni mun valda 
landeyðingu og dauða búpenings. 
Úrhelli og steypiregn verða jafn-
framt algengari með tilheyrandi 
rofi og jarðvegsruðningi. Felli-
byljum mun fjölga og þeir ásamt 
hlýnuninni valda flóðbylgjum 
og hækkun sjávar með aukinni 
seltu. Þá er því spáð að innan tíu 
ára geti landbúnaðaruppskera í 
Afríku hafa dregist saman um 
helming með tilheyrandi hung-
ursneyð. Innan fimmtíu ára gætu 
fisk veiðar líka verið hrundar ef 
núverandi sókn heldur áfram.

Alþjóðanefnd um framtíð mat-
væla og landbúnaðar undir for-
ystu baráttukonunnar Vandana 
Shiva hefur enda látið svo um 
mælt að loftslagsvandinn sé 
stærsta prófraun sem mannkyn 

hefur nokkurn tímann staðið 
frammi fyrir, enda munu örlög 
milljóna manna ráðast af hvort 
samfélög heimsins grípa nú þegar 
til sameiginlegra aðgerða eða 
ekki. Viljum við ranglæti?

Sívaxandi orkuþörf samfélaga 
á borð við það íslenska er hvorki 
náttúrulögmál né hagfræðilög-
mál. Hér er einvörðungu um póli-
tíska ákvörðun að ræða. Afleið-
ingar sífellt meiri orkunotkunar 
móta lífskjör fólks á fjarlægum 
slóðum sem í engu mun njóta góðs 
af ávinningnum. Áður en ákvarð-
anir um orkuöflun og orkunýt-
ingu eru teknar ber því að grafast 
fyrir um áhrif þeirra — ekki ein-
vörðungu á íslenskt þjóðarbú til 
skamms tíma heldur á lífsskilyrði 
mannkyns alls til lengri tíma litið.

Með olíuleit og olíuvinnslu á 
nýjum svæðum erum við ekki 
að leita varanlegra lausna á 
sameigin legri orkuþörf mann-
kyns. Með því er fyrst og fremst 
verið að standa vörð um óbreytt 
lífskjör okkar og þeirra þjóða 
annarra sem best eru settar. 
Sama máli gegnir um stórfellda 
ræktun jurta sem nýta má til 
framleiðslu lífefnaeldsneytis í 
stað þess að rækta korn, maís 
eða hrísgrjón til matar og fóðurs. 
Framleiðsla lífefnaeldsneytis við-
heldur ranglætinu í heiminum 
frekar en að draga úr því. Á þetta 
bendir Alþjóðanefnd um fram-
tíð matvæla og landbúnaðar er 
hún segir í skýrslu sinni: „Meira 
en 850 milljónir manna í heimin-
um búa við hungursneyð og enn 
fleiri líða næringarskort. Því 
meir sem lönd eru nýtt til rækt-
unar fyrir lífefnaeldsneyti í stað 
matar … þeim mun minna verður 
matvælaöryggið og hungrið eykst. 
Öflun nægi legrar fæðu er réttlæt-
ismál og eins konar prófsteinn á 
manngæsku okkar; að matur sé 
látinn víkja fyrir eldsneyti svo 
unnt sé að viðhalda iðnvæddum 
og neyslufrekum lífsstíl hinna 
fáu er einfaldlega siðlaust.“ (Ákall 
til mannkyns, 2011. Reykjavík, 
Salka, bls. 95).

Aukin framleiðsla elds neytis 
eftir hvorri leiðinni sem farin 
er tryggir fyrst og fremst betur 
settum íbúum heims möguleika á 
óbreyttu lífsformi á kostnað þeirra 

sem skortir lífsnauðsynjar. — Við 
hljótum að spyrja hvort við Íslend-
ingar viljum viðhalda því ranglæti. 
Vissulega eru þetta dökkar spár 
sem erfitt er að horfast í augu við. 
Því miður er um að ræða ískaldan 
raunveruleika og sífellt fleiri farin 
að átta sig á að um raunverulega 
sviðsmynd er að ræða.

Fólk á flótta
Þar sem loftslagsváin er einkum 
sprottin af ranglátri skiptingu 
jarðargæða verðum við að vera 
við því búin að hún leiði til efna-
hagslegs, félagslegs og pólitísks 
óstöðug leika þegar þeir hlutar 
mannkyns sem verst verða úti 
taka að krefjast — ef ekki rétt-
lætis — þá a.m.k. réttar síns til að 
lifa af. En það gefur augaleið að 
allar hugmyndir um olíuvinnslu 
leiða til þess að við sem betur 
erum sett verjum núverandi lífs-
form okkar sem byggist á rang-
látri skiptingu jarðargæða.

Afleiðingar þess ranglætis sem 
hér hefur verið rætt eru þegar 
farnar að koma í ljós. Síaukinn 
fjöldi flóttamanna, m.a. hingað 
til lands, ber glöggt vitni um það. 
Þar er ekki alltaf um að ræða fólk 
á flótta undan óréttlátum yfir-
völdum eða hernaðarátökum. 
Sífellt fleiri eygja ekki von um líf 
í heimahögum sínum vegna breyt-
inga á veðurfari eða sökum þess 
að hefðbundin ræktarlönd þeirra 
hafa verið tekin til annarra nota.

Í komandi grein munum við 
fjalla um ábyrgð okkar gagn-
vart þeim sem knýja á dyr 
okkar Íslendinga og annarra 
Vesturlanda búa í leit að betri lífs-
skilyrðum.   

Olían og ranglætið
OLÍULEIT

Baldur Kristjánsson
Hjalti Hugason
Pétur Pétursson
Sigrún Óskarsdóttir
Sólveig  Anna Bóasdóttir
guðfræðingar

➜ Með olíuleit og olíu-
vinnslu á nýjum svæðum 
erum við ekki að leita 
varanlegra lausna á sam-
eiginlegri orkuþörf mann-
kyns. Með því er fyrst og 
fremst verið að standa vörð 
um óbreytt lífskjör okkar og 
þeirra þjóða annarra sem 
best eru settar.

➜ Það hlýtur að 
vera skýlaus krafa 
kjósenda að þeir sem 
bjóða fram til Alþing-
is hafi  skýra stefnu 
í heilbrigðismálum 
ekki síður en öðrum 
þjóðfélagsmálum.

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Þorbjörn 
Jónsson
formaður 
Læknafélags Íslands

GUÐRÚN BERGMANN þekkir af eigin reynslu hversu mikilvægt það er að
takast á við bólguþáttinn í líkamanum. Á stuttu en skilvirku námskeiði
sýnir hún einfaldar en áhrifaríkar leiðir til að takast á við þessa kvilla.

Staður og stund:  Heilsuhúsið Lágmúla 5,
kl. 18:30 - 21:00. Námsgögn með víðtækum

upplýsingum innifalin. Verð 4.900 kr.
Nánari upplýsingar og skráning á

ung@gudrunbergmann.is
og www.ungaollumaldri.is

Guðrún Bergmann
hefur haldið fjölda

fyrirlestra og námskeiða,
og skrifað bækur um heilsu,

náttúrulækningar
og umhverfisvitund

Á námskeiðinu verður farið yfir:
• Hvernig þekkja má bólgueinkennin og finna leiðir til bata
• Hvaða fæðutegundir valda bólgueinkennum í líkamanum.
• Hvaða fæðu, krydd og bætiefni má nota til að draga úr bólgum.

Fimmtudaginn 11. apríl







Sérblaðið Fólk tekur þátt í átakinu Grænn apríl. 
Markmiðið er að kynna vöru, þekkingu og þjónustu 
sem er græn og umhverfisvæn og styður við sjálf-
bæra framtíð á Íslandi. Lumar þú á grænni þjónustu, 
vöru og/eða þekkingu, sem allt of fáir vita um? Þá 
er Grænn apríl eitthvað fyrir þig.

Vertu vinur okkar á Facebook

Vinsælu  
Lindon buxurnar 

komnar aftur.
Margir litir

Tvær síddir

Stærðir 34-50

Verð aðeins  
9.980

TILBOÐ – TILBOÐ – TILBOÐ – TILBOÐ

Teg CORNELIA - áður kr. 
8.680,- NÚ KR. 5.900,- 

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Þú mætir - við mælum og aðstoðum

www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.
Laugardaga frá kl. 10-14

Myndin af Hafdísi sem fylgir um-
fjöllun The Telegraph á netinu 
er tekin á tónleikum hér á landi 

en þar sést Hafdís í afar fallegum rúst-
rauðum kjól. Innt eftir uppruna kjólsins 
segir Hafdís að hún hafi erft hann eftir 
ömmu sína. „Þetta er glansandi rúst-
rauður velúrkjóll með vængjaermum 
og nær rétt niður fyrir hné. Ég veit ekki 

nákvæmlega hvað hann er gamall en 
mér finnst hann þesslegur að hann gæti 
verið frá áttunda áratugnum,“ segir Haf-
dís, sem fann kjólinn þegar fjölskyldan 
fór í gegnum bú ömmu hennar sem lést 
í desember 2011. „Þá var ég sú eina 
sem passaði í kjólinn og fékk því að 
eiga hann,“ segir hún en langar að vita 
meira um uppruna kjólsins. „Það væri 

ER Í VELÚRKASTI
TÍSKA OG TÓNLIST  Telegraph fjallaði nýverið um Hafdísi Bjarnadóttur og 
tónlistarverk sem hún samdi upp úr prjónauppskrift. Hafdís er tískumeðvituð 
en stefnir á að kaupa engin föt nema henni takist að selja önnur í staðinn.

TÓNLISTARKONA
Hafdís Bjarnadóttir 
lærði tónsmíðar í Kaup-
mannahöfn og samdi 
þar verk fyrir sinfóníu-
hljómsveit upp úr 
prjónauppskrift. MYND/GVA



FÓLK|

Holtagörðum, s. 553-1800
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-15

www.facebook.com/fondurlist

fermingunaFöndur Úrvalið er 
hjá okkur

Skipholti 29b • S. 551 07700

NÝ SENDING AF 
YFIRHÖFNUM!
15% AFSLÁTTUR 

AF YFIRHÖFNUM ÞESSA VIKUUNAAA

SUÐURLANDSBRAUT 24  |  108 REYKJAVÍK
SÍMI 516 0100  |  WWW.HEIMILIOGSKOLI.IS

AÐALFUNDUR 
HEIMILIS OG SKÓLA

Aðalfundur Heimilis og skóla - landssamtaka foreldra 
verður haldinn fimmtudaginn 18. apríl kl.18:00.

Fundurinn verður að Suðurlandsbraut 24, í fundarsal 
á þriðju hæð. Á dagskrá verða hefðbundin aðalfundar- 
störf og eru félagsmenn hvattir til að mæta.

Hlökkum til að sjá ykkur!

Save the Children á Íslandi

TÍSKATÍSKA

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473  
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Þessi nýja lína á því að vera um-
hverfisvæn og sjálfbær. Hönnuðir 
höfða til nýstúdenta og brúðkaups-

gesta en fallegir kjólar og dragtir eru 
meðal þess sem ber hæst í kvenfötun-
um. Þá eru jakkaföt fyrir herra, auk fylgi-
hluta fyrir bæði kynin.

Ann-Sofie Johansson, yfirhönnuður 
hjá H&M, segist vera afar hrifin af þessar 

nýju línu sem sé full af kvenleika, glamúr 
og hönnun sem einkennist af gömlum 
Hollywood-stíl. „Þessi fatnaður er eleg-
ant og fullkominn fyrir hvers kyns fagn-
aði. Herrafötin eru í anda rokks og róls 
og flott fyrir alla karla. 

Hvítur litur og drappaður er áberandi 
í þessari nýju hönnun og hentar því vel 
árstímanum.“

UMHVERFISVÆN 
FATALÍNA HJÁ H&M
GRÆNT  Verslunarrisinn H&M setur á markað í dag nýja vörulínu, Conscious 
Exclusive-kollektion, en þetta er sparifatalína þar sem eingöngu eru notuð líf-
rænt ræktuð bómull og 100% endurnýtt pólýester.

GRÆN LÍNA
Nýja fatalínan hjá 
H&M þykir ákaflega 
glæsileg. Fallegur kven- 
og karlmannafatnaður. 
Þessi föt koma í 
verslanir H&M í dag og 
á netið. 

fróðlegt að vita hvort einhver sem 
þetta les viti meira um hann.“

Hafdís notar kjólinn töluvert, sér-
staklega á tónleikum. „Ég samdi verk 
fyrir kórinn Hljómeyki og hef verið að 
spila með honum víða. Ég er þá yfirleitt 
í kjólnum.” 

EITT ÚT, ANNAÐ INN
En lýsir þessi kjóll hennar stíl? „Já, til 
dæmis er ég með dellu fyrir velúri og 
flaueli og er búin að vera í svoleiðis 
kasti undanfarið. Ég keypti mér slá í Aft-
ur úr þessu efni og er að safna mér fyrir 
kjól í Kronkron úr svipuðu efni,“ segir 
Hafdís sem annars reynir að blanda 
saman gömlu og nýju í sínum fatastíl. 
„Ég á ýmislegt eftir ömmu sem ég fékk 
meðan hún lifði. Amma spáði mikið í föt 
og var svolítil pæja. Þegar hún var að 
endurnýja fengum við frænkurnar að 
gramsa í gömlu fötunum,“ segir Hafdís, 
sem segist afar veik fyrir fallegum 
fötum og sér í lagi íslenskri hönnun. 

Eyðir hún þá miklu í föt? „Nei, eigin-
lega ekki. Sérstaklega ekki núna því ég 
er í átaki sem ég vona að ég haldi út 
árið,“ svarar Hafdís. Hún stefnir á að 
eyða engu í föt nema hún selji önnur 
föt á móti. „Það sem af er þessu ári hef 
ég keypt mér flotta Camper-skó og slá 
í Aftur án þess að taka af matarpening-
unum. Ég hef selt á netinu gömul föt 
og dót úr geymslunni,“ segir Hafdís og 
ætlar í anda átaksins að vera með bás 
í Kolaportinu á laugardaginn þar sem 
hún mun selja föt af sér og syninum. 
„Fjölskyldan öll var nefnilega pínd með 
mér í átakið,“ segir hún glettin.

PRJÓNATÁKN VERÐA AÐ NÓTUM
Í umfjöllun Telepraph segir frá tón-
verki sem Hafdís skrifaði upp úr 
prjónauppskrift. Hún er innt nánar 
út í verkefnið. „Það er bók sem heitir 
Þríhyrnur og langsjöl eftir Sigríði Hall-
dórsdóttur en í henni eru uppskriftir 
og mynstur að gamaldags íslenskum 
sjölum. Ég hef verið að prjóna upp 
úr þessari bók alveg frá því að ég var 
unglingur. Þegar ég var í masters-

námi í tónsmíðum í Kaupmannahöfn 
rakst ég á nótur að verki eftir Ligeti 
sem heitir Atmosphères og mér fannst 
ein blaðsíðan alveg eins og blaðsíða 
í prjónabókinni,“ útskýrir Hafdís sem 
fannst eins og hún þyrfti að gera eitt-
hvað með þessa uppgötvun. „Ég ákvað 
því að reyna að þýða prjónatáknin yfir 
í nótur og notaði þetta sem masters-
verkefni í skólanum og hlaut fyrir 
hæstu einkunn, svo ég monti mig,“ 
segir hún glaðlega. Sinfóníuhljómsveit 
Íslands hefur spilað verkið og hluti úr 
því hefur einnig verið spilaður á BBC. 
Hafdís kláraði fyrsta verkið árið 2009 
en það var þó aðeins einn bútur af 
sjalinu. „Ég gerði nokkra sentímetra af 
sjali fyrir píanó og á eftir fimm hluta 
af uppskriftinni í viðbót,“ segir Hafdís 
sem er þó ekki að flýta sér að klára. 
„Ég áætla að vera að þessu þar til ég 
fer á eftirlaun,“ segir hún hlæjandi.
  ■ solveig@365.is

TIL SÖLU
Í KOLAPORTINU
Hafdís ætlar að 
selja föt af sjálfri 
sér og syninum í 
Kolaportinu á laug-
ardaginn. Ágóðann 
ætlar hún að nota 
til að kaupa ný 
föt á fjölskylduna 
enda er hún í átaki 
sem miðar að því 
að eyða engu í föt 
nema ná að selja 
annað á móti.

KJÓLLINN HENNAR 
ÖMMU
Hafdís heillast af velúr 
og flaueli og því passar 
gamli kjóllinn af ömmu 
hennar sérlega vel inn í 
fataskápinn. MYND/GVA
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Konum hefur lengi þótt eftirsókn-
arvert að skarta löngum augn-
hárum. Margar setja upp gervi-

augnhár við sérstök tilefni til að gera 
þau lengri og umfangsmeiri en síðustu 
ár hafa sífellt fleiri farið í augnhára-
lengingu. Þá eru augnhár úr trefjahárum 
límd á augnhárin sem fyrir eru. Einungis 
eitt augnhár er límt á í einu og yfirleitt 
40 til 60 hár á hvert auga. Hárin eru 
svört og uppbrett og þarf ekki að nota 
maskara eða augnhárabrettara á eftir. 
Lengingin endist í þrjár til sjö vikur.

„Þetta hefur lengi verið vinsælt hjá 
stórstjörnum úti í heimi en verður sífellt 
vinsælla hér á landi,“ segir Ósk Ágústs-
dóttir hjá snyrtistofunni Heilsu og fegurð 
í Turninum. Hún hefur starfað við fagið í 
níu ár. „Ég byrjaði að bjóða upp á augn-
háralengingar árið 2007 og hef orðið vör 
við mikla aukningu síðustu ár. Þetta er 
með því allra heitasta í snyrtigeiranum og 
finnst nútímakonum augljóslega frábært 
að vakna með fallega augnumgjörð dag 
hvern.“ 

En hvaða konur nýta sér þetta helst? 
„Til mín koma konur á öllum aldri þó 
flestar séu á aldrinum 25 til 60 ára. Þetta 
er tilvalið fyrir konur með stutt augnhár 
og þær sem hafa lítinn tíma á morgnana 
enda óþarfi að nota maskara þótt það sé 
vissulega hægt, vilji konur gera enn meira 
úr augnhárunum. Þetta er þó ekki síður 
fyrir þær sem vilja einfaldlega skarta sínu 
allra fegursta.“

Ósk segir lenginguna haldast frá þrem-
ur upp í sjö vikur en það fer allt eftir því 

hversu hraður vöxtur eigin augnhára er. 
„Margar koma í fulla lengingu fyrst en svo 
er hægt að koma í hálfa og eins er gott að 
koma reglulega í lagfæringu til að hárin 
haldist alltaf fín. Full lenging tekur um 
það bil eina og hálfa klukkustund. Kon-
urnar eru með lokuð augu á meðan og 
margar sofna á meðan á meðferð stendur.

En fer lengingin illa með augnhárin?  
„Nei, ekki ef þetta er rétt gert. Það hafa 
verið alls kyns gróusögur í gangi og 
umræður hér og þar um að konur missi 
augnhárin. Ég vil árétta að svo er alls 
ekki. Þær sem hafa lent í vandræðum hafa 
því miður ekki fengið rétta meðhöndlun. 
Þá er verið að nota of mikið lím sem 
veldur því að augnhárin fara í klessu sem 
myndar of mikið álag á augnhárin sem 
fyrir eru. Eins getur það valdið því að 
konan fer að nudda augun óhóflega mikið 
og jafnvel að reyna að slíta hárin af og þar 
með eigin hár í leiðinni. Sé þetta hins veg-
ar vel gert og af varkárni og vel hugsað 
um lengingarnar er engin hætta. 

Fyrir þær sem eru ekki tilbúnar í 
augnháralenginu en eru með veik, stutt 
eða léleg augnhár mælir Ósk með Uber-
lash-augnháranæringunni sem skilar að 
hennar sögn undraverðum árangri. „Hún 
byggir upp hárvöxtinn á mettíma og 
verða augnhárin lengri og þykkari. Hana 
má líka nota á augabrúnir og hefur reynst 
hún reynst konum sem hafa verið að 
reyna að safna augabrúnum án árangurs 
mjög vel.“ Nánari upplýsingar er að finna 
á augnhar.is.

 ■ vera@365.is

ÓMÓTSTÆÐILEG 
AUGNUMGJÖRÐ
LENGRI AUGNHÁR  Augnháralenging verður sífellt vinsælli en þá er eitt og 
eitt gerviaugnhár límt á augnhárin sem fyrir eru og dugar lengingin í allt að 
sjö vikur. Augnhárin verða þéttari og lengri og augnumgjörðin opnari.

MIKILL MUNUR 
Augnháralenging hentar 
meðal annars þeim sem 
eru með stutt og ljós 
augnhár. 
 MYND/VALLI

Á DÖFINNI Ósk er að 
fara af stað með nám-
skeið í augnháralengingu 
á snyrtistofunni Heilsu 
og fegurð. Hún er á 
annarri hæð í Turninum 
á Smáratorgi.

FYRIR

EFTIR

EFTIR

Fallegur vorfatnaður

Eigum flottar buxnaleggings 
á kr. 6.900.og 7.900.-

6.900 kr.
- fleiri litir

4.900 kr.
- fleiri litir og munstur

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 
www.rita.is

Við erum á Facebook

Belladonna á Facebook

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Við eigum allt 
frá undirkjólum 

til yfirhafna
Stærðir 40-58

Vertu þú sjálf- vertu 
BELLA DONNA 

Aprílsprengja í Flash
25% afsl. af öllum vÖrum 
fimm -laugardagfimm.-laugardaggg
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The strong silent type TIRES
High Performance Tires TILBOÐIN MIÐAST VIÐ FJÖGUR DEKK & UMFELGUNHarðskeljadekk

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 175/65 R 14Nr. 1

Sumardekk: frá kr. 41.307
Heilsársdekk: frá kr. 49.880

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 195/65 R 15Nr. 2

Sumardekk: frá kr. 51.542
Heilsársdekk: frá kr. 56.104

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 205/55 R 16Nr. 3

Sumardekk: frá kr. 57.305
Heilsársdekk: frá kr. 56.104

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 225/45 R 17Nr. 4

Sumardekk: frá kr. 64.024
Heilsársdekk: frá kr. 73.303

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 215/60 R 16Nr. 5

Sumardekk: frá kr. 67.800
Heilsársdekk: frá kr. 82.200

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 225/70 R 16Nr. 6

Sumardekk: frá kr. 92.761
Heilsársdekk: frá kr. 92.761

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 235/65 R 17Nr. 7

Sumardekk: frá kr. 104.921
Heilsársdekk: frá kr. 109.081

VERÐDÆMI:

TILBOÐ STÆRÐ: 235/60 R 18Nr. 8

Sumardekk: frá kr. 109.400
Heilsársdekk: frá kr. 112.601

BESTA VERÐIÐ
Mundu eftir að finna

áður en þú kaupir dekk

FRÁBÆRT VERÐ!

IN CONSUMER AND 
MEDIUM TRUCK TIRES

OVERALL

TIRE REVIEW 2009 BRAND SURVEY

IN CONSUMEMEMER ANR ANDR ANDR AND

OVERALL

Bjóðum Toyo harðskeljadekkin 
á frábæru verði.

UMFELGUN & SMUR
Sláðu tvær flugur í einu höggu og láttu okkur smyrja 
bílinn um leið og þú skiptir yfir á sumardekkin.  Gerðu 
góð kaup strax í dag!

FÓLKSBÍLADEKK

JEPPADEKK



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝR FIAT 500 LOUNGE
FIAT 500 LOUNGE.Árg.‘13,5 gírar,vel 
útbúnir bílar,glerþak,mp3,city stýri og 
margt fleira,mjög eyðslugrannur,er 
á staðnum,eigum einnig bláa,svarta 
og hvíta til afhendingar strax.Verð 
2.670.000.-

LEXUS RX300.Árg.‘01,ek. aðeins 97.þ 
km,bensín, sjálfsk.,leður ofl,lítur 
sérlega vel út,einn eigandi,er á 
staðnum.Verð 1.890.000.Rnr.350418.

TILBOÐ 1.880.000.-
KIA CARENS DÍSEL 7 MANNA.
Árg.‘07,ek. 99.þ km,dísel, sjálfskiptur,er 
á staðnum.Verð áður 2.180.000.- 
Tilboð 1.880.000.- Rnr.103185.

TILBOÐ 1.490.000.-
NISSAN NOTE.Árg.‘06,ek. aðeins 
59.þ km,bensín, sjálfskiptur,er á 
staðnum.Verð áður 1.890.000.- Tilboð 
1.490.000.- Rnr.103095.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 & lau 

12-16.
www.bilalif.is

 NÝ COLEMAN SEDONA 8 FET, 
Ný fellihýsi, Truma miðstöð, 220V, 
ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Síðustu 
húsin á ótrúlegu verði aðeins 
1.399.000kr, Komdu og skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

VW Golf trendline. Árgerð 2010, 
ekinn 35 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000. Rnr.181036. Toyota 
Kletthálsi S.570-5220

TOYOTA Previa 7 manna. Árgerð 2001, 
ekinn 263 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 890.000. Rnr.220956. Toyota 
Kletthálsi S.570-5220

LAND ROVER Defender 110 tds 
storm stw 44”. Árgerð 2004, ekinn 48 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 5.800.000. 
Rnr.220797. Toyota Kletthálsi S.570-
5220

Notaðir bílar Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

MMC Pajero instyle. Árgerð 2007, 
ekinn 70 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.990.000. Rnr.148183.

FORD Galaxy 2.0 tdci ghia. Árgerð 
2009, ekinn 60 Þ.KM, dísel, 6 gírar.vel 
útbúinn Verð 3.990.000. Rnr.176676.
Meirhátta fjölsk bíll!

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

KIA Sorento dísel beinskiptur. Árgerð 
2010, ekinn 42 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 4.590.000. Rnr.140351.

MMC Pajero. Árgerð 2009, ekinn 
52 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.200.000. Rnr.990294.

HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2008, 
ekinn 89 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.140283.

HONDA Cr-v panorama. Árgerð 2007, 
ekinn 102 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.890.000. Rnr.990074.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

VW TIGUAN árg. 2008 ek. 57 þkm. 6 
gíra, álfelgur ofl. Glæsilegur bíll verð 
nú 3.390. þús

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

 Bílar til sölu

Til sölu Benz E 500 árg. 2002 Einn 
með öllu, bíll í toppstandi, ekinn 
116.000 km. Upplýs í s. 893-0561

Grand Cherokee LTD árg. 2000. sk 
2014 ný vetrardekk ekinn 125þús 
mílur. Verð 850þús. Uppl. s. 846 8321

Skoda Octavia árg 2006, ek. 130þús. 
Verð 1.740þús. Uppl í S. 868 6321 - 
566 7378

Subaru Legacy árg.‘01 ek. 220 
þús., bensín, sjálfskiptur. Sumar og 
vetradekk fylgja. Verð 410 þús. S: 820 
5244 eða 565 7206.

 0-250 þús.

SPARIBAUKUR - 
TILBOÐ 199 ÞÚS!

Ford Fiesta árg. ‚99, 1300, bs, 5d, ek. 
140 þús. sko ‚14, eyðir engu. Tilboð 
199 þús. S. 891 9847.

 250-499 þús.

PAJERO TILBOÐ 450 ÞÚS
Pajero árg ‚98, 2,8 disel, ssk, crusie, 
krókur, sko ‚14, góð dekk, topplúga. 
Tilboð 350 þús. S. 891 9847

4X4 SPARIBAUKUR - 350 ÞÚS.
DAIHATSU TERIOS 4X4 árg‘98 ek 150 
þús, beinskiptur, skoðaður og í fínu 
standi verð 350 þús s.841 8955

 Bílar óskast

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

Óska eftir VW multivan 2005-2009. 
Sjálfskiptur, diesel. 3-5 millj. S: 848 0611.

0-200 Í PENING STRAX! 
óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús. stgr., 
helst ekki eldri en ‚98 fólksbíl,smábíl 
eða jeppling skoða allt! má þarfnast 
lagfæringa, er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá því strax ef 
mér líst á S. 691 9374.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Man vörubíll 14-224 árg. 98‘. Með 
krana og fjarstýringu. Góður pallur 
með álskjólborðum og sturtum. Ný 
vetrardekk. Sími: 540-3900

 Fjórhjól

Yamaha Grizzly 700 ‚08. Ek: 11 þús. 
27” Big Horne. Vökvastýri. Kassi 
með aukasæti. Einn eigandi og góð 
þjónusta. Aukastuðarar. Verð: 890 þús. 
Engin skipti. Uppl: Tómas 895 9974.

 Reiðhjól

Gerum við allar gerir reiðhjóla. 
Fljót og góð þjónusta. 
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S: 554 0661 GSM: 
897 4996 - 699 2502 velaverkjw@
simnet.is velaverkjs.is - slattuvel.is

 Bátar

Handvirkar Færavindur til sölu. Léttar 
í vinnslu, 250 fm línupláss.Henta vel 
Til strandveiða. Verð aðeins 85.000.- 
m/vsk. SENSON EHF. Sími 511-1616.

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

Strandveiðibátur 2,35 btr. (2.rúllur) + 
ehf kennitala. V. 3.490þ. S. 840 3011

 Hjólbarðar

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

 Opið frá kl. 10 - 21 á fimmtudögum!

Vantar nýlega bíla á staðinn  
Inni-og útisvæði • Mikil sala

FIMMTUDAGUR  4. apríl 2013 5

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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 Bílaþjónusta

 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‚03, Ford fiesta ‚98, 
Honda Civic og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni 
diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
892 7852.

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

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

 Hreingerningar

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

STIGAGANGAHREINSUN.IS
Teppahreinsun, veggjahreinsn, 
bónvinna. Pawel S. 842 6522.

 Garðyrkja

 Bókhald

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

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

Get bætt við mig bókhaldi fyrir 
einyrkja og félög. Áralöng reynsla. S: 
699-5023.

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Laga ryðbletti á þökum, hreinsa 
þakrennur. Tek að mér ýmis smærri 
verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða 
manninn@hotmail.com

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl. 
fl. Vönduð vinnubrögð. Gott verð. S. 
866 9784.

ÓLI SMIÐUR
Smíða allt inni sem úti, mikil reynsla, 
vönduð vinna. Sími 698 9608 Óli.

VIÐHALD FASTEIGNA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur 
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma: 
869 4479.

JARÐVINNA
Tökum að okkur alla almenna 
jarðvinnu og hellulagnir, endurnýjun 
dren og klóaklagnir. Vélaleiga, 
Efnissala. Uppl. s. 869 1700/868 4043. 
Jarðlausnir ehf.

 Nudd

Klassískt slökunarnudd rvk 101, s: 841 
6795 Júlija.

Slökunarnudd í miðbæ Reykavíkur. S. 
694 7881 Zanna Volkova.

Klassískt slökunarnudd rvk 101, s: 841 
6795 Júlija.

Sulanuddstofan býður uppá slakandi 
heilsunudd. Opið frá 9-18 líka um 
helgar. Síminn er 771 2117.

 Spádómar

MIÐLA TIL ÞÍN, ÞVÍ SEM 
ÞEIR SEM FARNIR ERU 

SEGJA MÉR UM FRAMTÍÐ 
ÞÍNA.

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Símaspá, spái í spil, ræð drauma, 
ekkert mínutu gjald. Tímapantanir. S. 
891 8727 Stella

 Múrarar

Múrmeistari, alvanur hvers konar 
steypuviðgerðum o.fl., getur bætt 
við sig úrviðgerðum, flísalögnum o.fl. 
Tilboð eða tímavinna. Sanngjarnt 
verð. Uppl. í s. 865 4514

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

AH-RAF
 LÖGGILDIR 

RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s: 
845-7711 Arnar s: 897-9845.

 Trésmíði

Smiður getur bætt við sig verkefnum 
inni sem úti. Reynsla, þekking og 
fagmenska. Sími: 862 1156

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 

verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Sem nýtt á hálfvirði. Hwam arinn, 
heitur pottur, uppþvottavél, ísskápur, 
Sonus Faber hátalarar, Whippet 
málmstytta og gulur sófi. S. 895 6160

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

Macbook pro talva til sölu 17‘‘ skjár 
ásamt galaxy S1 síma. Selst ódýrt. S. 
822 1672

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu góðar og ódýrar járnklippur. 
Klippir 2550mm. Uppl. s. 431 1075.

 Verslun

AÐAL- 
FUNDUR  
VM 1 2 .  a p r í l  2 0 1 3  

a ð  G r a n d  H ó t e l  
í  R e y k j a v í k  ( G u l l t e i g u r )

DAGSKRÁ:

■ 17:00 Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra

■ Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins

■ Reikningar félagsins og sjóða

■ Umræður um skýrslu og reikninga

■ Kjör endurskoðenda

■ Reglugerðar – og lagabreytingar

■ Ákvörðun stjórnarlauna

■ Kjör í nefndir og stjórnir

■ Önnur mál

Boðið verður upp á veitingar  

eftir fundinn

Fundurinn verður sendur  

út á heimasíðu VM

fundir / mannfagnaður
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HEILSA

 Heilsuvörur

TAKTU ÁKVÖRÐUN NÚNA.
Betri árangur með Herbalife Kaupauki. 
Rannveig s.8625920,rkb.heilsuskyrsla.
is

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.is

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 
698 8301 www.tantra-temple.com

Hef flutt stofuna mína í nýtt 
umhverfi. Nudd fyrir heilsuna. Einn 
reyndasti nuddari bæjarins. Gerður 
Benediktsdóttir, nuddari. Uppl. í S. 
698 2260

NUDD OG HEILSA
DETOX - ÚTHREINSUN á öllum 
líkamanum. NUDD upp f. hné á eftir. 
Opið frá 12-18 alla virka daga nema 
sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á Funahöfða 
17a og 19 og Dalshraun 13 

Hfj. Rooms for 1-2 persons in 
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535. 

frá kl. 10-20. 
www.leiguherbergi.is

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

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

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

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

 Sumarbústaðir

GRÍMSNES OG NÁGRENNI
Sjáum um almennt viðhald á 
sumarhúsum og sólpöllum. gullfoss@
internet.is & S. 893 3733

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu ca.85fm iðnaðarhúsnæði við 
Dalveg í Kópav. Uppl. e. kl. 17 s. 893 
3475.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Erum á Facebook 

Full búð af  
nýjum vörum frá 

Vanity Fair

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir

• Tekur venjulegt GSM SIM kort.
• Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
• SMS og MMS viðvörun í síma og netf.
• Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
• Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
• Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
• Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn.

Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili.

Uppl. í síma 699-6869 og www.rafeindir.is
Síðumúli 31•105 Reykjavík 

gaiusehf@gmail.com

BÓKHALDSÞJÓNUSTA
fyrir fyrirtæki, einstaklinga 

og félagasamtök
Fagleg og vönduð þjónusta á sanngjörnu verði.

Sími 892 5784

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Save the Children á Íslandi

Save the Children á ÍslandiSave the 
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ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir starfsmanni á 
dekkjaverkstæði okkar í törnina og 
jafnvel meira. Viðkomandi þarf að 
vera vanur, jákvæður og hafa góða 
þjónustulund. Umsóknir óskast sendar 
á verslun@vdo.is VDO Borgardekk. 
Borgartún 36. S: 588 9747

STARFSMAÐUR Í 
AFGREIÐSLU/ELDÚSI 
ÓSKAST Í 50 % STARF.

Þarf að vera liðtækur í að geta 
aðstoðað í eldúsinu, lífleg/ur, 

rösk/ur, reyklaus og skemmtileg/
ur, þarf að geta byrjað 8 apríl.
Umsóknir óskast skriflegar 
útfylltar á gigner í Lágmúla, 

framtíðar starf, verður að geta 
talað íslensku.

LEIKSKÓLINN 101.
Aðstoðarleikskólastjóri óskast 

á lítinn sjálfstætt rekinn 
ungbarnaleikskóla. 

Hæfniskröfur: 
- Réttindi sem leikskólakennari 

- Þarf að hafa umsjón með 
faglega starfinu 

- Hæfni í mannlegum 
samskiptum 

- Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
- Reynsla af störfum með börnum 

æskileg.
Áhugasamir sendi fyrirspurn á: 
leikskólinn101@simnet.is eða í 

s. 562 5101 Hulda

MÁLARAR ATHUGIÐ!
Óskum eftir málurum eða 

vönum mönnum í fullt starf. 
íslenskukunnátta nauðsynleg.

Umsóknir sendist á 
thjonusta@365.is Merkt: 

„málari”

GRAFÍKMAÐUR
BROS, Norðlingabraut 14, 110 
Reykjavík óskar eftir starfsmanni í 
grafíkdeild. Starfið felst í uppsetningu 
merkja á boli og aðra auglýsingavöru, 
gerð prófarka og útkeyrslu á filmur. 
Skilyrði að viðkomandi hafi haldbæra 
reynslu af forritunum Adobe 
Illustrator og Photoshop. Áhugasamir 
sendi umsóknir ásamt ferilsskrá á 
atvinna@bros.is

KEILUHÖLLIN EGILSLHÖLL
Óskar eftir vélamönnum á kvöld 
og helgarvaktir. Viðkomandi þarf 
að hafa reynslu af viðgerðum og 
almenna þekkingu og skilning á 

vélabúnaði og rafmótorum.
Umsóknir berist á: 

atvinna@keiluhollin.is og nánari 
uppl. í s. 617 1106

KEILUHÖLLIN
Óskar eftir dyravörðum. 

Viðkomandi þarf að hafa gilld 
dyravarðaréttindi.

Umsóknir berist á: 
atvinna@keiluhollin.is og nánari 

uppl. í s. 617 1106

RAFVIRKI ÓSKAST.
Óska eftir að ráða vana rafvirkja með 
góða íslensku kunnáttu til starfa sem 
fyrst. s: 8930790, magnus@el-x.is

Óskum eftir vönum íslenskumælandi 
starfsmanni á dekkjaverkstæði. Þarf 
að geta byrjað strax. Uppl. í s. 661 
7474 & 894 2237

Starfsmaður í sumartörn óskast hjá 
Sólningu Rauðhellu (Siggi 568-2035) 
og Hjallahraun (Beggi 565-2121). 
Getur verið framtíðarstarf.

Pylsumeistarann vantar manneskju í 
afgreiðslu í 100% vinnu. Uppl. í s. 517 
3915 eða 690 3916.

HÁRSNYRTISTOFA
Hárgreiðslumeistari/atvinnutækifæri. 
Til leigu stóll. Áhugasamir sendið 
umsóknir á thjonusta@365.is

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

S. 661 7000.
Proventus.is

VERKAMENN - SMIÐIR - 
KRANAMENN - 

MÚRARAR - JÁRNAMENN - 
UPPSLÁTTARMENN

Erum með vana menn sem óska 
eftir mikilli vinnu.

Upplýsingar í s. 777 2 333 

HANDAFL EHF

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.
fyrirt.og skipasali

ATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST 
TIL LEIGU

Höfum trausta leigutaka að 1200 fm til 1500 fm  
atvinnuhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík.

Allar nánari upplýsingar gefur Þorlákur í  síma 
535-1000, Stakfell fasteignasala Þórunnartúni 2 

(Skúlatúni 2)

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

FJÁRFESTAR ATHUGIÐ
Stakfell er með í sölu marga áhugaverða fjárfestingakosti í atvinnuhúsnæði.

Margar eignanna eru vel staðsettar og með traustum leigutökum.
Vinsamlegast leitið upplýsinga hjá Stakfell, Þórunnartúni 2 (Skúlatúni 2).

fasteignir

fasteignir

fundir / mannfagnaður
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atvinna

Kommuneqarfik SERMERSOOQ Reykjavíkurborg Tórshavnar kommuna

Vestnorræni höfuðborgasjóður 
Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar 

auglýsir eftir styrkumsóknum 
fyrir árið 2013

Reykjavíkurborg er aðili að Vestnorræna höfuðborga-
sjóði Færeyja, Grænlands og Íslands. Sjóðurinn hefur að 
markmiði að efla skilning og samstarf,  m.a. á sviði menn-
ingarmála, milli þessara borga, íbúa þeirra, samtaka og 
stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til verkefna sem þjóna 
þessum markmiðum.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verkefna 
sem tengjast samskiptum milli höfuðborganna og efla 
tengsl þeirra með einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, 
fræðslu eða íþrótta.

Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ítarlega,  
fyrirkomulagi þeirra, tímasetningu og kostnaði.

Umsókn skal beint til:
Vestnorræni höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur og  
Þórshafnar b.t. skrifstofu borgarstjóra og borgarritara
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Umsóknir berist eigi síðar en þriðjudaginn 30. apríl nk. og 
koma umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til af-
greiðslu. Umsóknum skal skila á umsóknareyðublöðum sem 
nálgast má á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is  

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjóra og borgar-
ritara, Ráðhúsi Reykjavíkur, s:411 4500. Stjórn sjóðsins mun 
afgreiða umsóknir í maí nk.

Reykjavík, 2. apríl 2013
Borgarritari

HÖNNUN
3mm að framan og 9mm 
að aftan.  Aðeins 1.3 kg.

HRAÐI
Kveikir á sér á 2 sekúndum.  

Intel i7 örgjörvi.  128GB Solid State.

FEGURÐ
Hringburstuð stálumgjörð.  

Framúrskarandi verðlaunahönnun. 

ZENBOOK™
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Eitt brýnasta viðfangsefnið er að 
lækka skuldir heimilanna í land-
inu. Þær stökkbreyttust og hækk-
uðu með verðbólgunni og á sama 
tíma lækkaði markaðsverð hús-
næðis. Þær ráðstafanir sem grip-
ið hefur verið til duga skammt. 
Þess vegna er svo mikilvægt 
að ráðast til atlögu við skulda-
vandann. Ekki með ímynduðum 
hókus pókus aðgerðum. Heldur 
með raunverulegum aðgerðum, 
sem búið er að reikna út til hlítar 
og við vitum að muni virka fyrir 
almenning.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
lagt fram tillögur, sem við höfum 
undirbúið vel og fela í sér 20% 
lækkun á skuldum. Þetta eru 
útfærðar og raunhæfar tillögur 
sem hægt er að hrinda í fram-
kvæmd mjög hratt. Tillögur sem 
fela í sér að fimmta hver króna 
af skuldum fólks falli brott, eru 
tillögur sem munu hafa gríðarleg 
áhrif á hag heimilanna í landinu. 
Það er ómótmælanlegt.

Út á hvað ganga tillögurnar
En hvernig virka þessar tillögur? 
Þær eru í rauninni tvíþættar:

1. Einstaklingar fá allt að 40 
þúsund krónur á mánuði í sér-
stakan skattaafslátt vegna 
afborgana af íbúðaláni. Skatta-
afslátturinn fer beint inn á höf-
uðstól lánsins til lækkunar. Öllum 
stendur þessi leið til boða. Þetta 
lækkar skuldir fólks þar sem 
þessi skattalegi ávinningur sem 
fólk fær, fer til þess að greiða inn 
á lánið, sem lækkar það og dreg-
ur þess vegna úr skuldabyrðinni 
strax, varanlega og til frambúðar.

2. Hitt atriðið skiptir líka mjög 
miklu máli. Við leggjum til að 
opnað verði fyrir fólk að greiða 
séreignasparnað sem það aflar 
sér, bæði launþegaframlagið og 
atvinnurekendaframlagið, beint 
inn á lánin sín. Þetta hefur sömu 
áhrif. Lánið lækkar strax og 
varan lega til frambúðar. Þarna 
er mikinn ávinning að hafa. Fjár-
munir sem greiddir eru í dag inn 

á séreignalíf-
eyrissparnað, 
eru skattfrjálsir 
þegar þeir eru 
greiddir inn. 
Þegar þeir eru 
teknir út, greið-
ast af þeim full-
ir skattar. Með 
því að ráðstafa 
þeim inn á hús-
eignina til lækk-
unar á lánum, 
losna menn í 

rauninni við þessa skatta, en búa 
sér til eign í húsnæðinu. Það er 

það sem við almennt höfum flest 
gert í gegnum tíðina og þarna er 
verið að búa okkur til möguleika 
í því með þessum hætti.

Gagnast skuldugum heimilum 
og eru framkvæmanlegar strax.

En hverjum gagnast þess-
ar ráðstafanir? Svarið er öllum 
skuldugum heimilum. En hlut-
fallslega munar mestu fyrir þá 
sem hafa tiltölulega lægri tekjur 
og ekki ofurskuldir, vegna þess 
að við höfum rætt um að skatta-
afslátturinn geti ekki orðið 
umfram 40 þúsund krónur. Þetta 
er þess vegna tekjujafnandi 

aðgerð, þvert á það sem einstaka 
pólitískir andstæðingar hafa sagt.

En hversu framkvæmanlegar 
eru þessar tillögur? Þær eru mjög 
vel framkvæmanlegar. Kostnaður 
fyrir ríkissjóð verður ekki meiri 
en svo að við það verður vel ráðið. 
Þetta eru ekki óraunhæf gylliboð, 
enda sjá aðrir um þá pakka. Við 
höfum lagt áherslu á að reikna 
áhrifin fyrir almenning til hlítar 
og skoða hvort þessar tillögur skili 
árangri og séu framkvæmanlegar 
tafarlaust. Við vitum að þessar til-
lögur skila umtalsverðum ávinn-
ingi fyrir almenning; 20% skulda-

lækkun er hlutur sem um munar. 
Og við vitum að þær eru fram-
kvæmanlegar og það strax. 

20% skuldalækkun
FJÁRMÁL

Einar K. 
Guðfi nnsson
alþingismaður

➜ Við leggjum til að opnað 
verði fyrir fólk að greiða 
séreignasparnað sem það 
afl ar sér, bæði launþega-
framlagið og atvinnurek-
endaframlagið, beint inn á 
lánin sín. Þetta hefur sömu 
áhrif. Lánið lækkar strax og 
varanlega til frambúðar.

advania.is/fermingar
Verið velkomin í verslun okkar að Guðrúnartúni 10.

Hvort sem þú ert tónlistarunnandi, tölvunörd, 
námshestur, ljósmyndari eða hefur bara gaman 
af góðum græjum, þá er fermingargjöfin hjá okkur.

Fullt hús af 

 og svo kennum við
 græjurnar!ykkur á 

fermingargjöfum

Win 8
ÖRNÁMSKEIÐ
FYLGIR FRÍTT

11 - 15
Laugardaga

8 - 17
Opið virka daga

Verð: 99.990 kr.
Inspiron 15 (3521)
Öflug fartölva, falleg 
og endist og endist.

Verð: 39.990 kr.
Canon Ixus 240HS
Alvöru myndavél á 
skuggalega flo�u verði.

Verð: 127.990 kr.
iPhone 5
Einn vinsælasti sími 
í heimi á frábæru verði.

Verð frá 11.990 kr.
Urbanears Pla�an heyrnartól
Töff útlit og frábær hljómur.

rððð: 9ðVeVVVVVV
onnononpiron onononnononnInspInspInspInspInspInsp

ug fartug fartug a tÖfluÖfluÖ u
endistogogogog eogog

.

kkr.

Win 8
ÖRNÁMSKEIÐ
FYLGIR FRÍTT

Verð frá 5.999 kr.
X-mini II ferðahátalarar
Litlir og ne�ir með ótrúlegum 
hljómburði. Margir litir.

Verð: 69.990 kr.
Nexus 7 spjaldtölva
Ne� og krö�ug með 3G.

Verð frá 149.990 kr.
Inspiron 15R (5521)
Þessi hefur hlotið mjög góða dóma. Er með 
stórum og björtum skjá, a�ragðs vinnslugetu og 
endingargóðri ra�löðu. Fæst í nokkrum litum.

Lesandi góður.
Hver yrðu 
fyrstu verk þín, 
ef þú hygðist 
tryggja þér ein-
ræði í einhverju 
landi?

Jú, vitaskuld 
myndir þú fyrst 
af öllu tryggja 
þér yfirráð 
yfir hernum, 
dómsvaldinu, 
lögreglu og 
fjármálunum. Þannig gætir þú 
trónað sem einvaldur.

Hvernig hefur þetta verið á 
Íslandi á umliðnum áratugum? 
Ísland er að vísu herlaust land.

Þegar litið er til baka og sagan 
rifjuð upp kemur á daginn að 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
ætíð lagt á það megináherslu í 
stjórnarmyndunum með öðrum 
flokkum að hafa sín megin ráðu-
neyti dómsmála og þar með yfir-
stjórn lögreglu, fjármálaráðu-
neytið og forsætisráðuneytið. 
Þessu fylgir vitaskuld sú við-
leitni að koma „sínum mönnum“ 
til valda í hinum ýmsu stofn-
unum og það hefur verið gert 
svikalaust.  

Hin ráðuneytin, sem nær 
engu máli skipta í þessu sam-
hengi, hafa gjarnan mátt vera 
í höndum samstarfsflokksins, 
s.s. heilbrigðismál, menntamál, 
félagsmál, umhverfismál, utan-
ríkismál og fleiri.

Styður þú þessa einræðis-
tilburði Sjálfstæðisflokksins í 
komandi kosningum, lesandi 
góður?

Vilt þú 
einræði 
á Íslandi?

STJÓRNMÁL

Björn Ólafur 
Hallgrímsson
hæstaréttar-
lögmaður
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

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

Útför ástkærs eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður og bróður,

SIGURÐAR KONRÁÐS HAUKSSONAR
sem lést á líknardeild LSH sunnudaginn  
24. mars fer fram frá Bústaðakirkju  
á morgun, föstudaginn 5. apríl kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Björk Helgadóttir
Arna Björk Sigurðardóttir  Aron Morthens
Magnús Haukur Sigurðarson

og systkini hins látna.

Elskulegur sonur okkar, bróðir,  
mágur og frændi,

ÞRÖSTUR ÞÓRISSON
Hafnarstræti 8,

Ísafirði,

sem lést sunnudaginn 24. mars, verður 
jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 
6. apríl kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Björgunarfélag Ísafjarðar. Þökkum auðsýnda samúð.

Þórir Þrastarson   Ragnheiður H. Davíðsson
Hulda Ösp Þórisdóttir   Kristinn Óli Hallsson
og börn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

GUÐBJÖRG LILJA GUÐMUNDSDÓTTIR

DÚDDÝ
Kleppsvegi 2, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni  
í Reykjavík föstudaginn 5. apríl kl. 13.00.

Bragi Guðmundur Kristjánsson Erna Eiríksdóttir
María Anna Kristjánsdóttir Jesús S.H. Potenciano
barnabörn og barnabarnabörn.

Fjölbreytt úrval legsteina
Frí áletrun og uppsetning

Sjá nánar á granithollin.is sími 555 38 88 
Bæjarhrauni 26 (á móti Fjarðarkaupum)

Bæjarhrauni 26 - 220 Hafnarfirði
www.granithollin.is 

Sími 555 38 88 

Sjá nána
Bæjarh

Bæja

Elsku mamma, tengdamóðir og amma,

UNNUR MARÍA HJÁLMARSDÓTTIR
Klettaborg 12, Akureyri,

lést mánudaginn 1. apríl á Sjúkrahúsinu  
á Akureyri. Útförin verður frá Akureyrarkirkju 
föstudaginn 12. apríl kl. 13.30. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á minningarsjóð 
Sjúkrahússins á Akureyri.

Tryggvi Jóhannsson
Hafdís Jóhannsdóttir Jósef G. Kristjánsson
Heiðrún Jóhannsdóttir Skarphéðinn Leifsson
Helgi Jóhannsson
Daníel Jóhannsson Kristín Hjálmarsdóttir
Sólveig Eyfeld
og barnabörn.

Okkar ástkæri faðir,

HANNES GUÐMUNDSSON 
fv. sendifulltrúi,

Hæðargarði 33 (áður Laugarásvegi 64),

sem lést á Landspítalanum í Fossvogi 
miðvikudaginn 27. mars sl., verður 
jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
föstudaginn 5. apríl kl. 15.00.

Edda Hannesdóttir
Gerður Hannesdóttir
Guðrún Hannesdóttir
Ragnhildur Hannesdóttir
og fjölskyldur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SÓLVEIG MARÍA BJÖRNSDÓTTIR

lést á Hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði 
26. mars síðastliðinn. Útför hennar fer fram 
frá Hveragerðiskirkju í dag fimmtudaginn 
4. apríl kl. 14.00. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu 
minnast hennar er bent á Hjúkrunarheimilið Ás í Hveragerði.

Lúðvík Duke Wdowiak
Barbara Wdowiak Einar Pálmi Jóhannsson
Terry Wdowiak Juan Marquez 
Gunnar Bill Björnsson Sigrún Guðmundsdóttir
Þorgeir Sigurður Þorgeirsson Karina (Chaika) Þorgeirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir,  
afi og langafi,

KRISTINN ÞORLEIFSSON
áður Bárugötu 6, Dalvík,

lést á dvalarheimili aldraðra Dalbæ  
þann 1. apríl. Útför auglýst síðar.

Össur Kristinsson    Berglind Andrésdóttir 
Birgir, Björg og Sigrún Össurarbörn og fjölskyldur. 

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

JÓHANNA ÓSKARSDÓTTIR
Þórðarsveig 1, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 2. apríl. Útför hennar fer 
fram frá Dómkirkjunni, miðvikudaginn  
10. apríl kl. 13.00.

Guðbjörg Sigríður Pétursdóttir Guðjón Gunnlaugsson
Berglind Rós Pétursdóttir Eyjólfur Björgmundsson
Margrét Lára Pétursdóttir 
Þorsteinn Pétursson Sveinfríður Ólafsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

SJÓNRÆN SÝNING  Gler og speglar mynda umgjörð fuglasýningar sem verður opnuð í Safnhúsi Borgarfjarðar á morgun.  MYNDIR/ÚR EINKAEIGN

„Á sýningunni viljum við 
leggja áherslu á mikilvægi 
verndunarbúsvæða fugla í 
alþjóðlegu samhengi, því fugl-
arnir tengja jú saman heim-
inn,“ segir Guðrún Jónsdótt-
ir, forstöðumaður í Safnhúsi 
Borgarfjarðar í Borgarnesi.

Sýningin Ævintýri fuglanna 
verður opnuð þar á morgun, 
en um er að ræða óvenjulega 
sýningu þar sem þemað er farflugið 
en efniviðurinn kemur úr Náttúru-
gripasafni Borgarfjarðar. „Það safn er 
alveg stórmerkilegt í heild sinni. Þar 
eru til um 350 uppstoppaðir fuglar og 
eru þeir aðallega eftir tvo uppstopp-
ara sem voru mikið virkir á síðustu 
öld. Það eru þeir Jón Guðmundsson og 
Kristján Geirmundsson sem báðir eru 
annálaðir fyrir að vera vandaðir verk-
menn og listamenn miklir,“ segir Guð-
rún. Elsti gripur safnsins er egg sem 
var tekið í Grímsey árið 1906 og elsti 
fuglinn er frá 1940.

Það er Snorri Freyr Hilm-
arsson sem hannar útlitið 
á sýningunni og segir Guð-
rún hann hafa fengið algjör-
lega frjálsar hendur við  það. 
„Snorri er algjör fagmaður og 
mikill listamaður. Hann vinn-
ur mikið með það sjónræna og 
notar það til að vekja þá sem 
á sýninguna koma. Um leið og 
gengið er inn er sú krafa gerð á 

gestinn að hann þurfi að skerpa skiln-
ingarvitin og átta sig á umhverfi sínu,“ 
segir Guðrún en umgjörð sýningarinn-
ar er úr speglum og gleri, sem eykur 
upplifunina og kallar fram hugsun um 
töfra víðáttunnar. 

Það var Steingrímur Þorvaldsson 
leiktjaldamálari sem sá um mynd-
skreytingu, en veggir sýningarinnar 
eru handmálaðir til að skapa ævintýra-
legt yfirbragð. „Þar er að finna mikla 
fræðslu líka. Til dæmis er þar hægt 
að fræðast um ferðir kríunnar. Hún 
vegur 100 grömm og þær kríur sem 

ná þrítugsaldri, sem margar þeirra ná, 
fljúga jafn mikið á lífsleiðinni og sam-
svarar ferðinni til tunglsins þrisvar 
sinnum, fram og til baka. Svona ævin-
týralegar upplýsingar eru til dæmis 
líklegar til að vekja áhuga krakka sem 
hingað koma,“ segir Guðrún að lokum.

 tinna@frettabladid.is

Kalla fram hugsun um 
töfra víðáttunnar
Sýningin Ævintýri fuglanna verður opnuð í Safnhúsi Borgarfj arðar á morgun. Elsti 
gripurinn á sýningunni er egg frá árinu 1906 og elsti fuglinn frá árinu 1940.

Sýningin er helguð minningu 
Sigfúsar Sumarliðasonar sem lést 
árið 2001, þá 69 ára gamall. Sigfús 
var fyrrverandi sparisjóðsstjóri í 
Borgarnesi og lengi í stjórn Nátt-
úrugripasafnsins. Hann vann mikið 
starf fyrir safnið og sinnti því af 
miklum heilindum og áhuga. Hann 
var enn fremur formaður stjórnar 
Byggðasafns Borgarfjarðar í þrettán 
ár og þá jafnframt Safnahússstjórnar.

Helguð Sigfúsi 
Sumarliðasyni

GUÐRÚN 
JÓNSDÓTTIR
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NÝTT FRÁ PHILIPS

Philips 32HFL5573D
32” Smart LED með Full HD Pixel 
Plus HD, 400 Hz Perfect Motion 
Rate. NetTV. Stafrænum DVB-C, 
DVB-T, DVB-T2 móttakara. 3x USB, 
HDMI, Ethernet, Optical út, VGA & 
CI rauf, EasyLink o.fl.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐÁ

179.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

99.995
Philips 22HFL3232D
22" HD-Ready LED sjónvarp með 
Digital Crystal Clear og 1366 x 
768p upplausn. Háskerpu stafrænn 
DVB-T móttakari (MPEG4). 6w RMS 
Incredible Surrou

22”
LED DIGITAL CRYSTAL CLEAR

TILBOÐ

FULLT VERÐ 269.995FULLT VERÐ 269 995

249.995
Philips 42PFL6907T
42" 3D Smart LED Full HD 1080p TV með Pixel PreciseHD og Dual Core
örgjörva. Ambilight Spectra 2 baklýsing. 600Hz Perfect Motion Rate.
Easy 3D. 2D-3D breytir. Stafrænn DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari.
Smart TV netvafri, þráðlaust í gegnum Wi-Fi. Skype möguleiki. 3 x
USB, 4x HDMI App fyrir iPhone og Android síma og spjaldtölvur.

EINSTÖK MYNDGÆÐI OG GLÆSILEG 
RAMMALAUS HÖNNUN

42”
LED Frameless 3D Smart LED 

4 stk. 
3D gleraugu 

fylgja

lips 42HFL7406DPPhhP i
••• Örþunnt LED sjónvarpÖ
••• Ambilight baklýsing sem eykur upplifuninaA
••• in1 standur, hægt að festa beint á vegg eða setja á borð2i
•••• 00Hz Perfect Motion Rate með HD Natural Motion gerir 4

röðustu myndir skýrar og skarparhr
•• el tengjum búið með 4 HDMI, USB, Scart, VGA, RCA og V

eyrnartólstengi ásamt kortaraufhe
• mart TV með nettengingu. Hægt er að fara á netið Sm

og margt fleira    o

nfallt en glæsilegt tæki fyrir þá sem Ein
ja framúrskarandi myndgæðivvilj

ÁGÆÐA PHILIPS SJÓNVARP Á HÁ
RÁBÆRU VERÐIFR

32”
LED FULL HD LED MEÐ Net TV VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

49.995
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BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT
2. umrót, 6. frá, 8. tunna, 9. kvk. nafn, 
11. málmur, 12. brotthlaup, 14. skrölt, 
16. pot, 17. titill, 18. málmur, 20. 950, 
21. seytlar.

LÓÐRÉTT
1. óheilindi, 3. í röð, 4. lítilmenni, 
5. frostskemmd, 7. pedali, 10. rölt, 
13. hluti verkfæris, 15. kattardýr, 16. 
munda, 19. átt.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. rask, 6. af, 8. áma, 9. lóa, 
11. ál, 12. strok, 14. skrap, 16. ot, 17. 
frú, 18. tin, 20. lm, 21. agar. 

LÓÐRÉTT: 1. fals, 3. aá, 4. smákarl, 
5. kal, 7. fótstig, 10. ark, 13. orf, 15. 
púma, 16. ota, 19. na.

Góðan 
daginn 

Jói!

Svafstu 
vel?

Slappaðu af! 
Þetta er bara ég! 

Karrý-Anna!

Svona var þetta 
í gær! Nokkrir 
rólegir bjórar á 
fimmtudaginn 
og ég fer í svona 
sjúkt ástand!

Þú ættir að 
skrifa niður allt 

sem þú manst og 
gefa út nokkrar 

bækur! Veita 
Stefáni Mána 

smá samkeppni!

Ég er að fara í 
búðina!

Skrifið niður á miða ef ykkur 
vantar eitthvað.

Já, en kannski værum við ekki hérna ef þú værir ekki 
að sleikja sjálfan þig og drekka úr klósettinu öll kvöld!!

Fjölskyldu-

ráðgjöf

Ég er með 
lausa tönn!

Ég líka!
Mín er 

lausari!
Ekki mikið 

lengur!

Ég togaði 
mína úr!

Ég líka!
Það er að 

líða yfir mig.
HAHA! Það 

er liðið yfir 
mig!

Leyfi til túnfiskveiða
Samkvæmt reglugerð nr. 240/2013, um veiðar á Austur-
Atlantshafs bláuggatúnfiski auglýsir Fiskistofa eftir 
umsóknum um leyfi til veiðanna, og er umsóknarfrestur 
til 18. apríl 2013.

Umsókn um línuveiðar á túnfiski:  Umsækjendur skulu 
ráða yfir fiskiskipi sem hefur leyfi til veiða í atvinnuskyni 
og hefur búnað sem hentar til veiða á Austur-Atlants-
hafs bláuggatúnfiski. Í umsókn um leyfi skal koma fram 
áætlun um veiðarnar, lýsing á búnaði skips, upplýsingar 
um áætlaðar löndunarhafnir og ráðstöfun afla. 
Við val á milli tveggja eða fleiri hæfra umsækjenda er 
Fiskistofu heimilt að láta hlutkesti ráða úthlutun leyfisins.
 
Umsókn um túnfiskveiðar með sjóstöng:  Við veitingu 
leyfa koma aðeins til greina skip sem hafa haffæris-
skírteini og skrásett eru á skipaskrá Siglingastofnunar 
Íslands eða á sérstaka skrá stofnunarinnar fyrir báta 
undir 6 metrum. Skulu eigendur þeirra og útgerðir full-
nægja skilyrðum til að stunda veiðar í fiskveiðilandhelgi 
Íslands sem kveðið er á um í lögum um fjárfestingu 
erlendra aðila í atvinnurekstri og í lögum um veiðar 
og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands.                                                                                                  
Heimilt er að varpa hlutkesti milli umsókna um leyfi til 
túnfiskveiða með sjóstöng.

OPIÐ HÚS Reykjanesbær
Súlutjörn 7 

Opið hús milli 18-19 í dag
Nýleg og falleg 3ja herbergja 91,4 fm  endaíbúð í fjórbýli á l. hæð. 

Sólpallur.  Yfirtaka á lánum Íbúðalánasjóðs 21,9 millj.  
Sævar og Ingibjörg taka á móti ykkur. 

Suðurgata  
Endurnýjað einbýli

Mikið endurnýjað einbýlishús á 2. hæðum ásamt bílskúr alls 213 fm. 
Heitur pottur, sólpallur. 5 svefnherbergi. Skipti möguleg á minni eign 

á höfuðborgarsvæði. Verð: 29 millj. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Tryggvadóttir!“ Sagði einkennisklædd 
konan þegar hún ég rétti henni skil-

ríkin eins og hún hafði beðið mig um. 
Ég játti því þótt hún hafi hálfpartinn 
ekki ætlast til svars. Hún hallaði sér 
að samstarfs konu sinni með orðunum: 
„Þetta er konan!“

SÚ tók við skilríkjunum mínum og flug-
miðanum og bað mig að gjöra 

svo vel að fylgja sér. Ég elti 
hana auðvitað eins og hlýðinn 
hundur og hjartað hamað-
ist í brjóstinu. Ég vissi ekki 
hvaðan á mig stóð veðrið. 
„Þú hefur verið valin í 
öryggisleit,“ sagði hún mér 

meðan hún teymdi mig á bak 
við spjald til hliðar við röðina. 

Þar beið fleira einkennis-
klætt fólk og fyrir því 

kynnti hún mig með 
sömu orðum og hin 
hafði gert: „Þetta er 
konan.“

FYRR um daginn 
höfðum við hjónin 
reynt að tékka okkur 
inn í flugið á netinu. 
Hann gat það en ekki 
ég. Þegar ég hringdi til 

að vita hvað olli fletti sú 
í símanum nafninu mínu 
upp, Tryggvadóttir? Svo 

kom smá þögn. „Jaá, heyrðu, hafðu 
engar áhyggjur af þessu Ragnheiður. 
Þú tékkar þig bara inn hér á vellinum.“ 
Nú skildi ég af hverju, ég hafði verið 
„valin“.

ÞAR sem ég stóð skjálfandi bak við 
spjaldið bað eldri kona mig vinsamleg-
ast um að afhenda sér handtöskuna sem 
ég ríghélt í. Ég gerði það. Svo sagði hún 
eitthvað meira, sem ég í angist minni 
heyrði ekki svo hún þurfti að endur-
taka það. Viltu fara úr yfirhöfninni, 
Ragnheiður! Ég gerði það. Ég reyndi að 
afsaka fátið á mér með einhverri aula-
fyndni meðan hún fór gegnum hólf og 
vasa en henni stökk ekki bros. Hjartað 
barðist enn hraðar, hvað fyndi hún í 
töskunni minni?

HÚN fann ekkert og sneri sér því næst 
að mér sjálfri. Ég rétti þegjandi út þá 
skanka sem hún bað um og hún leitaði af 
sér allan grun. Ég var enn svo stressuð 
þegar þessu lauk, eða svo fegin, að hún 
þurfti aftur að endurtaka það sem hún 
sagði: „Þú mátt fara í yfirhöfnina, Ragn-
heiður. Taktu töskuna þína.“

ELDRAUÐ í kinnum hraðaði ég mér 
fram fyrir spjaldið og fór aftur í röðina. 
Ég fann augu allra hvíla á mér meðan ég 
reyndi skjálfhent að koma mér í kápuna. 
Ég vissi alveg hvað þau voru að hugsa: 
Þetta er konan.

Þú hefur verið valin



Kræsingar & kostakjör
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Gjörningar Magnúsar 
Pálssonar, flutningur 
á Vorblóti Stravinskís 
og tónleikar óperu-
söngkonunnar Diönu 

Damrau eru meðal viðburða á 
Listahátíð í Reykjavík sem sett 
verður föstudaginn 17. maí. Þetta 
eru fjölbreytilegir atburðir sem 
Hanna Styrmisdóttir, listrænn 
stjórnandi Listahátíðar í Reykja-
vík, segir endurspegla þá sögu 
hátíðarinnar að vera einn megin-
vettvangur listviðburða landsins.

Ber merki lítilla listahátíða
„Listahátíð ber ýmis merki 
listahátíða í litlum samfélögum 
sem hafa það að markmiði að 
bjóða upp á sem fjölbreytileg-
asta menningardagskrá. Stórar 
listahátíðir erlendis sérhæfa sig 
yfirleitt í einhverri listgrein en 
Listahátíð í Reykjavík hefur hald-
ið í fjölbreytnina, þó að menning-
arlandslagið sé gjörbreytt í dag 
frá því sem var árið 1970. Fjöl-
breytnin er hins vegar styrkleiki, 
ekki veikleiki að mínu mati. Hún 
gerir það að verkum að það er 
auðvelt að tefla saman listgrein-
um og virkja hið skapandi rými 
þar sem listgreinarnar mætast.“

Hanna segir smæð íslensks 
samfélags reyndar hafa orðið til 
þess að íslenskir listamenn séu 
ekki fastir innan múra listgreina 
eins og sums staðar sé raunin. 
„Erlendir listamenn taka gjarnan 
eftir þessu og því hversu auðvelt 
er að leiða saman ólíka listamenn 
hér. Ég vil virkja þessa hefð og 
taka lengra þannig að samstarf 
listgreina verði ein af áherslum 
Listahátíðar í Reykjavík.“

Meðal skrefa sem Hanna 
hyggst taka í þessa átt er að skil-
greina listræn markmið Lista-
hátíðar hverju sinni þannig að 
stefna hátíðarinnar um hvers 
konar verkefnum hún sækist 
eftir verði skýrari og umsóknir 
listamanna þar af leiðandi mark-
vissari.

„Verkefni Listahátíðar hafa 
ætíð verið bæði að frumkvæði 

stjórnenda hátíðarinnar og komið 
til hennar eftir öðrum leiðum. Ég 
vil leggja áherslu á frumkvæði 
hátíðarinnar að tilurð nýrra 
verka sem og framkvæmd verk-
efna sem gætu ekki átt sér stað 
á öðrum vettvangi,“ segir Hanna 
og bætir við að eins og oftast er 
þegar stjórnendaskipti verða, 
hafi ýmis verkefni verið komin í 
gang þegar hún tók við stjórnar-
taumunum. „Listahátíð 2014 verð-
ur þess vegna fyrsta hátíðin sem 
ég skipulegg frá grunni.“

Gjörningar Magnúsar Pálssonar
Eitt umfangsmesta atriði á 
Listahátíð í ár er flutningur Vor-
blótsins eftir Stravinskí sem er 
samstarfsverkefni Listahátíðar, 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands og 
Íslenska dansflokksins. 100 ár 
eru síðan verkið var flutt fyrst 
og tímamótin eru tilefni þess að 
verkið verður sett á svið hér í 
fyrsta sinn. Hanna segir áhuga-
vert að líta öld aftur í tímann, 
þá hafi verið miklir umbrota-
tímar í listum sem mörkuðu mikil 
tímamót. „1913 var svo merki-
legt ár. Þá gerist það í fyrsta 
sinn að listamenn skapa verk þar 
sem hugmyndin kemur fyrst og 
verkið svo, við erum alvön því í 
dag en á þessum tíma var þessi 
aðferð fullkomlega róttæk. Það 
er athyglisvert að líta aftur til 
þessa tíma af ýmsum ástæðum. 
Verk eins og danstónverkið Vor-
blótið hangir líka mjög vel saman 
við þær áherslur mínar að blanda 
listgreinum saman. Annað mjög 
umfangsmikið og merkilegt verk-
efni á Listahátíð í ár er yfirlits-
sýning yfir gjörninga Magnúsar 
Pálssonar, sem var og er frum-
kvöðull á hinum skapandi vett-
vangi þar sem listgreinarnar 
mætast. Við fáum listamenn 
úr öllum greinum til að endur-
gera og í sumum tilfellum útfæra 
nokkra af helstu gjörningum 
hans,“ segir Hanna.

Listahátíð í Reykjavík verður 
sett 17. maí og stendur til 2. júní. 
 sigridur@frettabladid.is

Fjölbreytni er styrkleiki Listahátíðar
Listahátíð í Reykjavík er skapandi rými þar sem listgreinarnar mætast segir Hanna Styrmisdóttir, listrænn stjórnandi hátíðarinnar sem 
í ár verður sett föstudaginn 17. maí. Hanna tók við stjórnartaumum Listahátíðar í Reykjavík síðastliðið haust.

STÝRIR 
LISTAHÁTÍÐ  
 Hanna 
Styrmisdóttir 
er listrænn 
stjórnandi 
Listahátíðar í 
Reykjavík sem 
sett verður 
17. maí 
næstkomandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/
PJETUR

Hanna Styrmisdóttir tók við stjórnartaumum Listahátíðar í Reykjavík síðastliðið haust. Hún hefur starfað við 
listræna stjórn menningarviðburða síðastliðin 14 ár. Meðal þeirra eru Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands, sem hún 
vann með Libiu Castro og Ólafi Ólafssyni, og Lóan er komin, sem hún vann með Steingrími Eyfjörð fyrir Íslenska 
skálann á Feneyjatvíæringnum 2007 og Matthew Barney í Nýlistasafninu (2003). Áður gegndi Hanna meðal annars 
störfum upplýsinga- og verkefnastjóra og fræðslufulltrúa í Norræna húsinu og Listasafni Reykjavíkur.  Hanna hefur 
BFA-próf í myndlist frá Parsons School of Design í París og New York, MA frá Chelsea College of Art and Design í 
London og framhaldsgráðu í Critical Studies frá Malmö Art Academy.

Tók við síðastliðið haust

Þýsk-bandaríski stjórnmála-
heimspekingurinn Hannah Arendt 
er til umfjöllunar í fyrirlestrar-
röðinni Kvenheimspekingar koma 
í kaffi sem haldin er í Árnagarði 
í dag. Sigríður Þorgeirsdóttir og 
Páll Skúlason, prófessorar í heim-
speki við Háskóla Íslands, ræða 
erindi Hönnuh við samtímann og 
setja í samhengi við stjórnmála-
kreppu nútímans og aðrar sam-
félagslegar kreppur. 

Rannsóknir á skrifum kven-
heimspekinga frá öndverðu til 
samtímans hafa stóraukist undan-
farin ár, sem varpað hefur ljósi 
á hve lítið konurnar hafi verið 
kynntar og hve vanmetið framlag 
þeirra er í sögu heimspekinnar, 
að sögn Sigríðar Þorgeirsdóttur. 
„Að bjóða völdum kvenheimspek-
ingum í kaffi með áhugasömum er 
ein viðleitni til að rétta við þann 
skarða hlut og velta fyrir sér 
hvort þeirra sýn á veruleikann er 
frábrugðin sýn karlheimspeking-
anna.“ 

Hannah Arendt er með þekkt-
ustu kvenheimspekingum 20. ald-
arinnar. Hún tókst á við vanda 
stjórnmála, alræðiskerfi nasism-
ans og stalínismans og aðsteðj-
andi hættur sem lýðræðinu eru 
búnar. Arendt lést árið 1975 en 
fjöldamargt sem hún skrifaði er 

talið eiga ríkt erindi við samtím-
ann. Þess má geta að kvikmynd 
um Hönnuh Arendt er til sýningar 
í Bíó Paradís þessa dagana.

Kaffisamsætið með Arendt er 
ekki síst ætlað heimspekinemum. 
Það verður haldið í Árnagarði 201, 
Háskóla Íslands, og hefst klukkan 
15.

Hannah Arendt 
í heimspekikaffi  
Heimspekingarnir Páll Skúlason og Sigríður Þorgeirs-
dóttir fj alla um Hönnuh Arendt í Árnagarði í dag.

HANNAH ARENDT  Arendt er einn 
þekktasti heimspekingur 20. aldarinnar. 
Hún fékkst við stjórnmálaheimspeki.

Ýsuflök og 
þorskflök

(roðlaus beinlaus)

Þorskhnakkar . . . . . . . . 1390 kr.kg
Ýsuflök rl/bl . . . . . . . . . 1390 kr.kg
Þorsksteikur rl/bl . . . . . . 1390 kr.kg
Kinnar
(Nýjar og léttsaltaðar) . . . . 590 kr.kg
Fiskur í sósu . . . . . . . . 1390 kr.kg
KarrýKósó sósa, Sinneps og graslaukssósa, 
Hunangs sinnepssósa, Hvítlaukssóssa.

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3

Hótel, veitingastaðir og 
mötuneyti. Vinsamlegast

pantið í síma 777 2002

Meðan fiskur er ódýr þá komið þið til með að njóta
þess hjá mér. Vonandi styðjið þið þann fisksala sem er 
að gera mest fyrir ykkur. Þetta snýst jú aalltaf um krónur 
og aura og að sjálfsögðu um þjónustunaa og gott hráefni.
Við höfum þetta allt saman. 
Sjáumst eldhress á eftir.



Suðrænn og seiðandi Holi-mánuður 
hjá Austur-Indíafjelaginu
Í apríl færir Austur-Indíafjelagið þér angan af gleði og litadýrð Holi-hátíðarinnar á
Indlandi með ríkulegum hátíðarmatseðli á hreint frábæru verði aðeins 4.990 kr.
virka daga og 5.990 kr föstudaga og laugardaga. Í ár lítum við til matarmenningar 
Malabar strandlengjunnar og bryddum upp á spennandi nýjungum á Holi-hátíðinni.
Maturinn verður bæði suðrænn og seiðandi.

Borðapantanir í síma 552 1630.

föstudagar og laugardagar 5.990 kr.

FORRÉTTUR

Masala tígrisrækjur
Konkan pönnusteiktar tígrisrækjur í engiferi, 

chillíi, kúmmíni og hvítlauk

AÐALRÉTTIR

Koli Nallumallu
Framandi kjúklingaréttur í sterkri sósu u
úr tamarind, fersku kóríander og okkar 
eina sanna svarta pipar. Kunnur réttur 

kaffiræktenda í Coorg-héraði
og

Aadu Piralan
Marínerað lamb beint af grillinu. 

Kryddað með engiferi, hvítlauk, kókos og 
chillíi. Dæmigerður og dásamaður réttur úr 

eldhúsi Keralabúa
og

Mysore Sambhar
LjLL úffeng blanda af grænmeti og linsubaunumum

sem mmm glggg att hefur Mysore-aðalinn um aldir r
og

Thoran
Grænmetitisrrsrétététtutur r krkrkrydydy daður með 

sinnepppsfsfræræææjujujujum,m,m,m, kk k kararararrírírírílallalalaufufffufufumumumum oo o og g g g kókókkkókókokokkoss

MEMEMEÐLÐLÐLLÆTÆÆ II
RaRaRaaRaRaRaitititititi hahahhahahaha j j jjj j jjógógógógógóggúrúrúrúúrúrú tstststsósósósósósósaaaa
BaBaBaB smmmmmmmatatatatatatati-i-i-i-i-i-i-hrhrhrhrhrrhh ísísísísíssíssísggrgrgggrgrgrgrgrjójójójójóójójóójónnnn

NaNaNaNaNaNaNaNaNaN aaanananaaa -b-bb-b-bbbrrarararraaar uðuðuðuðððuð

EFEFEFEFEFEFEFEFEFFTITITITITITIIITITIRRRRRRRRRRRRRRRRR ÉTÉÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉTÉ TUTUTUTUTUTUTT RRRRRRRR

SSSSaaaaavvvvviiiiggggeeee  pppppaaaaayyyyyaaasssuuuummm   
Vermmmicicicic lelelellililili-n-n-n-núðúðúðúðlululuulur r r í í í dúdúd nmnmnmjújújújúkukuku r rrrjójójójóómamablbllandidididid  

við rúsínur, mmönöö dlld uru  oog g sasaffffrararaannnn

hátíðarmatseðill

kr. sun.-fim.

Hverfisgata 56, 101 Reykjavík
Sími: 552 1630  
www.austurindia.is

Opið: 
sun.-fim. 18:00 - 22:00  
fös. og lau. 18:00 - 23:00
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Hljómsveitin Mosi frændi spilar 
á sínum fyrstu opinberu tón-
leikum í fjögur ár á Gauknum 8. 
maí. 

„Það vill svo til að við verðum 
aldrei þessu vant allir staddir 
á landinu á sama tíma, þannig 
að það var áveðið að kýla á gott 
gigg,“ segir söngvarinn Sigurður 
H. Pálsson.

Að öllum líkindum spilar sveit-
in tvö ný, frumsamin lög á tón-
leikunum. „Það hefur ekki gerst 
lengi,“ segir Sigurður en Mosi 
frændi hefur ávallt spilað mikið 
af efni frá öðrum og flutt á eigin 
hátt.

Hljómsveitin var stofnuð af sex 
nemendum í Menntaskólanum í 
Hamrahlíð árið 1985. Þekktasta 
lag hennar er Katla kalda sem 
kom út 1988. Það samdi hún eftir 
að Þorsteinn J. Vilhjálmsson, sem 
þá var útvarpsmaður á Bylgjunn-
ar, fékk hlustendur til að semja 
með sér texta sem átti að sameina 
allt það versta í íslenskri texta-
gerð. Mosi frændi setti sig í sam-
band við Þorstein og bauðst til að 
semja lag við textann. Kveðju-

tónleikar Mosa frænda voru í 
Norður kjallara MH í nóvember 
1988 en síðan þá hefur sveitin 
nokkrum sinnum komið saman. 

Meðlimir Mosa frænda, sem 
eru allir fæddir 1969, eru allir 
vel menntaðir og er þetta vafa-
lítið ein menntaðasta hljómsveit 
landsins. Sigurður er kerfis-
fræðingur og samanburðarmál-
fræðingur, Aðalbjörn Þórólfsson 
er doktor í plasmaeðlisfræði og 
starfar hjá Íslandsbanka, Gunnar 
Hansson er háskólakennari í mál-
vísindum í Vancouver í Kanada, 
Ármann Halldórsson er ensku- og 
heimspekikennari við Verslunar-
skóla Íslands, Björn Gunnlaugs-
son er nýráðinn skólastjóri á Dal-
vík og Magnús J. Guðmundsson 
starfar við tölvumál í Gautaborg.

Síðast þegar Mosi frændi 
spilaði opinberlega voru gesta-
söngvarar Felix Bergsson og Páll 
Óskar Hjálmtýsson. Einhverjar 
gestahljómsveitir koma við sögu 
á tónleikunum á Gauknum í 
næsta mánuði en nánar verður 
greint frá þeim síðar. 
 freyr@frettabladid.is

Ein menntaðasta hljómsveit Íslands
Hljómsveitin Mosi frændi snýr aft ur í maí með tvö ný lög í farteskinu.

Fjórar gáfumannahljómsveitir
Dikta  Læknir, 
íþrótta-
fræðingur, 
flugmaður og 
grunnskóla-
kennari.

Spaðar 
Stjórnmála-, 
bókmennta- 
og náttúru-
fræðingar.

Vampire 
Weekend 
Allir með 
gráðu frá 
Columbia-
háskóla í 
New York.

Coldplay Þrír af 
fjórum útskrifuðust 
úr University College 

í London í 
fornfræði 
og latínu, 
stjörnu-
fræði og 
stærð-
fræði og 
mann-
fræði.

„Ég fæ góða strauma frá fólki hvað eftir annað og ég gæti eflaust 
orðið vinur þess en núna treysti ég bara engum,“ sagði hinn nítján 
ára söngvari við tímaritið Teen Vogue.

„Síminn minn hringir aldrei, bókstaflega. Ég hef bara samband 
við fjórar manneskjur. Ég þarf ekki marga vini til að ég sé 
hamingju samur. Ég vil bara hafa fólk nálægt mér sem mér þykir 
vænt um, það er allt og sumt.“ Hann segir mömmu sína, pabba og 
rapparann Lil Twist á meðal sinna bestu vina.

Erfi tt að eignast vini
Justin Bieber á erfi tt með að eignast nýja vini. 

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
FIMMTUDAGUR 
4. APRÍL 2013 

Sýningar
17.00 Myndröðin GOÐ opnar í Skotinu 
í Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Um er 
að ræða samstarfsverkefni Lárusar 
Sigurðarsonar ljósmyndara og Hallmars 
Freys Þorvaldssonar hönnuðar. 

Uppákomur
12.15 Einar Bárðarson, forstöðumaður 
Höfuðborgarstofu og athafnamaður, 
velur og segir frá uppáhaldsverki sínu á 
sýningunni Flæði á Kjarvalsstöðum.

Tónlist
20.00 Saxófónleikarinn Angelika 
Nieschier heldur tónleika í Hömrum 
í Hofi á Akureyri, ásamt þeim Scott 
McLemore trommuleikara og Hilmari 
Jenssyni gítarleikara. 
21.00 Hljómsveitirnar Legend, Muck og 

Japam slá upp tónleikaveislu á Volta, 
Tryggvagötu 22. Aðgangseyrir er kr. 1.000.
21.00 Jón Gunnar og Dagdraumarnir 
skemmta á Café Rosenberg. Hjalti Þor-
kelsson hitar upp. Aðgangseyrir er kr. 
1.500 og enginn posi er á staðnum.
22.00 Agent Fresco og Kiriyama Family 
spila á efri hæð Faktorý. Aðgangur er kr. 
1.500. Dj Alexander og Addi Stef þeyta 
skífum í aðalrými.
22.00 Andrea Gylfadóttir og Bíóbandið 
halda tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

Fyrirlestrar
12.00 Simon Reher, MA í Norður-
landafræðum við Háskóla Íslands, fjallar 
hann um danska rithöfundinn Villy 
Sørensen í fyrirlestri í Norræna húsinu.
20.00 Ann Reynolds, listfræðingur 
og prófessor við háskólann í Austin 
í Texas, flytur erindi í tengslum við 
sýningu Roberts Smithson í Hafnarhúsi 
Listasafns Reykjavíkur. Fyrirlesturinn fer 
fram á ensku og er aðgangur ókeypis.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er hægt 

að skrá þá inni á visir.is.

JUSTIN 
BIEBER  
Popparinn 
segist eiga 
erfitt með að 
eignast nýja 
vini.

EINLEIKIN GAMANSEMI EFTIR KARL ÁGÚST, LADDA OG

Miðaverð er 3.900 kr. Miðasala fer fram á Miði.is, Harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

5. APRÍL Í HÖRPU

G SIGGA SIGURJÓNS

N
ÁNAR Á  SENA.IS/LADDI 

TRYGGÐUÞÉR
MIÐA!

UPPSELT ÚT APRÍL!
NÝJAR SÝNINGAR KOMNAR Í SÖLU.

MOSI FRÆNDI  Fjórir af sex 
meðlimum Mosa frænda, sem 
spilar á Gamla Gauknum 8. maí.
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afsláttur af öllum snyrtivörum og ilmum 
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Af því tilefni bjóðum við 

25% afslátt af öllum snyrtivörum 

og ilmum — og 25% afslátt af öllum 

helstu vítamínum og bætiefnum. 

Vorið verður heilnæmt og ilmandi. 

Við hlökkum til að sjá þig.

afsláttur af  helstu vítamínum og bætiefnum

Bara í Lyfju á Smáratorgi — 4. til 8. apríl

GULI MIÐINN

Stærri
og betri
Lyfja Smáratorgi

Lyfja Smáratorgi, sími 564 5600                                                                                                                Opið kl. 8 - 24 alla daga
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Skýringar  Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista
Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is.  
Þátttakendur í Lagalistanum Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, K100,5, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum Skífan, Hagkaup, Penninn/
Eymundsson, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elko, tonlist.is.

28.3.2013 ➜ 3.4.2013

LAGALISTINN TÓNLISTINN
Sæti  Flytjandi Lag

 1 Pink / Nate Ruess Just Give Me a Reason
 2 Philip Phillips Gone, Gone, Gone
 3 Ragnar Bjarnason / Lay Low Þannig týnist tíminn
 4 Sin Fang Young Boys
 5 Bastille Pompeii
 6 Sálin hans Jóns míns Fetum nýja slóð
 7 Justin Timberlake Mirrors
 8 Ásgeir Trausti Nýfallið regn
 9 Jónas Sigurðsson Fortíðarþrá
 10 Christina Ag. / Blake Shelton Just a Fool

Sæti  Flytjandi  Plata
 1 Ásgeir Trausti Dýrð í dauðaþögn
 2 John Grant Pale Green Ghosts
 3 Retro Stefson Retro Stefson
 4 David Bowie The Next Day
 5 Jónas Sigurðsson Þar sem himin ber við haf
 6 Of Monsters and Men My Head Is an Animal
 7 Raggi Bjarna Dúettar
 8 Valdimar Um stund
 9 Skálmöld Börn Loka
 10 Hjaltalín Enter 4

Sigur Rós - Valtari Film Experiment
Grúska Babúska - Grúska Babúska
Justin Timberlake - The 20/20 Experience

Í spilaranum

Sænski elektródúettinn The Knife 
gefur út sína fyrstu plötu í sjö ár, 
Shaking the Habitual, eftir helgi.

Tónlistaráhugamenn hafa marg-
ir hverjir beðið hennar með mikilli 
eftirvæntingu, enda hlaut sú síð-
asta, Silent Shout, frábæra dóma 
og vefsíðan Pitchfork setti hana í 
efsta sæti yfir plötur ársins 2006.

The Knife var stofnuð í Gauta-
borg árið 1999 og er skipuð systk-
inunum Karin Dreijer Andersson 
og Olof Dreijer. Hljómsveitin vakti 
fyrst alþjóðlega athygli eftir að 
José González bjó til eigin útgáfu 
af lagi þeirra Heartbeats og setti á 
plötu sína Veneer árið 2003. Ábreið-
an var notuð í auglýsingu frá Sony. 
Þrátt fyrir að vera á móti alls kyns 
auglýsingamennsku réttlættu 
systkinin sölu lagsins með því að 
þau þurftu á upphæðinni að halda 
til að smíða sitt eigið hljóðver. Núna 
reka þau sitt eigið útgáfu fyrirtæki, 
Rabid Records.

Karin og Olof eru feimin með 
afbrigðum og spiluðu ekki opin-
berlega á tónleikum fyrr en 2006 

Engar málamiðlanir
Systkinadúettinn The Knife gefur út sína fyrstu plötu í sjö ár eft ir helgi.

Á TÓNLEIKUM  Karin Dreijer á tónleikum í Þýskalandi árið 2009 ásamt norsku hljómsveitinni Röyksopp.  NORDICPHOTOS/GETTY

Eitt af því sem Hróarskeldufarar þessa árs verða sviknir um eru tónleikar 
með Kaliforníudúóinu Foxygen og líklegt að einhver hluti téðs tónlistar-
áhugafólks hafi rekið upp harmakvein þegar eftirfarandi fréttatilkynning 
barst frá bandinu í vikunni. „Við verðum að aflýsa öllum tónleikum okkar í 
Evrópu í maí og júní, þar á meðal festivölum. Við biðjum aðdáendur okkar 
og stuðningsfólk í Evrópu afsökunar. Við vitum að þessi ákvörðun pirrar þá 
sem ætluðu að halda tónleikana og kaupa miða á þá. Við fullvissum ykkur 

þó um að þegar öllu er 
á botninn hvolft verður 
þetta til að efla þroska 
og heilsu hljómsveitar-
innar.“

Burtséð frá miður 
skáldlegum klifunum 
verðum við að vonast 
til að ekki sé um mjög 
alvarleg vandamál að 
ræða hjá þeim Jonathan 
Rado og Sam France, 
sem stofnuðu Foxygen 
sem táningar (aldurinn 

útskýrir kannski hroðalegt hljómsveitarnafnið) í Westlake fyrir átta árum. 
Fyrsta „alvöru“ platan þeirra, Take the Kids Off Broadway, sem kom út 
síðasta sumar, vakti á þeim væga athygli. Sú nýjasta, hin nokkurra vikna 
gamla We Are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic, hefur hins 
vegar farið eins og eldur í sinu um indíheiminn og er þess eðlis að Rás 2, 
Bylgjan, X-ið og FM957 gætu allar sameinast um að spila hana í drep. 

Hljóðheimur Foxygen byggir að langmestu leyti á vandlega íhuguðum 
áhrifum frá sjöunda áratugnum (sem ætti undir venjulegum kringum-
stæðum að nægja til þess að fjöldinn allur af pælurum, minnugir síðari 
tíma Oasis, grípi til bareflis) en tvíeykinu tekst á einhvern hrífandi hátt 
að fá Bítla-, Kinks- og Zombies-tilvísanirnar til að ganga upp og sneiða 
hjá lúðaskap. Afar hressandi, svo ekki sé dýpra í árinni tekið, svona í 
blásumarbyrjun. Áhugasamir gætu gert margt vitlausara en að hlýða á 
fyrsta smáskífulagið Shuggie, hinn dáleiðandi slagara San Francisco eða 
Stóns-skotna óðinn No Destruction og fjárfesta svo í gripnum, sem verður 
örugglega með þeim eigulegustu sem koma út árið 2013.

Sólþurrkuð sixtísáhrif

TÓNNINN 
GEFINN
Kjartan Guðmundsson

til að kynna Silent Shout. Fram 
að því hafði þeim fundist erfitt að 
koma rafrænni tónlistinni til skila 
á áhugaverðan hátt uppi á sviði. 
Systkinin koma yfirhöfuð sjald-
an fram opinberlega og á flestum 
kynningarljósmyndum sínum eru 
þau með grímu fyrir andlitun-
um. The Knife hefur unnið fjölda 
sænskra tónlistarverðlauna en 
aldrei mætt til að veita þeim við-
töku.

Auk fjögurra hljómplata The 
Knife hafa systkinin gefið út hvort 
í sínu lagi. Karin gaf árið 2009 út 
sólóplötu sem Fever Ray og Olof 
bjó til nokkrar EP-plötur um svip-
að leyti undir nafninu Oni Ahyun. 

Fyrsta smáskífulag Shaking the 
Habitual var hið níu mínútna langa, 
myrka og taktfasta Full of Fire. 
Yfirbragðið á smáskífulagi númer 
tvö, A Tooth for an Eye, er öllu létt-
ara. Dómar um plötuna hafa verið 
jákvæðir. Uncut gefur henni 9 af 10 
í einkunn og Clash 8 af 10.

Gagnrýnandi BBC er einnig 
yfir sig hrifinn: „Plötur verða ekki 
meira ögrandi, grimmar og lausar 
við málamiðlanir eins og Shaking 
the Habitual,“ segir hann og bætir 
við að það muni taka langan tíma að 
melta hana. „Shaking the Habitual 
er öðruvísi en allt annað en það er 
erfitt að finna eitthvað eins svaka-
lega hressandi.“ freyr@frettabladid.is

Feimni The Knife við tónleikahald virðist vera úr sögunni því fjöldi 
tónleika víða um heim er fyrirhugaður til að fylgja nýju plötunni eftir. Þeir 
fyrstu verða í Bremen í Þýskalandi 26. apríl. Í sumar og haust spilar sveitin 
svo á hinum ýmsu tónlistarhátíðum, þar á meðal Øya-hátíðinni í Noregi og 
á Bestival í Bretlandi.

Fjöldi tónleika fram undan

Kortið gildir í líkamsrækt, hóptíma og sund í  
Sundlaug Kópavogs og líkamsrækt og sund í Salalaug.

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470

Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480

www.acticgym.is

Aðgangur að hóptímum er innfalinn í verði korts

Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 

Á AÐEINS 33.990 KR.ÁRSKORT
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Nýtt! Hóptímar
í Sundlaug Kópavogs

Tækjakennsla með þjálfara innifalin í verði korts

Tilboðshelgi
4.-7. apríl



JEPPAVEISLA Í BRIMBORG TIL SUMARDAGSINS FYRSTA

JEPPAR
Á TILBOÐI

Notaðir
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Will Arnett, sem enn er best þekktur fyrir hlutverk 
sitt sem Gob Bluth í hinum ærslafullu Arrested 
Development-þáttum, hefur verið ráðinn til 
að fara með hlutverk í væntanlegri kvik-
mynd um Ninjaskjaldbökurnar svoköll-
uðu.

Áður hefur verið staðfest að Megan 
Fox verður í leikhóp myndarinnar um 
Teenage Mutant Ninja Turtles, sem 
öðluðust fyrst vinsældir í teiknimynda-
bókum á 9. áratugnum en urðu svo að 
nokkurs konar æði með kvikmyndaröð 
og öllu tilheyrandi í upphafi þess tíunda. 
Leikstjóri verður Michael Bay, sem hefur 
myndir á borð við Bad Boys, Armageddon 
og Transformers á ferilskránni.

Jane Henson, brúðuhönnuður og fyrrverandi eiginkona Jims Henson, er 
látin eftir langa baráttu við krabbamein. Henson var 78 ára gömul er hún 
lést á heimili sínu í Connecticut í Bandaríkjunum þann 2. apríl.

Henson fæddist í New York og stundaði nám í myndlist við Háskólann í 
Maryland. Hún kynntist Jim Henson á brúðugerðarnámskeiði á sjötta ára-
tugnum og stuttu síðar hófu þau samstarf sitt. Saman skapaði parið Prúðu-
leikarana sem hafa notið gríðarlegra vinsælda meðal barna í yfir hálfa öld. 

Jane og Jim gengu í hjónaband árið 1959 og eignuðust saman fimm 
börn. Jane tók sér hlé frá brúðugerð á meðan hún ól upp börn þeirra hjóna 
en sneri síðar aftur til vinnu við Sesame Street-þættina. Hjónin skildu 
árið 1986, fjórum árum fyrir dauða Jims. Í kjölfar andláts hans stofnaði 
Jane The Jim Henson Legacy sem ætlað er að standa vörð um arfleifð 
þeirra og einnig góðgerðasamtökin Jane Henson Foundation. 

Brúðumeistari látinn
Jane Henson brúðuhönnuður lést á þriðjudaginn.

LÁTIN  Brúðusmiðurinn Jane Henson lést þann 2. apríl.    NORDICPHOTOS/GETTY

„Besti lærdómurinn hlýst af 
reynslu“ skrifaði rithöfundurinn 
Jack Kerouac og er inntak setn-
ingarinnar gegnumgangandi þema 
kvikmyndarinnar On the Road sem 
byggð er á samnefndri sögu Kero-
uacs. Sagan gerist á seinni hluta 
fimmta áratugarins og segir frá 
upplifunum rithöfundarins Sals 
Paradise, sem ferðast um endilöng 
Bandaríkin ásamt hinum frjáls-
þenkjandi vini sínum, Dean Mori-
arty, og kærustu hans, Marylou. 
Ritverkið er svo aftur byggt á 
eigin reynslu höfundarins og þykir 
lýsandi fyrir „beatnik“ ritstefn-
una sem braust upp á yfirborðið 
í Bandaríkjunum í kjölfar stríðs-
loka. 

Líkt og titill myndarinnar gefur 
til kynna er sagan ferðasaga og 
leikur Sam Riley rithöfundinn 
unga, Sal Paradise. Með hlutverk 
Deans Moriarty fer leikarinn 
Garrett Hedlund og Kristen Stew-
art leikur hina barnungu kærustu 
hans, Marylou. Með önnur hlutverk 
fara Amy Adams, Tom Sturridge, 
Mad Men-leikkonan Elisabeth 
Moss og Kirsten Dunst, sem leikur 
Camille, eiginkonu söguhetjunnar. 

Brasilíski leikstjórinn Walter 
Salles leikstýrir myndinni. Hann 
er hvað þekktastur fyrir myndina 
Diarios de motocicleta sem skart-
aði þeim Gael García Bernal og 
Rodrigo De la Serna í aðalhlut-
verkum. Lengi hefur staðið til að 

gera mynd byggða á bók Kerouac 
og áttu Brad Pitt og Ethan Hawke 
eitt sinn að fara með hlutverk Para-
dise og Moriarty. Árið 2005 ætlaði 
leikstjórinn Joel Schumacher að 
takast á við verkið með þeim Colin 
Farrell og Billy Crudup í aðalhlut-
verkum. Svo fór að Salles tók við 
keflinu. Í upphafi sóttist hann eftir 
James Franco og Joseph Gordon-
Levitt í aðalhlutverkin en að lokum 
hrepptu Hedlund og Riley hnossið. 

Þrátt fyrir frábæran leikara-
hóp fær myndin aðeins sæmilega 
dóma og hlýtur 44 prósent í ein-
kunn á vefsíðunni Rottentomato-
es.com og 6,1 í einkunn hjá Imdb.
com. Einn gagnrýnandi Rotten-
tomatoes.com segir söguna ekki 
ætlaða kvikmyndaforminu en 
annar lýsir henni sem „útbreidd-
um sóðaskap líkt og ritverkið 
sjálft“ og meinar það sem hrós.
  - sm

Ferðasaga bítnikka
Kvikmyndin On the Road er frumsýnd annað kvöld. Myndin er byggð á sam-
nefndu verki rithöfundarins Jacks Kerouac og gerist á fi mmta áratug síðustu aldar.

FERÐASAGA UNGSKÁLDS  Sam Riley leikur rithöfundinn Sal Paradise í kvikmyndinni On the Road. Myndin er byggð á sam-
nefndu ritverki Jacks Kerouac. 

Leikkonan Kristen Stewart samþykkti að lækka laun sín niður í 200 
þúsund dollara eftir að fjármagn til framleiðslu myndarinnar var skert 
töluvert. Ritverkið er í miklu uppáhaldi hjá leikkonunni og vildi hún vera 
hluti af myndinni sama hver laun hennar yrðu. 

TÓK Á SIG LAUNALÆKKUN

Grínistarnir Tina Fey og Paul 
Rudd koma saman á hvíta tjaldið 
í fyrsta skipti í myndinni Admis-
sion. Þar leikur Fey hina pott-
þéttu Portiu Nathan sem starf-
ar við að fara yfir umsóknir um 
skólavist í Princeton-háskólan-
um. Portia stendur nú frammi 
fyrir stöðuhækkun og má ekkert 
út af bregða. Það flækir málin 
þó til muna þegar maður kemur 
inn í líf hennar sem telur líkur á 
að einn umsækjandinn sé í raun 
sonur hennar sem hún gaf til ætt-
leiðingar strax við fæðingu.

Önnur myndin um G.I. Joe-
teymið, Retalliation, verður einn-
ig frumsýnd um helgina. Myndin 
skartar engum smá hörkutólum, 
en það eru Dwayne Johnson og 
Channing Tatum sem fara með 
aðalhlutverkin auk eilífðartöff-
arans Bruce Willis, sem lætur 
sig að sjálfsögðu ekki vanta. For-
seti Bandaríkjanna virðist hafa 
misst allt vit og lætur sprengja 
upp alla G.I. Joe-hersveitina. 
Nokkrir komast þó lífs af og 

snúa til baka til að hefna harma 
sinna og leita þá eftir aðstoð 
frá hinum eina sanna G.I. Joe. Í 
ljós kemur að forsetinn sjálfur 
var ekki ábyrgur fyrir ódæðinu 

heldur hafði honum verið rænt og 
annar maður þykist vera forset-
inn. Myndin er uppfull af hasar, 
byssubardögum og tæknibrellum. 
 - trs

Týndur sonur og glötuð hersveit
Grínmyndin Admission og hasarinn G.I. Joe 2: Retaliation verða líka frumsýndar.

HÖRKUTÓL  Það vantar ekkert upp á töffarana og hörkuna í framhaldsmyndinni um 
G.I. Joe.

WILL ARNETT 
 Hefur í mörgu 
að snúast þessa 
dagana.

Megan Fox verður í leikhópnum.

Arnett með Ninja-
skjaldbökunum

Firrrði HHaffnnarrfirrðði  SSímmii 55555 6666555 - 666662 5555522 • kkookuuliist@@@@kookkulissstt..is

Save the Children á Íslandi
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Á hverju mánudagskvöldi er ég 
með útvarpsþátt um kynlíf. 

Í þáttunum er ákveðið efni tekið 
fyrir og fenginn gestur sem er 
sérfræðingur á því sviði til að 
ræða um það. Undanfarna þrjá 
mánudaga hefur þemað verið 
typpi og sæði. Til að hnýta hnút 
á þá umræðu þá fjallaði ég um 
ófrjósemi. Ég fékk í heimsókn 
til mín kvensjúkdómalækni sem 
starfar hjá Art Medica og vinnur 
við marga anga er snerta ófrjó-
semi einstaklinga. Við fórum um 
víðan völl og ræddum allt frá 
sæðisskilum í bolla til skipulagn-
ingar og hagræðingar samfara, 
auk frystingar sæðis og eggja. 
Margt virkilega áhugavert koma 
fram í spjalli okkar og vonandi 
birtist nýr vinkill á umræðu sem 
enn er mörgum hulin og þykir 
erfið og viðkvæm.

Í meistararitgerð minni fjallaði 
ég um ófrjósemi karla og áhrif 
þess á þá tilfinningalega, kyn-
ferðislega og félagslega. Ég fékk 
sex karlmenn til að spjalla við 
mig um þeirra reynslu af ófrjó-
semi og var óhjákvæmilegur 
hluti af því ferli sæðisskilin, eða 
að rúnka sér í bolla eins og einn 
orðaði það svo vel. Þetta er eitt af 
fyrstu skrefunum í greiningar-
ferli á frjósemi hjá karl mönnum. 
Þessari reynslu hefur verið lýst á 
bæði pínlegan og kómískan hátt 
en er óneitanlega eitthvað sem 
flestir eru tilbúnir að leggja á 
sig fyrir hið æðra markmið, að 
eignast barn. Þegar ég ræddi við 
gest minn um þetta ferli komst ég 
að því að á Íslandi er ekki hægt 
að gefa sæði. Það er kannski ekki 
rétt til orða tekið þar sem margur 
fer ansi frjálslega með sæði sitt 
og dreifir því um allar trissur, en 
hér er ekki hægt að fá greitt fyrir 
sæðisgjöf. Ef konu eða par vantar 
sæði er það gjarnan fengið nafn-
laust frá Danmörku, eða nánum 
vini eða ættingja. Ýmsar pæling-
ar um skyldleika og annað hamla 
því að hér sé sæðisbanki. Nú 

velti ég því fyrir mér af hverju 
við seljum ekki sæði íslenskra 
karlmanna til útlanda? Íslenskir 
karlmenn eru marglofaðir fyrir 
fegurð, styrk og gáfur svo sæði 
þeirra hlýtur að vera eftirsóknar-
vert á erlendum markaði. Svo er 
ekki verra að fá smá pening fyrir 
góðverk sem er í senn gefandi 
fyrir sál og líkama. Ég er hrifin 
af nýjum viðskiptatækifærum 
sem fela í sér betri lífsgæði og 
nýtingu tækninnar og finnst 
alveg sjálfsagt að þetta ætti að 
vera hægt. Er það ekki annars? 
Og fyrir aðra viðskiptaþenkjandi 
frumkvöðla, þá langar mig líka 
að fá brjóstamjólkurbanka. Þær 
eru ansi margar lausmjólkandi 
mömmurnar sem myndu með 
glöðu geði gefa af sér þennan lífs-
vökva til þeirra barna sem hann 
þurfa. Einhver bjartsýnn hlýtur 
að verða við óskum mínum áður 
en langt um líður. 

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

Sæði til sölu

Shruthi Basappa flutti ásamt 
íslenskum manni sínum til Íslands 
í júlí í fyrra. Shruthi er arkitekt 
að mennt en eftir komuna hing-
að varð hún fljótt vör við mikinn 
áhuga heimamanna á indverskri 
matargerð og nú heldur hún mat-
reiðslunámskeið fyrir hópa í hús-
næði veitingaþjónustunnar Mensa 
við Baldursgötu. 

„Við komuna hingað fann ég 
strax fyrir miklum áhuga fólks á 
indverskri matargerð. Ég bauðst til 
þess að kenna ættingjum manns-
ins mín handtökin í eldhúsinu 
heima. Þetta vatt svo upp á sig 
og nú er ég farin að taka á móti 
hópum,“ útskýrir Shruthi sem 
kynntist manni sínum er þau voru 
bæði við nám í Barcelona. Sjálf er 
Shruthi ættuð frá borginni Banga-
lore í suður hluta Indlands. „Ég er 

frá Suður-Indlandi og við borðum 
rétti sem eru ólíkir þeim sem fólk 
í Norður-Indlandi borðar. Á nám-
skeiðinu kenni ég fólki að elda rétti 
frá ólíkum svæðum landsins. Yfir-
leitt samanstendur matseðillinn af 
grænmetisréttum, hrísgrjónarétti 
og einum kjötrétti og svo segi ég 
frá hinum ólíku kryddblöndum og 
kryddum líka.“

Aðspurð segir Shruthi það 
algengan misskilning að indversk 
matreiðsla sé tímafrek. „Það eina 
sem hún krefst er svolítið skipulag. 
Ef þú marinerar kjötið kvöldið áður 
tekur eldamennskan enga stund.“

Shruthi viðurkennir að lífið og 
tilveran á Íslandi sé töluvert frá-
brugðin því sem hún á að venj-
ast frá Indlandi. „Hitastigið er 
sérstaklega ólíkt á milli land-
anna og matarmenningin líka. 

Heima borðaði ég til dæmis sjald-
an lambakjöt en tengdafjölskyld-
an mín lét mig ekki komast upp 
með að smakka ekki íslenska 
lambakjötið,“ segir hún og hlær. 
„Mamma mín gerir þó mjög góða 
lambarétti. Ég er hindúi og sam-
kvæmt trúnni má ég hvorki borða 
nauta- eða svínakjöt, þess vegna 
borða Indverjar mikið lambakjöt. 
Ég reyndar borða allt sem mig 
langar til,“ viðurkennir hún.

Matreiðslunámskeiðið tekur um 
fjórar klukkustundir og saman-
stendur hver hópur af sex til átta 
manns. Shruthi segir námskeiðið 
sérstaklega vinsælt meðal vina-
hópa en einnig sé mikið um að pör 
bóki sig saman. Hægt er að nálg-
ast nánari upplýsingar á Facebook 
undir nafninu Whole Spice.  
 sara@frettabladid.is

Kennir Íslendingum 
indverska matargerð
Shruthi Basappa fl utti til Íslands síðasta sumar. Hún fann fl jótt fyrir miklum 
áhuga heimamanna á indverskri matargerð og heldur nú matreiðslunámskeið.

KENNIR RÉTTU TÖKIN  Shruthi Basappa kennir Íslendingum hvernig megi elda indverska rétti. Hún flutti hingað til lands ásamt 
manni sínum í júlí í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eingöngu selt á hársnyrtistofum 

Tíska Courtney Love og Marilyn Manson eru 
andlit haust- og vetrarlínu franska tískuhússins 
Saint Laurent. Það var yfirhönnuðurinn Hedi 
Slimane sem stóð fyrir valinu og var á bak við 
myndavélina er auglýsingaherferðin var tekin.

Valið á fyrirsætunum þykir ansi óvanalegt 
fyrir þetta hefðbundna franska tískuhús. Það 
virðist vera að breyta stefnu sinni yfir í rokk og 
ról með tilkomu Slimane við stjórnvölinn en hann 
tók við í fyrra. Þá breytti tískuhúsið nafn sínu frá Yves 
Saint Laurent yfir í Saint Laurent og voru höfuðstöðvar 
tískuhússins fluttar frá París til Los Angeles. 

Love og Manson eru bæði þekkt ólíkindatól sem hafa verið nokkuð 
utan sviðsljóssins undanfarin ár. Bæði eru þau þó að vinna að nýjum 
tónlistarverkefnum.

Ný andlit Saint Laurent
Tískuhúsið fer óhefðbundnar leiðir í vali sínu á 
fyrirsætum í ár.

Í TÍSKU-
BRANSANN 
 Marilyn Manson og 
Courtney Love eru 
ný andlit franska 
tískuhússins Saint 
Laurent. 

MARILYN 
MANSON



Kortið gildir í líkamsrækt, hóptíma og sund í  
Sundlaug Kópavogs og líkamsrækt og sund í Salalaug.

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470

Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480

www.acticgym.is

Aðgangur að hóptímum er innfalinn í verði korts

Í LÍKAMSRÆKT OG SUND 

Á AÐEINS 33.990 KR.ÁRSKORT

DDDDDDans og fjööööööööööööööööööööööör mmmmmmmmmmmmmmmeeeeððððð
ZZZZZZZZumba kennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrruuummmmm
SSSSSSpinning
JJJJJJóga
Core
Flottaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kkkkkonnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Morguuuuunppuuuuuuuuuðððððððððððððððððððððððððððððððð
Hádegissssssssssssppppppppppppuuuuuuuuuuuuuuuuuðððððððð
Morguuuunnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Stöððvaaaaaaaaaarþþþþþþþþþþþþþþþþþþþjjáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááálllllllllllllllllllllllllllllllllllffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Nýtt! Hóptímar
í Sundlaug Kópavogs

Tækjakennsla með þjálfara innifalin í verði korts

Tilboðshelgi
4.-7. apríl
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Ýlir – tónlistarsjóður Hörpu fyrir 
ungt fólk hefur tilkynnt um stuðn-
ing við tíu ný tónlistarverkefni sem 
fara fram í Hörpu á árinu og nemur 
upphæðin 4,5 milljónum króna. 

Hæstu styrkina hlutu Alþjóðlega 
tónlistarakademían, eða 1,2 milljónir 
króna, og tónleikarnir Tónsnillingar 
morgundagsins, eða eina milljón.

Tónlistarhátíðin Wacken Metal 
Battle á Íslandi hlaut hálfa millj-
ón í styrk, rétt eins og hljómsveitin 
Agent Fresco vegna útgáfutónleika 
sinna. Á meðal annarra styrkþega 
eru rapparinn Emmsjé Gauti og raf-

tónlistartónleikarnir Babel til heið-
urs Biogen.

Ýlir styður nú þegar við Nót-
una, uppskeruhátíð tónlistarskóla 
alls staðar að af landinu í Hörpu, 
og Músíktilraunir, sem í rúmlega 
þrjá áratugi hefur verið vettvang-
ur fyrir ungar og efnilegar hljóm-
sveitir og listamenn til að koma sér 
á framfæri. Músíktilraunir fóru í ár 
í fyrsta sinn fram í Hörpu dagana 
17.-23. mars og lokahátíð Nótunnar 
í ár mun fara fram í Hörpu í annað 
sinn 14. apríl.

Ýlir var stofnaður í lok árs 2010 

þegar Menningarsjóði SPRON 
var slitið með úthlutun til ýmissa 
mennta-, menningar- og góðgerðar-
mála. 

milljón króna 
hlaut Alþjóð lega 

tónlistarakademían  og  
tónleikarnir Tónsnillingar 
morgundagsins hlaut eina 
milljón króna en það voru 
hæstu styrkirnir. 

1,2 

Agent Fresco fékk 
hálfa milljón í styrk
Tónlistarsjóðurinn Ýlir styrkir tíu tónlistarverkefni fyrir 4,5 milljónir króna.

AGENT FRESCO  Rokkararnir í Agent Fresco fengu hálfa milljón fyrir útgáfutónleika sína.

Breska sveitin Jethro Tull kemur 
til Íslands í byrjun júní og efnir 
til þrennra tónleika í heimsókn 
sinni, þar sem sveitin flytur öll 
sín þekktustu lög. Tónleikarnir 
verða í Hofi á Akureyri föstu-
daginn 7. júní, í Höllinni í Vest-
mannaeyjum laugardaginn 8. 
júní og í Eldborgarsal Hörpu 
sunnudaginn 9. júní. Íslenskir 
tónlistarmenn koma jafnframt 
við sögu á tónleikunum. Miða-
sala hefst í Hörpu og á Midi.is 
miðviku daginn 10. apríl kl. 12. 
Jethro Tull hélt síðast tvenna tón-
leika í Eldborg í júní í fyrra, þar 
sem færri komust að en vildu.

Jethro Tull 
með tónleika

TIL ÍSLANDS  Ian Anderson og félagar í 
Jethro Tull eru á leið til landsins.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ellismellirnir í The Rolling Stones ætla að spila í Hyde Park í London í 
sumar. Viku áður spila þeir á bresku tónlistarhátíðinni Glastonbury. 

„Við eigum margar góðar minningar frá Hyde Park og við getum 
ekki hugsað okkur betri stað til að spila fyrir aðdáendur okkar í Bret-
landi í sumar,“ sagði söngvarinn Mick Jagger. 

Tónleikarnir verða laugardaginn 6. júlí og verða hluti af tónlistar-
viðburðinum British Summer Time Hyde Park. Fleiri tónleikar með 
hinni fimmtugu hljómsveit eru fyrirhugaðir í sumar bæði í Bretlandi 
og Bandaríkjunum.

Stones spila í Hyde Park
THE ROLLING STONES  Rokkararnir spila í Hyde Park í sumar.

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

V I P

CHICAGO SUN-TIMES –R.R.

FRÁBÆR NÝ ÍSLENSK GAMANMYND

H.S. - MBL

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

I GIVE IT A YEA AREE  KL. 8 - 10.15 12
I GIVE IT A YEA AREE LÚXUS KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 12
SAFE HAVENAA KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
THE CROODS 3D ÍSL. TALTT KL. 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍSL.TALTT KL. 3.40 - 5.45 L
THE CROODS 3D ENSKT TKK ALTT , ÁN TEXEE TXX ATT KL. 5.45 - 8 L
BROKEN CITY  KL. 10.10  16
IDENTITY THIEF KL. 8   12
21 AND OVER KL. 10.30  14
FLÓTTINN FRÁ JÖÁ RÐU 2D KL. 3.30 L

I GIVE IT A YEA ARE KL. 8 - 10.10 L
THE CROODS 3D KL. 5.50 L
SAFE HAVENAA KL. 8     12 / SNITCH KL. 10.10     16
IDENTITY THIEF KLF . 5.50 12

QQUARTET KL. 8 - 10.15  12
THE CROODS 3D ÍSLÍ .TALTT KL. 5.45 L
SAFE HAVENAA KL. 8 - 10.30  12
SNITCH KL. 8 - 10.30  16
ANNA KA ARKK ENINA KL. 5.15  12
JAGTEN ((TH(( E HUNT) ) KL. 5.30 - 8 - 10.30  12

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miða-
sala: 412 7711  Hverfisgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

CHASING ICE (L) 20:00, 22:00

HANNAH ARENDT (12) 17:50, 20:00

DÁVALDURINN (16) 22:10

ÞETTA REDDAST (10) 18:00
THE HUNT (JAGTEN) (12) 20:00, 22:10

KON-TIKI (12) 17:50

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

sló í gegn 
á þýskum kvikmyn-

dadögum!

HANNAH  
ARENDT

I GIVE IT A YEAR 6, 8, 10.15
SNITCH 8, 10
THE CROODS 3D - ÍSL TAL 6
THE CROODS 2D - ÍSL TAL 6
IDENTITY THIEF 10.20

5%



RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðuðuðu
ffaagglleeggaa rrááððggjjööff uumm vvaall áá hheeiillssuuddýýnnuumm,, áánn sskkuullddbbiinnddddiinnggaa!!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría legugreinnningu með 
hhiinnuumm bbyyllttiinnggaarrkkeennnnddaa XXsseennssoorr MMeeddiiccaall PPrroo bbúúnnaaððii.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU?
 Finnurðu fyyrir eyymslum í mjjóbaki?

VVakknarððu oftft m ðeð verkiki í í mjöjöððm??
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?

Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
  ·  hryggskekkju
  · b brjósklklos
  ·  samföllnum hryggjaliðum
  ·  spengdum hryggjaliðum
  ·  ggiggt,, til dæmis:
  ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNUMMM

Vertu örugg/ur

K mdu í greiningu
Komdu í gKKoomdu g

30% AFSLÁTTUR AF

DRAUMEY - D
ÖGUN - D

RAUMFARA

HEILSURÚMUM

GÆÐARÚM Á GÓÐU VERÐI
Tilboð á heilsurúmum

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA

*Tilboðið gildir eingöngu 

um hjónarúmFRÍ HEIMSENDING EÐA GAMLA RÚMIÐ UPP Í!*

TILBOÐ Á HJÓNARÚMUM

Heilsurúm á tilboði

VERÐVV DÆMI:DD

Svæðaskipt heilsurúm

Einstaklings: 70.224

Hjónarúm: 129.336
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Hágæða fjölstillanleggg
rraafffmmaaggnnssrrúúúmm  ááá
FFrráábbæærruu  vveerrððii

12 máánaaða vaxtalausaðða vaxtallaus VISAVVIISSAA / //AAA EUROEEUURROO greiðsludreifinggreiððslluddreififing
– Eingungis greiðist lántökugjaldgreiðist lántökugjald
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Á skalanum einn til 
tíu er þetta tíu plús.

Aron Kristjánsson landsliðsþjálfari

visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

ÚRSLIT
UNDANKEPPNI EM

SLÓVENÍA - ÍSLAND  28-29 (13-9)
Slóvenía - Mörk (skot): Sebastian Skube 5 (8), 
Vid Kavticnik 5/3 (8/4), Uroš Zorman 4 (4), Jure 
Dolenec 4/1 (8/2), Miha Žvižej 3 (5), Luka Žvižej 
2/1 (2/1), Borut Mackovšek 2 (4), Blaz Blagotinsek 
1 (1), Marko Bezjak 1 (2), Gašper Marguc 1 (3), 

Varin skot: Gorazd Škof 18/1 (41/2, 44%), Prošt 
Primož (6/1, 0%), 

Hraðaupphlaup: 3 (Skube, Blagotinsek, Marguc) 

Fiskuð víti: 7 ( Zorman, Dolenec, M. Žvižej, Luka 
Žvižej 2, Blagotinsek, Marguc)

Utan vallar: 4 mínútur. 

Ísland - Mörk (skot): Guðjón Valur Sigurðsson 9/2 
(11/3), Alexander Petersson 6 (9), Snorri Steinn 
Guðjónsson 4 (7), Ásgeir Örn Hallgrímsson 2 (2), 
Kári Kristján Kristjánsson 2 (3), Ólafur Bjarki 
Ragnarsson 2 (3), Aron Pálmarsson 2 (8), Þórir 
Ólafsson 1 (1), Ingimundur Ingimundarson 1 (2), 
Ólafur Gústafsson (2), 

Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 14/2 (35/5, 
40%), Björgvin Páll Gústavsson 1 (8/2, 13%), 

Hraðaupphlaup: 7 (Guðjón Valur 2, Snorri Steinn 
2, Ásgeir Örn 2, Ingimundur ) 

Fiskuð víti: 3 (Guðjón, Kári, Ingimundur)

Utan vallar: 6 mínútur. 

MEISTARADEILD EVRÓPU

REAL MADRID - GALATASARAY  3-0
1-0 Cristiano Ronaldo (8.), 2-0 Karim Benzema 
(29.), 3-0 Gonzalo Higuain (72.)

Þetta var fyrri leikur liðanna í átta liða úrslitum.

MALAGA - DORTMUND  0-0
Þetta var fyrri leikur liðanna í átta liða úrslitum.

DOMINOS-DEILD KVENNA

SNÆFELL - KR  52-61
Snæfell: Kiarrah Marlow 15, HIldur Björg Kjart-
ansdóttir 12, Hildur Sigurðardóttir 11, Berglind 
Gunnarsdóttir 8, Helga Björgvinsdóttir 6.

KR: Shannon Mcallum 25, Helga Einarsdóttir 
15, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 10, Guðrún Gróa 
Þorsteinsdóttir 7, Anna Ævarsdóttir 2, Hafrún 
Hálfdánardóttir 2.

KEFLAVÍK - VALUR  54-64
Keflavík: Pálína Gunnlaugsdóttir 21/6 fráköst, 
Bryndís Guðmundsdóttir 8, Jessica Ann Jenkins 
8/5 stolnir, Sara Rún Hinriksdóttir 7/4 fráköst, 
Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir 6/7 fráköst/4 varin 
skot, Ingunn Embla Kristínardóttir 3/6 fráköst, 
Sandra Lind Þrastardóttir 1/5 fráköst.

Valur: Hallveig Jónsdóttir 17/4 fráköst, Jaleesa 
Butler 14/19 fráköst/5 stoðsendingar/7 varin 
skot, Kristrún Sigurjónsdóttir 11/11 fráköst, 
Ragna Margrét Brynjarsdóttir 8/11 fráköst, 
Ragnheiður Benónísdóttir 8/5 fráköst, Unnur Lára 
Ásgeirsdóttir 3/4 fráköst/6 stoðsendingar, Þórunn 
Bjarnadóttir 3/5 stoðsendingar.

FÓTBOLTI „Við erum búnir að taka tvær æfing-
ar með þessum bolta og þetta er bara eitthvað 
djók,“ segir Jóhann Laxdal, leikmaður Stjörn-
unnar, en hann er ekki par sáttur við boltann 
sem notaður verður í Pepsi-deildinni í sumar.

Boltinn er frá Adidas og leysir Nike-bolta af 
hólmi sem hefur verið notaður síðustu tvö ár.

„Það er mjög skrítið að þessi bolti hafi 
verið valinn þar sem það er hægt að fá betri 
bolta á svipuðu verði. Þessi bolti er bara 
lélegt rusl. Nike-boltinn í fyrra var mun 
skárri. Við nennum ekki að spila með þessum 
bolta. Ef gæðin eiga að verða betri í deild-
inni þá er lágmark að við fáum almennilegan 
bolta.“

Það eru samtök félaga í efstu deild, Íslensk-
ur toppfótbolti, sem tekur ákvörðun um hvaða 
bolta skal nota hverju sinni.

„Þessi bolti hefur verið í gangi í einhvern 
tíma. Þessi bolti er í næsthæsta gæðaflokki 
hjá Adidas rétt eins og Nike-boltinn sem var 

notaður. Íslensk félög eru því miður ekki nógu 
fjáð til þess að fara í dýrustu boltana,“ segir 
Jón Rúnar Halldórsson, formaður Íslensks 
toppfótbolta og knattspyrnudeildar FH.

„Við erum kannski ekki nógu vísindalegir í 
okkar vali en við erum að prófa okkur áfram. 
Adidas er samt gott merki og ég efast um 
að fyrirtækið láti frá sér bolta í næsthæsta 
gæðaflokki sem ekkert er varið í.“

Samtökin leita eftir tilboðum frá bolta-
framleiðendum áður en ákvörðun er tekin. 
Liðin vilja æfa með sama bolta og spilað er 
með. Þess vegna er ekki óalgengt að þau 
kaupi 30-50 bolta. 

„Þá skiptir máli hvort boltinn kostar 
5-6.000 eða 11-12.000 kr. Það munar um það. 
Við erum að reyna að velja meiri gæði. Það er 
líka oft trúarbragðaskoðun hvort menn vilja 
Adidas eða Nike. Svo man ég að einhverjir 
voru líka ósáttir þegar við ákváðum að nota 
Nike-boltann. Þannig er þetta bara.“   - hbg

Lágmark að við fáum almennilegan bolta
Jóhann Laxdal, leikmaður Stjörnunnar, er mjög ósáttur við boltann sem á að nota í Pepsi-deildinni í sumar.

ÓSÆTTI  Jóhann Laxdal, leikmaður Stjörnunnar, og Jón 
Rúnar Halldórsson, formaður Íslensks toppfótbolta.

HANDBOLTI Deildar- og bikar-
meistarar Vals áttu fjóra leikmenn 
í úrvalsliði N1-deildar kvenna fyrir 
seinni hluta tímabilsins sem var 
tilkynnt í gær. Þar af markvörðinn 
Guðnýju Jennýju Ásmundsdóttur 
sem var valin besti leikmaðurinn. 
Þá var Stefán Arnarson, þjálfari Vals, 
valinn bestur.

„Jenný hefur verið frábær í vetur 
og á þetta fyllilega skilið,“ sagði 
Stefán við Fréttablaðið í gær. „Hún 
hætti auðvitað á sínum tíma og æfði 
ekkert í fjögur ár. Svo kom hún til 
okkar árið 2010 sem þriðji mark-
vörður en keppnisskap hennar hefur 

fleytt henni í langt. Í dag er hún besti 
markvörður landsins.“

Úrslitakeppni N1-deildar kvenna 
hefst í kvöld en þá hefjast fjórðungs-
úrslit. Valur tekur þá á móti Haukum, 
Fram mætir Gróttu, ÍBV leikur gegn 
FH og Stjarnan við HK.

Flestir reikna með að mesta 
spennan verði í síðastnefndu rimm-
unni en að Valur, Fram og ÍBV eigi 
fremur greiða leið áfram í undanúr-
slitin. Stefán varar þó við vanmati.

„Í úrslitakeppninni byrja öll lið 
með hreint borð og það getur því allt 
gerst. Haukar eru með ungt lið sem 
hefur bætt sig mikið. Við höfum sýnt 
að við getum spilað illa og því höfum 
við ekki efni á neinu vanmati.“  - esá

Jenný á þetta fyllilega skilið

BEST  Guðný Jenný með Stefáni, þjálfara 
sínum hjá Val. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Stella Sigurðardóttir ætlar að ákveða á allra 
næstu dögum hvort hún tekur tilboði sem hún fékk 
fyrr í vetur frá danska liðinu SönderjyskE. Ágúst Þór 
Jóhannsson landsliðsþjálfari mun taka við þjálfun 
liðsins í sumar.

„Þetta er spennandi tilboð enda skemmti-
legur staður og gott lið. Ég hef reyndar ekki farið 
sjálf til að skoða aðstæður en Gústa líst mjög 
vel á þetta allt saman. Ég á ekki von á öðru en 
að þetta sé allt 100 prósent,“ sagði Stella við 
Fréttablaðið í gær.

Stella hefur leikið með Fram alla sína tíð og 
hefur verið lykilmaður í íslenska landsliðinu 
þar að auki. Fram mætir Gróttu í úrslitakeppni 
N1-deildar kvenna sem hefst í kvöld. - esá

Stella ákveður sig fl jótt

HANDBOLTI „Á skalanum einn til 
tíu er þetta tíu plús. Þetta var frá-
bær sigur á einum erfiðasta úti-
velli í Evrópu,“ sagði glaðbeitt-
ur þjálfari íslenska liðsins, Aron 
Kristjánsson, eftir sigurinn góða 
í Maribor í gær.

Strákarnir voru undir frá upp-
hafi. Fyrri hálfleikur var í heild-
ina illa leikinn. Hvorki Alexand-
er Petersson né Aron Pálmarsson 
komst á blað. Markverðir liðs-
ins vörðu þess utan aðeins fjögur 
skot á meðan markvörður Slóvena, 
Skof, varði 15 skot og var með 65 
prósent markvörslu í fyrri hálf-
leik. Þrátt fyrir það var munurinn 
aðeins fjögur mörk, 13-9, í hálfleik 
og möguleiki að rífa sig upp í þeim 
seinni.

Það er nákvæmlega það sem 
strákarnir gerðu. Alexander hrökk 
i gírinn og fór að raða inn mörk-
um. Aron Rafn varð öflugri með 
hverri mínútu rétt eins og fyrir-
liðinn Guðjón Valur sem skoraði 
lykilmörk.

Íslenska liðið jafnaði metin um 
miðjan hálfleikinn og lokakaflinn 
var æsilegur. Ísland komst yfir 
í fyrsta skipti er rúmlega ein og 
hálf mínúta var eftir. Guðjón Valur 
skoraði lokamarkið 30 sekúndum 
fyrir leikslok. Lokasókn heima-
manna misfórst og leikurinn fjar-
aði út.

Magnaður sigur í Maribor og 
strákarnir búnir að næla í tvö stig 
á erfiðasta útivelli sem þeir eiga 
eftir að spila á.

Guðjón Valur átti magnaðan leik 
og fór fyrir sínum mönnum sem 
hafa oft leikið betur. Að ná samt 
sigri er styrkleikamerki. Alex-
ander var frábær í síðari hálfleik, 
Aron einnig í markinu. Snorri og 
Ólafur Bjarki átti fína spretti.

„Þetta var gríðarlega erfiður 
leikur enda er Slóvenía með frá-
bært lið sem er mjög samstillt 
í sókninni. Þeir eru líka sterkir 
maður á mann. Það er erfitt að 
eiga við þetta lið. Mér fannst þeir 

komast upp með grófan leik í upp-
hafi og svo varði Skof alveg stór-
kostlega. Það dró aðeins úr okkur 
tennurnar. Við vorum samt ekki að 
vinna nógu vel fyrir hvorn annan í 
fyrri hálfleik,“ sagði Aron en það 
var allt annað að sjá íslenska liðið 
í síðari hálfleik en það þurfti þá að 
vinna upp fjögurra marka forskot 
heimamanna.

„Þá byrjum við að vinna miklu 
betur fyrir hvorn annan. Þá kemur 
upp miklu betra flæði í sókninni 
og við vorum hættulegri í öllum 
árásum einn á móti einum. Þá 
fáum við fleiri góð færi.“

Þjálfarinn segir að fleiri þætt-
ir hafi gert það að verkum að liðið 
komst inn í leikinn í síðari hálfleik 

og kláraði hann síðan undir lokin.
„Aron kemur af krafti í mark-

ið og ver vel. Það gefur vörninni 
víst öryggi. Alexander kom sterk-
ur upp og Ólafur Bjarki var einn-
ig með mikilvæga innkomu. Við 
vorum því að fá frá bekknum sem 
var mjög mikilvægt. Það var gríð-
arlegur karakter í þessu hjá strák-
unum sem gáfu allt í þetta. Kári 
kom inn undir lokin á öðrum fæt-
inum, skoraði og lagði upp mikil-
væg mörk.“

Strákarnir eru komnir í ansi 
góða stöðu í riðlinum eftir þennan 
leik en tvö lið fara áfram á EM í 
Danmörku.

„Þetta voru tvö frábær stig og 
þessi sigur var mikilvægur í leið 

okkar til Danmerkur. Þessi sigur 
gerir það að verkum að við höld-
um pressu á riðlinum allt til loka,“ 
sagði Aron en hans menn taka á 
móti Slóvenum á sunnudag. Sigur 
þar kemur liðinu langleiðina á EM.

„Slóvenarnir munu mæta mjög 
grimmir í þann leik. Vilja bæta 
fyrir þennan leik og þurfa sár-
lega á sigri að halda. Það verður 
gríðar lega erfitt og við þurfum því 
að koma okkur fljótt aftur niður á 
jörðina.“   

 henry@frettabladid.is

Á hraðleið til Danmerkur
Strákarnir okkar stigu stórt skref í átt að Evrópumeistaramótinu í Danmörku á næsta ári þegar liðið vann 
frækinn sigur, 28-29, á Slóveníu í Maribor í gær. Það var á brattann að sækja nær allan leikinn hjá okkar 
mönnum en þeir sigu fram úr undir lokin og fögnuðu sigri. Strákarnir eru með fullt hús eft ir þrjá leiki.

MAGNAÐUR  Alexander Petersson snéri aftur í íslenska landsliðið í gær og hann fór á kostum í síðari hálfleik. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKORÐAI  Cristiano Ronaldo fagnar hér 
marki sínu í gær. NORDICPHOTOS/GETTY
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FÓTBOLTI Þó svo að David James 
sé orðinn 42 ára gamall og kom-
inn af léttasta skeiðinu sem 
knattspyrnumaður er koma hans 
til ÍBV einhver merkustu tíðindi 
í íslensku knattspyrnulífi í mörg 
ár. James hefur verið einn þekkt-
asti knattspyrnumaður Breta 
undanfarin ár enda á hann að 
baki 25 ára atvinnumannaferil 
og meira en 50 leiki með enska 
landsliðinu. Ekki eru nema þrjú 
ár síðan að James varð aðal-
markvörður enska landsliðins á 
HM í Suður-Afríku.

„Þetta er flott fyrir okkur og 
fyrir íslenskan fótbolta,“ sagði 
Óskar Örn Ólafsson, formað-
ur meistaraflokksráðs ÍBV, við 
Fréttablaðið í gær. Hann sagði 
að það hefði ekki þurft mikið 
til að fá James hingað til lands, 
né heldur væri félagið að borga 
honum ofurlaun.

„Hann var alla tíð jákvæð-
ur gagnvart því að koma. Hann 
þurfti bara að ganga frá sínum 
málum fyrst í Englandi áður en 
hann gat samið við okkur. Hann 

heillaðist strax af landinu og 
var spenntur fyrir því að koma,“ 
segir Óskar.

Tengsl James við ÍBV eru 
fyrst og síðast tilkomin vegna 
Hermanns Hreiðarssonar, þjálf-
ara ÍBV. Hermann var samherji 
James hjá Portsmouth á sínum 
tíma og saman urðu þeir enskir 
bikarmeistarar árið 2008. Óskar 
segir að ævintýraþrá James hafi 
ráðið mestu um að hann ákvað að 
koma.

„Hann kemur ekki hing-
að vegna launanna og ég vildi 
reyndar óska þess að allir leik-
menn væru á sömu launum og 
hann. Þá værum við í góðum 
málum.“

Auk þess að eiga langan og 
gæfuríkan knattspyrnuferil að 
baki hefur James tekið að sér 
fyrirsætustörf, til að mynda 
fyrir Giorgio Armani og H&M, 
sem og að sinna hinum ýmsum 
góðgerðarmálefnum. Fyrir það 
fékk hann MBE-tign bresku 
krúnunnar árið 2012.

 eirikur@frettabladid.is

David James í aldarfj órðung
David James spilaði með enska landsliðinu á HM fyrir aðeins þremur árum síðan. Hann er nú kominn í ÍBV og spilar hér á landi í 
sumar. Hann á 25 ára feril að baki og er næstleikjahæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi .

ASTON VILLA 1999-2001  Stoppaði við 
í tvö ár í Birmingham og átti stóran 
þátt í því að liðið komst í úrslit ensku 
bikarkeppninnar árið 2000, þar sem 
Aston Villa tapaði fyrir Chelsea. James 
gerði mistök í sigurmarki þeirra blá-
klæddu og ári síðar var hann seldur til 
West Ham fyrir 3,5 milljónir punda.

WEST HAM 2001-04  James féll með 
West Ham úr ensku úrvalsdeildinni árið 
2003 en hélt tryggð við liðið og spilaði 
með liðinu í B-deildinni ári síðar. Hann 

hélt engu að síður sæti sínu í enska 
landsliðinu sem þótti óalgengt en í 
janúar árið 2004 var hann seldur til 

Manchester City þar sem hann gerðist 
arftaki David Seaman. Kaupverðið var 

óuppgefið.

MANCHESTER CITY 2004-06  Kom við 
í Manchester í tvö ár en óskaði þess 
að fara til að vera nær börnum sínum 
sem bjuggu í Lundúnum. Hann var svo 
seldur til Portsmouth fyrir 1,2 milljónir 
punda í ágúst árið 2006.

PORTSMOUTH 2006-10 
 Hátindur dvalarinnar hjá 
Portsmouth var enski 
bikarmeistaratitillinn 
sem félagið vann árið 
2008. Þar voru hann og 
Hermann Hreiðarsson 
samherjar en ávöxtur 
þess samstarfs er koma 
James til ÍBV nú. Árið 
2007 varð hann sá 
markvörður sem hefur 
oftast haldið hreinu í 
ensku úrvalsdeildinni en 
það gerði hans alls 170 
sinnum á ferlinum og 
stendur met hans enn 
í dag. James bætti svo 
met Gary Speed og varð 
leikjahæsti leikmaður 
ensku úrvals deildarinnar 
frá upphafi árið 2009. 
Síðan þá hefur Ryan 
Giggs tekið fram úr 
honum og er James 
næstleikjahæstur frá 
upphafi með 572 leiki.

BOURNEMOUTH 
2012-13  James 
samdi við félagið 
í lok september 
síðastliðins og 
spilaði alls nítjan 
leiki með liðinu. 
Hann samdi um 
starfslok í síðasta 
mánuði til að 
geta gengið til 
liðs við ÍBV.

BRISTOL CITY 2010-12 
 James samdi við enska 

B-deildarliðið Bristol 
City á 37 ára afmælis-

degi sínum og endaði á 
því að spila alls 81 leik 
með liðinu. Þar spilaði 

hann sinn 900. leik á 
ferlinum.

HM 2010  David James spilaði alls 53 A-landsleiki fyrir England og var aðal-
markvörður liðsins á bæði EM 2004 og HM 2010. Hann byrjaði reyndar á bekknum 
á HM í Suður-Afríku en vann sér sæti í byrjunarliðinu á kostnað Robert Green, sem 
gerði slæm mistök í fyrsta leik Englands í keppninni. James hélt hreinu gegn Alsír 
þann 18. júní 2010, en það var hans fyrsti leikur á HM. James var þá 39 ára gamall 
og varð þar með elsti leikmaður sögunnar til að þreyta frumraun sína á HM. Eng-
land féll svo úr leik eftir 4-1 tap fyrir Þýskalandi í 16 liða úrslitum.

ÓFEIMINN VIÐ MYNDAVÉLINA  James árið 1990 
en þá er hann að stíga sín fyrstu skref með Watford. 
Hann hefur reglulega sinnt fyrirsætustörfum sam-
hliða boltasparkinu, til að mynda fyrir H&M og Giorgio 
Armani.

WATFORD 1988-92  James hóf atvinnu-
mannaferilinn hja æskufélaginu Wat-
ford fyrir 25 árum og spilaði sinn fyrsta 
deildarleik í upphafi leiktíðarinnar 
1990. Hann hélt sæti sínu allt tímabilið 
og var valinn leikmaður ársins hjá 
Watford. Hann vakti athygli stórliðsins 
Liverpool sem keypti hann á 1,25 
milljónir punda.

LIVERPOOL 1992-99  James spilaði meira en 200 leiki með Liverpool og var lengst 
af aðalmarkvörður liðsins í sjö ár. Hann var þó oft mistækur og var seldur til Aston 
Villa sumarið 1999 fyrir 1,8 milljón punda. James vann enska deildarbikarinn með 
Liverpool árið 1995 en tapaði fyrir Manchester United í úrslitum ensku bikar-
keppninnar ári síðar.



Mazda CX-5 er framúrskarandi jeppi búinn byltingarkenndri SkyActiv spartækni Mazda. Ný og öflug vélalína, ný 6 þrepa
sjálfskipting og nýr hástyrktarundirvagn gera nýju SkyActiv spartækni Mazda einstaka. Hún skapar fádæma sparneytni 
samanber nýju bensínvélina sem notar einungis 6,6 lítra með sjálfskiptingu.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is
Mazda CX-5 4WD 2,0i SkyActiv bensín. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,6 l/100 km.  CO2 losun 155 g/km. 
Beinskiptur, verð 5.490.000 kr.   Sjálfskiptur, verð 5.890.000 kr. Útbúnaður bíls getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.

Skynvætt fjórhjóladrif (4WD) ásamt léttari og sterkari yfirbyggingu gera Mazda CX-5 öruggari. Mazda CX-5 fékk fullt hús 
stiga í öryggis- og árekstraprófunum Euro NCAP og var einnig valinn Top Safety Pick af Insurance Institute for Highway 
Safety. Mikið innanrými, 1800 kg dráttargeta, 21 cm veghæð ásamt stóru farangursrými skapa þér frábært notagildi. 

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.

Komdu í reynsluakstur.
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
ARNAR PÉTURSSON TROMMULEIKARI

20.00 Átthagaviska21.00 Auðlindakista 21.30 
Siggi Stormur og helgarveðrið 

06.00 ESPN America 06.50 Shell Houston Open 
2013 (4:4) 11.50 Golfing World 12.40 Shell 
Houston Open 2013 (4:4) 17.40 PGA Tour - 
Highlights (12:45) 18.35 Inside the PGA Tour 
(14:47) 19.00 Valero Texas Open 2013 (1:4) 
22.00 The Open Championship Official Film 
1970 23.00 Golfing World 23.50 ESPN America

10.10 Wedding Daze  
11.40 Hachiko: A Dog‘s Story  
13.10 Ultimate Avengers
14.20 Mad Money  
16.00 Wedding Daze
17.35 Hachiko: A Dog‘s Story
19.05 Ultimate Avengers
20.15 Mad Money  
22.00 I Don‘t Know How She Does It
23.30 Saving God  
01.10 My Best Friend‘s Girl
03.00 I Don‘t Know How She Does It

18.20 Doctors  (4:175) 
19.00 Ellen  (83:170)
19.40 Strákarnir  S
20.10 Auglýsingahlé Simma og Jóa  (4:9) 
20.35 Svínasúpan  
21.00 Curb Your Enthusiasm  (8:10) 
21.35 The Drew Carey Show  (5:22) 
22.00 Frasier  (16:24) 
22.25 Strákarnir  
22.55 Auglýsingahlé Simma og Jóa  (4:9) 
23.20 Svínasúpan  
23.45 Curb Your Enthusiasm  (8:10) 
00.15 The Drew Carey Show  (5:22) 
00.40 Frasier  (16:24) 
01.05 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00 Harry og Toto
07.10 Elías  
07.20 Áfram Diego, áfram! 
07.45 Waybuloo  
08.05 Svampur Sveinsson  
08.25 Latibær  (13:18) 
08.50 Dóra könnuður
09.15 Doddi litli og Eyrnastór
09.25 UKI  
09.30 Strumparnir
09.55 Histeria!  
10.15 Ævintýri Tinna  
10.40 Ofurhundurinn Krypto  
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími
17.05 Tommi og Jenni  
17.30 Ofurhetjusérsveitin  
17.55 iCarly  (23:45) 

15.00 Alþingiskosningar 2013 - 
Forystu sætið (e)
15.40 Meistaradeildin í hesta-
íþróttum 2013 (e)
15.55 Kiljan (e)
16.25 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.14 Úmísúmí
17.37 Lóa
17.50 Stundin okkar (22:31) (e)
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Melissa og Joey (9:15)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Alþingiskosningar 2013 - Mál-
efnið: Kjör almennings  Fulltrúar fram-
boða til alþingiskosninganna mætast í 
sjónvarpssal og ræða um kjör almenn-
ings. Umsjón: Lára Ómars dóttir og Sig-
mar Guðmundsson.
21.15 Neyðarvaktin (13:24) (Chicago 
Fire)  Bandarísk þáttaröð um slökkviliðs-
menn og bráðaliða í Chicago. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Alþingiskosningar 2013 - 
Forystu sætið  Formaður framboðs situr 
fyrir svörum um stefnumálin. 
22.55 Höllin (6:10) (Borgen)  Danskur 
myndaflokkur um valdataflið í dönskum 
stjórnmálum.  
23.55 Alþingiskosningar 2013 - Mál-
efnið: Kjör almennings (e)
01.25 Fréttir
01.35 Dagskrárlok

07.00 Stubbarnir
07.25 Grallararnir  
07.45 Fjörugi teiknimyndatíminn  
08.05 Malcolm in the Middle  (23:25) 
08.30 Ellen  (70:170)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (52:175) 
10.15 Smash  (10:15) 
11.00 Human Target  (2:12) 
11.50 Touch  (4:12) 
12.35 Nágrannar
14.35 Harry‘s Law  (10:12) 
15.20 Histeria!  
15.40 Grallararnir  
16.05 Fjörugi teiknimyndatíminn
16.25 Stubbarnir  
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (77:170)
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 The Big Bang Theory  (22:24)
19.40 New Girl  (1:24) 
20.05 The F Word  (2:9) Þriðja þátta-
röðin með Gordon Ramsay sem sýnir 
okkur að skyndibiti þarf ekki endilega 
að vera óhollur.
20.55 NCIS  (16:24) Áttunda þáttaröð 
þessara vinsælu spennuþátta og fjallar 
um sérsveit lögreglumanna í Washington 
og rannsakar glæpi tengda hernum eða 
hermönnum á einn eða annan hátt. 
21.40 Person of Interest  (23:23)  
22.25 Sons of Anarchy  (4:13) Mótor-
hjólaklúbburinn Sons of Anarchy þarf 
að takast á við ógnanir eiturlyfjasala, 
spilltra lögreglumanna og verktaka til að 
halda velli. 
23.10 Medium  (5:13) 
23.55 The Wizard of Gore  Endurgerð á 
samnefndri hrollvekju frá 1970 um hinn 
dulmagnaða töframann Montag, sem 
kemur einungis fram á leynilegum stöðum. 
01.30 NCIS  (16:24) 
02.15 Burn Notice  (1:18)
04.35 Touch  (4:12) 
05.20 The Big Bang Theory  (22:24) 
05.45 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Þorsteinn J. og gestir: 
meistara mörkin
16.20 Spænsku mörkin
16.50 Meistaradeild Evrópu:  Endur-
sýndur leikur
18.30 Þorsteinn J. og gestir: 
meistara mörkin
19.00 Evrópudeildin: Tottenham - 
Basel  BEINT frá 8 liða úrslitum.
21.00 Evrópudeildin: Chelsea - 
Rubin Kazan
22.40 Evrópudeildin: Benfica - 
Newcastle  
00.20 Evrópudeildin: Tottenham - 
Basel 

16.40 Aston Villa - Liverpool
18.20 Man. City - Newcastle  
20.00 Premier League World
20.30 Premier League Review Show
21.25 Football League Show  Sýnd-
ar svipmyndir úr leikjunum í næstefstu 
deild enska boltans.
21.55 Swansea - Tottenham
23.35 Fulham - QPR

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.45 Pepsi MAX tónlist
13.15 7th Heaven (13:23)
14.00 The Voice (1:13)
16.30 Dynasty (11:22)
17.15 Dr. Phil
18.00 Megatíminn (2:7)
19.00 America‘s Funniest Home Videos
19.25 Everybody Loves Raymond (2:25)
19.50 Will & Grace (6:24)
20.15 Hæ Gosi - bak við tjöldin 
20.40 Ljósmyndakeppni Íslands 
(2:6)  Úrslitakeppni stærstu ljósmynda-
keppni sem haldin hefur verið á land-
inu. Að lokum mun aðeins einn standa 
eftir sem sigurvegari. Katrín Elvars dóttir 
er gestadómari í þættinum en þemað er 
einfalt; Sófi.
21.10 An Idiot Abroad (6:8)  Ricky 
Gervais og Stephen Merchant eru menn-
irnir á bak við þennan einstaka þátt sem 
fjallar um vin þeirra, Karl Pilkington og 
ferðir hans um víða veröld.
22.00 Vegas (11:21)  Vandaðir þættir 
með stórleikaranum Dennis Quaid í 
aðal hlutverki. Sögusviðið er syndaborgin 
Las Vegas á sjöunda áratug síðustu aldar 
þar sem ítök mafíunnar voru mikil.
22.50 XIII (11:13)  Hörkuspennandi 
þættir byggðir á samnefndum mynda-
sögum sem fjalla um mann sem þjáist 
af alvarlegu svefnleysi.
23.35 Law & Order UK (8:13)
00.25 Parks & Recreation (21:22)
00.50 Excused
01.15 The Firm (4:22)
02.05 Vegas (11:21)
02.55 XIII (11:13)
03.40 Pepsi MAX tónlist

17.00 Simpson-fjölskyldan  (13:22) 
17.25 Íslenski listinn  
17.50 Sjáðu  
18.15 Gossip Girl  (13:24)
19.00 Friends  (11:25) 
19.25 How I Met Your Mother  (23:24)
19.45 Simpson-fjölskyldan  (17:22) 
20.10 Game Tíví  
20.35 Sons of Tucson  (1:13) Gaman-
þættir um þrjá bræður sem eiga hús 
í bænum Tucson, Arizona og eftir að 
móðir þeirra yfirgefur þá og pabbinn 
lendir í fangelsi, leiga þeir mann til að 
ganga þeim í föðurstað svo þeir þurfi 
ekki að enda á fósturheimili.
21.00 FM 95BLÖ  
21.25 The Carrie Diaries  Í þessum 
glænýju þáttum er fylgst með Carrie 
Bradshaw, sem áhorfendur þekkja úr 
þáttaröðinni Sex and the City, þegar hún 
var yngri og að stíga sín fyrstu spor á 
framabrautinnni.
22.10 2+6  (5:8) Ögrandi, fræðandi og 
áhugaverður þáttur þar sem ungt fólk 
kynnir sér ýmsa þætti kynlífs á Íslandi. 
22.40 Eastwick  (13:13) 
23.25 Game Tíví
23.50 Sons of Tucson  (1:13) 
00.15 FM 95BLÖ  
00.40 The Carrie Diaries  
01.25 2+6  (5:8) 
01.50 Eastwick  (13:13) 
02.35 Tónlistarmyndbönd Popptíví

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30 
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.10 
Smásagan: Stóri bróðir 09.45 Morgunleikfimi 
10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 Litla flugan 
11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Íslensk menning 14.00 
Fréttir 14.03 Á tónsviðinu 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: Skaparinn 15.25 Rauði þráðurinn 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Til allra átta 16.45 
Lesandi vikunnar 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 19.00 Óperukvöld 
Útvarpsins: Manon Lescaut 21.15 Smásaga: Vegurinn 
upp á fjallið 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Orð kvöldsins 22.20 Útvarpsperlur: Furðusögur úr 
leikhúsheiminum 23.15 Girni, grúsk og gloríur 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

> Stöð 2 Sport kl. 19.00
Evrópudeildin 
Sýnt verður beint frá þremur 
leikjum í 8 liða úrslitum Evr-
ópudeildarinnar á Stöð 2 Sport 
og hliðarrásum. Gylfi  Sigurðsson 
og félagar hans í Tottenham 
taka á móti Basel á White Hart 
Lane, Chelsea tekur á móti 
rússneska liðinu Rubin Kazan 
og Benfi ca fær Newcastle í 
heimsókn.
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Í KVÖLD KL. 20:40
Farðu inn á mbl.is og spreyttu þig á sama myndefni 
og keppendur. Stórglæsileg verðlaun.

595 6000

TRYGGÐU ÞÉR

ÁSKRIFT

www.skjareinn.is

Ég horfi ekki mikið á sjónvarp 
því ég er ekki með sjónvarp 

heima hjá mér. Ég á það til að 
horfa á þætti þegar 
ég fer í heimsókn 
til mömmu og 
pabba eða tengda-
foreldra minna og 
finnst mjög kósí að 
horfa á Landann á 
sunnudögum.
Arnar Péturs-
son, gítar-
leikari í 
Mammút.

1Alþingis-
kosningar 2013 
– Málefnið: 

Kjör almennings 
 Ég ætlaði einmitt að 

kynna mér alla fl okk-
ana mjög vel í ár 
þannig að þetta er 
þáttur fyrir mig.

2Simpson-
fj ölskyldan  Ef 
ég væri áskrifandi 

mundi ég horfa á 
Simpsons, þeir eru í 
miklu uppáhaldi hjá 
mér.  

3  South Park „Ég 
er mikill aðdáandi 
teiknimynda á 

borð við Family Guy 
og South Park. Ég 
horfi  reglulega á South 
Park-þætti í tölvunni 
minni.“

RÚV KL 19.35 POPPTÍVÍ 19.45 SOUTH PARK
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DAGAR Á HEIMKAUP.IS 
4.–7. APRÍL.

Sendum hvert sem er
á höfuðborgarsvæðinu 

innan 90 mín.

CIRCOLO kaffivél á 22.679 kr.
Verð áður 34.890 kr.

Frí
 heimsending hvert 

á land sem er.

Gildir til sunnudags.

50
fyrstu fá 

Quality Street,
1,9 kg.

35%
afsláttur.

Gildir til sunnudags.

Fáðu kaffið þitt sent heim að dyrum.
Einfalt að panta á Heimkaup.is
25 drykkjartegundir.

Dolce Gusto kynning á vélum og kaffi 
verður í verslun Heimkaups, 
Smáratorgi 3 til sunnudags.

PANTAÐU Á NETINU EÐA MÆTTU Á STAÐINN!
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„Það er rosalega gaman að hafa gert þetta og líka 
að hafa lært tvennt í leiðinni. Að ég hef meiri tíma 
en ég hélt og ég lærði aðferð til að anda,“ segir 
söngvarinn Bergþór Pálsson. 

Hann lauk nýverið við útsaumsteppi sem hann 
byrjaði að sauma fyrir rúmum tveimur árum. Um 
er að ræða endurgerð aldagamals riddarateppis 
sem er á annarri hæð Þjóðminjasafnsins. „Ég var 
oft búinn að horfa á þetta í bókinni hans Kristjáns 
Eldjárns sem heitir Hundrað ár í Þjóðminjasafni. 
Ég var búinn að dást að þessu frá því að ég var lítill 
og mér fannst furðulegt að fólk skyldi hafa tíma 
til að gera þetta í kringum 1700. Þá hafði það ekki 
þessa fínu lampa sem ég hef aðgang að,“ segir Berg-
þór, sem var nálægt því að fallast hendur í byrjun.

„Þegar ég var búinn með um það bil einn fer-
sentímetra hugsaði ég með mér að þetta yrði 
aldrei búið. Ég hef alltaf haldið því fram að ég sé 
uppteknasti maður á Íslandi en svo uppgötvaði 
ég hvað við eigum í raun margar mínútur í sólar-
hringnum sem við notum ekki.“ 

Bergþór segist vera mikill áhugamaður um 
öndun og ákvað að nota útsauminn sem öndunar-
æfingu. „Þarna sá ég að það passaði að sauma 
eitt spor og anda inn og annað spor og anda út. Þá 
fann ég súrefnisnæringuna og kyrrðina færast 
yfir mig.“ Hann sér ekki eftir tímanum sem fór í 
teppið. „Það var rosalega gaman að sjá þetta fara 
upp á vegg.“  
 - fb

Eyddi tveimur árum í gerð útsaumsteppis
Söngvarinn Bergþór Pálsson lærði tvennt við endurgerð gamals riddarateppis úr Þjóðminjasafninu.

HJÁ TEPPINU  Bergþór Pálsson hjá útsaums-
teppinu sem hann hefur nýlokið við.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Breska tónlistarhátíðin All Tomorrow´s Parties verð-
ur haldin á Íslandi helgina 28. til 29. júní á gömlu 
herstöðinni Ásbrú. Fréttablaðið greindi frá því á 
dögunum að samningar væru við það að nást um að 
halda hátíðina.

Ekki verður tilkynnt um hvaða hljómsveitir spila á 
Íslandi fyrr en 16. apríl en miðasala er engu að síður 
hafin á atpfestival.com. Tilboðsverð til 16. apríl er 15 
þúsund krónur án gistingar. „Við lofum að þetta mun 
ekki svíkja neinn. Fyrir þá sem eru algjörlega pott-
þéttir að þeir ætla að fara þá er gott að geta tryggt 
sér miða strax. Það getur líka vel verið að allir Bret-
arnir sem elta hátíðina hvert sem er verði fljótir að 
ákveða að fara til Íslands,“ segir skipuleggjandinn 
Tómas Young. Um fjögur þúsund miðar verða í boði.

Sex til átta erlendar sveitir spila á hátíðinni en 
alls stíga um tuttugu á svið. Ein erlendu sveitanna er 
mjög fræg. „Hún gnæfir yfir allt og alla. En þessar 
sem eru minni eru ekki heldur af verri endanum.“

Tómas hefur undirbúið hátíðina í tvö ár, eða eftir 
að hafa sótt hugmyndasmiðju í Ásbrú. Þar var leitað 
að hugmyndum um hvað væri hægt að gera á gömlu 
herstöðinni og datt honum í hug að halda hátíð í anda 
All Tomorrow´s Parties. 

ATP var fyrst haldin árið 2000 í Bretlandi og hafa 
viðburðir á vegum hennar með alls kyns tónlistar-
stefnum verið haldnir víða um heim. Stofnandinn 
Barry Hogan lofar flottri hátíð: „ATP hefur sterka 
tengingu við Ísland og hljómsveitirnar sem munu 
koma fram tryggja það að þetta verður ógleyman-
legur viðburður.“  -fb  

Selja miða án staðfestra sveita
Breska tónlistarhátíðin All Tomorrow´s Parties verður haldin á Íslandi í sumar.

TÓMAS YOUNG  Tómas hefur skipulagt hátíðina undanfarin 
tvö ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Ég verð sjaldan stressuð en er 
komin með smá frumsýningar-
fiðring. Svo er röddin aðeins að 
bresta en það er líklega tákn 
um undirliggjandi stress,“ segir 
María Dögg Nelson, sem frumsýn-
ir verkið Auka með Stúdentaleik-
húsinu í Norðurpólnum í kvöld.

Verkið er sagt gamansamt og 
kraftmikið spunaverk sem hóp-
urinn allur á heiðurinn af ásamt 
leikstjóranum Bjartmari Þórðar-
syni. Markmiðið í verkinu er að 
svara því af hverju leiklistin er 
heillandi og reyna þau að ögra 
áhorfandanum að eigin sögn. 
„Þetta er svona sketsasýning 
þar sem við veltum fyrir okkur 
hvað er leiklist og hvað gerir 
hana svona heillandi fyrir áhorf-
andann. Af hverju finnst okkur 
spennandi að horfa á hluti sem 

við viljum ekki upplifa í raun-
veruleikanum, eins og morð, pynt-
ingar og ást í meinum sem okkur 
þyrstir svo í að sjá á sviði?“ segir 
María Dögg. Ásamt henni skipa 
þau Andrés Pétur Þorvalds-
son, Ari Freyr Ísfeld Óskarsson, 
Gunnar Smári Jóhannesson, Ing-
var Örn Arngeirsson, Iona Hunt-
ingdon Williams, Laufey Haralds-
dóttir og Þuríður Davíðsdóttir 
leikhóp Stúdenta leikhússins í ár. 

Æfingarferlið hefur staðið yfir 
síðan í febrúar og fór María Dögg 
í prufur hjá Stúdentaleikhúsinu 
samhliða prufum í leiklistarnám 
Listaháskóla Íslands sem fóru 
fram á sama tíma. „Maður lærir 
mikið á því að fara í prufur en svo 
skemmtilega vildi til að ég komst 
inn í bæði og er í skýjunum með 
það,“ segir María Dögg, sem er 

ein af tíu manns sem hefja nám 
við leiklistardeild LHÍ í haust. 

María Dögg er systir bardaga-
kappans Gunnars Nelson og segir 
það fljótt hafa orðið ljóst hvað þau 
systkinin myndu taka sér fyrir 
hendur. „Þegar við vorum lítil var 
ég alltaf að plata Gunna með mér í 
að búa til leik- og dansverk og sýna 
fyrir fjölskylduna í boðum. Í stað-
inn fór ég með honum í gamnislag 
í sérstöku púðaherbergi sem við 
vorum með heima hjá okkur.“

Sem fyrr segir er verkið Auka 
frumsýnt í kvöld í Norðurpólnum 
en því leikhúsi verður lokað í byrj-
un sumars og sýningin því sú síð-
asta sem þar fer fram. Miðaverð er 
2.000 krónur og 1.500 krónur fyrir 
nema. Hægt er að nálgast miða á 
studentaleikhusid@gmail.com og í 
síma 868-9721.  alfrun@frettabladid.is

Fékk Gunnar bróður 
í leik- og dansverkin
María Dögg Nelson er ein af leikurum Stúdentaleikhússins sem frumsýnir í kvöld 
verkið Auka í Norðurpólnum. Hún kveðst ekkert kvíðin út af frum sýningunni. 
Um spunaverk er að ræða þar sem leiklistarformið í heild sinni er krufi ð.

UNGAR OG EFNILEGAR 
 María Dögg Nelson og 
Laufey Haraldsdóttir eru 
í Stúdenta leikhúsinu sem 
frumsýnir nýja sýningu í 
kvöld. María Dögg er systir 
Gunnars Nelson en Laufey 
varð árið 2011 fyrsta 
stúlkan til að vinna Gettu 
betur-keppnina, með liði 
Kvenna skólans.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Ég er mjög hrifin af Siríus súkkul-
aði og borða mikið af því. Páskarnir 
eru því uppáhaldshátíðin mín og 
alltaf mikil veisla.“
Elín Rún Jónsdóttir, menntaskólanemi og 
leikkona

NAMMIÐ
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LÆSTU KLÓNUM Í

LOBSTER
STYLE
Sá nýjasti á matseðlinum okkar. Ljúffengur borgari með „spicy mayo“, íslenskum

ostrusveppum, salati, sítrussósu og hvítlaukshumri. Namm!
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Landsliðskona fór af velli vegna 

mígrenis 
2 Olli stórhættu með laser geisla 
3 Í þriggja ára fangelsi fyrir að hafa 

nauðgað unglingi 
4 Tom Cruise gat ekki beðið eft ir því að 

koma til Íslands 
5 Kristjáni stefnt til að greiða tvo 

milljarða 
6 Aldrei fl eiri hópnauðganir 
7  Skjálft arnir færast nær landi 
8 Tapað 800 milljónum í póker 
9 Réðust á erlendan sjómann 

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

  70%

Troðfull
merkjavöru!

afsláttur

af öllum vörum

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512 

verslun af

50-
Barnafatnaður frá

Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

 VILTU LÆRA   
 L ISTINA   

 AÐ MUNA?  

Æfir íslenskt dægurlag
Þýski söngvarinn og leikarinn 
David Hasselhoff ætlar að heiðra 
Íslendinga með nærveru sinni síðar 
í sumar. Til stóð að sjarmörinn 
kæmi og héldi tónleika nú í vor en 
hann hefur seinkað för sinni um 
nokkra mánuði. Hasselhoff ku þó 
ekki hafa misst áhuga á landi og 

þjóð því hann er að æfa 
íslenskt dægurlag til að 
flytja á tónleikunum. 
Ekki er þó vitað um 
hvaða lag er að ræða. 
Nánari dagsetning 

á tónleikunum 
verður auglýst 
síðar.

Tabú að ræða leigjendur?
Rithöfundinum Auði Jónsdóttur 
gremjast hugmyndir um skuldaniður-
fellingar. Hún skrifar á Facebook: 
„Sem leigjandi í Reykjavík er ég orðin 
hundleið á að hlusta bara á hvernig 
megi laga/leiðrétta kjör þeirra sem 
eiga fasteign um leið og það er varla 
minnst orði á möguleika leigjenda til 
að tryggja sér húsnæði eða búa við 
mannsæmandi leigu.“ Pistill hennar 
um málið hefur slegið í gegn og í 
gærkvöldi hafði honum verið deilt 
yfir hundrað sinnum og ótalmargir 
„lækað“ hann. Pistlinum lýkur á 
þessum orðum: „Er kannski tabú að 

tala um þetta því þeir 
sem eiga fasteignir 

á vondum lánum 
vilja umfram 
allt að verðið 
hækki? Kannski 
einhverjir fram-

bjóðend-
ur?“  - sh
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