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ALDREI FÓR ÉG SUÐURRokkhátíðin Aldrei fór ég suður hefst á Ísafirði á morgun. 
Þrjátíu hljómsveitir koma fram á hátíðinni sem nú er haldin í 
níunda sinn. Hátíðin hefur vakið verðskuldaða athygli og verið 

lyftistöng fyrir menningarlífið á Ísafirði. Það er tónlistar-
maðurinn Mugison sem hefur haft veg og vanda af hátíðinni. 

F erðaskrifstofan All Iceland Ltd. í London stendur ásamt fleirum fyrir vikulöngu 250 kílómetra ofur-
hlaupi í Þjóðgarði Vatnajökuls í ágúst. 
Hlaupið verður það lengsta sinnar tegundar sem hefur verið farið í skipu-
lagðri keppni á Íslandi að sögn eigenda 
fyrirtækisins.

„Að hlaupa 250 kílómetra á vikutíma 
yfir hrjóstrugt og ákaflega fjölbreytt og fallegt landsvæði er nýjKe

þurfa að bera allan sinn farangur og mat vegna hlaupsins þessa daga en það eru ekki endilega þeir sem hlaupa 
hraðast sem vinna heldur getur góður 
undirbúningur, hlaupahraði í byrjun og 
hugarfar ráðið úrslitum.“Þannig lýsir Jórunn Jónsdóttir, sem 
á og rekur All Iceland Ltd. ásamt Bryn-
hildi Sverrisdóttur, hlaupinu sem ffram undi

OFURHLAUP Á  ÍSLANDI
NÝTT OFURHLAUP HÉRLENDIS  Búist er við að fjöldi erlendra ferðamanna 

leggi leið sína til landsins í ár til að taka þátt í 250 kílómetra ultra maraþoni í 

Þjóðgarði Vatnajökuls.

EINSTAKT 
Fire and Ice Ultra Ís-land-hlaupið verður það lengsta sinnar tegundar sem hefur farið fram hérlendis. 

NORDICPHOTOS/GETTY 

Öflugir  High Tech     rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGISÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS
I

Taka 12 Kg · HljóðlátStórt op > auðvelt að hlaðaðaSparneytin amerísk tæki.<Þvottvélin tekur  heitt og kalt vatn Afkastamikill ill 
þurrkari >>

<
h

Þvottavél Þurrkari12 kg

Amerískgæðavara

Amerískgæðavara

Vertu vinur

Sími 551 2070Opið mán.-fös. 10-18.Lokað á laugard. 7. apríl Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.www.mistyskor.is

Hugsaðu vel um fæturna 
Hugs

a öld hafa miljónir manna um allan heim notað 

Í hálfa 
BIRKENSTOCK sér til heilsubótar. Hvað um þig?

B
„ Annapolis“ Fótlaga skór 

Teg: „ 
ðri með vönduðu innleggi.nnleggi. 

úr leð
ðir: 36 - 42  Verð: 28.900.-28.900.-

Stærð

ALDREI 
Rokkhátíðin 
Þrjátíu hljóm
níunda sinn. H
lyftistöng fyriy
maðurmaðurinn Mug

F erðaskrifstofan All Iceland Ltd. í London stendur ásamt fleirum fyrir vikulöngu 250 kílómetra ofur-
hlaupi í Þjóðgarði Vatnajökuls í ágúst. 
Hlaupið verður það lengsta sinnar tegundar sem hefur verið farið í skipu-
lagðri keppni á Íslandi að sögn eigenda 
fyrirtækisins.

„Að hlaupa 250 kílómetra á vikutíma 
yfir hrjóstrugt og ákaflega fjölbreyttog fallegt land

þurfa að bera almat vegna hlaupþað eru ekki endhraðast sem vinnundirbúningur, hhugarfar ráðið úrÞannig lýsir Jórá og rekur All Icelhildi Sverrisdótturf

OFURHLAUP NÝTT OFURHLAUP HÉRLEENDDISS  Búist er vi leggi leið sína til landsins í ár til að taka þá
Þjóðgarði Vatnajökuls.

Öflugir  High Tech 
Öflugir High Tech    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?
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L júffengur
Páskaostur
fæst nú í 
verslunum

Yrsa á nýjar slóðir
Rithöfundurinn Yrsa 
Sigurðardóttir nýtir 
verkfræðimenntun sína í 
þáttunum Gulli byggir.
popp 54

SÓPAR GÖTUR OG TORG Reykjavíkurborg er sögð koma óvenju illa undan vetri vegna þess 
hversu mikið hefur þurft að sanda í snjóa- og hálkutíð undangenginna mánaða. Magnið af sandi og drullu er 
þvílíkt að á sumum svæðum er það þrefalt miðað við eðlilegt árferði. Sjá síðu 4  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EFNAHAGSMÁL Ef ráðist yrði í tutt-
ugu prósenta lækkun á öllum 
verðtryggðum húsnæðislánum 
myndu um 57 prósent afskrift-
anna, tæplega 150 milljarðar 
króna, falla í skaut tekjuháum 
heimilum. 

Það eru þau heimili sem hafa 
yfir 200 þúsund krónur á milli 
handanna á mánuði eftir að greitt 
hefur verið af lánum og lágmarks-
framfærslu. 

Tæplega 22 prósent afskrift-
anna myndu skila sér til tekju-
lágra og um 25 prósent færu til 
heimila í greiðsluvanda. Þetta 
kemur fram í niðurstöðum grein-
ingar Seðlabankans á stöðu 
íslenskra heimila í aðdraganda 
og kjölfar hrunsins sem kynnt 
var í gær.

Í greiningunni kemur fram að 

tuttugu prósenta almenn skulda-
niðurfærsla á verðtryggðum 
lánum myndi kosta 261 milljarð 
króna. Heimilum í greiðsluvanda 
myndi í kjölfarið fækka um 7.583 
og heimilum sem væru með nei-
kvæða eiginfjárstöðu um 7.566. 

Í greiningunni segir að kostnað-
urinn við að koma hverju heimili 
úr greiðsluvanda yrði hins vegar 
ærinn, um 34 milljónir króna á 
hvert þeirra, sem endurspegli að 

meginþorri afskriftanna félli ekki 
heimilum í greiðslu- eða skulda-
erfiðleikum í skaut. Í því sam-
hengi er bent á að meðalhúsnæðis-
skuld heimila í greiðsluvanda sé 
23,1 milljón króna. 

Einnig kemur fram í greining-
unni að hin svokallaða 110 prósent 
leið og sérstök vaxtaniðurgreiðsla 
hafi að verulegu leyti nýst heimil-
um sem ekki voru í greiðsluvanda. 
Almenn tuttugu prósenta afskrift 
verðtryggðra lána mundi falla í 
sömu gryfju. 

Höfundarnir telja ýmis-
legt benda til þess að almennar 
aðgerðir til breytinga á skatt- og 
tilfærslukerfinu séu betur falln-
ar til þess að hjálpa heimilum í 
greiðsluvanda en annars konar 
aðgerðir sem gripið hefur verið 
til.  - þsj / sjá síðu 10

Einungis fjórðungur almennrar niðurfærslu lána færi til heimila í vanda:

Þorri afskrifta til tekjuhárra

NOKKUÐ BJART   austan til en 
lítilsháttar súld vestanlands og með 
norðurströndinni. Fremur hægur 
vindur og heldur hlýnar í veðri.
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Kristín Marja leikskáld
Rithöfundurinn Kristín 
Marja Baldursdóttir er 
nýtt leikskáld Leikfélags 
Reykjavíkur.
menning 36

Fetar í fótspor stórstjarna
Söngvarinn Daníel Óliver vinnur 
nú að því að koma sér á framfæri í 
mekka popptónlistarinnar, Svíþjóð.
popp 44

VIRKJANIR Hörður Arnarson, for-
stjóri Landsvirkjunar, segir að það 
hafi komið fyrirtækinu á óvart að 
virkjanir í neðri hluta Þjórsár skuli 
hafa verið færðar úr nýtingarflokki 
í biðflokk í þingsályktunartillögu 
iðnaðar- og umhverfisráðherra um 
Rammaáætlun. Ekkert hafi komið 
fram sem réttlæti þá breytingu.

„Við töldum allar forsendur til 
að fara í þær virkjanir og það var í 
samræmi við álit verkefnisstjórn-
ar og flokkun ráðherranna fyrir 
nokkrum mánuðum. Við teljum að 
engar nýjar upplýsingar hafi komið 
fram sem réttlæti breytta flokkun.“

Hvað ákall um rannsókn á laxa-
gengd í ánni varðar segir Hörður 
að þau málefni hafi verið rannsök-
uð í fjörutíu ár og af miklum krafti 
síðustu tíu ár. Haldi menn að rann-
sóknir skorti hafi þeir einfaldlega 
ekki yfirsýn yfir þær sem gerðar 
hafa verið. Hann bendir á að í til-
lögunni sé aðeins gert ráð fyrir 
tveimur litlum vatnsaflsvirkjunum, 
annað eigi að sækja í jarðvarma.

„Það kemur á óvart að engin 
vatnsaflsvirkjun sé í nýtingar-
flokki eftir þá miklu vinnu sem 
búið er að leggja í málið.“

Áætlunin gerir ráð fyrir að virkj-

anir í nýtingarflokki geti framleitt 
8,5 teravattsstundir. Hörður segir 
að um 95 prósent af þeirri orku 
eigi að koma úr jarðvarmavirkjun-
um. Það sé mikil trú á orkugetu lítt 
rannsakaðra svæða. Sjálfur telur 

hann aðeins 2,5 til þrjár teravatts-
stundir öruggar. Aðeins hafi farið 
fram yfirborðsrannsóknir sem 
tryggi engan veginn að umrædd 
orka sé nýtanleg á svæðunum. Þá 
geti innihald gufunnar gert mönn-
um erfitt fyrir, líkt og raunin hafi 
verið í Kröflu.

„Þar að auki verður að nýta jarð-
varmann í skrefum. Þó 8,5 tera-
vattstundir væru heildarmagnið 
á þessum svæðum verður að fara 
mjög varlega af stað, til að tryggja 
sjálfbæra nýtingu. Það er alls ekki 
þannig að hægt sé að ráðast í þetta 
á næstu misserum.“  - kóp  / sjá síðu 16

Segir Rammaáætlun loka 
á vatnsaflsvirkjanir í bráð
Forstjóri Landsvirkjunar undrast hve fáir vatnsaflsvirkjanakostir fá grænt ljós í Rammaáætlun. Það sé ekki 
í takti við upplegg vinnunnar. Hann telur jarðvarmaorku ofmetna og að hana eigi eftir að rannsaka frekar. 

VÍSINDI Fornleifafræðingar hafa 
fundið mannvistarleifar sem 
sýna að fornmenn á svæði sem 
nú tilheyrir Suður-Afríku not-
uðu eld fyrir um einni milljón 
ára. Það er um 300 þúsund árum 
fyrr en áður var talið.

Mannvistarleifarnar fundust í 
Wonderverk-hellakerfinu nærri 
Kalahari-eyðimörkinni í Suður-
Afríku. Við uppgröft fundust 
dýrabein, steinverkfæri og leifar 
af viðarösku. 

Að sögn fornleifafræðinganna 
er hagnýting á eldi gríðarlega 
mikilvægt skref í þróunarsögu 
mannsins. Má nefna hversu 
mikil áhrif það hafði þegar 
menn tóku að elda mat sinn yfir 
eldi. Kunnáttan við að stjórna 
eldi af öryggi við aðrar aðstæð-
ur mun þó hafa snert við öllum 
þáttum í tilveru fornmanna, og 
telja fornleifafræðingarnir til 
dæmis að það eitt að safnast 
saman við varðeld hafi breytt 
miklu í þróunarsögu mannkyns.  

 - bj

Menn notuðu eld snemma:

Fundu milljón 
ára ummerki

Það kemur okkur á 
óvart að engin vatns-

aflsvirkjun sé í nýtingarflokki 
eftir þá miklu vinnu sem búið 
er að leggja í málið.

HÖRÐUR ARNARSON
FORSTJÓRI LANDSVIRKJUNAR

af almennum 
leiðréttingum 
verðtryggðra 

lána mundu falla í skaut 
tekjuháum heimilum

GREINING SEÐLABANKA ÍSLANDS

57%

Jafntefli í slökum leik
Strákarnir okkar máttu 
sætta sig við jafntefli í 
æfingaleik gegn Noregi.
sport 48
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FERÐALÖG Um 26.500 Íslendingar 
fóru af landi brott til lengri eða 
skemmri tíma í nýliðnum marsmán-
uði. Það eru um 855 á dag að meðal-
tali, sem er um sautján prósenta 
aukning frá sama mánuði í fyrra. 

Enn vantar talsvert upp á að ná 
þeim fjölda utanlandsferða sem 
landsmenn fóru í árin fyrir hrun. 
Í mars 2008 fóru um 38.600 Íslend-
ingar úr landi, eða um 1.250 á hverj-
um degi að meðaltali.

Utanlandsferðum Íslendinga 
fækkaði um næstum helming í kjöl-
far hrunsins haustið 2008, eins og 
lesa má úr tölum Ferðamálastofu. 
Síðan hefur fjöldi utanlandsferða 
aukist hægt og bítandi. Í mars 
síðast liðnum voru farnar umtals-
vert fleiri ferðir en í mars 2004, en 
ekki jafn margar og í sama mánuði 
á árunum 2005 til 2008.

Alls fóru 71.100 Íslendingar af 
landi brott á fyrsta ársfjórðungi 
ársins, sem er um níu prósenta 
aukning frá sama tímabili í fyrra. 
Eins og bent er á í morgunkorni frá 
Greiningu Íslandsbanka hefur gengi 
krónunnar veikst um sex prósent á 
árinu.

Þorsteinn Guðjónsson, forstjóri 
ferðaskrifstofunnar Úrval-Útsýn, 
segir að hrunið hafi bitnað mun 
meira á fólki á aldrinum 30 til 50 ára 
en á þeim sem eldri eru. Algert hrun 
hafi orðið í ferðum ungs fjölskyldu-
fólks, en fólk yfir fimmtugu hafi 
áfram ferðast þrátt fyrir hrunið.

Nú virðist unga fjölskyldufólkið 
aftur vera farið að ferðast, og segir 
Þorsteinn að um 50 prósenta aukn-
ing hafi verið í sölu til þessa aldurs-
hóps í fyrra. 

Ferðirnar eru þó öðruvísi sam-
settar en fyrir hrun. Fjölskyldu-
fólkið fer almennt í styttri ferðir 

Unga fjölskyldufólkið 
aftur í utanlandsferðir
Um 26.500 Íslendingar flugu af landi brott í mars. Það er um 17% aukning frá 
sama mánuði í fyrra. Unga fjölskyldufólkið virðist farið að ferðast aftur þó 
ferðamynstrið sé breytt segir forstjóri ferðaskrifstofu. Ferðirnar eru styttri.

STRANDLÍF Sólarlandaferðirnar eru yfirleitt styttri nú en fyrir hrun, auk þess sem 
líklegra er að fólk ferðist til nærliggjandi lands frekar en að fara á framandi slóðir 
segir forstjóri Úrvals-Útsýnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Fjöldi utanlandsferða Íslendinga
í marsmánuði 2003 til 2012

Heimild: Ferðamálastofa *Allar tölur eru í þúsundum

en áður, meðaltalið er um tíu dagar 
en var tólf áður, segir Þorsteinn. Þá 
fer fólk oft styttri vegalengdir en á 
árunum fyrir hrun. 

„Á árunum 2006 og 2007 vildu 
margir komast á framandi slóðir. 
Nú veit ég ekki hvort ævintýraþrá-
in hafi minnkað eða fólk þurfi að 
hugsa meira um kjörin, en fólk fer 

frekar á hefðbundnari slóðir í dag,“ 
segir Þorsteinn.

Hann segir fólk einnig velja í mun 
meiri mæli en áður að fara í ferð-
ir þar sem allt sé innifalið á gisti-
staðnum. Það hafi verið nær óþekkt 
fyrir hrun, en nú vilji fólk það 
gjarnan til að halda útgjöldunum í 
lágmarki. brjann@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Ráðist var á konu á 
heimili hennar í Vesturbæ Reykja-
víkur aðfaranótt þriðjudags og 
hún rænd farsíma sínum.

Lögregla greinir frá því að 
klukkan þrjú um nóttina hafi 
erlend kona komið á lögreglustöð-
ina við Hverfisgötu og tilkynnti að 
á hana hefði verið ráðist. „Konan, 
sem var nokkuð blóðug, sagðist 
hafa kynnst manni á Facebook og 
hann komið heim til hennar. Eftir 
stuttar samræður hafi maðurinn 
ráðist á hana og gengið í skrokk á 
henni,“ segir í tilkynningu. - óká

Kynntist manni á Facebook:

Kona lamin og 
rænd farsíma

ÞÝSKALAND Ríkissaksóknari í Sviss 
hefur gefið út handtökuskipun á 
hendur þremur starfsmönnum 
skattaeftirlitsins í Þýskalandi. Þeir 
eru sakaðir um að hafa stundað 
njósnir um viðskiptavini svissneska 
bankans Credit Suisse.

Þýsku skatteftirlitsmennirnir 
hafa skýrt frá því opinberlega að 
árið 2010 keyptu þeir geisladisk með 
stolnum upplýsingum frá svissneska 
bankanum Credit Suisse. Svissnesk 
yfirvöld grunar hins vegar að þeir 
hafi sjálfir fengið starfsmann bank-
ans til þess að stela upplýsingunum, 
og séu því sekir um brot á lögum 

gegn iðnaðarnjósnum. Þær upplýs-
ingar leiddu á sínum tíma til þess 
að upp komst um þúsundir þýskra 
skattsvikara, sem höfðu komið fé 
sínu undan til svissneskra banka til 
að sleppa við að greiða skatt í Þýska-
landi. Þýska ríkið fékk í framhald-

inu meira en þrjú hundruð milljarða 
í ríkiskassann. Þar á ofan fóru Þjóð-
verjar í mál við starfsmenn Credit 
Suisse fyrir aðstoð, sem þeir höfðu 
veitt þýskum skattsvikurum. Bank-
inn greiddi Þjóðverjum 150 milljón-
ir evra til að losna við þau málaferli.

Geisladiskinn fengu þýsku emb-
ættismennirnir hjá millilið, sem 
sagður er hafa fengið diskinn frá 
starfsmanni Credit Suisse. 

Milliliðurinn fékk 2,5 milljónir 
evra fyrir sinn hlut, en hann er nú 
dáinn og getur því ekki upplýst með 
hvaða hætti hann fékk diskinn frá 
starfsmanni bankans.  - gb

Svissnesk yfirvöld vilja fá þrjá þýska embættismenn handtekna og framselda:

Sakaðir um njósnir og þjófnað

CREDIT SUISSE Handtökuskipunin hefur 
valdið miklu uppnámi í þýska stjórnkerf-
inu. NORDICPHOTOS/AFP

SAMKEPPNISMÁL Samkeppniseftirlitið hefur ákveð-
ið að leggja 440 milljóna króna sekt á Símann fyrir 
brot á samkeppnislögum. 390 milljónir eru vegna 
misnotkunar á markaðsráðandi stöðu og brot gegn 
ákvæðum EES-samningsins og fimmtíu milljónir 
vegna rangrar og misvísandi upplýsingagjafar til 
yfirvalda við meðferð málsins. Sektin er sú hæsta 
sem lögð hefur verið á fyrirtæki á Íslandi vegna 
misnotkunar á markaðsráðandi stöðu.

Málið hófst með kæru frá símafyrirtækinu Nova 
en vatt upp á sig og við rannsókn málsins kom í ljós 
að Síminn hafði brotið lögin frá árinu 2001 allt til 
ársins 2007.

Niðurstaðan er sú að Síminn beitti keppinauta 
sína verðþrýstingi til að gera þeim erfiðara fyrir 
að ná fótfestu á farsímamarkaði. Í þessu tilfelli er 
Síminn talinn hafa tekið óeðlilega hátt gjald fyrir 
að hleypa öðrum símfyrirtækjum inn á kerfi sitt, og 
mun hærra en gjaldið á símtöl innan kerfis Símans. 

Þetta leiddi til þess að til að vera samkeppnishæft 
þurfti Nova að bjóða viðskiptavinum sínum ókeyp-
is símtöl innan eigin kerfis, sem leiddi til þess að 
félagið var rekið með miklu tapi fyrstu árin, að því 
er segir í niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins. Ljóst 

sé að á brotatímabilinu hafi fyrirtæki hætt við að 
hefja hér starfsemi vegna þessa og önnur hrökklast 
af markaði.

Síminn lýsti því yfir í gær að fyrirtækið hygðist 
áfrýja niðurstöðunni. Hún kæmi á óvart og að Sam-
keppniseftirlitið væri með henni að fordæma eðlilega 
háttsemi en ekki vernda samkeppni.  - sh

Síminn ósáttur við 440 milljóna sekt fyrir að misnota ráðandi stöðu á markaði:

Hæsta sekt sinnar tegundar

LANDBÚNAÐUR Hlutfall mjólkur 
sem kemur frá búum með mjalta-
þjóna er hæst í heimi hér á landi, 
eða 28,2 prósent. Frá þessu er 
greint á vef Landssambands kúa-
bænda og vitnað í tölur NMSM, 
samtaka norrænna afurðastöva í 
mjólkuriðnaði.

„Fyrra metið var sett árið 2010 
þegar dönsk kúabú með mjalta-
þjóna skiluðu 26,9 prósentum 
heildarmagns mjólkur þar í 
landi,“ segir á vefnum.

Um síðustu áramót var 101 
kúabú með mjaltaþjóna hér á 
landi og sum með fleiri en einn 
mjaltaþjón. Heildarfjöldi mjalta-
þjóna á landinu öllu var sagður 
120 um áramótin.  - óká

Mjaltaþjónahlufallið hæst hér:

Íslensk kúabú 
bæta heimsmet

Í FJÓSINU Kúabú með mjaltaþjóna 
skiluðu afurðastöðvum 35,2 milljónum 
lítra af mjólk í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÁFRÝJAR Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans, vitnaði í 
fréttum Stöðvar 2 í álit ráðgjafarfyrirtækisins Copenhagen 
Economics, sem hafði ekki gert athugasemdir við fyrirkomu-
lagið. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SÝRLAND, AP Uppreisnarmenn 
í Sýrlandi segja að Bashar al-
Assad forseti geri sér vonir um 
að geta endanlega brotið upp-
reisnina í landinu á bak aftur 
fyrir 10. apríl, en þá hefur hann 
lofað að draga her sinn frá fjöl-
mennum íbúðasvæðum.

„Þetta mun ekki gerast, því um 
leið og hann dregur skriðdreka 
sína frá borgunum þá mun fólkið 
stíga fram og reyna að steypa 
stjórninni,“ segir Adel al-Omari, 
einn uppreisnarmannanna. - gb

Uppreisnarmenn í Sýrlandi:

Segja fólkið 
bíða eftir færi

SVÍÞJÓÐ Fangar sem fundnir eru 
ósakhæfir eiga að hljóta sams 
konar refsingu og aðrir fangar. 
Það á ekki að dæma þá til vist-
unar á réttargeðdeild. Þetta eru 
tillögur sænskrar nefndar sem 
farið hefur yfir lögin um nauð-
ungarinnlögn geðveikra og lögin 
um vistun ósakhæfra fanga sem 
kynntar voru félagsmálaráð-
herra Svíþjóðar, Göran Hägg-
lund, í gær. Greint var frá þessu 
á fréttavef Dagens Nyheter.

Á vef Aftonbladet er haft eftir 
afbrotafræðingnum Mikael 
Rying að mikilvægt sé fyrir sam-
félagið að vita hvernig hægt sé að 
koma í veg fyrir að viðkomandi 
fremji aftur brot. Refsingin sjálf 
skipti minna máli. - ibs

Tillögur sænskrar nefndar:

Vill afnema 
réttargeðdeildir

SJÁVARÚTVEGUR Dótturfyrirtæki 
Samherja, Deutsche Fishfang 
Union í Þýskalandi (DFFU), hefur 
ákveðið að hætta tímabundið 
öllum viðskiptum við Ísland. RÚV 
greindi frá þessu í gærkvöldi.

Í fréttinni kemur fram að 
félagið ætlar ekki að selja afurð-
ir sínar í gegnum íslensk sölu-
fyrirtæki, sækja þjónustu hér 
eða landa úr skipum félagsins 
á Íslandi. Þetta er gert á meðan 
ekki fæst upplýst hvað fyrirtækið 
er grunað um að gera rangt í við-
skiptum á Íslandi. 

Seðlabankinn lagði nýlega hald 
á bókhaldsgögn DFFU sem vistuð 
eru hér á landi í tengslum við 
rannsókn sína á meintum brotum 
Samherja á gjaldeyrislögum.

Gangi áform DFFU eftir mun 
það hafa mikil áhrif á landvinnslu 
Samherja á Norðurlandi þar sem 
allar áætlanir gera ráð fyrir hrá-
efni frá DFFU, en veiðiheimildir 
Samherja duga ekki til þess að 
halda uppi vinnslu árið um kring. 

  - shá

Rannsókn SÍ á Samherja:

Ætlar að snið-
ganga Ísland

Ásbjörn, á bara‘ð fara‘ð nota 
þara?

„Já, svo eldsneytisinnkaupin megi 
spara.“

Ásbjörn Torfason fer fyrir verkefni þar 
sem athugað er hvort nota megi þara til 
framleiðslu á lífeldsneyti.

SPURNING DAGSINS



AFMÆLISTILBOÐ!
RÚMFATALAGERINN VERÐUR 25 ÁRA Í HAUST OG AF ÞVÍ 

TILEFNI ÆTLUM VIÐ AÐ TAKA FORSKOT Á SÆLUNA OG 
BJÓÐA LANDSMÖNNUM UPP Á FRÁBÆR AFMÆLISTILBOÐ!

50 LÍTRA TOP 
ROLLER 

PLASTKASSI
Stór og rúmgóður 

plastkassi á hjólum.
Langt og gott hand-
fang. Stærð: 60 x 40 

x 34,5 sm.

BLACKIE FERÐATASKA
Á HJÓLUM

Mjúk ferðataska á hjólum. 
Fæst í svörtu og rauðu.

50 LÍTRA TOP 
ROLLER

PLASTKASSI
ó ú óð

NOVA HÆGINDASÓFAR
Með svörtu PU áklæði. 

Hægt að halla baki og lyfta 
skemli. 

Hægindastóll stærð:
B146 x H103 x D95 sm.  

59.950  nú 49.950
Stærð á 2ja sæta:

B146 x H103 x D95 sm. 
89.950 nú 59.950

Stærð á 3ja sæta: B207 x 
H103 x D95 sm.

109.950 nú 79.950

KRONBORG GREENLAND 
ANDADÚNSÆNG

Notaleg og góð sæng fyllt 
með 750 gr. af andadúni 
og andafiðri. Sængin er 

saumuð í ferninga og því 
helst dúnninn jafn yfir alla 
sængina. Stærð: 135 x 200 

sm. 14.950 nú 12.950
Extra löng: 135 x 220 sm. 

16.950   
Koddi stærð: 50 x 70 sm. 

5.995

Koddi
50 x 70 sm.

5.995

2JA SÆTA SÓFI
FULLT VERÐ: 89.950

59.950

STÆRÐ: 135 X 200 SM.
FULLT VERÐ: 14.950

12.950

TOP ROLLER
FULLT VERÐ: 2.995

1.995

STRIMLAGARDÍNA

DÚNSÆNG

JO STRIMLAGARDÍNUR
Mjög flottar strimlagardínur með samlitu 
JAQUARD munstri.  Fáanlegar í beige og 
svörtu.  Hægt að stytta strimlana bæði á  

hæð og breidd. Stærðir:
100 x 250 sm. 3.995 nú 3.195
150 x 250 sm. 5.995 nú 4.795
200 x 250 sm. 7.995 nú 6.395 
250 x 250 sm. 9.995 nú 7.995

300 x 250 sm. 11.950 nú 9.560

STÆRÐ: 100 X 250 SM.
FULLT VERÐ: 3.995

3.195

GALAXY GARN
Fallegt garn með pallíettum. Mjúkt og áferða-
fallegt. Efni: 31% ull, 65% akrýl og 4% payette. 

Fæst í nokkrum litum.

1 DOKKA
FULLT VERÐ: 499

399

FERÐATASKA
FULLT VERÐ: 3.995

1.995

SOFT BARNASOKKAR
Hlýir og mjúkir sokkar í flottum 

litum.  Sokkarnir eru með stoppi 
undir il. Stærðir: 27 - 38.

SKA

um. 
ðu.

SOFT BARNASOKKAR

1 PAR FULLT VERÐ:
399

199
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 230,4132
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 126,07  126,67

 201,85  202,83

 168,14  169,08

 22,596  22,728

 22,218  22,348

 19,136  19,248

 1,5369  1,5459

 195,26  196,42

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Í frétt blaðsins í gær um árás Husky-
hunda á kött í Grafarvogi birtist mynd 
af hundi þeirrar tegundar. Hundurinn 
á myndinni tengdist hins vegar ekki 
árásinni og eru eigendur hans beðnir 
velvirðingar á myndbirtingunni.

HALDIÐ TIL HAGA

EVRÓPUMÁL „Ég er bjartsýnn á að 
viðræður um fiskveiðimál geti 
skilað hagstæðri niðurstöðu fyrir 
bæði Ísland og Evrópusamband-
ið,“ segir Evrópuþingmaðurinn 
Christian Dan Preda í samtali 
við Fréttablaðið.

Dan Preda, sem er í forsvari 
hjá Evrópuþinginu í málefn-
um sem varða aðildarumsókn 
Íslands, er staddur hér á landi 
vegna fundar sameiginlegrar 
þingmannanefndar Íslands og 
ESB.

Hann segist byggja bjartsýni 
sína á því að allt sé til staðar til 

þess að uppbyggilegar viðræður 
geti átt sér stað.

„ESB hefur á að skipa góðu 
samningaliði og íslensku samn-
ingamennirnir eru sömuleiðis 
mjög færir á sínu sviði. Svo eru 
báðir aðilar með mikla reynslu 
og þekkingu á sviði fiskveiða og 
þannig erum við með kjöraðstæð-
ur til að ná samkomulagi milli aðil-
anna.“

Dan Preda, segir að gagnkvæm-
ir hagsmunir Íslands og ESB ættu 
að tryggja opnar viðræður þó að 
í almennri umræðu beggja vegna 
borðsins sé jafnan gert ráð fyrir 

að komandi viðræður um fiskveið-
ar verði hvað erfiðasti hjallurinn í 
aðildarviðræðunum.

„Þetta er auðvitað veigamikið 
mál fyrir bæði Ísland og ESB og 
ég skil hvers vegna umræðan er 
eins og hún er. Hins vegar sé ég 
ekki hvers vegna við ættum ekki 
að geta náð góðu samkomulagi.“

Enn hafa samningaviðræður um 
fiskveiðar ekki hafist, en Stefan 
Füle, stækkunarstjóri ESB, sagði 
í svari við spurningu Fréttablaðs-
ins fyrir helgi að hann vonaðist til 
þess að allir kaflar yrðu opnaðir 
fyrir árslok.  - þj

Evrópuþingmaður um áframhald aðildarviðræðna Íslands og ESB:

Fiskveiðarnar þurfi ekki að verða hindrun

BJARTSÝNN Evrópuþingmaðurinn 
Christian Dan Preda segist vongóður um 
að Ísland og ESB nái samkomulagi um 
fiskveiðmál.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

REYKJAVÍK Gífurlegt magn af sandi 
og drullu tefur hreinsistarf á 
götum og gangstéttum Reykja-
víkur. Þessa dagana er unnið að 
hreinsun með kröftugum hreinsi-
tækjum og má gera ráð fyrir slík-
um framkvæmdum út mánuðinn 
hið minnsta.

„Eiginlega er það tíðarfarið sem 
búið er að vera í vetur sem veldur 
þessu,“ segir Lárus Kristinn Jóns-
son, framkvæmdastjóri Hreinsi-
tækni sem annast hreinsun fyrir 
borgina. „Ég myndi halda að í 
vetur hafi verið sandað um það bil 
þrisvar sinnum meira en á miðl-
ungsvetri. Ef ég man rétt er búið 
að dreifa á stéttar höfuðborgarinn-
ar um  3.000 rúmmetrum af sandi.“ 

Verkið er svo að stórum hluta 
unnið með litlum gangstéttarsóp-
um. „Sem dæmi má nefna að við 
hreinsun stétta á Snorrabraut 
vorum við búnir að fylla fimm 
sópa, en hver tekur um rúmmetra 
af efni, og áttum þá eftir einn 
þriðja af leiðinni. Vanalega hafa 
dugað einn eða tveir vagnar.“ 

Þar sem snjó hefur verið hrauk-
að upp, svo sem við Laugardals-
laug, segir Lárus ástandið svo 
jafnvel enn verra. „Við erum allt 
að því þrisvar sinnum lengur að 
þessu bara út af efnismagni.“ 
Lárus segir þó ánægjulegt að fólk 
komi gjarnan út og færi bíla sína 
frá til að auðvelda þrifin. Það flýti 
fyrir.

Ljóst er að mikill kostnaðarauki 
er af meira uppsópi og akstri og 
ekki fjarri lagi að þrefalt sand-
magn þrefaldi líka olíukostnað við 
hreinsun. Kostnaðaraukann segir 

Lárus hins vegar líklega lenda á 
fyrirtækinu. „Þetta er náttúrlega 
bara allt í útboði hjá okkur og í 
föstum tölum.“ 

Samkvæmt áætlun átti vor-
hreinsunin að hefjast 15. mars og 
kveður Lárus fljótlega hafa komið 
hringingar frá borginni til að huga 
að verkinu og tímaáætlunum. „En 
fram til 19. mars var nú bara enn 
þá verið að moka snjó,“ segir hann 
og telur að miðað við aðstæður 

hefði verið nær að gefa fyrirtæk-
inu rýmri tíma til að klára.

Samkvæmt upplýsingum frá 
borginni er þessa dagana unnið að 
hreinsun gatna í Háaleiti, Gerðum 
og Fossvogi og að því stefnt að ljúka 
fyrri yfirferð í þeim hverfum fyrir 
páska. Eins séu páskafrí nýtt til að 
hreinsa skólalóðir. 

Þá kemur fram að til páska 
verði einnig lögð áhersla á hreins-
un göngu- og hjólastíga enda megi 
búast við að fólk stundi hjólreiðar 
og útivist í páskafríinu. Áhersla 
verður lögð á helstu hjólaleiðir, 
svo sem um Fossvogsdal, Elliðaár-
dal upp í Víðidal og áfram upp að 
Rauðavatni. „Einnig verða leiðirnar 
meðfram Miklubraut og yfir Gerð-

Uppsóp er þrefalt á 
götum borgarinnar
Vandséð er að tímaáætlanir haldi í vorhreinsun gatna í Reykjavík. Tíðarfar 
í vetur varð til þess að mun meira hefur safnast af sandi og drullu á götum 
borgarinnar. Jákvætt viðmót borgara sem færa bíla sína flýtir fyrir vinnunni. 
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MILDIR DAGAR  
eru fram undan og 
litlar breytingar á 
veðri. Lítils háttar 
úrkoma verður 
vestanlands og 
jafnvel á Norður-
landi en annars 
víða þurrt og 
nokkuð bjart. 
Besta veðrið verður 
líklega á Suðaust-
urlandi þar sem 
saman fer mildasta 
og bjartasta veðrið.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

BANDARÍKIN, AP Allt að 1,5 milljón-
um kreditkortanúmera var stolið 
rafrænt af bandaríska kortafyrir-
tækinu Global Payments. Með 
númerunum fylgdu öryggisnúmer 
og útgáfudagsetningar sem þarf 
til að nota kortin á netinu.

Kortanúmerunum var stolið 
snemma í mars, en ekki var upp-
lýst um hann fyrr en Mastercard 
og Visa tilkynntu kortanotendum 
um atvikið á föstudag. Bæði Visa 
og Mastercard lögðu áherslu á 
að kostnaður vegna misnotkunar 
falli ekki á eiganda kortanna.  - bj

Stálu kreditkortaupplýsingum:

Um 1,5 milljón 
korta stolið

UNNIÐ AÐ HREINSUN Í aprílmánuði og líkast til eitthvað fram í maí verða götusóp-
arar algeng sjón á götum Reykjavíkur. Svo mikið var sandað í vetur vegna hálku og 
snjóa að það tefur hreinsistarfið.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

BANDARÍKIN, AP Árásarmaðurinn, 
sem myrti sex nemendur og einn 
skólaritara í skotárás á skóla 
í Kaliforníu á mánudag, heitir 
One L. Goh. Ástæða morðanna er 
talin vera reiði Gohs vegna þess 
að hann var rekinn úr skólanum, 
auk þess sem kennari hafði gert 
grín að enskukunnáttu hans. Goh 
hugðist drepa þennan tiltekna 
kennara, en tók að myrða fólk af 
handahófi.

Skólinn var stofnaður til þess 
að aðstoða innflytjendur frá Suð-
ur-Kóreu að fóta sig í bandarísku 
samfélagi. - gb

Myrti sjö í skotárás í skóla:

Reiður vegna 
brottrekstrar

HEILBRIGÐISMÁL Þrjátíu prósenta 
meiri líkur eru á að yngstu 
börnin í bekknum, einkum 
drengir, séu greind með ADHD, 
athyglisbrest og ofvirkni, heldur 
en bekkjarfélagar þeirra sem 
eru 11 mánuðum eldri. 

Þetta eru niðurstöður nýrrar 
kanadískrar rannsóknar sem 
tók til 940.000 skólabarna á aldr-
inum sex til 12 ára, sem greint 
er frá á vef danska blaðsins Poli-
tiken. Vísindamennirnir telja 
að í vissum tilfellum séu yngstu 
börnin greind með ADHD ein-
faldlega vegna þess að þau eru 
ekki jafnþroskuð og þau eldri. 
Þau fái þess vegna meðferð sem 
þau þurfi ekki.  - ibs

Kanadísk rannsókn:

Heilbrigð börn 
ranglega sögð 
með ADHD

Sorgarstund Sjö manns féllu í skotárás í 
háskóla í Kaliforníu í fyrradag. 

Þetta er náttúrlega 
allt í útboði hjá okkur 

og í föstum tölum.

LÁRUS KRISTINN JÓNSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI HREINSITÆKNI



Brakandi ferskt
alla daga

Silkimjúk súkkulaði-
mús með hindberjum

Vanilluís með brownies-
kökum, karamellusósu 

og Bourbon vanillu

Súkkulaðimús með 
kókos og rommi

Heit súkkulaðikaka
með mjúkri miðju

Ostakaka að hætti Jóa Fel
- með appelsínusúkkulaði

Breyer´s ís
- 5 tegundir

Skyrterta
-  Vinsælasta Fabrikku  

skyrtertan í heiminum!

Gulrótarkaka
- þriggja hæða

SKEIFAN
GARÐABÆR 
EIÐISTORG

NJARÐVÍK  
BORGARNES  

SELFOSS

5. apríl Skírdagur OPIÐ TIL MIÐNÆTTIS 10:00-20:00 10:00-18:00
6.apríl Föstudagurinn langi LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ
7. apríl Laugardagur 24 TÍMA 10:00-20:00 10:00-18:00
8.apríl Páskadagur LOKAÐ LOKAÐ LOKAÐ
9. apríl Annar í páskum OPNAR Á MIÐNÆTTI 12:00-20:00* 12:00-18:00

KRINGLAN 
SMÁRALIND 

SPÖNG, AKUREYRI 
HOLTAGARÐAR

OPNUNARTÍMI
PÁSKAR  
2012

*LOKAÐ Í KRINGLUNNI Á ANNAN Í PÁSKUM

úrval af berjum - fersk með flugi!

Fullþroskað!
   -hægt að borða strax!

Blæjuber Vínber

Jarðarber Bláber Hindber Brómber

Rifsber

úrvals kaffi

frábært úrval
   af eplum!

Vínber

ber BrómBróm

SÚRT SÆTT

gg s

Breyer´s ís

GRÆN EPLI KONFEKT EPLI RAUÐ EPLI GUL EPLI JONAGOLD FUJIROYAL GALA

Papaya Gold

Little Gem salat Ferskar fíkjur

Aspars  
250g búnt

Avocado Hash Mangó Papaya

899kr/kg

299kr/stk299kr/pk

399kr/pk

999kr/stk

PÁSKAKAKA

Gem salate G

Eftirréttina
færðu hjá okkur
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Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

OPIÐ LAUGARDAGA 10-15.00

Glæný Bláskel
frá Stykkishólmi

Ferskur Túnfiskur
Alla föstudaga og laugardaga

Humar 2000 kr.kg
Óbrotinn fyrsta flokks humar

OOPPIIÐÐ LLAAUUGGAARRDDAAGGAA 1100-1155 0000

Fiskibollur  
að dönskum hætti

(lax, þorskur, dill, rjómi, krydd)

Harðfiskurinn 
frá Stykkishólmi

Þessi sjúklega góði

Humarsoð
frá 

Hornarfirði

SAMFÉLAGSMÁL Því fer fjarri að 
fólksflótti sé brostinn á frá Íslandi. 
Brottflutningur er síst meiri en 
hann hefur verið önnur samdrátt-
arskeið í Íslandssögunni. Þetta 
kemur fram í skýrslu Ólafar Garð-
arsdóttur, prófessors við mennta-
vísindasvið Háskóla Íslands og 
mannfjöldasérfræðings, sem hún 
gerði fyrir velferðarráðuneytið. 

„Frá því að samdráttarskeið-
ið hófst hér á landi í árslok 2008 
hefur þeirri skoðun verið haldið 
mjög á lofti að brostinn sé á fólks-
flótti frá landinu sem muni hafa 
alvarlegar félagslegar og efna-
hagslegar afleiðingar. Í samheng-
inu hefur oft verið vísað til Vest-
urheimsferðanna á 19. öld og til 
efnahagskreppunnar í Færeyjum 
upp úr 1990 en þá fækkaði íbúum 
í Færeyjum um rúm níu prósent á 
sex ára tímabili. Ljóst er að slík-
ur samanburður er fjarri sanni,“ 
segir í skýrslunni. 

Árið 2009 fækkaði landsmönnum 
um hálft prósentustig eftir mikla 
fólksfjölgun árin þar á undan. Árin 
2010 og 2011 fjölgaði landsmönnum 
hins vegar á nýjan leik þótt fjölg-
unin hefði verið mun minni en 
flest ár síðustu áratugina, eða 0,3 
og 0,4 prósent. Fólksfjölgun var 
hröð fyrstu ár þessarar aldar og á 
þensluskeiðinu um miðbik áratug-
arins varð fólksfjölgun hér meiri 
en í nokkru öðru Evrópulandi. 
Þannig fór fólksfjölgun yfir tvö og 
hálft prósent árin 2007 og 2008. 

„Í ljósi þess hve margir útlend-
ingar fluttu til landsins í aðdrag-
anda hruns verður að teljast 
athyglisvert hversu lítill brott-
flutningurinn er í hópi erlendra 
ríkisborgara. Þannig var fjöldi 
aðfluttra umfram brottflutta 
erlenda ríkisborgara rúmlega 
16.000 árin 2005 til 2008. Þótt 
flutningsjöfnuðurinn hafi vissu-

lega verið neikvæður í þessum 
hópi nú á samdráttarskeiðinu er 
fjöldi brottfluttra erlendra ríkis-
borgara innan við 3.000 fleiri en 
aðfluttir öll árin 2009 til 2011.“ 
Áhrif samdráttarskeiðsins á sam-
setningu innflytjendahópsins hafa 
einkum verið þau að karlmönnum 
hefur fækkað. 

Ekki þarf að koma á óvart að 

brottflutningur íslenskra ríkis-
borgara sé ekki meiri nú en áður. 
Það stafi af því að atvinnuleysi 
sé mikið alls staðar á Evrópska 
efnahagssvæðinu, að undanskild-
um Noregi, en þangað fara flest-
ir Íslendingar sem flytjast brott. 
Atvinnuleysið í Evrópu hefur einn-
ig áhrif á brottflutning erlendra 
ríkisborgara.   thorunn@frettabladid.is

Ekki hægt að tala 
um fólksflótta héðan
Brottflutningur frá Íslandi er síst meiri nú en á öðrum samdráttarskeiðum sam-
kvæmt nýrri skýrslu. Atvinnuleysi á Evrópska efnahagssvæðinu hefur áhrif á 
að hvorki Íslendingar né útlendingar fari í meiri mæli til annarra landa. 

NÁTTÚRA Mikilvægasta fæða 
íslenska minksins eru ýmsar teg-
undir fiska og fugla. Fæða minks-
ins er þó mjög mismunandi eftir 
búsvæðum dýrsins, eftir árstíð-
um og kyni. Fiskur er stærri hluti 
fæðu minks hérlendis en í flest-
um sambærilegum rannsóknum 
erlendis.

Þetta eru niðurstöður rann-
sóknar Rannveigar Magnúsdóttur 
og félaga á Náttúrustofu Vestur-
lands, Háskóla Íslands og Oxford-
háskóla. Skoðað var innihald í 
maga 851 minks, eins og Nátt-
úrustofa Vesturlands greinir frá á 
heimasíðu sinni. 

Fæðuval var mismunandi eftir 
því hvort um var að ræða mink við 
sjávarsíðuna eða við ferskvatn inn 

til landsins. Við sjóinn voru helstu 
fæðutegundir grunnsævis- og 
fjörufiskar, ásamt öndum, vaðfugl-
um, fýl, svartfuglum, hagamúsum 
og hryggleysingjum. Við ferskvatn 
voru laxfiskar mjög mikilvægir 
en hornsíli einnig étin, ásamt vað-
fuglum, öndum, fýl og hagamús-
um. Talsverður árstíðamunur var 
í fæðuvalinu. Hann kom helst fram 
í því að fiskur voru uppistaða fæð-
unnar yfir vetrartímann en fugl 
mikilvægari að sumarlagi.  - shá

Fæðuval minksins ólíkt eftir því hvort hann býr sér ból við sjó eða inni í landi: 

Íslenskur minkur étur meiri fisk

ÓBOÐINN GESTUR Minkur var fyrst 
fluttur til landsins 1931, en hann slapp 

fljótlega út í villta náttúru. Landnámi 
hans lauk árið 1975 þegar hann tók sér 

bólfestu í Öræfasveitinni. 
 MYND/SIGRÚN BJARNADÓTTIR

MANNLÍF Brottflutningur af landinu er svipaður og á síðustu samdráttarskeiðum í 
sögunni.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

EVRÓPUSAMBANDIÐ Atvinnuleysi 
á evrusvæðinu hefur aldrei verið 
meira en nú frá því að evran var 
tekin upp 1999. 

Atvinnuleysið er nú 10,8 pró-
sent sem þýðir að um 17 milljónir 
manna eru án vinnu samkvæmt 
nýjum gögnum frá Evrópusam-
bandinu um atvinnuleysi í febrúar 
síðastliðnum. Búist er við að talan 
fyrir marsmánuð verði enn hærri 
en atvinnuleysið hefur aukist stöð-
ugt undanfarna tíu mánuði. Verst 
er ástandið í skuldugustu löndun-
um. Atvinnuleysið er mest á Spáni 
eða yfir 23 prósent. Í Portúgal er 

atvinnuleysið yfir 15 prósent en 10 
prósent á Ítalíu.

Best er ástandið nú í Austurríki 
þar sem atvinnuleysið er 4,2 pró-
sent, í Hollandi er atvinnuleysið 4,9 
prósent en 5,7 prósent í Þýskalandi.

Í Evrópusambandslöndunum 27 
voru 24.550 milljónir án vinnu í 
febrúar síðastliðnum.

Samkvæmt frétt á vef sænska 
ríkisútvarpsins heldur stjórn Seðla-
banka Evrópu mánaðarlegan fund 
sinn á miðvikudaginn en þrátt fyrir 
þetta mikla atvinnuleysi er ekki 
búist við að seðlabankinn lækki 
mikilvægustu stýrivexti sína sem 
eru 1 prósent vegna áhyggna af 
hækkandi verðbólgu.    - ibs

Atvinnuleysi á evrusvæðinu hefur ekki verið meira frá upptöku evrunnar:

17 milljónir manna án vinnu

ÁN VINNU Atvinnuleysi á Spáni er nú 
um 23 prósent.  NORDICPHOTOS/AFP

„Þeir útlendingar sem hingað hafa sótt á undanförnum tveimur áratugum 
hafa breytt miklu um svipmót þjóðfélagsins. Fólki með erlendan bakgrunn 
hefur fjölgað hvort sem litið er til innflytjenda, barna innflytjenda eða fólks 
af blönduðum uppruna.“ Lengi vel voru flestir innflytjendur á vinnualdri og 
fá börn af erlendum uppruna voru hér á landi. Þetta hefur breyst á allra 
síðustu árum. Einstaklingar sem hér búa eru jafnframt af fleiri þjóðernum 
en áður og aldurssamsetningin tekur örum breytingum. „Samsetning inn-
flytjendahópsins og afkomenda þeirra svipar þannig nú meira til innlenda 
mannfjöldans en var á mesta þensluskeiðinu. Þetta bendir til þess að 
íslenskt fjölmenningarlegt samfélag sé að þroskast og ná meira jafnvægi 
eftir mikla þenslu áranna 2005 til 2007.“ 

Fjölmenningarsamfélagið að þroskast

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

FÓLK Landsmönnum fjölgaði um 
1.123 einstaklinga á árinu 2011, 
sem er um 0,4 prósenta fjölgun á 
árinu. Íslendingar og aðrir íbúar 
landsins voru orðnir 319.575 
talsins þann 1. janúar síðastlið-
inn samkvæmt gögnum Hagstofu 
Íslands. 

Alls fæddust 4.496 börn á síð-
asta ári, 2.327 drengir og 2.169 
stúlkur. Alls létust 1.958 á árinu. 
Þá fluttu 6.982 frá landinu á síð-
asta ári, en 5.578 til landsins, og 
brottfluttir því 1.404 fleiri en 
aðfluttir.  - bj

Íbúum fjölgar um 0,4 prósent:

Landsmenn nú 
319.575 talsins

Væri rétt að svipta útgerðir 
veiðiheimildum ef þær brjóta 
lög?
Já 75%
Nei 25%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Teldir þú rétt að fækka ís-
lenskum háskólum í hagræð-
ingarskyni?

Segðu skoðun þína á Visir.is.

KJÖRKASSINN



25%afsláttur af öllumTRAMPÓLÍNUMog aukahlutum

20.249
ÖRYGGISNET EKKI INNIFALIÐ

SPARIÐ 6.750

TRAMPÓLÍN 240 CM28.499
ÖRYGGISNET EKKI INNIFALIÐ

SPARIÐ 9.500

TRAMPÓLÍN 366 CM

32.249
ÖRYGGISNET EKKI INNIFALIÐ

SPARIÐ 10.750

TRAMPÓLÍN 426 CM

AKUREYRI: Glerártorg, sími 461 4500  GRAFARVOGUR: Blikastaðavegur, sími 585 0600  KÓPAVOGUR: Smáratorg, sími 550 0800

Sérlega þykk, galvaníseruð stálgrind 
tryggir enn meira öryggi og endingu.
Aðalgrind: 45 mm x 1,5 mm
U-fótur: 38 mm x 1,5 mm
Gormar: 3,5 mm
Fást í 3 stærðum:
240 cm: Hámarksþyngd 150 kg 
366 cm: Hámarksþyngd 150 kg 
426 cm: Hámarksþyngd 140 kg
Allir varahlutir eru fáanlegir.

SÉRLEGA STERKBYGGT

VENJULEGT VERÐ: 
TRAMPÓLÍN: 240 cm: 26.999  366 CM: 37.999  426 CM: 42.999
ÖRYGGISNET: 240 cm: 19.999  366 CM: 22.999  426 CM: 26.999

IT DOESN’T GET BIGGER THAN THIS!
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1. Hvað þarf Íbúðalánasjóður 
mikla meðgjöf úr ríkissjóði til að ná 
lágmarks eiginfjárhlutfalli? 

2. Hver eru fyrstu verðlaun í ljós-
myndasamkeppni Fréttablaðsins?

3. Hvaða náttúrulegi efniviður er 
talinn geta verið undirstaða fram-
leiðslu á lífeldsneyti sem komið gæti 
í stað innflutts eldsneytis?

SVÖR

1. Tíu milljarða króna. 2. Heimaljósa-
stúdíó. 3. Stórþörungar, eða þang.

Apótekarinn Melhaga 
í dag miðvikudaginn 4. apríl kl. 15-18

Dr. Comfort

Sokkar fyrir þá sem 
hafa sykursýki, gigt, 
bjúg, taugaskaða 
og/eða skerta blóðrás 
í fótum. Eru til í X-vídd 
fyrir breiða fætur.

Heelen

Stór vörulína 
sem býður upp á 
fjölbreyttar lausnir 
gegn algengum fóta 
og húðvandamálum

20% afsláttur

DR. COMFORT OG HEELEN

KYNNING

afsláttur

www.portfarma.is

í da
MINNI 

ÞREYTA OG 

MINNI VERKIR 

Í FÓTUM!

usnir
egn algengum fóta 
g húðvandamálum

0% afsláttur

ta

KÓLUMBÍA, AP Tíu kólumbískir lög-
reglumenn og hermenn, sem hafa 
verið gíslar skæruliðasamtakanna 
FARC  í tólf til fjórtán ár, fengu 
frelsið í gær. 

Miklir fagnaðarfundir urðu 
þegar ættingjar þeirra tóku á móti 
þeim. Þyrla hafði verið send til að 
ná í þá á ótilgreindan stað í frum-
skóginum. Ættingjar og ástvinir 
tóku síðan á móti þeim í höfuð-
borginni Bogota, þar sem þeir voru 
jafnframt sendir í læknisskoðun.

„Ég öskraði. Ég hoppaði upp og 
niður,“ sagði Olivia Solarte, móðir 
eins gíslanna, 41 árs gamals lög-
reglumanns sem hefur verið í haldi 
síðan í júlí árið 1999.

Enn eru að minnsta kosti 400 
gíslar í haldi samtakanna, sem 
nýlega gáfu loforð um að þau væru 
hætt að taka gísla í tekjuöflunar-
skyni. Samtökin fullyrða að menn-
irnir tíu, sem látnir voru lausir í 
gær, séu síðustu lögreglu- og her-
mennirnir sem enn voru í haldi 

þeirra. Hinir séu allt almennir 
borgarar.

Juan Manuel Santos, forseti Kól-
umbíu, fagnaði lausn gíslanna úr 
haldi, en sagði hana ekki duga til. 
Hún væri „skref í rétta átt, mjög 
mikilvægt skref,“ en samt ekki 
upphaf friðarviðræðna.

Hann vill fá ótvíræða staðfest-
ingu á því að samtökin, sem hófu 
vopnaða baráttu árið 1964, hafi í 
reynd hætt öllum gíslatökum.

„Þegar stjórnvöld telja næg 
skilyrði og tryggingar vera fyrir 
hendi til þess að hafist geti ferli 
sem bindur enda á átökin, þá mun 
þjóðin vita af því,“ sagði Santos, 
sem hefur tekið af mikilli hörku 
á skæruliðasamtökunum frá því 

hann var varnarmálaráðherra 
á árunum 2006 til 2009 og síðan 
áfram eftir að hann tók við emb-
ætti forseta árið 2010.

Skæruliðasamtökin FARC voru 
upphaflega byltingarsamtök marx-
lenínista sem hugðust ná völdum 
í landinu, en hafa á seinni árum 
haldið sig að mestu til hlés inni á 
stóru landsvæði, sem þau hafa náð 
á sitt vald. Gíslatökur hafa þau þó 
haldið áfram að stunda, en eink-
um í fjáröflunarskyni því þau hafa 
heimtað rausnarlegt lausnargjald 
fyrir gísla sína. Helsta tekjulind 
þeirra hefur annars verið kókaín-
framleiðsla.

Liðsmenn þeirra eru taldir vera 
tíu til fimmtán þúsund, en fylgi 
þeirra meðal þjóðarinnar hefur 
dvínað jafnt og þétt.

Undanfarna áratugi hafa tvisvar 
verið gerðar tilraunir til friðarvið-
ræðna milli FARC og stjórnvalda í 
Kólumbíu, en upp úr þeim slitnaði 
í bæði skiptin. gudsteinn@frettabladid.is

Létu tíu gísla lausa 
eftir tólf ár í haldi
Kólumbísku skæruliðasamtökin FARC létu í gær lausa tíu gísla sem hafa verið í 
haldi þeirra í tólf til fjórtán ár. Mjög er nú þrengt að skæruliðunum, sem nýlega 
hétu því að hætta gíslatökum. Enn eru þó nokkur hundruð gísla í haldi þeirra.

FRELSINU FEGNIR Tveir gíslanna, sem látnir voru lausir í gær, ásamt hjúkrunarfræðingum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MANNRÉTTINDI Stjórn Samtakanna 
´78 skorar á Alþingi að gera laga-
úrbætur til handa transfólki. Sam-
tökin sendu frá sér yfirlýsingu í 
gær vegna þess að ungur trans-
maður var beittur ofbeldi á öldur-
húsi í Reykjavík en fyrir þinginu 
liggur frumvarp um stöðu trans-
fólks á Íslandi.

„Þetta atvik sýnir okkur hversu 
gríðarlega mikilvægt það er að 
Alþingi samþykki fyrirliggjandi 
frumvarp og bæti inn í stjórnar-
skrá og/eða refsilöggjöfina ákvæði 

til verndar transfólki með kynvit-
und sem ekki samræmist þeirra 
líffræðilega kyni,“ segir í tilkynn-
ingunni.

Í tilkynningunni kemur fram 
að stjórn samtakanna skrifaði síð-
asta sumar erindi til Stjórnlaga-
ráðs um að bæta orðinu kynvitund 
inn í upptalningu á mismununar-
breytum í jafnræðisreglu nýrrar 
stjórnarskrár. „Ef þessi tillaga að 
nýrri stjórnarskrá verður sam-
þykkt er þar inni bann við mis-
munun vegna kynhneigðar, sem 

er ákveðinn sigur, en með því að 
bæta kynvitund inn í upptaln-
inguna væri komin inn vernd fyrir 
transfólk einnig. Orðið kynhneigð 
vísar til þess hverja við elskum 
og orðið kynvitund til þess hvoru 
kyninu við upplifum okkur sjálf 
tilheyra,“ segir þar. 

Stjórnlagaráð felldi naumlega 
tillöguna um að bæta kynvitund 
inn í textann og því ákvað stjórn 
Samtakanna að senda inn breyt-
ingartillögu til stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar Alþingis.  - shá

Samtökin ´78 álykta vegna árásar á ungan transmann í Reykjavík:

Vilja ákvæði inn í stjórnarskrá

Heimir & Kolla vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

FRÍSTUNDIR „Það er mjög mikill 
snjór í Bláfjöllum, hefur varla 
verið meiri í fimmtán ár,“ segir 
Magnús Árnason, framkvæmda-
stjóri skíðasvæða Reykjavíkur-
borgar. „Við erum mjög bjart sýnir 
fyrir páskana.“

Að venju verður opið um 
páskana í Bláfjöllum, svo lengi 
sem veður leyfir, og er búist við 
þúsundum á skíði yfir hátíðirnar. 

„Ef við náum að hafa opið yfir 
alla páskana má gera ráð fyrir að 
um fimmtán þúsund manns komi 
í Bláfjöll,“ segir Magnús. „Það 
eru samt ekki allir sem koma 

til að renna sér því sumir eru 
bara komnir til að spóka sig um, 
kíkja á messuna eða fylgjast með 
tónlistar viðburðum.“

Opið hefur verið í Bláfjöllum í 
vikunni. Um páskana verður opið 
frá tíu til fimm. 

„Við höfum ekki enn fengið lang-
tímaspá en það er ekki neinn vind-
ur í kortunum svo við sjáum fram 
á að það verði opið,“ segir Magnús. 
 - kh

Opið í Bláfjöllum yfir páskana enda ekki verið meiri snjór þar í yfir fimmtán ár: 

Búist við þúsundum í Bláfjöll

Á SKÍÐUM SKEMMTI ÉG MÉR Mikill snjór 
er í Bláfjöllum um þessar mundir. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LÖGREGLUMÁL Ökumaður sem 
ók niður umferðarljós í hörðum 
árekstri á mótum Breiðholtsbraut-
ar og Skógarsels laust fyrir klukk-
an hálf sjö í gærmorgun flúði af 
vettvangi á hlaupum.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu var hann svo gripinn tveimur 
tímum síðar þar sem hann reyndi 
að komast inn í bíla í Seljahverfi 
og kíkti á glugga húsa. Bílnum 
hafði verið stolið deginum áður og 
maðurinn er grunaður um að vera 
undir áhrifum vímugjafa. - óká

Harður árekstur í Breiðholti:

Dópaður ók á 
umferðarljós

VEISTU SVARIÐ?

Ég öskraði. Ég hopp-
aði upp og niður.

OLIVIA SOLARTE
MÓÐIR EINS GÍSLANNAS



...alltaf opið!

Í 10–11 finnurðu 
frábært vöruúrval. 

Þú færð nýtt og ferskt 
Heimilisbrauð frá Myllunni 

í næstu 10–11 verslun.

Brauðið sem 
öll fjölskyldan 

elskar! 
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Fimmta hvert skuldsett heimili 
var í greiðsluvanda í lok árs 2010 
að teknu tilliti endurútreiknings 
gengislána, hækkunar launa og 
innleiðingar greiðslujöfnunar fast-
eignalána. Fátt bendir til þess að 
þær aðgerðir sem komu til fram-
kvæmda frá þeim tíma hafi dreg-
ið verulega út umfangi greiðslu-
vanda þar sem afrakstur þeirra 
skilaði sér að takmörkuðu leyti 
til þess hóps sem þurfti á þeim að 
halda. Skuldsetning vegna bílalána 
virðist eiga mikinn þátt í að koma 
heimilum í vanda og flest heim-
ili í skuldavanda (með neikvæða 
eiginfjárstöðu) eru tekjuhá heim-
ili en flest heimili í greiðsluvanda 
eru tekjulág. Einn af hverjum tíu 
skuldsettum húsnæðiseigendum 
er í bæði greiðslu- og skuldavanda. 
Flestir þeirra eru barnafjölskyldur 
með gengistryggð lán.

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í lokaniðurstöðu á greiningu 
á stöðu íslenskra heimila í aðdrag-
anda og kjölfar hrunsins sem tveir 
hagfræðingar á hagfræði- og pen-
ingastefnusviði Seðlabankans, 
Þau Þorvarður Tjörvi Ólafsson og 
Karen Á. Vignisdóttir, hafa unnið. 
Niðurstaðan var kynnt í gær. 

Greiningin byggir á gagna-
grunni sem Seðlabankinn aflaði 
á árinu 2009 á grundvelli leyfis 
Persónuverndar. Hann saman-
stendur af ítarlegum upplýsingum 
um hvert stakt lán, auk upplýsinga 

um tekjur, fjölskyldugerð, búsetu 
og aldur. Gagnagrunnurinn nær 
til nærri því hvers einasta skuld-
setta heimilis í landinu. Lán hjá 
minni lífeyrissjóðum og námslán 
eru þó undanskilin. Alls eru 424 
þúsund lán í gagnasafninu. Sam-
kvæmt kynningu Seðlabankans er 
umræddur gagnagrunnur einstak-
ur í heiminum. 

Í greiningunni er í fyrsta lagi 
fjallað um umfang greiðsluvanda 

hérlendis og hvernig hann þróaðist 
frá ársbyrjun 2007 til ársloka 2010. 
Í öðru lagi er fjallað um umfang 
skuldavanda, en þeir sem eru með 
neikvæða eiginfjárstöðu í hús-
næði sínu eru skilgreindir í slík-
um vanda. Í þriðja lagi er stærð 
þess hóps sem er í bæði greiðslu- 
og skuldavanda könnuð. Í fjórða 
lagi eru greind einkenni  heimila 
sem eiga í vanda og í fimmta lagi 
eru áhrif þeirra aðgerða sem grip-

ið hefur verið til handa heimilum 
og endurútreikningur ólöglegra 
lána metinn. Þær aðgerðir sem 
greiningin tekur til eru frysting 
á lánum, greiðslujöfnun fasteigna-
lána, endurútreikningur ólöglegra 
lána (áhrif dóms Hæstaréttar frá 
15. febrúar 2012 eru ekki tiltekin), 
sérstakar vaxtaniðurfærslur og 
útgreiðsla séreignarlífeyrissparn-
aðar. 

Í greiningunni kemur fram að  
tækjuhæstu hópar landsins virð-
ast hafa notið „verulega góðs af 
endurútreikningi ólöglegra geng-
islána“. Miðað við ætluð áhrif dóms 
Hæstaréttar 15. febrúar síðastlið-
inn, sem ekki er tekið tillit til í 
útreikningunum, má ætla að þess-
ir tveir tekjuhópar muni njóta enn 
frekar góðs af frekari endurreikn-
ingi. Stóru viðskiptabankarnir þrír 
hafa þegar fært eignir sínar niður 
um 64 milljarða króna vegna þess 
dóms. 

Tveir af hverjum þremur hús-
eigendum sem á bæði í greiðslu- og 
skuldavanda eru með gengistryggð 
lán. Fyrir endurútreikninga átti 
það við um þrjá af hverjum fjór-
um sem voru í þessari stöðu. 

Ómarkvissar leiðréttingar
Aðgerðir til hjálpar skuldsettum heimilum virðast ekki hafa skilað sér nema að takmörkuðu leyti til þeirra 
sem þurftu á þeim að halda. Þeir teljuhæstu nutu verulega góðs af endurútreikningi ólöglegra gengislána.

SKÝRSLUHÖFUNDARNIR Karen Á. Vignisdóttir og Þorvarður Tjörvi Ólafsson, hag-
fræðingar hjá Seðlabankanum, kynntu niðurstöðurnar á fundi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Höfundar greiningarinnar komast að þeirri 
niðurstöðu að áhrif þeirra aðgerða sem ráðist 
hefur verið í til að hjálpa heimilum í greiðslu-
vanda eftir hrun hafi ekki nema að litlu leyti 
skilað sér til þeirra. Þeir telja ýmislegt benda 
til þess að almennar aðgerðir til breytinga á 
skatt- og tilfærslukerfinu hafi verið betur sniðnar 
til að hjálpa heimilum í greiðsluvanda en þær 
aðgerðir sem gripið hefur verið til. 

Í greiningunni er tekið tillit til allra þeirra 
aðgerða sem settar hafa verið fram til að létta 
greiðslubyrði skuldsettra heimila. Það eru til að 
mynda frysting lána, greiðslujöfnun húsnæðis-
lána, endurútreikningur ólöglegra gengislána 
(nær þó ekki yfir nýjasta dóminn), 110% leiðina 
og sérstaka almenna vaxtaniðurgreiðslu. Ekki var 
unnt að meta áhrif aðgerða á borð við greiðslu-
aðlögun og sértæka skuldaaðlögun. 

110% leiðin
Heildarafskriftir vegna 110% leiðarinnar voru 
88,8 milljarðar króna og dreifðust á alls um 
21.900 heimili. Þar af fengu húseigendur sem 
áttu í greiðsluvanda 23,6% afskriftarupp-
hæðarinnar, um 21,6% fór til húseigenda sem 

eru með meira en 200 þúsund krónur afgangs 
á mánuði eftir greiðslur af lánum og lágmarks-
framfærslu. Því er sáralítill munur á þeirri upp-
hæð sem fór til þeirra sem voru í greiðsluvanda 
og þeirra sem voru með mikið fjárhagslegt 
svigrúm eftir greiðslu lána og lágmarksfram-
færslu.

Samkvæmt áætlun greiningarhöfunda komust 
einungis um 650 heimili úr greiðsluvanda vegna 
afskrifta húsnæðislána í tengslum við 110% 
leiðina. Það samsvarar lækkun á hlutfalli þeirra 
sem eru í greiðsluvanda um 0,6%. Stærstur hluti 
afskriftanna fellur því öðrum heimilum í skaut. 

Sérstök vaxtaniðurgreiðsla
Til viðbótar við hefðbundnar vaxtabætur hefur 
verið ákveðið að greiða sérstaka niðurgreiðslu á 
vöxtum við álagningu opinberra gjalda árin 2011 
og 2012. Umfang greiðslunnar á að vera um sex 
milljarðar króna.

Í greiningunni kemur fram að rúmlega 60% 
þeirrar upphæðar muni „falla tekjuháum heim-
ilum í skaut samanborið við tæplega fimmtug 
til handa tekjulágum. Einungis 27% upp-
hæðarinnar fara til heimila í greiðsluvanda en 

meiri en þriðjungur fer til heimila með mikinn 
tekjuafgang“. 

Áætlað er að um 800 heimili hafi losnað úr 
greiðsluvanda vegna vaxtaniðurgreiðslunnar. Í 
greiningunni segir að það endurspegli að „ein-
ungis lítill hluti hennar skilaði sér til þess hóps“. 
Það samsvarar lækkun á hlutfalli skuldsettra 
heimila í greiðsluvanda um 0,8%. 

Útgreiðsla séreignasparnaðar og greiðslu-
jöfnun
Í greiningunni segir að „líkur á að vera í greiðslu-
vanda og líkur á að hafa fengið greiddan út sér-
eignarsparnað eru ólíkar eftir tekjufimmtungum 
sem bendir til að meirihluti útgreiðslunnar hafi 
farið til heimila sem eru ekki í greiðsluvanda. 
Aðgerðin gegndi þó mikilvægu stuðningshlut-
verki við efnahagsbatann“. 

Greiningarhöfundar segir að greiðslujöfnun 
hafi að ýmsu leyti verið skilvirk leið til að draga 
úr greiðsluvanda með litlum tilkostnaði á 
meðan að 110% leiðin og sérstaka vaxtaniður-
greiðslan skiluðu „mjög takmörkuðum árangri 
í að minnka greiðsluvanda þrátt fyrir umtals-
verðan kostnað“. 

Tekjuháir og fólk í greiðsluerfiðleikum fengu svipaða upphæð

Fimmtungur barna átti foreldra í greiðsluvanda í 
árslok 2010 og helmingur heimila sem voru með 
gengistryggð lán er með háar tekjur. Samkvæmt 
greiningunni er heimili í greiðsluvanda ef ráðstöf-
unartekjur þess duga ekki til að standa undir bæði 
greiðslubyrði lána og lágmarksframfærslu, sem er 
fundin með því að leggja 60% ofan á framfærslu-
viðmið Umboðsmanns skuldara.

Í greiningunni kemur fram að hlutfall skuld-
settra heimila í greiðsluvanda hafi nær tvöfaldast 
frá byrjun árs 2007 og fram að hruni, úr 12,5% í 
23,5%. Það náði hámarki haustið 2009 þegar fryst-
ingum lána lauk og var þá 27,5%. Hlutfallið lækkaði 
síðan í kjölfar greiðslujöfnunar, hækkunar launa 
og endurútreiknings ólöglegra lána. Í lok árs 2010 
voru um 20% skuldsettra heimila í greiðsluvanda. 
Þau hefðu verið um 25% ef ekki hefði verið gripið 
til aðgerða til að laga stöðu heimila í landinu. Það 
þýðir að um 21 þúsund heimili áttu í vandræðum 
með að standa undir greiðslubyrði sinni, eða um 
15% allra landsmanna. Þau hefðu verið um 4.000 
fleiri ef ekki hefði komið til aðgerða og endurút-
reiknings. Eftir hrunið og fram til loka árs 2010 
fjölgaði heimilum í greiðsluvanda um 8.800 alls. 

Þegar greiðsluvandi er skoðaður á milli tekju-
hópa kemur í ljós að flest heimili í vanda eru 
tekjulág. Það vekur hins vegar athygli að rúmlega 
helmingur heimila sem voru með gengistryggð 
lán voru í tveimur tekjuhæstu hópunum af fimm. 
Þeir sem tilheyra þeim hópum eru með meðalráð-
stöfunartekjur, eftir greiðslu skatta og annarra 
gjalda, yfir 375 þúsund á mánuði. Fjöldi heimila 
með gengistryggð lán í greiðsluvanda jókst um 
11.650 heimili frá janúar 2007 og fram á mitt ár 
2009. Á sama tíma fjölgaði heimilum með lán í 
krónum og í greiðsluvanda um 5.100. 

Þegar hópurinn er greindur niður á fjölskyldu-
samsetningu kemur í ljós að 28% barnafjöl-
skyldna voru líklegar til að vera í greiðsluvanda 
í lok árs 2010. Samsvarar það því að eitt af hverj-
um fimm börnum hafi átt foreldra í greiðslu-
vanda.

Mest fjölgaði ungu fjölskyldufólki sem tók hús-
næðislán seint í uppsveiflunni fyrir hrun og er í 
greiðsluvanda. Hlutfall þeirra í greiðsluvanda var 
21,5% í byrjun árs 2007 en 47% haustið 2009. Það 
lækkaði þó töluvert á árinu 2010 og var um 35% í 
lok þess. 

Um helmingur heimila með 
gengistryggð lán með háar tekjur

Lykiltölur

Heimilum með neikvæða eiginfjárstöðu 
í húsnæði sínum fjölgaði verulega í 
aðdraganda og í kjölfar hrunsins. Ástæður 
þess er fyrst og fremst að finna í því að 
húsnæðisverð lækkaði og staða hús-
næðislána hækkaði vegna verðbólgu og 
gengislækkunar krónunnar. Í greiningunni 
kemur fram að 37,5% skuldsettra hús-
eigenda hafi verið með neikvætt eigið 
fé í húsnæði sínu í lok árs 2010, sem 
samsvarar um 27% allra húseigenda. 
Hlutfall skuldsettra heimila í slíkri stöðu 
var um 6% í byrjun árs 2007 og 10% í 
janúar 2008. Þegar hópnum er skipt eftir 
tekjum kom í ljós að flest heimili sem eru 
með neikvæða eiginfjárstöðu eru tekjuhá 
heimili. 

Hlutfall þeirra sem voru með lán í 
krónum, og voru með neikvætt eigið fé í 
húsnæði sínu, jókst úr 6,5% í byrjun árs 
2007 í 37% í lok árs 2010. Hlutfall þeirra 
sem voru með gengistryggð húsnæðis-
lán jókst mun hraðar og var um 43% í 
lok tímabilisins sem skoðað var. Í byrjun 
árs 2007 voru rúmlega 75% húseigenda 
með gengistryggð lán með meira en tíu 
milljóna króna jákvætt eigið fé í hús-
næði sínu. Það hlutfall hafði lækkað 
niður í 32% í árslok 2010. Í greiningunni 
er þó sérstaklega tekið fram að „lang-
stærsti hluti húseigenda í neikvæðri 
eiginfjárstöðu eru hins vegar með öll sín 
fasteignalán í krónum“. 

Einn af hverjum tíu skuldsettum hús-
eigendum var líka í greiðsluerfiðleikum í 
lok árs 2010, eða um 7% allra húsnæðis-
eigenda.  Þau heimili sem voru með lágar 
tekjur eru hlutfallslega mun líklegri til að 
vera í slíkum tvíþættum vanda en aðrir. 
Á móti tilheyrði meirihluti þeirra sem 
voru í greiðslu- og skuldavanda í árslok 
2010 mið- og næstlægsta tekjuhópnum. 
Mikill meirihluti þeirra sem voru bæði í 
greiðslu- og skuldavanda var með gengis-
tryggð lán, en sjötti hver húsnæðiseigandi 
með slík lán var í tvíþættum vanda. Til 
samanburðar voru einungis 6% þeirra 
sem eru með öll lán í krónum  bæði með 
neikvætt eigið fé og í greiðsluerfiðleikum. 

Barnafjölskyldur voru líklegri til að vera 
í slíkum tvíþættum vanda en aðrir, sem 
greiningarhöfundar segja ekki að þurfi að 
koma óvart þar sem þær eru „oft verulega 
skuldsettar vegna íbúða- og bílakaupa 
auk þess að vera með hlutfallslega háa 
framfærsluþörf“.  Alls falla rúmlega fjögur 
þúsund fjölskyldur í þennan flokk. 

27% allra með nei-
kvæða eiginfjárstöðu

Þórður Snær 
Júlíusson
thordur@fréttabladid.is

Greining Seðlabanka Íslands á skuldavanda heimilanna

Um fjögur þúsund barnafjöl-
skyldur voru í greiðslu- og 
skuldavanda.

Tæpur helmingur þeirra sem 
eru með neikvæða eigin-
fjárstöðu í húsnæði sínu eru 
tekjuháar kjarnafjölskyldur.

skuldsettra heimila 
voru í greiðsluvanda 
í lok árs 2010.

20%

þeirra sem voru með 
öll sín lán í krónum 
voru bæði í greiðslu- og 

skuldavanda. 

6%

milljarðar króna 
eru heildarafskriftir 
vegna 110% 

leiðarinnar.

88,8

er fjöldi þeirra 
heimila sem komst 
úr greiðsluvanda 

vegna 110% leiðarinnar.

650

er hlutfall hinnar 
sérstöku vaxtaniður-
færslu sem skilar sér 

til heimila í greiðsluerfiðleikum.

27%

er hlutfall heildar-
upphæðar sem 
greidd verður vegna 

sérstakrar vaxtaniðurfærslu sem 
fellur tekjuháum heimilum í 
skaut.

60%

milljarður króna 
er kostnaðurinn 
við 20% almenna 

niðurfellingu á verðtryggðum 
skuldum.
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er hlutfall þeirrar 
upphæðar sem 
almennar niðurfell-

ingar kosta og rennur til tekju-
hárra hópa.

57%

er hlutfall 
heildarupp-
hæðar afskrifta 

vegna 110% leiðarinnar sem 
fellur heimilum í greiðsluvanda 
í skaut.

23,6%

milljarðar króna er 
upphæðin sem 
húseigendur með 

mikinn tekjuafgang fengu vegna 
110% leiðarinnar. 

19,2



Evruríkin
1

Ísland

* Byggt á samræmdri vísitölu neysluverðs, tekið saman af Hagstofu Íslands í mars 2012.

Matarkarfan á Íslandi hefur á síðustu 
árum hækkað um rúm þrjátíu prósent 
á meðan hækkunin í evruríkjunum er 
rúm fimm prósent. 

Fjarskiptakostnaður á Íslandi hefur 
hækkað um tæpan fjórðung en í 
evruríkjunum hefur kostnaðurinn á sama 
tíma lækkað um tæp fimm prósent. 

Áfengi og tóbak hefur á undanförnum 
árum hækkað um tæplega 56 prósent á 
Íslandi en hækkunin í evruríkjunum er 
tæp fimmtán prósent.

Föt og skór hafa lækkað um tæp átta 
prósent í verði í evruríkjunum á síðustu 
árum. Á sama tíma hefur reikningurinn 
fyrir sömu vörur á Íslandi hækkað um 
rúmlega þrjátíu prósent.

Samband okkar og íslensku krónunnar er okkur 
kostnaðarsamt. Nú þurfum við að hugsa lengra. 
Innganga í Evrópusambandið og upptaka evru er 
skynsamleg leið til framtíðar.

Já Ísland.

32% 
hækkun

24,5% 
hækkun

55,9% 
hækkun

31,4% 
hækkun

7,9% 
lækkun

14,9% 
hækkun

4,7% 
lækkun

5,2% 
hækkun

ÞAÐ VÆRI MUNUR EF 
VIÐ HEFÐUM HAFT EVRU
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Í MYNDUM: Yfirvofandi hungursneyð á Sahel-svæðinu í Vestur- og Mið Afríku

SYSTRAKÆRLEIKUR Stúlka í Tsjad gengur með systur sína að næstu næringarmiðstöð þar sem börn eru vigtuð og næringarástand þeirra athugað. Flest börnin sem nú eru í hættu á Sahel-svæðinu eru yngri en fimm ára.
UNICEF/GANGALE

SÓTTIR OG HUNGUR Bintou er átján mánaða og fær bæði meðhöndlun gegn alvarlegri bráðavannæringu og malaríu. Vannærð eru mun líklegri 
en önnur til að veikjast af margvíslegum sjúkdómum. UNICEF dreifir því til dæmis moskítónetum til að minnka líkur á malaríusmiti. UNICEF/GANGALE

ÁSTANDSMÆLING Næringarástand barna er yfirleitt mælt með því að mæla ummál upp-
handleggs þeirra. Hjá börnum undir fimm ára aldri er viðmiðið fyrir alvarlega bráðavan-
næringu að upphandleggur mælist mjórri en 11 cm. UNICEF / ASSELIN

NAUÐSYNLEG NÆRING Tahina er níu ára. Hún hjálpar hér yngri systur 
sinni, Asanah, sem er níu mánaða að borða vítamínbætt jarðhnetu-
mauk sem UNICEF útvegar vannærðum börnum. UNICEF / TIDY

LÍFSBJÖRG Móðir gefur alvarlega vannærðri dóttur sinni sérstaka nær-
ingarmjólk fyrir vannærð börn. UNICEF/TIDY

KJARNAFÆÐA Vannærð stúlka i Tsjad borðar 
vítamínbætt jarðhnetumauk. Þrír skammtar af 
maukinu á dag eru yfirleitt nóg til að börnin nái 
fyrri styrk á nokkrum vikum. UNICEF/TIDY

Neyð barnanna
á Sahel-svæðinu
Ein milljón barna eru í bráðri hættu á að verða hungursneyð 
að bráð á Sahel-svæðinu í Vestur- og Mið-Afríku. Þurrkar og 
uppskerubrestur eru ástæðan, en yfir 15% barna á svæðinu 
þjást nú af bráðavannæringu. UNICEF hefur hafið neyðarsöfn-
un fyrir börnin á svæðinu. Hægt er að hringja í síma 908-1000, 
908-3000 og 908-5000 til að leggja sitt af mörkum i söfnunina.



Skútuvogur - Grafarholt - Hafnarfjörður - Akureyri 
Egilsstaðir - Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær



Grafarholt - Hringbraut
Skírdagur  5.apríl 08:00 - 24:00 
Föstud. langi 6.apríl LOKAÐ
Laugardagur  7.apríl 08:00 - 24:00 
Páskadagur  8.apríl LOKAÐ 
Annar í páskum 9.apríl 08:00 - 24:00

Austurver - Nóatún 17 - Hamraborg
Opið alla páskana 08:00 - 24:00

verslana
Páskaopnun

Gleðilega
páska

KR./PK.

BLÁBER BOX

349

KR./STK.

VEISLUBRAUÐ

369

KR./KG.

MELÓNUR 
CANTALOUPE

349

LAMBALÆRI
AF NÝSLÁTRUÐU 

KR./KG
1489

BESTIR
Í KJÖTI

ÚR KJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

VIÐ SNEIÐUM 

KJÖTIÐ ÞÉR  AÐ 

KOSTNAÐARLAUSU!

ÍSLENSK
KJÖT

KR./KG
2498
LAMBALÆRI,
ÚRBEINAÐ 

KR./KG
1389
NÓATÚNS GRÍSA-
HAMBORGARHRYGGUR

KR./KG
1978
LAXAFLÖK, KRYDDUÐ
OG BEINHREINSUÐ

ÍSLENSKT
KJÖT

ÍSLENSKT
KJÖT

BESTIR
Í KJÖTI

ÚR KJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

BESTIR
Í KJÖTI

ÚR KJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

Fyllt með 
Camembert 
og villisveppum

FISKBORÐI

ÚR FISKBORÐI

FERSKIR
Í FISKI



Við gerum meira fyrir þig

SCHWEPPES TONIC
2 LÍTRAR

KR./STK.

325

HAPPY DAY
APPELSÍNU- 
OG EPLASAFI 1 L

KR./STK.

212
ALLRA  
APPELSÍNUSAFI

KR./STK.

198

BERTOZZI  
PARMIGIANO REGG 
150G

ÞYKKVABÆJAR
GRILL KARTÖFLUR

KR./STK.

598

MCCAIN SUPERFRIES 
QUICK

KR./STK.

698

KR./PK.

375
ARGENTÍNU SÓSUR
6 TEGUNDIR

KR./PK.

898
RED BULL 
4 X250 ML Í PAKKA

498
KR./PK.

LAMBAHRYGGUR
AF NÝSLÁTRUÐU 

KR./KG
1798

BESTIR
Í KJÖTI

ÚR KJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

KT
Gómsætt 
páskalamb  
í Nóatúni

KR./KG
3498
ÍSFUGL FERSKAR
KALKÚNABRINGUR

KR./KG
3598
UNGNAUTA RIB EYE

KR./KG
1198
KORNGRÍS GRÍSA-
HRYGGUR M/ PÖRU

ÍSLENSKT
KJÖT

ÍSLENSKT
KJÖT

BESTIR
Í KJÖTI

ÚR KJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

BESTIR
Í KJÖTI

ÚR KJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

4598

20%
afsláttur

20%
afsláttur

1498
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FRÉTTAVIÐTAL: Virkjanakostir í Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða

Forstjóri Landsvirkjun-
ar segir aðeins lítinn hluta 
þeirrar orku sem gert er 
ráð fyrir í nýtingarflokki 
Rammaáætlunar um vernd 
og nýtingu náttúrusvæða 
vera tryggan. Hann undrast 
að allar vatnsaflsvirkjanir 
séu settar í bið- eða verndar-
flokk, utan tveggja lítilla 
virkjana. Orkuframboð á 
Suðurlandi sé minnkað til 
muna.

Þingsályktunartillaga um Ramma-
áætlun um vernd og nýtingu nátt-
úrusvæða kom fram um helgina. 
Áætlunin er samvinnuverkefni 
þeirra Oddnýjar G. Harðardóttur-
iðnaðarráðherra og Svandísar Svav-
arsdóttur umhverfisráðherra. Hún 
byggir á vinnu verkefnisstjórnar 
sem lagði fram sína skýrslu í haust.

Helstu breytingarnar frá þeirri 
skýrslu er að þrír virkjanakostir í 
neðrihluta Þjórsár eru færðir úr nýt-
ingarflokki í biðflokk, sem og tveir 
virkjanakostir á hálendinu.

Hörður Arnarson, forstjóri Lands-
virkjunar, segir Þjórsárvirkjanirnar 
hafa komið á óvart.

„Við töldum allar forsendur til 
að fara í þær virkjanir og það var í 
samræmi við álit verkefnisstjórnar 
og flokkun ráðherranna fyrir nokkr-
um mánuðum síðan. Við teljum að 
engar nýjar upplýsingar hafi komið 
fram sem réttlæti breytta flokkun.“

Hörður segir laxagengd í ánni 
hafa verið rannsakaða í 40 ár og af 

miklum krafti síðustu tíu ár. Allar 
þær rannsóknir sem nú sé kallað 
eftir séu til. „Mikið af því sem verið 
er að benda á hefur verið í skoðun 
lengi og miklar rannsóknir farið 
fram akkúrat á þeim sviðum þar 
sem menn hafa haldið því fram að 
þær vanti. Það vantar einfaldlega 
yfirsýn yfir rannsóknirnar.“

Horfið frá vatnsaflinu
Aðeins tvær vatnsaflsvirkjanir er 
að finna í nýtingarflokki og eru þær 
báðar litlar. Þar er um að ræða Hval-
árvirkjun, sem er rúm 30 megawött 
og Blönduveitu, sem er um 20 mega-
wött.

Hörður segir stefnubreytinguna 
frá vatnsafli koma á óvart. „Það er 
dálítið sérstakt að leggja þessa ofur-
áherslu á jarðvarmann, með þeirri 
miklu óvissu sem þar er. Það var 
ekki lagt upp með það, í erindisbréfi 
verkefnastjórnar eins og við skiljum 
það, að stefna að því að hætta nýt-
ingu vatnsafls.

Það er mikilvægt að hafa það í 
huga varðandi Rammaáætlunina 
að þar er gert ráð fyrir að  8,5 tera-
wattsstundir séu í nýtingarflokki. 
Það má segja að engar vatnsafls-
virkjanir sé þar að finna, utan Hvalá 
og Blönduveitu. Um 95 prósent af 
orkunni koma úr jarðvarma.“

Hörður segir að eins og áætlunin 
líti út nú sé eingöngu um að ræða 
virkjanir á Norðausturlandi hjá 
Landsvirkjun: Þeistareyki, Bjarn-
arflag og Kröflu. Ekkert annað sé í 
pípunum.

„Það kemur á óvart að engin 
vatnsaflsvirkjun sé í nýtingarflokki 
eftir þá mikla vinnu sem búið er að 
leggja í málið.“

Jarðvarminn í óvissu
Af þeim 8,5 terawattsstundum sem 
Rammaáætlun gerir ráð fyrir að 
nýta, segir Hörður að aðeins 2,5 
til 3 séu öruggar. Það sé eðli jarð-
varmans hve mikil óvissa ríkir um 
orkugetuna. Þá séu fjölmörg svæð-
anna lítt eða ekkert rannsökuð.

„Af þessum svæðum í nýtingar-
flokki eru svæði sem hefur verið 
borað í, svo sem á sumum háhita-
svæðum á Reykjanesi. Þá eru þarna 
svæði sem menn eru rétt að byrja 
að skoða, eins og vestursvæðið á 
Þeistareykjum. Orkugeta þess ligg-
ur ekki fyrir, enda hafa þar aðeins 
farið fram yfirborðsmælingar.“

Hörður segir að slíkar mælingar 
sýni aðeins fram á að svæðið hafi 
verið heitt, ekki hvort það sé enn 
heitt.

„Í öðru lagi geta menn lent í vand-
ræðum með innihald gufunnar, eins 
og í Kröflu, en það er erfitt að nýta 
það svæði.

Þar að auki verður að nýta jarð-
varmann í skrefum. Þó 8,5 tera-
wattstundir væru heildarmagnið 
á þessum svæðum verður að fara 
mjög varlega af stað, til að tryggja 
sjálfbæra nýtingu. Það er alls ekki 
þannig að hægt sé að ráðast í þetta 
á næstu misserum.

Ef menn skoða nýtingarlistann 
og spyrja hverju Rammaáætlun-
in breyti sést að það er afskaplega 
lítið.“

Mikil óvissa um orkugetu jarðvarma

FORSTJÓRINN Hörður Arnarson segir að mat á orkugetu svæða í nýtingarflokki 
Rammaáætlunar sé við efri mörk. Af þeim 8,5 terawattstundum sem svæðin séu 
sögð geta framleitt séu aðeins 2,5 til 3 trygg. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hörður Arnarson tók við forstjórastöðu Landsvirkjunar fyrir um það bil tveimur 
árum. Á þeim tíma hefur hann kynnt nýja stefnu fyrirtækisins hvað varðar 
orkusölu. Þar ber hæst að raforkuverð mun hækka. Síðan þá hefur fyrirtækið 
ekki skrifað undir neina nýja orkusölusamninga. Hörður segir það ekki til marks 
um það að verðhugmyndir fyrirtækisins séu of háar.

„Að sjálfsögðu er alltaf auðveldara að selja ódýrt og að sjálfsögðu hefur 
verðið alltaf áhrif, það er alveg ljóst. Það er þó í raun og veru ekki það sem er 
að valda vandræðum, heldur ástand efnahagsmála. Menn eru ekki tilbúnir að 
stökkva af stað.“

Hörður segir menn gleyma þeim tíma sem slíkir samningar taki, jafnvel utan 
kreppu. Gera megi ráð fyrir 12 til 18 mánuðum í umhverfismat og aðrir þættir 
taki einnig tíma. Tvö ár séu því ekki óeðlilegur tími fyrir slíka samninga þegar 
engin ríkir kreppan. En hvernig er staðan á samningum?

„Við viljum ekki lofa neinu. Það eru nokkur dæmi þar sem menn eru komnir 
nokkuð nálægt endapunkti, en þetta getur tekið nokkuð langan tíma. Ef fyrir-
tækin eru ekki tilbúin að skuldbinda sig eða ef fyrirtæki lenda í einhverjum 
fjármögnunarvanda, þá tekur þetta bara tíma.“

Landsvirkjun á tilbúin til sölu á milli 50 til 100 megawött sem ekki hafa verið 
bundin í önnur verkefni.

Raforkusala á réttu verði tekur tíma

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is
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FASTEIGNIR Fjöldi íbúða í eigu fjármála-
stofnana er einn helsti óvissuþátturinn 
í spá greiningardeildar Íslandsbanka 
um þróun íbúðaverðs. Í lok síðasta 
árs voru um þrjú þúsund íbúðir í eigu 
fjármálastofnana, þar af 1.600 í eigu 
Íbúðalánasjóðs. 

Í fréttabréfi greiningardeildar 
Íslandsbanka kemur fram að þær þrjú 
þúsund íbúðir sem eru í eigu fjármála-
stofnana séu um 2,3 prósent af heildar-
fjölda íbúða í landinu. Þó það sé ekki 
há tala er bent á að um sex þúsund 
íbúðir hafi gengið kaupum og sölum á 
landinu öllu í fyrra. Svo mikið framboð 
fasteigna gæti því haft áhrif á íbúða-

verð til lækkunar ef það yrði losað inn 
á markaðinn á stuttum tíma. Greining-
ardeildin telur hins vegar ólíklegt að 
slíkt muni gerast og bendir meðal ann-
ars á að Íbúða lánasjóður hafi farið sér 
afar hægt í þessum efnum. Sjóðurinn 
hafi selt 154 íbúðir á síðasta ári og árið 
2010 hafi þær verið 132.  

„Líklegt er að Íbúðalánasjóður 
muni þó á næstu árum losa um eignir 
hraðar en á síðustu tveimur árum en 
með sama áframhaldi tæki það sjóð-
inn tíu ár að selja allar íbúðir sínar,“ 
segir í Morgunkorni greiningardeildar 
Íslandsbanka.

 - kh

Íbúðalánasjóður á rúmlega helming allra íbúða sem eru í eigu fjármálastofnana:

Helsti óvissuþáttur í spá um þróun íbúðaverðs

FASTEIGNIR Íbúðalánasjóður á 1.600 fasteignir en 80 prósent þeirra eru 
á landsbyggðinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMGÖNGUR Icelandair mun bæta 
tveimur vélum í flugvélaflota 
sinn og verða með sextán vélar í 
rekstri næsta sumar, en vélarnar 
voru fjórtán síðasta sumar.

Gengið hefur verið frá samn-
ingum um tvær Boeing 757-200 
vélar sem munu bætast við flota 
Icelandair á næstu mánuðum. 
Annars vegar er um að ræða 
kaup á vél og hins vegar leigu 
á vél til 20 mánaða. Kaupin eru 
fjármögnuð úr sjóðum félagsins, 
að því er fram kemur í tilkynn-
ingu frá Icelandair. Kaupverðið 
er trúnaðarmál.

Gert er ráð fyrir að báðar vél-
arnar verði tilbúnar til notkunar 
í leiðakerfi félagsins í maí næst-
komandi.  - þeb

Icelandair kaupir og leigir:

Bæta við tveim-
ur flugvélum 

ICELANDAIR Flugfélagið verður með 
sextán flugvélar í sumar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SVÍÞJÓÐ Efni sem nagladekk rífa 
upp úr malbikinu eru ekki bara 
hættuleg heilsu þeirra sem eru 
með öndunarfærasjúkdóma, held-
ur geta efnin einnig valdið blóð-
töppum og hjartaáfalli. 

Þetta eru niðurstöður nýrrar 
rannsóknar vísindamanna við 
háskólann í Umeå í Svíþjóð.

Vísindamennirnir hafa rann-
sakað dauðsföll í tengslum við 
umhverfismengun í Stokkhólmi. 
Á vef Dagens Nyheter segir að 
árlega látist í Stokkhólmi 30 til 40 
manns af völdum slíkrar meng-
unar sem er mest á vorin.

Efnin sem nagladekkin rífa upp 
þyrlast upp þegar vegir og götur 
þorna. - ibs

Ný rannsókn í Svíþjóð:

Nagladekk geta 
valdið fólki 
heilsutjóni

LANDBÚNAÐUR Verð á kjarnfóðri 
frá Líflandi hefur verið hækkað 
um þrjú til sjö prósent, mismun-
andi eftir tegundum. 

„Ástæður verðbreytingarinn-
ar eru umtalsverðar hækkanir á 
heimsmarkaðsverði hráefna til 
fóðurgerðar og veiking íslensku 
krónunnar gagnvart helstu 
gjaldmiðlum,“ segir í tilkynn-
ingu Bergþóru Þorkelsdóttur, 
framkvæmdastjóra Líflands. 

Kjarnfóðurverðshækkunin tók 
gildi mánudaginn 2. apríl.  
 - óká

Kjarnfóðurverð hækkar:

Hækkunin er
3 til 7 prósent

UMHVERFISMÁL Grand Hótel 
Reykjavík hlaut nýverið vottun 
norræna umhverfismerkisins 
Svansions fyrir góðan árangur í 
umhverfismálum. Grand hótel er 
fyrsta hótelið sem hlýtur Svan-
inn en umfangsmikil úrgangs-
flokkun er á hótelinu. Efnanotk-
un þvottahússins og innkaupum 
almennt hefur verið breytt til að 
tryggja kröfur Svansins auk þess 
sem einvörðungu eru notað LED-
perur. 

Alls státa nítján fyrirtæki hér-
lendis af Svaninum.   - áp

Svansvottun Grand Hótels:

19 fyrirtæki 
með Svaninn 

frjalsilif.is  –  444 7000

Frjálsi lífeyrissjóðurinn hentar þeim sem hafa frjálst val um í hvaða lífeyrissjóð þeir greiða 
skyldulífeyrissparnað sinn og er opinn öllum sem leggja fyrir í viðbótarlífeyrissparnað.

Hafðu samband við okkur í síma 444 7000, sendu tölvupóst 
á lifeyristhjonusta@arionbanki.is eða komdu við í næsta útibúi Arion banka.

Frjálsi
lífeyrissjóðurinn
Ársfundur
Ársfundur Frjálsa lífeyrissjóðsins verður haldinn 25. apríl nk. kl. 17.15 í höfuðstöðvum 
Arion banka, Borgartúni 19.

Dagskrá
1. Skýrsla stjórnar
2. Kynning ársreiknings
3. Tryggingafræðileg athugun 
4. Fjárfestingarstefna sjóðsins
5. Kosning stjórnar 

Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins verða birtar á frjalsilif.is og verða  
aðgengilegar í höfuðstöðvum Arion banka tveimur vikum fyrir ársfund.

Á fundinum verður kosið um tvo stjórnarmenn til tveggja ára og einn varamann til eins 
árs. Framboð til stjórnar þarf að liggja fyrir eigi síðar en sjö dögum fyrir ársfund og ber 
að tilkynna framboð til stjórnar með sannanlegum hætti.

Stjórn sjóðsins hvetur sjóðfélaga til að mæta á fundinn.

Efnahagsreikningur 31.12. 2011
Eignir
Verðbréf með breytilegum tekjum
Verðbréf með föstum tekjum
Veðlán
Verðtryggður innlánsreikningur
Húseignir og lóðir
Fjárfestingar alls
Kröfur
Aðrar eignir
Eignir samtals
Skuldir
Hrein eign til greiðslu lífeyris

Yfirlit um breytingar á hreinni eign
til greiðslu lífeyris fyrir árið 2011
Iðgjöld
Lífeyrir
Fjárfestingartekjur
Fjárfestingargjöld
Rekstrarkostnaður
Hækkun á hreinni eign á árinu
Hrein eign frá fyrra ári
Hrein eign til greiðslu lífeyris

Lífeyrisskuldbindingar skv. niðurstöðu 
tryggingafræðings 31.12.2011
Eignir umfram áfallnar skuldbindingar
Í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum
Eignir umfram heildarskuldbindingar
Í hlutfalli af heildarskuldbindingum

Kennitölur
Eign í íslenskum krónum
Eign í erlendum myntum
1 Fjöldi virkra sjóðfélaga
Fjöldi sjóðfélaga í árslok
2 Fjöldi lífeyrisþega

Meginniðurstöður ársreiknings (í millj. króna)

6. Kjör endurskoðanda
7. Tillögur um breytingar
      á samþykktum sjóðsins
8. Laun stjórnarmanna
9. Önnur mál

35.617
60.211

1.517
2.228

41
99.615

485
1.824

101.924
(2.209)
99.715

6.872
(3.591)

9.814
(289)
(154)

12.652
87.063 
99.715

-833 
-3,4%

-221
-0,4%

80,1%
19,9%

10.815 
42.724

1.904
1 Meðalfjöldi sjóðfélaga sem greiddi iðgjald á árinu.
2 Meðalfjöldi lífeyrisþega sem fengu greiddan lífeyri á árinu.

 

 

Nafnávöxtun 2011 

12,5%
13,4%

14,7%

5 ára meðalnafnávöxtun

     Frjálsi Áhætta var stofnaður í ársbyrjun 2008  
og eru því ekki til 5 ára tölur.

* Skuldabréf eru gerð upp á kaupkröfu.

 Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um ávöxtun í framtíð.  
Myndin sýnir 5 ára meðalnafnávöxtun áranna 2007–2011  
en ávöxtunin er mismunandi á milli ára. Frekari upplýsingar  
um ávöxtun hvers árs má nálgast á frjalsilif.is
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HALLDÓR

Framkvæmdastjóri Suðurorku komst á 
forsíðu Fréttablaðsins fyrir nokkrum 

dögum vegna áforma fyrirtækisins um 
Búlandsvirkjun. Hvorki náttúrunni né 
heimamönnum var þar léð eyra. Nokkrar 
rangfærslur voru í fréttinni, en um mikil-
vægt náttúruverndarsvæði er að ræða.

Í fyrsta lagi var því slegið fram að 
Búlandsvirkjun hafi verið metin einn hag-
kvæmasti virkjanakosturinn í 1. áfanga 
Rammaáætlunar (RÁ). Staðreyndin er sú 
að þessi virkjunarhugmynd var ekki metin 
í RÁ 1, heldur önnur útfærsla á virkjun í 
Skaftá (Skaftárvirkjun) sem gerði m.a. ráð 
fyrir því að búið væri að losa aur úr ánni 
með því að veita hluta hennar í Langasjó. 
Í öðru lagi er haft eftir framkvæmda-
stjóra Suðurorku: „Efnislegu rökin fyrir 
að setja okkur [áhersla er greinarhöf-
undar] í bið voru frekar slöpp. Hluti af því 
voru umræður um stækkun Vatnajökuls-
þjóðgarðs …“ Í drögum að þingsályktun-
artillögunni sem byggir á RÁ 2 segir að 
Búlandsvirkjun fari í biðflokk vegna þess 
að hugmyndin hafi komið seint fram og 
erfitt hafi verið að meta áhrif hennar, en 
veruleg óvissa ríkir um umhverfisáhrifin. 
Í þriðja lagi segir að Suðurorka ehf. hafi 
gert samninga við stærstan hluta vatns-

réttarhafa vegna virkjunarinnar. Þetta er 
hrakið í grein eftir íbúa í Skaftártungu 
í Morgunblaðinu 29. mars sl. Þar kemur 
fram að einungis sé búið að semja við 
minnihluta þeirra aðila sem málið varðar. 

Framkvæmdastjóri Suðurorku segir 
einnig að Skaftárhrepp vanti sárlega 
búbót. Ég spyr: Er Búlandsvirkjun búbót 
þegar ljóst er að virkjunin skaðar þá 
atvinnuvegi sem Skaftárhreppur byggir 
á í dag, landbúnað og ferðamennsku, að 
ógleymdum óásættanlegum áhrifum á 
undirstöðu þessara atvinnugreina, náttúr-
una sjálfa? 

Vatnasvið Skaftár var metið fimmta 
verðmætasta svæðið af 30 hjá faghópi I í 
2. áfanga RÁ og Búlandsvirkjun var í hópi 
tíu vatnsaflsvirkjana sem myndu hafa 
hvað neikvæðust umhverfisáhrif. Sam-
kvæmt skýrslu verkefnisstjórnar RÁ er 
svæðið sem Búlandsvirkjun tilheyrir í 
hópi þeirra svæða sem hæst skora á öllum 
sviðum náttúru- og menningarminja, en þó 
sérstaklega fyrir jarðminjar og vatnafar, 
landslag og víðerni. Virkjunin yrði rétt við 
Eldgjá og áhrifasvæði hennar víðfeðmt. 

Það er því mun ríkari ástæða að setja 
Búlandsvirkjun í verndarflokk en orkunýt-
ingarflokk.

Suðurorku í bið – Skaftársvæðið í vernd
Orkumál

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson
framkvæmdastjóri 
Landverndar

Ekkert traust til stjórnar
Ríkisstjórn Geirs H. Haarde mældist í 
þjóðarpúls Gallup með 26,3 prósent 
stuðning í janúar 2009. Ljóst er að 
traustið var ekkert. Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður Vinstri græns, 
sagði traustið ekki endurvakið án 
samstarfs við þjóðina. Efna þyrfti til 
kosninga sem fyrst og veita nýrri ríkis-
stjórn umboð. Steingrímur situr nú í 
ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Sú 
mælist með 31,3 prósenta fylgi 
í þjóðarpúlsi og hefur engin 
stjórn mælst lægri en fyrrnefnd 
stjórn Geirs. Nú er 
komið annað hljóð 
í strokk Steinrgíms 
og hann sér enga 

ástæðu til að boða til kosninga. Fimm 
prósentustig skipta greinilega miklu.

Lélegt PR eða heimsk þjóð?
Nú þarf enginn að fara í grafgötur um 
að fáar ríkisstjórnir hafa þurft að taka 
fleiri erfiðar ákvarðanir en ríkisstjórn 
Jóhönnu. Eftir þrjú ár er traustið hins 
vegar lítið sem ekkert. Ráðherrar 
stæra sig reglulega af því hvað þeim 
gangi vel og hve ákvarðanir þeirra séu 
góðar. Fyrst svo er þá eru aðeins 
tvær mögulegar skýringar á fylgis-
leysinu. Ríkisstjórnin er með 
verstu PR-menn í heimi í vinnu, 

eða þjóðin er einfaldlega of 
heimsk til að skilja hin 
góðu verk.

Verkin eiga að tala
Eftir stendur hins vegar að ekki er 
endilega heppilegt að stýra landinu 
eftir skoðanakönnunum. Stjórnar-
flokkarnir fengu fylgi í kosningum 
út á stefnuskrá sína og síðan náðu 
þeir saman um stjórnarsáttmála. 
Eina marktæka mælingin á árangur 
er hvernig gengur að uppfylla þau 
verkefni; svo sem að semja við 

Evrópusambandið, leysa 
skuldavanda heimilanna, 

semja nýja stjórnarskrá 
og breyta kvótakerfinu. 
Og það er allt búið, er 
það ekki?  

 - kóp, sh

Dansaðu þig í form með einföldum 
sporum, skemmtilegri tónlist og góðum 
félagsskap. 

Jafnt fyrir byrjendur sem lengra komna 

• Zumba - Þri og fim kl. 17:30

• Zumba Toning - Þri og fim kl. 16:30

• Þjálfari: Eva Suto - 4 vikur

• Hefst . 12. apríl. Verð kr. 11.900 

E
fnahagslægð liggur yfir Íslandi. Hún skall á með látum og 
þrátt fyrir að ýmsir hafi gert sér grein fyrir að efnahags-
kerfið rambaði á barmi falls þá kom hrunið aftan að þorra 
fólks. Dagana og vikurnar á eftir réði svartsýnin ríkjum 
og margir voru þeirrar skoðunar að hér myndi allt hrynja 

til grunna, innviðir samfélagsins laskast verulega, ef ekki ónýtast, 
atvinnuleysi nema jafnvel tugum prósenta og til þess gæti komið að 
hér syltu stórir hópar fólks heilu hungri.

Sem betur fer hefur þessi 
svartasta mynd ekki gengið 
eftir. Vissulega eru ekki öll kurl 
komin til grafar varðandi afleið-
ingar niðurskurðar til dæmis í 
heilbrigðis-, velferðar- og skóla-
málum en eins og staðan er nú þá 
standa þessir innviðir þrátt fyrir 
að blóðtaka vegna niðurskurðar 

sé sums staðar allnokkur. Atvinnuleysi er hér vissulega meira en 
þjóðin hefur átt að venjast undangengna áratugi en síst meira en í 
fjölmörgum nágrannalöndum. 

Engu að síður er þjóðin ekki sérlega bjartsýn um þessar mundir. 
Væntingavísitala hefur lækkað og traust almennings á langflestum 
stofnunum samfélagsins eru í sögulegu lágmarki. 

Meðan stjórnmálamenn sem með völdin fara teikna upp mynd 
af samfélagi sem er að rísa úr rústum talar stjórnarandstaðan og 
ýmis hagsmunasamtök, sem ekki þykir ríkisstjórnin sér hagfelld, 
um að hér sé allt í ládeyðu og kalda koli. Raunveruleikinn er trúlega 
einhvers staðar þarna á milli.

Fólksflóttagrýlan hefur verið fylgifiskur þessarar umræðu. 
Dregin hefur verið upp sú mynd að meira eða minna allir með annað 
hvort eða hvort tveggja, hæfileika og dugnað, séu farnir af landi 
brott eða á förum. Þessi fólksflótti muni hafa alvarlegar afleiðingar, 
jafnt félagslegar sem efnahagslegar. Úr þessari orðræðu mætti ráða 
að þær fáu hræður sem hér sitja eftir séu bæði illa menntaðar og 
dáðlausar og alls ekki færar um að halda uppi samfélagi.

Í nýrri skýrslu sem Ólöf Garðarsdóttir mannfjöldasérfræðingur 
hefur unnið fyrir velferðarráðuneytið kemur fram að brottflutn-
ingur frá Íslandi síðastliðin ár hafi síst verið meiri en á öðrum sam-
dráttarskeiðum Íslandssögunnar. Í aðdraganda hrunsins, sem sagt 
í góðærinu svokallaða, fjölgaði fólki hér hratt. Árið 2009 fækkaði 
landsmönnum lítillega, eða um hálft prósentustig. Strax árið eftir 
var fólki hins vegar farið að fjölga á ný þótt fjölgunin sé vissulega 
minni en verið hefur undanfarna áratugi.

Ef íslenskir ríkisborgarar eru skoðaðir sérstaklega kemur í ljós að 
brottflutningur þeirra er ekki meiri en áður. Ástæðan er væntanlega 
sú að ef frá er talinn Noregur þá er atvinnuástandið á Evrópska 
efnahagssvæðinu síst betra en hér á landi. Flestir Íslendingar sem 
héðan flytja fara því eðlilega til Noregs.

Við lifum á tímum hreyfanleika fólks og fæstir vildu líklega 
breyta því mikið. Fólk er vinnuafl og það leitar á staði þar sem 
vantar fólk til vinnu. Ísland var þannig staður fyrir hrun en er það 
ekki nú um stundir.

Íslendingar hafa að auki um aldir sótt menntun til annarra landa. 
Því munu þeir halda áfram. Sem fyrr munu alltaf einhverjir ílengj-
ast og líklega frekar fleiri en færri meðan efnahagsástandið er í 
lægð. Fátt bendir hins vegar til að það mynstur breytist verulega, að 
þorri þeirra sem fara utan í nám komi víðsýnni og menntaðri heim 
og leggi til samfélagsins í samræmi við það.

Hreyfanleiki fólks skiptir máli fyrir samfélagið:

Fólksflóttagrýlan

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 
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Eftir efnahagsáföllin miklu 
árið 2008 hefur reynt á hefð-

bundnar gjaldeyrisskapandi 
greinar landsins, raunhagkerfið 
íslenska, sem stóð eftir þegar 
bólan sprakk. Sem betur fer 
hafa þær greinar staðið undir 
nafni. Það staðfesta tölur um 
ferðamannafjölda, verðmæti 
sjávarafurða og nýlegar hag-
vaxtartölur. Sérstaklega hefur 
verið ánægjulegt að fylgjast 
með mikilli aukningu umsvifa 
í ferðaþjónustutengdum grein-
um úti um allt land. Á fyrsta 
ársfjórðungi ársins 2012 nam 
aukningin í komu erlendra 
ferðamanna 22% frá fyrra 
ári. Aukningin í mars einum 
mældist 26%. 

Til marks um umskiptin voru 
ferðamenn í nýliðnum mars 
tæplega helmingi fleiri en í 
sama mánuði árið 2002. Þessi 
aukni straumur til landsins nú 
yfir vetrartímann skilar sér í 
vaxandi mæli til alls landsins. 
Umsvif í vetrarferðamennsku 
hafa t.a.m. aukist talsvert á 
Norðurlandi í vetur. Í ár gæti 
fjöldi erlendra ferðamanna orðið 
nálega 620 þúsund. Mitt mat er 
reyndar að hann gæti orðið allt 
að 650 þúsund þegar upp verður 
staðið. 

„Ísland allt árið“ 
og skemmtiferðaskip
Kynning á Íslandi sem ferða-
mannalandi á erlendum 

mörkuðum hefur gengið vel. 
Þar hefur farið saman gott sam-
starf fyrirtækja í greininni og 
stjórnvalda. Þar ber einna hæst 
markaðsátakið „Inspired by 
Iceland“. Ferðaþjónustuaðilar 
eru einnig sammála um mikinn 
árangur nú þegar af sameigin-
legu átaki stjórnvalda og grein-
arinnar í vetrarferðamennsku-
átakinu „Ísland allt árið“. Á 
komandi sumri verður metfjöldi 
innlendra og erlendra flugfélaga 
með áætlunarflug til landsins. 
Nýjasta fréttin í því sambandi 
er tilkynning EasyJet um heils-
ársflug frá London til Íslands. 
Ákvörðun EasyJet að veðja á 
Ísland sem nýjan áfangastað er 
sérlega áhugaverð fyrir íslenska 
ferðaþjónustu þar sem félagið 
er 10. stærsta flugfélag í heimi 
og það 5. stærsta í Evrópu með 
þétt net um allt meginlandið og 
raunar víðar. 

Íslensku flugfélögin eru 
einnig á mikilli siglingu eins 
og sést hefur á nýlegum frétt-
um af stækkuðum flugflota og 
auknu framboði Icelandair til 
Bandaríkjanna, aukinni stund-
vísi og breyttu skipulagi Ice-
land Express og tilkomu WoW 
air inn á markaðinn. Þá stefnir 
í metfjölda skemmtiferðaskipa 
til landsins á komandi sumri. 
Samkvæmt upplýsingum Faxa-
flóahafna hafa nú þegar 77 
erlend skemmtiferðaskip til-
kynnt um komu sína komandi 
sumar. Áætlun Faxaflóahafna 
miðar við 100 þúsund erlenda 
gesti með skemmtiferðaskipum 
í sumar samanborið við 63 þús-
und í fyrra. Það er 59% aukn-
ing! Helsta skýring er aukning 
í komu stærri skemmtiferða-
skipa. Þessi aukning mun ekki 

mælast í opinberum tölum um 
fjölda erlendra ferðamanna þar 
sem farþegarnir gista um borð 
í skipunum en ekki á hótelum 
og gistiheimilum. Það jákvæða 
við þessa þróun er sú að skipin 
stoppa nú mörg lengur en áður, 
sum í 1-2 sólarhringa.

Fjárfesting 
í innviðum
Mikil fjárfesting hefur átt sér 
stað innan ferðaþjónustu á síð-
ustu árum. Hótelum og gisti-
heimilum hefur fjölgað mikið 
víða um land og mun fjölga enn 
frekar. Þá hefur fjölbreyttum 
þjónustufyrirtækjum fjölgað. 
Nú geta erlendir ferðamenn 
valið um margar tegundir 
afþreyingar þegar þeir heim-
sækja landið, t.d. fjallaleiðsögn, 
hvalaskoðun og svo framvegis. 
Tilkoma Hörpunnar og væntan-
legs hótels við hlið hennar mun 
skapa ný tækifæri innan grein-
arinnar, sérstaklega til að halda 
stórar ráðstefnur. 

Eftir hraðan vöxt ferðaþjón-
ustunnar á síðustu árum er ein 
helsta ógnunin mikill ágangur 
á vinsæla staði. Til að ferða-
þjónustan geti áfram vaxið 
og dafnað þarf að fjölga þeim 
stöðum sem ferðamenn heim-
sækja, dreifa álaginu og einnig 
og ekki síður bæta innviðina. 
Það verður sameiginlegt verk-
efni fyrirtækjanna í greininni 
og stjórnvalda. 

Á heildina litið er útlitið bjart 
fyrir ferðaþjónustuna. Vaxandi 
umsvif munu skapa auknar 
gjaldeyristekjur og bæta lífs-
kjör í landinu – ekki veitir af 
upplífgandi tíðindum og vonandi 
að sem flestir finni sig í að taka 
þeim vel.

Ferðaþjónustan á fljúgandi siglingu 700.000
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Fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands
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SÍÐUSTU FORVÖÐ
Aðeins einn dagur eftir af 

páskatilboðsdögum

PÁSKAVERÐ*

Miele þvottavél W1634 
áður kr. 184.500 

nú kr. 169.900
Miele þvottavél W1714 
áður kr. 202.500 

nú kr. 184.900
* á meðan byrgðir endast

Þegar þagga á niður í andófi, 
gera lítið úr því og þeim sem 

að því standa, er oft eins og til-
tekin runa, vélræn upptalning 
á örfáum nöfnum og atburðum, 
komi upp í huga fólks. Rosa Parks, 
Martin Luther King, Mahatma 
Gandhi, Nelson Mandela — nafna-
listanum er beinlínis kastað fram 
og honum ætlað að gera öllum 
ljóst að samanborið 
við þessar manneskj-
ur sé andófsfólkið sem 
gagnrýnt er ómerki-
legt, lítilvæglegt og 
ómarktakandi. Allt sem 
fjórmenningarnir ofan-
greindu eru ekki. 

Og það sem mestu 
skiptir: Nöfnunum er 
stillt upp sem kyndil-
berum passífsmans — 
lifandi sönnunum þess 
að friðsamt andóf ekki 
bara virki heldur sé 
hinu ófriðsamlega og 
öfgafulla bæði göfugra 
og áhrifaríkara.

Akkúrat þessari 
runu skellti laganem-
inn Hrafn Jónsson 
fram í grein sem birtist á síðum 
þessa sama blaðs á síðasta degi 
marsmánuðar. Umræðuefnið var 
femínismi og bauð laganeminn 
upp á hin ýmsu orð sem ákveðn-
ir femínistar skyldu sko taka til 
sín: Ofstæki. Afskræming hug-
taka. Blóðugur vígvöllur. Hatur. 
Öfgar. Allt ljót orð. En munum, 
sagði hann, að fjórmenningarnir 
létu ekki leiðast út í slíkt svað og 
„óumdeilt“ að árangur þeirra „á 
sér vart hliðstæðu“.

Ég ætla ekki að blanda mér inn 
í þessa tilteknu umræðu um fem-
ínisma en leyfi mér hins vegar að 
setja allnokkur spurningarmerki 
við slíkan söguskilning og svara 
svo sjálfur.

Óhlýðni Rosu Parks birtist 
hvorki út úr tómi né inn í eitt 
slíkt. Hún er einungis brotabrot 
úr því gríðarstóra fjalli sem 
frelsisbarátta blökkumanna var 
og er og inniheldur allt frá bréfa-
skrifum og ræðuhöldum til her-
skárra aðgerða og vopnaburð-
ar. Það sama á við um Martin 
Luther King þótt samkvæmt vel 

ritrýndri söguskoðun sé honum 
gjarnan stillt upp sem einhvers 
konar einvaldi frelsisbaráttunn-
ar, andspænis herskárri þáttum 
hennar – sem oft eru smættað-
ir niður í einn mann, Malcolm 
X – til marks um almætti hins 
friðsama. 

Svipaða sögu má auðvitað segja 
um Gandhi og frelsisbaráttuna á 
Indlandi. Þar er ljóst að flókið 
samspil borgaralegrar óhlýðni, 
vopnaðs andófs, og loks ýmissa 
utanaðkomandi áhrifa á getu 
Breta til að viðhalda nýlendu-
völdum sínum, leiddi á endan-
um til þess sem Gandhi og hans 
fylgismönnum er yfirleitt einum 

eignað. Bandaríski rit-
höfundurinn Peter 
Gelderloos hefur í 
því sambandi nefnt 
nöfn tveggja manna 
sem engu síður en 
Mahatma ættu að eiga 
en eiga ekki öruggan 
stað í sögubókunum – 
Chandrasekhar Azad 
og Bhagat Singh sem 
báðir leiddu vopnað 
andóf gegn yfirráðum 
Breta.

Loks er það Nelson 
Mandela – en hann tók 
jú þátt, og gott betur, 
stofnaði bæði og leiddi 
Umkhonto we Sizwe, 
vopnaðan arm Afr-
íska þjóðarráðsins, 

sem beitti skemmdarverkum og 
ofbeldi í baráttunni gegn aðskiln-
aðarstefnu Suður-Afríku.

Það væri auðvitað ekki rétt að 
halda því fram að andóf sem stíg-
ur handan marka hins friðsama 
sé eitt og sér alltaf áhrifaríkara 
en það sem heldur sig innan frið-
armúranna. En það er ámóta 
vitlaust og á sama tíma blekkj-
andi að kasta fram nöfnum og 
atburðum á borð við frelsibaráttu 
blökkumanna og Indverja, and-
spyrnu við aðskilnaðarstefnur –
jafnvel atburðum eins og frönsku 
byltingunni, sem mörgum þykir 
jú fínt að punta sig með á tylli-
dögum – eins og um eintómar 
friðarsamkundur appelsínugulra 
borðabera hafi verið að ræða. 

Vitræn umræða tengd andófi 
krefst þess að vera laus við ofan-
greindar og aðrar álíka klisjur, 
slík ósannindi, sem og dogma-
tíska upphafningu á passífisma 
– miklu frekar en einhverjar 
meintar öfgar sem fæstir geta 
svo, þegar upp er staðið, útskýrt 
í hverju felast.

Þreytandi klisjur 
og blekkjandi

Í greinum sem forstjórar Lands-
virkjunar og Veiðimálastofnunar 

skrifuðu í Fréttablaðið í nýliðinni 
viku gætir talsverðs misskiln-
ings á laxafiskastofnum og vist-
kerfi þeirra í Þjórsá. Landsvirkjun 
á hvorugt. Fiskurinn og búsvæði 
hans er auðlind í eigu veiðiréttar-
eigenda, lögvarin af stjórnarskrá 
landsins. Fyrir all löngu fékk Lands-
virkjun leyfi til ýmissa aðgerða til 
að meiri arður kæmi úr raforku-
framleiðslunni en greiddi fyrir það 
leyfi með gerð fiskistiga við Búða. 
Eftir stendur fiskurinn og vistkerf-
ið í eigu bænda og landeigenda. 
Veiðifélag Þjórsár ber lögum 

samkvæmt ábyrgð á nýtingu fisk-
stofnanna í ánni og á að gæta hags-
muna veiðiréttareigenda við ána 
þar sem verndun til framtíðar er 
forgangsmál.

Þegar mat er lagt á vistkerfi lax-
fiska í Þjórsá verður það að byggjast 
á núverandi stöðu lífríkis árinnar 
en ekki hvað það gæti hafa verið til-
tekna áratugi aftur í tímann miðað 
við forsendur sem Landsvirkjun og 
Veiðimálastofnun ætla að gefa sér. 
Slík aðferðafræði leiðir til þess að 
miða yrði við aðstæður fyrir land-
nám. Hvað gert er í dag er ákvörðun 
landeigenda en ekki Landsvirkjun-
ar. Það er misskilningur að Lands-
virkjun geti tekið sér vald til að rýra 
vistkerfi í eigu bænda við Neðri 
Þjórsá með því að auðga það hjá 
bændum í efri hluta árinnar. 

Við mat á áhrifum virkjana væri 
einnig óskandi að forstjórarnir 
kæmu sér saman um hvort þeir telji 
hægt að notast við reynsluna frá 
Columbia- og Snake-ánum í Banda-

ríkjunum. Forstjóri Landsvirkjunar 
segir ekki hægt að bera þær saman 
við Þjórsá en forstjóri Veiðimála-
stofnunar vitnar til þeirra til marks 
um ágæti fyrirhugaðra mótvægis-
aðgerða. Eins og NASF hefur bent 
á sýnir reynslan frá Bandaríkjun-
um að engar af óhemju dýrum mót-
vægisaðgerðum virkjanafyrirtækja 
þar hafa megnað að koma í veg fyrir 
hrun fiskstofna í ánum vestra.

Bændur eiga réttinn í Þjórsá

Ísinn á norðurskautinu bráðnar 
hratt. Meginástæðan er aukin 

losun gróðurhúsalofttegunda, 
fyrst og fremst koldíoxíðs, sem 
veldur hlýnun lofts og hafs. Áhrif 
sóts á bráðnun íssins eru ekki eins 
þekkt. Þó líftími sóts í andrúms-
loftinu sé stuttur hefur það engu 
að síður áhrif á loftslagið.

Hafísinn gegnir mikilvægu 

hlutverki fyrir vistkerfi á norð-
urskauti. Hann er undirstaða 
lífsafkomu fjölda lífvera, þar á 
meðal sela og hvítabjarna. Kæl-
andi áhrif íssins eru einnig mik-
ilvæg fyrir loftslagið. Bráðnun 
íss á norðurskautinu magnar því 
hlýnun jarðar. Hlýnuninni fylgir 
óstöðugt loftslag, ekki bara á 
norðurskautinu, heldur víðsvegar 
á norðurhveli jarðar. 

Ef sporna á gegn hlýnun jarðar 
og bráðnun jökla er mikilvægt að 
draga verulega úr losun gróður-
húsalofttegunda á borð við kol-
díoxíð. En óháð því hve mikið við 
drögum úr losun þessara loftteg-
unda mun áhrifanna ekki gæta 
að fullu fyrr en eftir u.þ.b. 100 
ár vegna tregðu í sjálfu loftslags-
kerfinu. Sú tregða stafar af því 
hve langur líftími þessara loft-
tegunda er í andrúmsloftinu. 

Ef tefja á hraða bráðnun íss á 
norðurskautinu er þörf á skyndi-
hjálp þannig að áhrifa gæti fljótt. 
Á fundi okkar, norrænu umhverf-
isráðherranna, á Svalbarða í síð-
ustu viku sem og við ýmis önnur 
tækifæri, á alþjóðavettvangi, í 
svæðisbundnu samstarfi og heima 
fyrir, höfum við tekið ákvarðanir 
um aðgerðir í því skyni að draga 
úr losun svifryks og lofttegunda 
eins og t.d. sóts, metans og ósons 

við yfirborð jarðar. Þrátt fyrir 
stuttan líftíma þessara efna í 
andrúmsloftinu hafa þau áhrif á 
hlýnun loftslags. Þessar aðgerð-
ir koma til viðbótar við aðgerðir 
gegn losun koldíoxíðs og annarra 
gróðurhúsalofttegunda sem hafa 
lengri líftíma. 

Þess er vænst að settar verði 
alþjóðlegar reglur um losun 
skammlífra loftslagsspilla eins 

og sóts, metans og ósons. Meðan 
beðið er eftir slíkum reglum er 
mikilvægt að hraða vinnu við 
að draga úr losun þeirra. Leggja 
þarf áherslu á aðgerðir bæði í 
iðnríkjum og þróunarríkjum 
því áhrifa þessara efna gætir 
nú þegar á loftslag og heilsufar 
fólks. Á grundvelli náins sam-
starfs okkar og sameiginlegs 
gildismats náðum við á fundin-
um á Svalbarða samstöðu um að 
efla aðgerðir til að draga úr losun 
skammvinnra loftslagsspilla á 
heimaslóð. 

Við ákváðum einnig að hvetja 
til nánara samstarfs á alþjóða-
vettvangi um metnaðarfyllri regl-
ur um losun skammvinnra lofts-
lagsspilla. Með samstarfi um 
betri reglur og frekari aðgerðir 
á svæðinu geta Norðurlönd beitt 
sér til áhrifa varðandi þetta mál 
á alþjóðavettvangi. 

Norðurskautið þarf skyndihjálp

Haustið 2009 flúði Moham-
med Lo, tvítugur maður, frá 

Máritaníu. Þar hafði hann verið 
þræll frá blautu barnsbeini, 
enda sonur þræla og þar með 
„réttmæt“ eign húsbóndans sem 
hafði þrælkað foreldrana alla ævi 
þeirra. Það var skömmu eftir lát 
móður sinnar sem Mohammed 
flúði, en faðirinn lést fáum árum 
áður; hvorugt naut nokkurn tíma 
læknisþjónustu. Fyrir utan syst-
ur sína, sem samtímis flúði til 
Senegal, þekkti Mohammed ekk-
ert fólk nema nokkra samþræla 
sína.

Mohammed dvaldi fáa mánuði 
á Spáni en fór síðan til Noregs. 
Þaðan kom hann til Íslands og 
sótti um hæli sem flóttamaður í 

desember 2010. Því var synjað, 
og Útlendingastofnun úrskurð-
aði að hann skyldi sendur aftur 
til Noregs. Staðreyndirnar eru 
þessar:

Þrælahald er algengt í 
Máritaníu og ekki er efast um 
frásögn Mohammeds. Fólk sem 
hneppt hefur verið í þrældóm á 
rétt á hæli og ekki má senda það 
aftur til heimalandsins.

Útlendingastofnun (UTL) fékk 
bréf frá Interpol í Noregi þar 
sem sagt var að ef Mohammed 
yrði snúið aftur til Noregs yrði 
hann sendur þaðan til Máritan-
íu. Samkvæmt nýlegum dómi 
Mannréttindadómstóls Evrópu 
má Ísland því ekki senda Moham-
med til baka til Noregs.

Samkvæmt íslenskum lögum 
og mannréttindasáttmálum á 
Mohammed því rétt á hæli á 
Íslandi.

Þrátt fyrir þetta ætlaði UTL 
að senda Mohammed tilbaka, og 
stofnunin hafði ekki meiri áhuga 
á máli hans en svo að hún notaði 

túlk sem ekki skildi eina málið 
sem Mohammed getur tjáð sig á.

Farið var fram á að innanrík-
isráðherra frestaði brottvísun 
Mohammeds þar til ráðuneytið 
hefði lokið meðferð kæru vegna 
ákvörðunar UTL. Því var synjað 
og hefur Mohammed síðan verið 
í felum á Íslandi, þar sem hann 
hefur eignast talsvert af vinum 
og kunningjum.

Málið hefur nú verið hjá ráð-
herra frá því í júlí. Af einhverj-
um ástæðum hefur ráðherra ekki 
viljað gera það sem honum ber, 
né að skikka UTL til að fylgja 
lögum.

Útlendingastofnun er löngu 
þekkt fyrir lögleysur og óvönd-
uð vinnubrögð. Margir héldu 
þegar Ögmundur Jónasson varð 
ráðherra mannréttindamála að 
hann myndi a.m.k. ekki taka 
þátt í að brjóta á augljósum rétti 
flóttamanna sem eiga yfir höfði 
sér pyntingar og ævilangan 
þrældóm. Annað virðist komið á 
daginn.

Mannréttindaráðherra hunsar lög

Samfélagsmál

Snorri Páll 
Jónsson 
Úlfhildarson
listamaður

Ég ætla ekki 
að blanda 
mér inn í 
þessa tilteknu 
umræðu um 
femínisma en 
leyfi mér hins 
vegar að setja 
allnokkur …

Orkumál

Orri 
Vigfússon
formaður NASF, 
verndarsjóðs villtra 
laxastofna

Það er misskiln-
ingur að Lands-

virkjun geti tekið sér vald 
til að rýra vistkerfi við 
Neðri-Þjórsá með því að 
auðga það hjá bændum í 
efri hluta árinnar.

Hafísinn gegnir mikilvægu hlutverki 
fyrir vistkerfi á norðurskauti. Hann er 
undirstaða lífsafkomu fjölda lífvera, þar á 

meðal sela og hvítabjarna.

Umhverfisvernd

Svandís 
Svavarsdóttir

umhverfisráðherra 
Íslands

Ida Auken

umhverfisráðherra 
Danmerkur

Martin Lidegaard

loftslagsráðherra 
Danmerkur

Ville Niinistö

umhverfisráðherra 
Finnlands

Kári Páll Højgaard

innanríkisráðherra 
Færeyja

Bård Vegar Solhjell

umhverfisverndarráð-
herra Noregs

Lena Ek

umhverfisráðherra 
Svíþjóðar

Carina Aaltonen

umhverfisráðherra 
Álandseyja. 

Mannréttindi

Einar 
Steingrímsson
stærðfræðingur



Í Fréttablaðinu 31. janúar sl. 
birtist grein eftir Teit Guð-

mundsson „Okkur blæðir!“ 
þar sem hann talar um mikil-
vægi samtengdrar sjúkraskrár 
á landsvísu. Ég tel að samtengd 
sjúkraskrá myndi bæta þjónustu 
heilbrigðiskerfisins til mikilla 
muna. En áður en að því kemur 
verður að ganga svo frá að farið 
sé að lögum um sjúkraskrár og 
að réttindi notenda þjónustunnar 
séu virt í hvívetna. 

Í lögum um sjúkraskrár er 
sagt að tilgangur þeirra sé svo 
unnt sé að veita eins fullkomna 
heilbrigðisþjónustu og kostur 
er á hverjum tíma. Ég vil meina 
að þjónustan sé fyrst fullkomin 
þegar notandi þjónustunnar er 
vel upplýstur um þá meðferð 
sem hann er í og að hann fái að 
vera þátttakandi í henni. 

Mér finnst vanta mikið upp 
á að það sé farið að lögum hvað 
þetta varðar, en það er kannski 
bara eins og með lög um mann-
réttindi yfir höfuð. Þau eru til og 
hafa lengi verið til, en þegar til 
kastanna kemur og réttindi eru 
brotin og ekki farið að lögum, þá 
finnst mér að það sé yfir höfuð 
túlkað þannig að „þetta hafi 
verið í lagi miðað við aðstæður“ 
og því ekkert gert í því.

Hvaða aðstæður geta leyft að 
brotið sé á rétti manneskjunnar? 
Svo ég haldi mig við sjúkra-
skrárlögin þá segir í útskýring-
um á þeim að [Umboðsmaður 
sjúklings sé forráðamaður hans 
eða sá sem sjúklingur hefur 
veitt skriflegt umboð til að taka 
ákvarðanir varðandi sjúkra-
skrána eða heimild til aðgangs 
að henni]. Ég veit að margir 
sjúklingar eða notendur heil-
brigðisþjónustunnar hafa aldrei 
verið upplýstir um réttindi sín 
varðandi sjúkraskrána og því 
birti ég hér tvær greinar sem 
vert er að skoða.

Í 7. grein laganna segir um 
Rétt sjúklings við færslu í 
sjúkraskrá:

Sjúklingur eða umboðsmaður 
hans getur ákveðið þegar hann 
fær meðferð að sjúkraskrárupp-
lýsingar verði ekki aðgengilegar 
öðrum en þeim sem skráir og 
umsjónaraðila og eftir atvikum 
getur hann veitt öðrum heil-
brigðisstarfsmönnum aðgang.

Í 14. grein segir um Aðgang 
sjúklings að eigin sjúkraskrá

Sjúklingur eða umboðsmaður 
hans á rétt á aðgangi að eigin 
sjúkraskrá í heild eða að hluta 
og til að fá afhent afrit af henni 
ef þess er óskað. Beiðni þar að 
lútandi skal beint til umsjónar-
aðila sjúkraskrárinnar. 

V/réttindi notenda þjónustunnar 
Eins og ég sagði hér að framan 
þá finnst mér mikið vanta upp á 
að farið sé að lögum hvað rétt-
indi sjúklinga varðar. Það segir 
til að mynda í 5. grein þeirra 
laga að notandi þjónustunnar 
eigi rétt á upplýsingum um: 

a. heilsufar, þar á meðal lækn-
isfræðilegar upplýsingar um 
ástand og batahorfur,

b. fyrirhugaða meðferð ásamt 
upplýsingum um framgang 
hennar, áhættu og gagnsemi,

c. önnur hugsanleg úrræði en 
fyrirhugaða meðferð og afleið-
ingar þess ef ekkert verður að 
hafst,

d. möguleika á að leita álits 
annars læknis eða annarra heil-
brigðisstarfsmanna eftir því 
sem við á um meðferð, ástand og 
batahorfur.

Í 7. grein segir að virða skuli 
rétt notanda þjónustunnar til að 
ákveða sjálfur hvort hann þigg-
ur meðferð eða ekki. Með öðrum 
orðum þá á sá sem ekki er 

sviptur lögræði rétt á að hafna 
meðferð.

Eins og með sjúkraskrárlögin 
þá hafa margir sjúklingar eða 
notendur þjónustunnar aldrei 
verið upplýstir um þennan rétt 
sinn og því má segja að það hafi 
verið brotið á rétti þeirra. 

Með þessum orðum mínum er 
ég ekki að segja að það sé vís-
vitandi verið að brjóta á rétti 
manneskjunnar, ég held að 
ástæðan sé frekar sú að viður-
lög við mannréttindabrotum 
eru svo lítil, eða engin eins og 
fyrr sagði, svo hugsunarháttur 

margra er orðinn þannig að 
þetta er í lagi fyrst þetta hefur 
verið svona í svo mörg ár. 

Þjónustan snýst um 
velferð sjúklinga
Ráðherrar velferðarmála síðustu 
ára og landlæknir hafa margoft 
sagt að þjónustan eigi eða snúast 
um velferð notanda þjónustunnar. 
Ég trúi því að menn séu tilbúnir 
til að ganga svo frá að umrædd lög 
verði virt svo að þjónustan verði 
eins fullkomin og hægt er og það 
er vel hægt ef viljinn er til staðar.  

Hvað breytingu á þessu varðar 

myndi ég vilja sjá að notanda 
þjónustunnar og umboðsaðila 
hans yrði boðið að fara reglu-
lega yfir sjúkraskýrsluna undir 
leiðsögn ábyrgðaraðilans. Einnig 
myndi ég vilja sjá meðferðar-
aðila hætta þeirri venju að funda 
saman og tala um sjúklinga og 
byrja á því að funda með og tala 
við sjúklinga og þeim aðila sem 
sjúklingur eða notandi þjónust-
unnar veitir sitt umboð til þess að 
vera með. 

Að lokum
Undirritaður þekkir vel þá 

undrun sem skín úr augum 
margra notenda þjónustunnar 
þegar þeir heyra hvaða réttindi 
þeir hafa og átta sig á því að þeir 
hafa aldrei verið upplýstir um 
það áður, þrátt fyrir hlutverk 
sjúklings til margra ára. Hvað þá 
undrun þeirra sem frétta að þeir 
fá ekki afrit af sjúkraskrá sinni 
á þeirri stundu, svo ekki sé talað 
um undrun þeirra sem sjá hvað 
hefur verið skrifað í hana.

Förum að lögum og virðum 
réttindi manneskjunnar, þátttaka 
sjúklinga í eigin meðferð er vísir 
að meiri bata.

Ert þú upplýst/ur?
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Útflutningsaðilar lambakjöts 
hvetja nú bændur til að fjölga 

fénu um allt að helming vegna þess 
að síðan krónan féll þarf ekki að 
borga tugi milljóna með útflutn-
ingnum, eins og gert var í áratugi. 
Einhverjar gjaldeyristekjur skap-
ast, sem fara þó fljótt aftur úr landi, 
því mikinn gjaldeyri þarf til fram-
leiðslu á þessum afurðum: áburð, 
rúlluplast, vélar, eldsneyti, lyf 
o.s.frv. Kostnaðurinn við að fram-
leiða þetta kjöt er miklu meiri en 
það sem fæst fyrir afurðirnar.

Þó eru landskemmdirnar alvar-
legastar. Það er vegna aukinnar 
beitar, á þegar ofbeittu landinu. 

Að græða upp það land sem 
skemmist til viðbótar er vonlaust. 
Við höfum varla undan eins og er. 

Það er algerlega siðlaust og 
ótrúleg ósvífni að hvetja til þess 
að restin af náttúrulegum gróðri 
landsins fari í fóður fyrir sauðfé 
handa útlendingum, vegna stund-
argróða lítils hagsmunahóps í 
landbúnaðarstéttinni. Þeir hirða 
ágóðann, við borgum bara fram-
leiðsluna. Þessir aðilar sem vinna 
að því með öllum ráðum að fá 
markaði fyrir kjötið í útlöndum 
hljóta að vera gjörsamlega sam-
viskulausir gagnvart afleiðing-
unum og áhrifum gjörða sinna á 
landið og okkur hin sem borgum 
skaðann.

Ef þessar skepnur væru á ábyrgð 

eigenda sinna, girtar af, á þeirra 
eigin löndum, og án milljarða-
styrkja frá okkur skattborgur-
um, þá gætu þeir auðvitað haft 
eins mikið fé og þeir gætu fóðr-
að, öllum öðrum að meinalausu. 
Þessari ábyrgðarlausu rányrkju á 
okkar kostnað og landsins verður 
að linna.

Við erum endalaust að glíma við 
afleiðingarnar í stað þess að koma 
í veg fyrir orsakirnar. Við eyðum 
milljörðum í að girða okkur og 
gróðurreiti af, frá sauðkindinni, 
í stað þess að girða hana af eins 
og allar siðaðar þjóðir hafa fyrir 
löngu gert. Þetta vesalings land, 
þekkt fyrir að vera eitt það verst 
farna sem þekkist, sökum búsetu, 
með stærstu manngerðu eyðimerk-
urnar, getur þá farið að græða 
sárin.

Vonandi vakna stjórnvöld af ald-
ardoðanum, stíga inn í nútímann, 
og aflétta þessum álögum á land-
inu okkar. Þá getur það sjálft klætt 
fjallkonuna aftur í skrúðann sinn, 
áður en slitin nærklæðin ná ekki að 
skýla nekt hennar lengur.

Metnaðarfulla stjórnmála-
menn hefur alltaf dreymt um 

að sagan sýni þá í sem bestu ljósi. 
Aðeins tveimur leiðtogum í 500 
ára sögu Rómarlýðveldisins var 
veittur eftirsóttasti heiður ríkis-
ins fyrir að bjarga Róm frá glötun 
og voru þeir þaðan í frá þekktir 
sem stofnendur Rómar. Sá síð-
ari þeirra var popúlistinn Gaius 
Maríus. Menn eins og hann sem 
sækja stuðning sinn til „popúls-
ins“, sem er latína fyrir „lýður-
inn“, hafa alltaf verið 
hataðir af valdaelít-
unni sem þeir snið-
ganga og Ólafur 
Ragnar Grímsson er 
engin undantekning. 

Eitt er víst. Ólafur 
Ragnar Grímsson er 
kominn á lokasprett 
langs ferils og vill 
minningu sína sem 
glæstasta. Undir það 
síðasta hefur hann 
reynt að endurskapa 
sig sem faðir þjóðar-
innar, sverð hennar og 
skjöldur, lýðræðisfor-
seti sem færir þjóð-
inni vald til að velja 
sína framtíð sjálf. 
Annað er víst. Ólafur 
Ragnar vill ekki falla 
í skuggann af framtíðarforsetum 
landsins sem gætu notað málskots-
réttinn oftar og betur.

Með því að beita sér fyrir, og 
skrifa svo undir, nýja stjórnar-
skrá Stjórnlagaráðs slær Ólafur 
Ragnar tvær flugur í einu höggi. 
Hann slær smiðshöggið á minn-
ingu sína sem helsta lýðræðisfor-
seta Íslands; fyrsta forseta nýju 
stjórnskipunarinnar, Nýja Íslands 
þar sem 10% kjósenda hafa mál-
skotsrétt. Í sama höggi slær hann 

því málskotsskjöldinn að hluta 
úr höndum eftirmanna sinna því 
popúllinn, lýðurinn, getur varið 
sig sjálfur fyrir löggjafanum að 
miklu leyti með sínum eigin mál-
skotsskildi.

Forsetakosningarnar í sumar 
snúast m.a. um málskotsréttinn 
og nýju stjórnarskrána. Svona 
orðar Ólafur það í framboðs-
yfirlýsingunni: „… vaxandi óvissu 
varðandi stjórnskipan landsins 
og stöðu forseta í stjórnarskrá.“ 
Við getum sem kjósendur annars 
vegar tekið áhættu og valið nýjan 
forseta sem notar svo hvorki mál-
skotsréttinn né annað neitunar-
vald sitt, ekki einu sinni þegar 
þingið breytir stjórnarskránni til 
að taka það endanlega af embætt-
inu. Gamla Ísland mun tefla fram 

slíkum frambjóð-
enda. Við getum hins 
vegar kosið sitjandi 
forseta sem líkleg-
astur er til að sam-
þykkja nýju stjórn-
arskrána sem tryggir 
að kjósendur sjálfir 
fái málskotsrétt.

Það skiptir ekki 
nokkru hvort lesend-
ur trúa á nývaknaða 
lýðræðisást Ólafs 
R a g n a r s .  H a n n 
hefur sveipað sig 
skikkju lýðræðis til 
að skarta í sögubók-
unum. Hann hefur 
valið sér líkklæðin 
vel og án þeirra er 
hann „Útrásarfor-
setinn“ og „Hrun-

forsetinn“. Honum er því best 
treystandi til að festa í sessi nýju 
stjórnarskrána og án beinna lýð-
ræðis, persónukjörs og gegnsæ-
is sem hún tryggir verður gamla 
Ísland endurreist. Sumir munu 
eflaust kjósa að láta hatur á göll-
uðum manni halda sér föngnum á 
gamla Íslandi. Aðrir munu kjósa 
lýðræðispopúlistann Ólaf Ragnar 
Grímsson, geyma hann í sögubók-
unum og ganga bjartsýnni inn í 
lýðræðislegri framtíð.

Það skiptir ekki 
nokkru hvort 
lesendur trúa 
á nývaknaða 
lýðræðisást Ólafs 
Ragnars. Hann 
hefur sveipað sig 
skikkju lýðræðis 
til að skarta í 
sögubókunum.

Kostnaðurinn 
við að fram-

leiða þetta kjöt er miklu 
meiri en það sem fæst 
fyrir afurðirnar. Þó eru 
landskemmdirnar alvar-
legastar.

Hefur þú, lesandi góður, ein-
hvern tímann lagt á þig 

kostnað og fyrirhöfn til að fá end-
urgreidda nokkra hundraðkalla 
vegna fullyrðinga um „verð-
vernd“? 

Ef svo ólíklega vill til, þá hef-
urðu væntanlega keypt vöru í 
verslun sem auglýsti verðvernd 
og séð hana svo auglýsta á lægra 
verði annars staðar. 

Til að fá mismuninn endur-
greiddan hefurðu þurft að taka 
auglýsinguna með þér, tryggja 
að verð og dagsetning komi þar 
fram, ganga úr skugga um að við-
komandi vara sé til hjá seljandan-
um og gera þér ferð í verslunina 
með verðverndinni til að fá mis-
muninn greiddan. Endurgreiðsl-
an hefur þó síður en svo verið 
örugg, vegna þess að seljandinn 
hefur sjálfdæmi um hvort hann 
tekur samanburðarvöruna gilda.

Þegar tekið hefur verið tillit til 
tíma og bensínkostnaðar, þá þarf 
verðmismunurinn helst að nema 
þúsundum króna til að fyrirhöfn-
in sé þess virði. Svo er í fæstum 
tilfellum. Öllu frekar er verið að 
tala um tíkalla og hundraðkalla.

Með öðrum orðum, ef þú hefur 
margt betra að gera við tíma þinn 
og peninga, þá er afskaplega ólík-
legt að þú hafir nokkru sinni látið 
reyna á loforð um „verðvernd“.

„Verðvernd“ gerir lítið sem ekkert 
fyrir neytandann
En hefurðu þá spáð í hvers vegna 
ákveðnar verslunarkeðjur aug-
lýsa verðvernd eins og enginn 
sé morgundagurinn? Stundum 
lítur út eins og verðvernd sé 
aðalsöluvara þeirra. 

Úr því að verðvernd hefur nán-
ast ekkert að segja fyrir neyt-
andann, hvers vegna ætli þessar 
verslanir leggi slíka ofuráherslu 
á að auglýsa hana? Svarið liggur 

í augum uppi. Verðvernd gefur í 
skyn að viðkomandi verslun bjóði 
hagstætt verð, jafnvel lægra verð 
en allir aðrir. Enda auglýsir ein 
verslunarkeðjan í sífellu „Verð-
vernd – lægsta verðið.“ 

Staðreyndin er þó auðvitað að 
verðvernd gerir lítið sem ekkert 
fyrir neytandann. Það liggur í 
augum uppi að ef fjárhagslegur 
ávinningur neytandans af að láta 
reyna á verðverndina er minni en 
enginn, vegna tíma, fyrirhafnar, 
kostnaðar og óvissu, þá er hún 
marklaus. Verðvernd er því lítið 
annað en leiktjöld. Verðvernd 
gefur eitthvað í skyn sem jafn-
vel engin innistæða er fyrir.

Verðvernd en samt hæsta verðið
Í raun getur verslun verið með 
hæsta verðið, en samt auglýst 
verðvernd í bak og fyrir. Í reglum 
Neytendastofu nr. 366/2010 um 
útsölur eða aðra sölu þar sem selt 
er á lækkuðu verði segir meðal 
annars: „Bjóði seljandi verðvernd 
ber honum að kanna reglulega 
verð á markaði og leiðrétta verð 
sitt í samræmi við það.“ Ætla 
mætti við lestur þessarar máls-
greinar að verðvernd þýði það 
sama og lægsta verð, þ.e. að sá 
sem auglýsir verðvernd sé sífellt 
að bera sig saman við aðra til að 
tryggja að vera alltaf að bjóða 
lægsta verðið. Svo er auðvitað 
ekki, enda segir í þessum reglum 
að sá sem býður verðvernd skuli 
einungis greiða mismuninn ef 
sama vara fæst ódýrari annars 
staðar. Reglurnar gera því engar 
kröfur um að sá sem býður verð-
vernd sé með lægsta verðið. Hver 
sem er getur auglýst verðvernd 
og samt selt vöruna á hæsta verð-
inu. Aðeins í þeim tilfellum þar 
sem neytandinn hefur fyrir því 
að láta reyna á rétt sinn þarf 
seljandinn að greiða mismuninn.

Skilmálar sem stríða gegn reglum
Þær  verslanir sem mest spila á 
verðverndina setja þar að auki 
mun strangari skilmála fyrir 
endurgreiðslu en segir í reglum 
Neytendastofu nr. 366/2008, um 
útsölur eða aðra sölu þar sem 

selt er á lækkuðu verði. Þar segir 
m.a.: „Í verðvernd felst skilyrt 
loforð seljanda um að geti kaup-
andi sýnt fram á að sama vara sé 
fáanleg á lægra verði hjá öðrum 
seljanda, fái hann greiddan 
verðmuninn.“

Verslunarkeðjurnar krefjast 
þess að keppinautur hafi aug-
lýst vöruna á lægra verði. Þá má 
varan ekki vera á útsölu, rýming-
arsölu, eða á tilboði (svo fárán-
legt sem það kann að virðast), né 
í takmörkuðu magni eða til sölu 
á netinu. Verslanirnar ákveða 
sjálfar hvort ódýrari varan sé 
sú sama og þær selja, sem á við 
í fæstum tilfellum þar sem þær 
selja mikið til vörur sem enginn 
annar flytur inn.

Ekkert í reglum Neytenda-
stofu heimilar þessi skilyrði fyrir 
verðvernd. Samt komast verslan-
irnar upp með þau. Tilgangurinn 
er augljós. Ef svo ólíklega vildi 
til að einhver neytandi kæmi með 
sönnun um ódýrari vöru til að fá 
mismuninn endurgreiddan, þá 
eru skilyrðin sett til að tryggja 
að ekki þurfi að standa við fögru 
fyrirheitin nema í einstaka 
tilvikum.

Hvers vegna skyldu engir aðrir 
auglýsa verðvernd?
Verðvernd er ekkert annað en 
aumt grín á kostnað neytenda. 
Verðvernd er fyrst og fremst 
notuð til að telja neytendum trú 
um að sá sem býður verðvernd 
bjóði alltaf lægsta verðið, þótt 
svo sé yfirleitt ekki. Neytendur 
hafa sjaldnast ávinning af því 
að bera sig eftir smávægileg-
um mismun á verði með þeirri 
fyrirhöfn sem skapast af skil-
yrðum verðverndar.

Neytendur mættu spyrja sig 
hvers vegna þessar tvær „verð-
verndarverslanir“ leggja svona 
mikið upp úr að auglýsa verð-
vernd fremur en að bjóða einfald-
lega lægsta verðið. 

Og ef einhver heldur að verð-
vernd skipti einhverju máli fyrir 
viðskiptavinina, þá ætti sá sami 
að spá í hvers vegna engar aðrar 
verslanir auglýsa verðvernd. 

„Verðvernd“ er grín 
á kostnað neytenda

Lýðræðispopúlistinn

Siðlaus rányrkja 
vegna stundargróða

Neytendamál

Baldur 
Björnsson
framkvæmdastjóri 
Múrbúðarinnar

Forsetaembættið

Jón Þór 
Ólafsson
lýðræðissinni

Landbúnaður

Herdís 
Þorvaldsdóttir
leikkona og fv. 
formaður Lífs og Lands

TVÆR SPENNANDI!

Veiðmennirnir
...vel samin, glæsilega stíluð 
og áhrifamikil...

Konan sem hann elskaði áður
...skyldulesning sem grípur mann 
heljartökum...

Gildir til 10. apríl á meðan birgðir endast.
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FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!dbindinga!b d ga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría leguuggreiningu með
hinum byyltinggarkennda Xsensor Medical Pro búnaði..

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGU???
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?

VaVaknknararðuðu o oftft m meðeð v vererkiki í í m mjöjöðmðm??
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?

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

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNNNUM

Vertu örugg/ur

Komdu í greiningu

25-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

– Eingungis greiðist lántökugjald

fíðum raf
Smíðum raf-ff

maggnsrúm í ölllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  

stærrððuumm!!

V O R T I L B O Ð

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

F E R M I N G A R T I L B O Ð
Á HEILSURÚMUM - VERÐ 120X200 FRÁ KR. 79.442

FRÍ HEIMSENDING EÐA GAMLA RÚMIÐ UPP Í!*

Öllum 

fermingar rúmum 

 fylgir dýnuhlíf, lak og 

 sængurver.

Gjafapakki að verðmæti 

kr. 17.500,-

*Tilboðið gildir eingöngu um hjónarúmm
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Drómi hf. er hlutafélag sem inn-
heimtir lán sem voru í eigu 

SPRON og Frjálsa Fjárfestinga-
bankans og er að fullu í eigu slit-
astjórnar SPRON/Frjálsa fjárfest-
ingabankans. Það sem gerir Dróma 
hf. frábrugðinn öðrum fjármála-
stofnunum er sá að Drómi hf. er 
í raun innheimtufyrirtæki sem 
hefur engan hag af því 
að vinna með eða þjón-
usta sína viðskiptavini 
þó forsvarsmenn Dróma 
hf. hafi reynt af veik-
um mætti að halda öðru 
fram.

Fyrirkomulagið sem 
Drómi hf. starfar eftir er 
frábrugðið öllu öðru sem 
ríkið og Fjármálaeftirlit-
ið komu að og settu upp 
eftir efnahagshrunið 
2008. Engar skýringar 
hafa fengist hvers vegna 
þessi leið var kosin og 
hvers vegna þeir sem 
voru í viðskiptum við 
Frjálsa fjárfestinga-
bankann og SPRON voru settir í 
aðra aðstöðu en aðrir viðskiptavin-
ir íslenska bankakerfisins.

Það sem er hins vegar athyglis-
vert við þetta mál er sú staðreynd 
að Drómi hf. er rekinn með ríkis-
ábyrgð. Ástæðan er sú að ríkið 
gaf ríkisábyrgð fyrir innlánum 
hjá SPRON sem flutt voru til 

Arion Banka. Það er síðan verk-
efni Dróma hf. að innheimta lán 
hjá viðskiptavinum og tryggja að 
heimtur verði slíkar að ekki komi 
til þess að ríkið verði fyrir tapi sbr. 
áðurnefnda ríkisábyrgð vegna inn-
lána. Forsvarsmenn slitastjórnar 
SPRON/Frjálsa fjárfestingabank-
ans hafa sagt stjórnvöldum að verð-
mæti útlánasafns þeirra sé um 10% 
hærra en innlánatrygging ríkisins. 
Þessi 10% gera það að verkum að 
Drómi hf. fær að starfa áfram og 
koma fram á slíkan hátt að þúsund-
ir manna sitja ekki við sama borð 
og þeir sem skulduðu öðrum við-
skiptabönkum á Íslandi fyrir hrun. 

Kj a r n i  m á l s i n s 
er hins vegar sá að 
Drómi hf. er orðinn 
eitt af óhreinu börnun-
um hennar Evu. Efna-
hags- og viðskiptaráð-
herra viðurkenndi í 
símtali við mig að það 
væri ótækt að Drómi 
hf. yrði rekinn áfram á 
sama hátt. Leysa þyrfti 
málið og það sem fyrst. 
Hann sagði enn frem-
ur að Fjármálaeftir-
litið bæri alla ábyrgð á 
því að Drómi hf. hefði 
verið stofnaður og ætti 
sem eftirlitsaðili að 
skoða málið ofan í kjöl-

inn. Dróma-kjölurinn hefur ekki 
enn verið skoðaður því að er erfitt 
að rannsaka það sem maður skap-
ar sjálfur. Það er einnig erfitt að 
hirta þá sem maður skipar í stöð-
ur og braut brauð með í mötuneyti 
FME til fjölda ára.  

Helgi Hjörvar, formaður efna-
hags- og viðskiptanefndar, hefur 

lofað að halda fund með undir-
rituðum, FME, efnahags- og við-
skiptaráðherra og umboðsmanni 
skuldara til að ræða málefni skuld-
ara hjá Dróma hf. en erfitt virðist 
vera að boða þann fund. Það sem 
undirritaður leggur til að stjórn-
völd beiti sér fyrir er eftirfarandi 
þar sem ríkið hefur jú ábyrgst 
rekstur Dróma hf. með ríkis-
ábyrgð:
• Að úttekt verði gerð á rekstri 

Dróma hf. og kostnaði við rekst-
ur félagsins.

• Að óháð endurskoðunarfyrirtæki 
geri úttekt á lánasafni Dróma hf. 
með tilliti til þess hver munur-
inn sé á milli innlánatrygging-
ar og útlána. Vert er að benda á 
að auðvelt er að sjá hvað Drómi 
hf. metur lánasafnið á með því 
að skoða hvað þær eignir sem 
Drómi hefur leyst til sín á nauð-
ungarsölum hafa selst á fast-
eignamarkaði. Fróðir menn telja 
að útlán muni ekki duga fyrir 
innlánatrygginu ríkisins.

• Að lausafjárstaða Dróma hf. 
verði skoðuð.
Seðlabanki Íslands er einn af 

stærstu kröfuhöfum Dróma hf. í 
gegnum eignasafn sitt. Það ættu 
því að vera hæg heimatökin að 
taka á málefnum Dróma hf. í eitt 
skipti fyrir öll. Það er ótækt að 
stjórnvöld og opinber eftirlitsaðili 
með stjórnvaldsákvörðun mis-
muni fólki eins og gert er í málefn-
um viðskiptavina Dróma og ann-
arra fjármálastofnana á Íslandi. 
Það er kominn tími á að stjórnvöld 
leiðrétti málefni skuldara Dróma 
og biðji þennan hóp afsökunar á 
framkomunni sem þeir hafa mátt 
þola.

Drómi hf. – innheimtu-
fyrirtæki með ríkisábyrgð

Árið 2010 voru lögskilnaðir 563 
og sama ár urðu sambúðarslit 

594. Lögskilnaðirnir snertu 641 
barn en í sambúðarslitum var 371 
barn.

Skilnaður hefur í för með sér 
breytingar á daglegu lífi fjöl-
skyldunnar, ekki síst fyrir börn-
in, sem óska þess sjaldnast að fjöl-
skyldan splundrist. Margt breytist 
hjá barni í kjölfar skilnaðar, fyrir 
utan að missa annað foreldri af 
heimilinu, verða oft breytingar á 

nánasta umhverfi, svo sem flutn-
ingar og skólaskipti. Samvist-
arslitum fylgja tilfinningaleg-
ir, fjárhagslegir og félagslegir 
erfiðleikar, mismiklir en aldrei 
auðveldir.

Opinber stuðningur til foreldra 
eftir skilnað fylgir alltaf lögheim-
ili barns, sem getur einungis verið 
hjá öðru foreldrinu, eins og barna-
lögin kveða á um. Má þar nefna 
barnabætur. Þær rata eingöngu til 
þess foreldris sem er með lögheim-
ili barns þrátt fyrir sameiginlega 
forsjá og þrátt fyrir að barn hafi 
jafna búsetu hjá báðum foreldrum. 

Meðlagið fylgir yfirleitt lög-
heimili barns. Það gildir einu 
hvort barnið hefur jafna búsetu 
hjá foreldrum sínum, eða hvort 
þeir skipta kostnaði vegna 
barnsins.

Það sama má segja um húsa-
leigubætur, þær fylgja lögheim-
ili barns við útreikning, þar sem 
hallar verulega á það foreldri, 
sem barnið hefur EKKI lögheim-
ili hjá. Þessi ójöfnuður bitnar á 
börnunum.

Það foreldri, sem fær lítinn opin-
beran stuðning og hefur mikil 
útgjöld (svo sem háan húsnæðis-
kostnað) þarf að afla töluverðra 
tekna, til að geta boðið barni sínu 
sómasamlegt heimili og sinnt 
grunnþörfum þess.

Eftir lögfestinguna um sam-

eiginlega forsjá árið 2006, átti 
sér stað mikil og jákvæð breyt-
ing, með aukinni þátttöku fráskil-
inna feðra við umönnun og uppeldi 
barna sinna. Þróunin hefur verið 
hröð sl. ár. Lög um húsaleigu-
bætur og barnabætur hafa ekki 
fylgt í kjölfarið, en eins og sjá má, 
er þarna á ferðinni mismunun á 
greiðslum til foreldra barna eftir 
samvistarslit. Þetta þarf að leið-
rétta þar sem það brýtur í bága 
við barnalögin sem kveða skýrt á 
um að alltaf skuli hafa hagsmuni 
barna að leiðarljósi við skilnað 
foreldra.

Opinber stuðningur 
til fráskilinna foreldra

Fjármál

Björn Steinbekk 
Kristjánsson
verkefnastjóri

Það er kominn 
tími á að 
stjórnvöld 
leiðrétti mál-
efni skuldara 
Dróma og biðji 
þennan hóp 
afsökunar …

Samfélagsmál

Oktavía 
Guðmundsdóttir
félagsráðgjafi hjá Félagi 
einstæðra foreldra

Opinber stuðningur til foreldra eftir 
skilnað fylgir alltaf lögheimili barns, sem 
getur aðeins verið hjá öðru foreldrinu …

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

5
14

5
8

si
m

in
n.

is
/v

ef
ve

rs
lu

n

Ertu á leiðinni 
í ferðalag?

*Í bo›i fyrir 3GB-30GB pakka. Gildir me›an birg›ir endast.

Í dag bjóðum við netlykil á 0 kr. með öllum 
nýjum Netlyklaáskriftum gegn 6 mánaða bindingu. 
4GB minnislykill fylgir með. Gríptu tækifærið 
og græjaðu þig upp fyrir ferðalagið.*

Netlykill á 0 kr. í dag og 
4GB minnislykill í kaupbæti

með Símanum



Drive ryksuga í bílskúrinn
• 1200W
• 20 lítra
• sogkraftur > 16KPA
• fjöldi fylgihluta

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

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

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

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

Akureyri Furuvöllum 15. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14

Húsavík Garðarsbraut 50. Opið virka daga kl. 8-18 

Vestmannaeyjar Flötum 29. Opið virka daga kl. 8-18

VORIÐ NÁLGAST!
Hágæða sænsk málning 10% 
gljástig, verð 10L

5.290,- allir ljósir litir
DrDriiiveeee rrrrrrrrrrr kkkkkkkkkkkykykykykykykykykykykyyyykykyksuga ííí bbbbílíllílílíl kkkskskskúúrinnnnnnnnnnn
6.990,-

– Gleðilega páska!

1400W, 360 min/lit/klst
Þolir 50C heitt vatn
5 metra barki, sápubox

  Black&Decker  
  háþrýstidæla  
  110 bar  

14.900,-

Gott í sumarbústaðinn

Ryco-2006T Rafmagns -
þilofn Turbo með yfirhita -
vari 3 stillingar 2000w 

5.890,-

Deka Gólfmálning grá 3 lítrar 

3.795,-

GAS GRILL
4 ryðfríir brennarar og 
hliðarplata. 14 kw/h. 
48.000-BTU. Hitamælir.
Kveikja í stillihnapp.
Grillgrind er postulíns- 
húðuð. 44x56 cm. 
Extra sterk hjól v.gaskút. 
Þrýstijafnari og 
slöngur fylgja.

59.900,-

Kapalkefli 10 mtr

2.990,-

DURATOOL
Rafhlöðuborvél 18V 

2.990,-

Mako sterkir ruslapokar 
120 lítrar 10stk

390,-

Álstigi 3x8 þrep 
2.27-5.05 m 

18.990,-

Álstigi 2x12 þrep  
3.61-6,1 m 

25.990,-

ODEN EÐAL OLÍA á palla. 
Hágæða Silikonalkyd 
efni. 3 lítrar

4.290,-

 Blákorn 5 kg

1.290,- 
Kalkkorn 5 kg

699,-  

Dicht-Fix þéttiefni. 
750ml

1.790,-  

Hjólbörur 75L

4.490kr.  

Túngirðinganet
 

3mm 69cmx50 metrar

5.490,-

Gaddavír 14x14x10 300 m.   

    5.900,-  1.290,-

Malarhrífa

1.390,-
Einnig til 89 cm

Turbokalk 12,5 kg

2.690,-  
Flúðamold 20 l

590,-  

 1.290,-

Hágæða sænsk málning 10%Deka Gólfmálning grá 3 lítrar
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Mörgum brá í brún þegar til 
stóð að byggja skyndibita-

stað með lúgum  auk bensín-
stöðvar á syðsta hluta miðbæjar 
Akureyrar fyrir norðan og neðan 
gamla samkomuhúsið. Sem betur 
fór var fallið frá þeim skipu-
lagslega bútasaum þar sem ekk-
ert var skoðað í samhengi við 
nágrennið. Í fyrirliggjandi til-
lögum um skipulag sama svæðis 
bregður nýrra við því horft er á 
það í heild norður að Kaupvangs-
stræti. Gert er ráð fyrir að varð-
veita byggingar sem fyrir eru, 
styrkja með því götumyndina  og 
nýta syðsta hluta svæðisins fyrir 
hótel af hóflegri stærð. Þar fyrir 
norðan verði byggð tveggja hæða 
íbúðarhús með portbyggðu risi allt 
að Torfunesbryggju. 

Ef vel tekst til um hönnun hótels-
ins og þessara húsa vinnst margt. 
Hafnarstrætið verður með sínar 
gömlu og virðulegu byggingar og 
gönguleiðin greið frá kaupfélags-
horninu til Höfnerssvæðisins og 
þaðan suður í Fjöru þar sem elstu 
húsin standa innvirðulega í röðum. 
Með því að byggja þessi lágreistu 
hús vestan við Drottningarbraut 
(39 til 45 íbúðir) hefur verið mynd-
uð hljóðvörn í Hafnarstrætinu 
og þar verður því gott að dvelja 
og spóka sig í þögn og virðulegu 
umhverfi. Þá fyrst er hægt að tala 
um kosti þess að varðveita gömlu 
húsin og njóta en bakhlið þeirra 
flestra er ekkert augnayndi enda 

sneru þau að Pollinum í upphafi 
og flestum hulin nema sæfarend-
um. Þess vegna er hið nýja skipu-
lag ekki ógnun við gömlu húsin í 
Hafnarstrætinu heldur forsenda 
þess að þau fái notið sín þegar búið 
verður að gera þeim til góða með 
lagfæringum færustu fagmanna.

Bílar og bílastæði
Eitt einkenna miðbæjar Akur-
eyrar eru mikil bílastæðaflæmi. 
Víðast hvar eru slík stæði í mið-
bæjum sett undir yfirborð jarðar 
eða í sérstök bílahús og því frekar 
sem nær dregur kjörnum þeirra. 
Þar eru bílar yfirleitt ekki á víða-
vangi enda eru slíkar lóðir alltof 
verðmætar til þess eins að varð-
veita bíla dægrin löng. Í þeirri 
skipulagstillögu sem hér er til 
umræðu er gert ráð fyrir að bíla-
stæði hótelsins fari að hluta til í 
kjallara þess og einnig verði bíla-
geymslur í íbúðarhúsunum norð-
anvið.  Auk þess verða þar bíla-
stæði ofanjarðar og með því hefur 
þeim fjölgað talsvert frá því sem 
nú er á svæðinu enda þótt hús og 
híbýli með tvö til þrjú hundruð 
íbúa hafi einnig risið á sama stað. 

Þannig hefur verið haldið á þá 
braut í útjaðri miðbæjarins að 
koma bílum að hluta í geymslur 
og ætti það að vera til marks um 
að sú stefna verði framkvæmd að 
fullu þegar nær dregur kjarna 
hans; þar ættu bílar ekki að sjást 
nema í slíkum geymslum því 
umferð gangandi fólks á að hafa 
forgang. Það er einkenni vist-
vænna miðbæja að nýjar bygging-
ar taka mið af þeim sem fyrir eru 
en eru jafnframt viðbót í takt við 
nútímann og mynda umhverfi þar 
sem mannlíf, útivist og viðskipti 
blómstra í skjólsælu og björtu 
umhverfi. 

Áfram með smérið
Með þeim tillögum um syðsta 
hluta miðbæjarins sem fyrir liggja 
– og bæjarstjórn afgreiðir vonandi 
fljótt og vel – er búið að varða veg-
inn til framhaldsins fyrir þann 
hluta miðbæjarins sem eftir stend-
ur og mikil nauðsyn er að ljúka við 
eins og fjölmennt íbúaþing lagði til 
árið 2004. Með þessari tillögu er 
uppfyllt sú ósk þingsins að í mið-
bænum verði lágreistar byggingar 
í takt við eldri hús sem fyrir eru 
og myndað verði skjól og afslappað 
umhverfi þar sem bílar verði ekki 
áfram leiddir til öndvegis eins og 
nú er gert í öllu því flæmi bíla-
stæða sem einkenna miðbæinn.

Tillagan gæti því verið góður 
grunnur nýs deiliskipulags fyrir 
nyrðri hluta miðbæjarins þar sem 
bílar verða settir ofan í jörðina eða 
í bílahús, götur með lágreistum 
húsum verði beint í austur-vest-
ur átt til að mynda skjól og birtu 
á svæðinu og hafnaraðstaða fyrir 
minni báta og skip verði gerð for-
svaranleg. Hún er nú algjörlega 
óviðunandi eins og sást í haust 
þegar fjöldi manns var að bjarga 
skipum sem losnuðu upp í hvassri 
sunnan átt.

Vonandi er það skipulag, sem 
nú er kynnt í syðsta hluta mið-
bæjar Akureyrar til marks um 
að bæjaryfirvöld ætli að sinna 
skipulagsmálum hans af meiri 
krafti en hingað til. Í því sam-
bandi má benda á þá miklu vinnu 
sem unnin var á þessu sviði í fram-
haldi af áðurnefndu íbúaþingi. 
Öll þau gögn liggja nú í hillum 
bæjaryfirvalda eins og eitruð peð. 
Þar er margt nýtilegt  og ráð að 
dusta af þeim rykið og bera saman 
við það skipulag sem hér er til 
umræðu. Menn sjá þá fljótt að þar 
fer margt ágætlega saman. 

Skref í rétta átt
Skipulagsmál

Ragnar 
Sverrisson
kaupmaður

Kynleg tölvu- 
og netnotkun 
eldri borgara

Eitt af því sem Hagstofan 
skoðar reglulega er tölvu- 

og netnotkun einstaklinga og er 
könnun á þessu, sem gerð var 
2011, á vef Hagstofunnar, hag-
stofan.is. Tekið var handahófs-
kennt úrtak 2.100 einstaklinga 
16 til 74 ára úr Þjóðskrá og 
spurningalistar lagðir fyrir í 
gegnum síma. Áhugavert er að 
skoða þessa tölfræði út frá aldri 
og kyni svarenda enda kemur 
þar margt athyglisvert í ljós.

Tölvur eru á 95% íslenskra 
heimila, nettenging er á 93% 
þeirra og 94% landsmanna eru 
reglulegir notendur netsins. 
Þessi rannsókn er gerð árlega í 
29 öðrum Evrópuríkjum og því 
hægt að bera Ísland saman við 
þau. Þar eru 65% af heildar-
mannfjölda reglulegir notend-
ur en netnotendur eru flestir í 
Noregi, Hollandi Lúxemborg, 
Svíþjóð og Danmörku eða um 
90%. Hvergi í Evrópuríkjunum 
er tölvu- og netnotkun meiri en 
á Íslandi.

Reyndar er undarlegt að 
Hagstofan spyrji ekki fólk 
sem er 75 ára og eldra því 
mjög athyglisvert væri að sjá 
netnotkun þess hóps.

Kynjamunur 
í tölvu- og netnotkun
Tölvu- og netnotkun kvenna og 
karla sem eru tölvu- og net-
notendur, þ.e. hafa notað tölvu 
eða net síðustu þrjá mánuði, 
er afar svipuð frá 16 til 54 ára 
aldurs en í hópnum 55 til 74 ára 
breytist það og er mikill munur 
á milli kynjanna í þeim aldurs-
hópi. Rúmlega 77% kvenna nota 
tölvur daglega en rúmlega 91% 
karla. Munurinn milli kynja 
í notkun netsins er minni en 
rúmlega 76% kvenna nota það 
daglega í þessum aldurshópi en 
rúmlega 84% karla.

Á síðustu þremur mánuðum 
áður en könnunin fór fram 
höfðu 14% kvenna í aldurshópn-
um 55 til 74 ára verslað á netinu 
en hlutfall karla á sama aldri er 
helmingi hærra eða 28%.

Um 33% tölvu- og netnotenda 
höfðu reynt að hafa áhrif á 
samfélagslega eða pólitíska 
umræðu t.d. með netkosningum 
eða undirskriftalistum. Þar er 
munurinn milli kynja í aldurs-
hópnum 55 til 74 ára á þann veg 
að 24% kvenna segjast hafa 
gert það en 37% karla. Hlutfall 
kvenna er hins vegar hærra 
en karla í notkun á samskipta-
síðum eins og Facebook og 
Twitter. Samskiptasíður nota 
84,2% kvenna en 67,4% karla 
og í aldurshópnum 55 til 74 ára 
þá hafa 59% kvenna notað sam-
skiptasíðurnar en aðeins rúm-
lega 40% karla. Það er þekkt 
að konur beri í meira mæli en 
karlar ábyrgð á samskiptum 
við fjölskyldu og vini og birtist 
þessi munur einnig greinilega í 
samskiptum á netinu.

Það er athyglisvert að 
sjá að 82,7% karla sem eru 

netnotendur í þessum aldurs-
hópi hafa notað heimabanka 
en aðeins 68,2% kvenna í 
sama aldurshópi. Ýmis fyrir-
tæki bjóða ódýrari þjónustu ef 
heimabanki er notaður enda 
sparar það t.d. útsendingakostn-
að reikninga. Vörur eru einnig 
oft ódýrari ef keypt er á netinu. 
Það fylgir því þess vegna fjár-
hagslegur ávinningur að geta 
notað netið. Þeim sem nýta 
netið til kaupa á þjónustu eftir 
24 ára aldur fer fækkandi eftir 
því sem aldurinn færist yfir. 

Möguleikum til að hafa áhrif 
á samfélag sitt er að fjölga 
á netinu og má nefna Betri 
Reykjavík sem dæmi um það 
en það er vefur sem borgarbúar 
geta nýtt til að koma hugmynd-
um um betri borg á framfæri. 
Það er hins vegar áhyggjuefni 
ef þeir sem eru í aldurshópnum 
55 ára og eldri eru ekki með 
þekkingu til að nýta sér þessar 
leiðir og hafa þannig áhrif á sitt 
samfélag og á þetta sérstaklega 
við um konur í þessum aldurs-
hópi. Það má einnig álykta sem 
svo að konur í þessum aldurs-
hópi séu að greiða hærra verð 
fyrir vöru og þjónustu þar sem 
þær eru ekki að nýta ódýrari 
leiðir sem bjóðast á netinu.

Námskeið í tölvu- og netnotkun
Reykjavíkurborg er með tölv-
unámskeið í félagsmiðstöðvum 
fyrir eldri borgara á öllum 
aldri. Námskeiðin eru sniðin 
að þörfum hvers og eins. Vilja 

sumir læra að nota samskipta-
síður en aðrir leitarvélar eða 
versla svo eitthvað sé nefnt. Á 
námskeiðunum kenna ungir 
„tölvusérfræðingar“ úr grunn-
skólum borgarinnar en þeim til 
halds og trausts eru sjálfboða-
liðar sem sjá til þess að allt 
gangi smurt fyrir sig. 

Þessi námskeið eru haldin 
í félagsmiðstöðvum um alla 
borg með stuðningi Evrópu-
sambandsins í gegnum verk-
efnið Electronic government 
for you eða Rafrænar lausnir 
fyrir alla. Við viljum hvetja 
eldri borgara til að nýta sér 
þessi námskeið og koma með 
fartölvurnar sínar eða nota 
þær tölvur sem eru á staðnum 
og fá kennslu sem er algjör-
lega sniðin að þeirra þörfum. 
Rétt er að geta þess að þeir sem 
hafa mætt eru mjög ánægðir og 
„kennararnir“ stoltir af sínum 
nemendum.  

Konur eru sérstaklega hvatt-
ar til að mæta því það er ljóst 
af athugunum Hagstofunnar að 
þær eru ekki að nýta sér betri 
kjör sem bjóðast á netinu til 
jafns á við karla og eru ekki að 
hafa áhrif á samfélagið í gegn-
um netið í jafn miklum mæli og 
þeir. Námskeiðin eru ókeypis 
og haldin á eftirtöldum stöðum: 
Hæðargarði, Vesturgötu, 
Hvassaleiti, Bólstaðarhlíð, Afla-
granda, Vesturgötu og Árskóg-
um. Námskeið í Gerðubergi og 
hjá Korpúlfunum í Grafarvogi 
verða auglýst síðar. Allar nán-
ari upplýsingar um námskeið-
in veitir Björn Guðmundsson í 
síma 411 4159, netfang: bjorn.
gudmundsson@reykjavik.is og 
þjónustuver Reykjavíkurborgar 
í síma 411 1111.

Netnotkun

Halldóra 
Gunnarsdóttir
sérfræðingur á 
mannréttinda-
skrifstofu 
Reykjavíkurborgar

Við viljum hvetja eldri borgara til að 
nýta sér þessi námskeið og koma með 
fartölvurnar sínar eða nota þær tölvur 

sem eru á staðnum og fá kennslu sem er algjörlega 
sniðin að þeirra þörfum.

60%
AFSLÁTTURRR

20-70%
AFSLÁTTUR Nýjar vörur með 

10% afslætti!

Lagersala

30%
AFSLÁTTUR

60%
AFSLÁTTUR

HÚSGAGNAHÖLLIN  Bíldshöfða 20 Reykjavík  sími 585 7200 

OPIÐ Í DAG 10-18 - LOKAÐ UM PÁSKANA, FIMMTUDAG TIL MÁNUDAGS

209.986
FULLT VERÐ: 299.990

OREGON hornsófi 266 x 240 cm D:80 H:85 cm. 

Áklæði vienna svart. Tunga hægra eða vinstra megin.

40%
AFSLÁTTUR

Reykjavík  sími 585 7200 

47.994
FULLT VERÐ: 79.980

HÖLLIN Bíldshöfða 20

KAÐ UM PÁSKANA

JANE eldhúsborð 
80x120/220 cm, hvítt. 

ANDREW borðstofustóll 
fæst brúnn eða svartur 
nú kr. 15.992 
fullt verð kr. 19.990.

40%
AFSLÁTTUR

HÚSGA
OPIÐ Í DAG 10 1

SKOVBY sjónvarpsskenkur, eik/sápa. 

B:162 D:47 H:52 cm. 
SKOVBY sjónvarpsskenkur, eik/sápa. 

107.994
FULLT VERÐ: 179.990

BE ON FIRE 
Öll Be On fire kerti 
með 60% afslætti. 
Verð frá kr. 56 
fullt verð kr. 139.

ZONE uppþvottabursti. 
Rauður, hvítur eða svartur 
Kr. 2.792 fullt verð kr. 6.980.
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DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

I

Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.

<Þvottvélin tekur 
 heitt og kalt vatn Afkastamikill 

þurrkari >

<
h

Þvottavél Þurrkari12 kg

Amerísk
gæðavara

Amerísk
gæðavara

Vertu vinurSími 551 2070
Opið mán.-fös. 10-18.
Lokað á laugard. 7. apríl

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is

Hugsaðu vel um fæturna 
Í hálfa öld hafa miljónir manna um allan heim notað 

BIRKENSTOCK sér til heilsubótar. Hvað um þig?
Teg: „ Annapolis“ Fótlaga skór 
úr leðri með vönduðu innleggi. 
Stærðir: 36 - 42  Verð: 28.900.-

ALDREI FÓR ÉG SUÐUR
Rokkhátíðin Aldrei fór ég suður hefst á Ísafirði á morgun. 
Þrjátíu hljómsveitir koma fram á hátíðinni sem nú er haldin í 
níunda sinn. Hátíðin hefur vakið verðskuldaða athygli og verið 
lyftistöng fyrir menningarlífið á Ísafirði. Það er tónlistar-
maðurinn Mugison sem hefur haft veg og vanda af hátíðinni. 

Ferðaskrifstofan All Iceland Ltd. 
í London stendur ásamt fleirum 
fyrir vikulöngu 250 kílómetra ofur-

hlaupi í Þjóðgarði Vatnajökuls í ágúst. 
Hlaupið verður það lengsta sinnar 
tegundar sem hefur verið farið í skipu-
lagðri keppni á Íslandi að sögn eigenda 
fyrirtækisins.

„Að hlaupa 250 kílómetra á vikutíma 
yfir hrjóstrugt og ákaflega fjölbreytt 
og fallegt landsvæði er nýjung hér. 
Keppendur hlaupa frá rótum Vatna-
jökuls, meðfram Jökulsá á Fjöllum og 
enda í Ásbyrgi, í nokkrum lotum. Þeir 

þurfa að bera allan sinn farangur og 
mat vegna hlaupsins þessa daga en 
það eru ekki endilega þeir sem hlaupa 
hraðast sem vinna heldur getur góður 
undirbúningur, hlaupahraði í byrjun og 
hugarfar ráðið úrslitum.“

Þannig lýsir Jórunn Jónsdóttir, sem 
á og rekur All Iceland Ltd. ásamt Bryn-
hildi Sverrisdóttur, hlaupinu sem fer 
fram undir yfirskriftinni Fire and Ice 
Ultra Ísland.

Ferðaskrifstofan er sú eina á Eng-
landi sem skipuleggur ferðir til Íslands 
eingöngu og er Fire and Ice Ultra ein 

OFURHLAUP Á  ÍSLANDI
NÝTT OFURHLAUP HÉRLENDIS  Búist er við að fjöldi erlendra ferðamanna 
leggi leið sína til landsins í ár til að taka þátt í 250 kílómetra ultra maraþoni í 
Þjóðgarði Vatnajökuls.

EINSTAKT 
Fire and Ice Ultra Ís-
land-hlaupið verður það 
lengsta sinnar tegundar 
sem hefur farið fram 
hérlendis. 
NORDICPHOTOS/GETTY 

Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS
E! ENTERTAINMENT ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS



FÓLK|

NÝ SENDING AF  
VORVÖRUM

Allt fyrir fermingarnar og  
sumarfríið.

Skipholti 29b • S. 551 0770

Margir leggja land undir fót 
þessa miklu ferðahelgi sem 
fram undan er. Hugsanlega 
eru einhverjir kattaeigendur 
í vandræðum með pössun. Í 
Kattholti er rekið hótel fyrir 
ketti þar sem hugsað er um þá 
meðan eigendur bregða sér 
af bæ. Á hótelinu fá kisurnar 
mat og góða umönnun, eftir 
því sem segir á vef Kattholts. 
Algengt er að kisur týnist fari 
þær með eigendum sínum í 
sveitaferð, til dæmis sumar-
bústað. Betra er að hafa þær 
á öruggum stað ef enginn er 
heima til að annast þær. 

Fyrir þá sem langar að eign-
ast kisu er hægt að heimsækja 
Kattholt. Þar eru alltaf nokkrar 
kisur sem bíða eftir góðu 
heimili. Á heimasíðu Katt-
holts birtast einnig myndir af 
kisum sem hafa fundist og bíða 
eigenda sinna. 

þriggja hlaupaferða á döfinni hjá fyrir-
tækinu í sumar. Hinar eru Original 
Mountain Marathon á Reykjanesi um 
miðjan maí og Parkrun undir maílok. 
„Í því fyrra sem er nýjung hérlendis 
fara tveggja manna lið 80 kílómetra á 
tveimur dögum og þurfa þátttakendur 
sjálfir að finna leiðina með áttavita. 
Parkrun er fimm kílómetra tímamælt 
hlaup sem fer hér fram í annað sinn, í 
Árbænum og er haldið víða um heim 
sama dag.“

Spurð hvort mikill áhugi sé á hlaupa-
ferðum til Íslands, segir Jórunn að 
gosið í Eyjafjallajökli hafi orðið til þess 
að vekja meiri athygli á Íslandi meðal 
Breta. Þær Brynhildur hafi stofnað All 
Iceland Ltd. um svipað leyti og því nýtt 
tækifærið til kynna landið á þennan 
nýja hátt og um leið skapa fyrirtækinu 
sérstöðu á markaði. „Þeir urðu strax 
mjög spenntir fyrir því að hlaupa úti í 
hreinu lofti og fallegri náttúru. Svo er 
gengið líka hagstætt fyrir þá.“

All Iceland Ltd. hefur frá stofnun 
2010 staðið fyrir alls kyns sérferðum til 
landsins, svo sem Norðurljósaferðum 
og ferðum fyrir vinnustaða-, vina- og 

gæsahópa sem Jórunn segir hafa gefist 
vel. „Ljóst er að mörg sóknarfæri leyn-
ast í þessari tegund af ferðamennsku. 
Nú er á döfinni hjá okkur að opna 
systurfyrirtæki í Bandaríkjunum og 
hver veit nema fleiri lönd fylgi.“

 ■ rve

ATHAFNAKONUR 
Brynhildur Sverrisdóttir 
og Jórunn Jónsdóttir 
reka ferðaskrifstofuna 
All Iceland Ltd. í London. 
Fyrirtækið er það eina á 
Englandi sem skipuleggur 
ferðir til Íslands eingöngu.
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SVIPAÐ SAHARA-
HLAUPI 
Jórunn líkir Fire and 
Ice Ultra Ísland við 
Saharaeyðimerkur-
hlaupið sem er 112 
kílómetrar og tekur 
„aðeins“ fjóra daga 
að ljúka. 
NORDICPHOTOS/AFP

Gísli Már Gíslason, prófessor við Líf- og umhverfisvísindadeild, og 
Halldór Pálmar Halldórsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs Há-
skóla Íslands á Suðurnesjum, munu leiða ferð á slóðir kræklingsins 
í Hvalfirði 21. apríl. Í ferðinni verður bæði fræðst um kræklinginn 
og smakkað.

„Við förum í fjörurnar við Fossá og Brynjudal og segjum frá líf-
ríkinu á leirunum en þarna er meiri kræklingur en víðast hvar á 
landinu,“ segir Gísli. „Við sýnum hvernig tína á krækling og hreinsa 
hann og munum matreiða hann í lok ferðar svo fólk geti smakkað. 
Það þarf ekkert tilstand, ekki einu sinni hnífapör. Kræklingur er 
bestur soðinn í eigin vatni og svo notar maður skelina til að borða 
innihaldið.“ 

Lagt verður af stað frá Öskju, náttúrufræðahúsi Háskóla Íslands, 
klukkan 10.30. þar sem sameinast verður í bíla. Gert er ráð fyrir að 
ferðin taki um það bil þrjár klukkustundir að akstrinum í Hvalfjörð 
meðtöldum. Þátttaka er ókeypis. Nánar á www.fi.is

KRÆKLINGAFERÐ Í 
HVALFJÖRÐINN

KRÆKLINGUR  
Í ferðinni verður 
fræðst um kræk-
linginn og hann 
smakkaður.

HÓTEL FYRIR 
KISURSJÓNVARPFRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐÚTVARP

- oft á dag

ÞÚSUNDIR 
MYNDBANDA

Skemmtilegir þættir á BBC Lifestyle

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Skemmtilegir þættir á BBC LifestylyleeSkSkSkkemmtmtillegiiir þþætttitir ááá BBBBBBCCC LiLiLiLifffefestst llyly ee

FERÐIRFERÐIR

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður 
auglýsendum 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 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir



mastersmótið 2012
MIÐVIKUDAGUR 4. APRÍL 2012

Beint frá vellinum
Það kemur á óvart hve völlurinn er hæðóttur, segir Þosteinn Hall-
grímsson, sem skrifar beint frá Augusta National-vellinum. Síða 2

Lokar sig af fyrir mótið
Rory McIlroy freistar þess að bæta 
um betur eftir eftirminnilega slakt 
gengi í lokahringnum á Meistara-
mótinu í fyrra.  Síða 4

Grænir jakkar og 
hvítir samfestingar
Hefðirnar spila stóra rullu í fram-
vindu Meistaramótsins, enda 
spannar saga mótsins hartnær 
áttatíu ár.  Síða 8

MIÐVIKUDAGUR 4. APRÍL 
19:00-21.00 [Stöð 2 Sport 4]
Sýnt frá par 3 holu upp-
hitunarmótinu.

FIMMTUDAGUR 5. APRÍL 
19:00 [Stöð 2 Sport 3]

FIMMTUDAGUR 5. APRÍL 
21:00 [Stöð 2 Sport]

FÖSTUDAGUR 6. APRÍL 
19:00 [Stöð 2 Sport 3]

FÖSTUDAGUR 6. APRÍL 
20:00 [Stöð 2 Sport]

LAUGARDAGUR 7. APRÍL 
19:30 [Stöð 2 Sport]

SUNNUDAGUR 8. APRÍL 
18:00 [Stöð 2 Sport]

Bein útsending 
á Stöð 2 sport frá 
Mastersmótinu 2012
Bein útsending verður alla keppnisdagana frá Mastersmótinu 
á Stöð 2 sport. Dagskráin hefst á miðvikudagskvöld þar sem 
sýnt verður beint frá upphitunarmóti sem fram fer á par 3 
holu velli á Augusta. Árni Páll Hansson og Þorsteinn Hall-
grímsson, golfsérfræðingar Stöðvar 2, sjá um að lýsa mótinu 
alla fjóra keppnisdagana.  

NORDICPHOTOS/GETTY
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AUGUSTA NATIONAL GOLF CLUB
Augusta, Georgia, April 5-8

Rae’s
Creek

Amen Corner
Composed of

second shot at
hole 11, hole 12

and tee shot
at hole 13

Tea
Olive

Pink
Dogwood

Flowering
Peach

Flowering
Crab Apple

Magnolia

Pampas Juniper

Yellow
Jasmine

Carolina
Cherry

Camellia

Holly

Azalea

White
Dogwood

Golden Bell

Chinese
Fir

Firethorn

Redbud

Nandina

Hola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Út 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inn Samtals

Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72

Metrar 407 525 320 220 416 164 412 521 420 3.400 453 462 142 466 402 485 155 402 425 3.392 6.792

Yardar 445 575 350 240 455 180 450 570 460 3.725 495 505 155 510 440 530 170 440 465 3.710 7.435

Rae 
lækurinn
Annað högg-

ið á 11. braut, 
12. hola og 

upphafshögg-
ið á 13. braut til-

heyra „Amen 
Corner“.

Brautir Augusta-vallarins eru allar nefndar 
eftir gróðri, trjám eða blómategundum sem 
einkenna hverja braut. 

Mastersmótið er fyrsta risamót ársins og 
því ríkir mikil eftirvænting bæði hjá leik-
mönnum sem og áhorfendum um hvern-
ig kylfingar koma inn í nýtt tímabil. Um-
gjörðin hér í Augusta er þannig að allt snýst 
um mótið þessa viku og það er nánast hægt 
að skera andrúmsloftið því spennan er svo 
mikil hér í bænum. Hér tala margir um ein-
vígi á milli Tigers Woods og Rory McIlroy 
þar sem þeir eru taldir heitustu kylfingarn-
ir í dag. Ég persónulega tel að þeir sem eru 
á innan við 6 höggum frá efsta manni fyrir 
lokadag eigi góðan möguleika á sigri með 
flottum hring á lokadegi. 

Við megum ekki gleyma frábærum 
lokaholum hjá meistara síðasta árs, Charl 
Schwartzel, frá Suður-Afríku sem fékk fjóra 
fugla á fjórum síðustu brautum vallarins 
eftir að hafa verið höggi á eftir Jason Day 
og Adam Scott þegar hann stóð á 15. teig. 
Það er allavega alveg á hreinu að það eru 
mörg ár síðan það hefur verið svona mikil 
spenna fyrir þetta sögufræga mót sem fyrst 
var haldið árið 1934. Ég get fullyrt eftir að 
hafa gengið völlinn hér á æfingadögunum þá 
eru allar aðstæður frábærar fyrir leikmenn 
til þess að leika gott golf en ég segi ekki að 
þær séu auðveldar. 

Mesti munurinn við völlinn frá því að 
vera á staðnum eða horfa á í sjónvarpi er 
hve völlurinn er hæðóttur. Á mörgum braut-
um er hæðarmismunur frá teig að flöt 10-30 
metrar. Einnig er gaman að sjá hvað flatirn-
ar eru litlar og hve mikið landslag er í þeim. 
Nú skilur maður mun betur þegar þessir 
frábæru kylfingar eru að þrípútta kannski 
3 metra pútt. Það er engin kargi á vellinum 
og utan brautar er grasið slegið í um 15 mm.

Umhirða og snyrtimennska á vellinum og 
öllu svæðinu er langt fram úr öllu sem ég 
hef séð. Það er alveg á hreinu að völlurinn 
skartar sínu fegursta þessa vikuna og hér 
talar fólk um að mest spennandi Masters-
mótið í tugi ára hefjist á fimmtudag þar sem 
Tiger Woods, Phil Mickelson, Luke Donald 
og Rory McIlroy hafi allir unnið mót á síð-
ustu vikum og eru í fantaformi.

Eitt er víst að Mastersmótið árið 2012 
hefur sjaldan boðið upp á meiri spennu. Til-
hlökkunin er því mikil hjá golfunnendum og 
er ég á meðal þeirra. Góða skemmtun. 

Eftirvænting – og spenna 
ríkir fyrir Mastersmótið 
● Þorsteinn Hallgrímsson skrifar frá Augusta-vellinum í Georgíu. 

Ungu kylfingarnir söfnuðu eiginhandaráritunum við æfingasvæðið á Augusta  og voru þeir ánægðir. 
MYND/FRIÐIRK ÞÓR

Friðrik Þór Halldórsson, myndatökumaður Stöðvar 2 sport, og Þorsteinn Hallgrímsson golfsérfræðingur 
eru á Augusta-vellinum í Georgíu. Afrakstur ferðarinnar verður sýndur á Stöð 2 sport. 

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmaður auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is | 
Textagerð: Birta Björnsdóttir birta@365.is, Sigurður Elvar Þórólfsson seth@365.is
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Tiger Woods er sá yngsti sem hefur sigrað á Mastersmótinu og Jack Nicklaus er sá 
elsti.  Nicklaus var 46 ára þegar hann sigraði árið 1986.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

● SÁ ELSTI OG SÁ YNGSTI  Elsti maðurinn sem farið hefur með 
sigur á mótinu var Jack Nicklaus, en hann var 46 ára og 82 daga gam-
all þegar hann fór með sigur af hólmi árið 1986. Yngsti sigurvegarinn frá 
upphafi er Tiger Woods, sem var 21 árs og 104 daga gamall þegar hann 
vann mótið í fyrsta sinn árið 1997. 

Yngsti þátttakandinn í Meistaramótinu frá upphafi er Matteo Manass-
ero, sem var 16 ára og 356 daga gamall á mótinu árið 2010.

Þá hefur Gary Player tekið oftast þátt í mótinu, eða alls 52 sinnum. 
Þá varð Kanadamaðurinn Mike Weir fyrsti örvhenti maðurinn til að 

bera sigur úr býtum á Meistaramótinu, árið 2003. Phil Mickelson er 
einnig örvhentur, en hann hefur þrívegis unnið keppnina, árin 2004, 
2006 og 2010.

Öðru hverju hefur um-
ræðan um skort á kven-
fólki í Augusta National-
klúbbnum skotið upp 
kollinum. Fyrir níu 
árum gerði Martha 
Burke, formaður Al-
þjóðasamtaka kvenna 
(NOW), alvarlegar at-
hugasemdir við þá stað-
reynd að kona hefði 
aldrei verið tekin inn í 
klúbbinn. Hún boðaði til mótmæla 
og náði að vekja máls á umræðunni, 
án teljanlegs árangurs þó.

Í ár gæti þó farið að hitna undir 
kolunum í þessum efnum fyrir al-
vöru. Ástæðan er að nýr forstjóri 
hjá IBM, Virginia M. Rometty, 
er kona. Í áranna rás hefur for-

stjóra IBM-fyrirtæk-
isins sjálfkrafa verið 
boðin aðild að Augusta-
klúbbnum, en þeir hafa 
til þessa allir verið karl-
kyns. Það er líka ólík-
legt að þessi regla verði 
felld niður, þar sem 
IBM er einn af þremur 
stærstu styrktaraðilum 
Meistaramótsins. 

Sitjandi stjórnarfor-
maður klúbbsins, Billy Payne, 
hefur enn ekki gefið frá sér yfir-
lýsingu um hver ákvörðun stjórn-
arinnar verður í þessu máli, en 
hefur lofað niður stöðu að Meist-
aramótinu loknu. Payne sagðist 
ekki vilja skyggja á mótið sjálft 
með umræðunni.

Fær kona loksins 
inngöngu í klúbbinn?

Virginia „Ginni” Rometty

Martin Kaymer vonast til þess að 
ná loksins tökum á Augusta-vellin-
um en Þjóðverjinn hefur enn ekki 
náð að komast í gegnum niður-
skurðinn á þessu móti. Kaymer er 
í sjötta sæti heimslistans og hefur 
sigrað á einu risamóti á ferlinum, 
PGA-meistaramótinu. Á æfinga-
hring fyrir mótið  í ár sló Kaymer 
„sýningarhögg“ á 16. braut þar 
sem hann lét boltann fleyta kell-
ingar á leið sinni að flötinni. Högg-
ið reyndist fullkomið og fór bolt-
inn ofan í holuna – golf er jú ein-
föld íþrótt. Það varð allt vitlaust 
á meðal áhorfenda við 16. flötina 
sem eru ávallt fjölmargir á æfinga-
dögunum.  

Þetta högg skiptir hins vegar 
engu máli fyrir Kaymer sem var 
um tíma í efsta sæti heimslistans. 
Kaymer á ekki góðar minningar 
frá Augusta-vellinum enda aldrei 
komist í gegnum niðurskurðinn í 
þau fjögur skipti sem hann hefur 

tekið þátt. Hinn 27 ára gamli Kay-
mer segir að hann sé bjartsýnn 
fyrir mótið í ár. „Mér líður betur 
og það er meira sjálfstraust til 
staðar. Ég þarf að finna leiðir til 
þess að koma boltanum í leik,“ 
sagði Kaymer í gær en boltaflug 
hans í teighöggunum hefur ekki átt 
vel við Augusta-völlinn. Hann lék 
tvo æfingahringi með landa sínum 
Bernhard Langer sem tvívegis 
hefur sigrað á Mastersmótinu. 

Kaymer í erfiðleikum 
með Augusta-völlinn

Martin Kaymer hefur enn ekki komist í 
gegnum niðurskurðinn á Masters.

Heilsulindir í Reykjavík
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Rory McIlroy er á góðri leið með að verða einn þekktasti 
kylfingur heims en hann á enn töluvert í land að ná Tiger Woods 
í vinsældum. Hinn 22 ára Norður-Íri var í dauðafæri fyrir ári á 
lokadegi Mastersmótsins þar sem hann mætti til leiks í síðasta 
ráshóp með fjögurra högga forskot á keppinauta sína. McIlroy 
klúðraði lokahringnum með eftirminnilegum hætti og lék eins 
og meðalskussi í íþróttinni, á 80 höggum.  Charl Schwartzel frá 
Suður-Afríku sigraði á mótinu en fæstir muna eftir því. Klúðrið hjá 
McIlroy stóð upp úr þegar mótið var gert upp í fjölmiðlum.

Norður-Írinn lifir í „and-
legri-Greg Norman“ blöðru 

Endurkoma Tigers Woods inn á golfsviðið hefur 
án efa vakið athygli hjá keppinautum hans. Woods 
sigraði á Arnold Palmer-meistaramótinu fyrir 
rúmri viku. Það var fyrsti sigur hans á atvinnu-
móti frá árinu 2009 og Woods virðist vera á réttri 
leið eftir ömurlegt gengi. Rory McIlroy fagnar því 
að Tiger Woods sé að ná sér á strik – og segir að 
það sé frábært fyrir golfíþróttina sem slíka. En 

hinn 22 ára gamli Norður-Íri er ekkert smeykur 
við þá samkeppni sem fylgir því að Tiger Woods sé 
jafnvel að nálgast sitt besta form. „Að mínu mati 
er það gott fyrir golfíþróttina að Tiger Woods sé að 
leika vel að nýju. Hann skapar stemningu og eftir-
væntingu sem enginn annar getur gert. Fyrir mig 
persónulega skiptir þetta engu máli. Ég þarf bara 
að einbeita mér að því sem ég geri,“  sagði McIlroy.

Rory McIlroy óttast 
ekki Tiger Woods

McIlroy lærði af reynslunni og 
hann reis upp úr öskunni átta 
vikum síðar þegar hann sigraði 
með glæsibrag á Opna banda-
ríska meistaramótinu – og land-
aði þar með sínum fyrsta sigri á 
einu af risamótunum fjórum sem 
fram fara á hverju ári. McIlroy 
ætlar að læra af reynslunni og 
mun hann loka sig algjörlega frá 
því sem er að gerast í hinu dag-
lega lífi á meðan Mastersmót-
ið fer fram. Hann ætlar að búa 
til „andlega blöðru“ sem hann 
mun dvelja í á meðan keppnin 
fer fram. 

McIlroy fékk góð ráð frá 
reyndum köppum eftir lokadag-
inn á Mastersmótinu fyrir ári. 
Þar fór fremstur í flokki „Hvíti 
hákarlinn“ Greg Norman frá 
Ástralíu. Ef einhver þekkir þá 
tilfinningu að standa uppi með 
ekki neitt í höndunum eftir loka-

dag á risamóti þá er það Norm-
an. Hann hefur átta sinnum á 
ferlinum endað í öðru sæti á stór-
móti – sem er reyndar ekki met. 
Jack Nicklaus endaði 19 sinnum 
í öðru sæti og Bandaríkjamaður-
inn Tom Watson deilir öðru sæt-
inu með Norman á þessum lista. 

„Greg Norman hefur ávallt 
gefið sér tíma til þess að ráð-
leggja mér og hann er frábær 
manneskja sem vill öllum vel. 
Hann hafði samband við mig 
eftir mótið á Augusta í fyrra og 
gaf mér góð ráð. Eitt af þeim var 
að ég ætti ekki að fylgjast með 
því sem er að gerast fyrir utan 
golfvöllinn á meðan mótið fer 
fram. Ekki lesa blöð, horfa á sjón-
varpsfréttir eða nota samskipta-
vefi. Ég þarf að loka mig algjör-
lega af og einbeita mér að golf-
inu og mótinu sjálfu. Ég hef verið 
að æfa mig í þessu og það hefur 
gengið vel. Norman náði góðum 
tökum á þessu þegar hann var 
á hátindi ferilsins og ég hlusta 
þegar hann gefur mér ráð,“ sagði 
McIlroy. 

BROCCOLI OG KJÚKLINGUR Í ÖLL MÁL
Hinn 22 ára gamli Norður-Íri 
hefur komið með ferska vinda 
inn í atvinnugolfið og áhugi 
fjölmiðla á kylfingnum hefur 
stóraukist eftir að hann opin-
beraði samband sitt við eina 
bestu tenniskonu heims, Caro-

line Wozniacki frá Danmörku.
Á undanförnum 16 mánuðum 
hefur McIlroy verið í samstarfi 
við Steve McGregor sem er einn 
þekktasti styrktarþjálfari Bret-
lands. McGregor hafði áður gjör-
breytt líkamsástandi enska kylf-
ingsins Lee Westwood sem er í 
þriðja sæti heimslistans.

Í viðtali við bandaríska tíma-
ritið Men’s Health segir McIlroy 
að hann hafi öðlast meiri stöð-
ugleika í golfsveiflunni eftir að 
hann hóf að taka á lóðunum af 
enn meiri krafti en áður.

McIlroy verður seint sagður 
„tröll að vexti“ en hann er rétt 
um 72 kg að þyngd og 1,80 m á 
hæð. Hann leikur sér að því að 
slá 270 metra upphafshögg en 
aukin högglengd var ekki það sem 
McIlroy vildi fá út úr styrktaræf-
ingunum. Högglengd Norður-Ír-
ans ætti að nýtast vel á Augusta 

en högglangir kylfingar hafa oft 
haft betur en þeir sem slá styttra 
á þessu stórmóti. 

Styrktarþjálfun McIlroy hefur 
m.a. snúist um að fá betra jafn-
vægi í vöðvastyrkinn í efri hlut-
ann en aðaláherslan var lögð á að 
styrkja neðri líkamshluta á borð 
við mjaðmir, kálfa og lærvöðva 
þar sem krafturinn í golfsveifl-
unni verður til.

Líkamsfituhlutfal l ið hjá 
McIlroy hefur lækkað mikið á 
síðustu mánuðum og hann hefur 
einnig gjörbreytt matarvenjum 
sínum. Kjúklingur og brokkólí 
er aðalrétturinn hjá einum besta 
kylfingi heims.

EINSTAKUR KYLFINGUR
Hinn reyndi kylfingur Gary 
Player frá Suður-Afríku spáir því 
að Rory McIlroy eigi eftir að vinna 
fleiri stórmót en Player gerði 
sjálfur á löngum ferli sínum. Pla-
yer sigraði alls á 9 stórmótum og 
þar af tvívegis á Mastersmótinu. 
Hinn 76 ára gamli Player hefur 
mikla trú á Norður-Íranum. „Þessi 
ungi maður hefur hæfileika. Þegar 
hann fer að sýna meiri stöðug-
leika í púttunum þá á hann eftir 
að vinna fleiri risamót. Það eru 
margir með hæfileika þarna úti, 
þar má nefna Charl Schwartzel og 
Jason Day – en Rory er einstakur,“  
sagði Player í viðtali við breska 
dagblaðið Daily Mail á dögunum. 

Ég þarf að loka mig algjörlega af og 
einbeita mér að golfinu og mótinu sjálfu. 
Ég hef verið að æfa mig í þessu og það 
hefur gengið vel.
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Það eru ekki bara kylfingarn-
ir sjálfir sem vekja eftirtekt 
heimspressunnar. Talsvert er 
skrifað og skrafað um eiginkon-
ur kylfinganna. Skemmst er að 
minnast þess áhuga sem Elin 
Nordegren, fyrrverandi eigin-
kona Tigers Woods, vakti á hlið-
arlínunni þegar Woods var að 
keppa. Woods ku hafa verið lítið 
hrifinn af athyglinni sem eigin-
konan fékk.

Caroline Wozniacki er trú-
lega þekktust þeirra eigin-
kvenna sem mæta til leiks nú 
um helgina, en hún er einn 
fremsti tennisleikari heims um 
þessar mundir. Hún er kærasta 
kylfingsins knáa, Rory McIlroy, 
og verður því eflaust á hlið-
arlínunni þegar hann freistar 
þess að næla sér í græna jakk-
ann nú um helgina. Wozniacki 
er af pólsku bergi brotin en er 
fædd og uppalin í Danmörku. 
Hún sat í efsta sæti heimslist-
ans í tennis í alls 67 vikur sam-
fleytt, allt fram til janúar síð-
astliðins. Þau Wozniacki og 
McIlroy eru því sannkallað 
ofurpar.

Ofurparið 
Wozniacki 
og McIlroy

Caroline Wozniacki frá Danmörku og Rory McIlroy vekja ávallt mikla athygli hvar 
sem þau koma. 

Það virðast afar fáir hafa trú 
á því að Luke Donald frá Eng-
landi nái að landa sigri á Masters-
mótinu – þrátt fyrir þá staðreynd 
að hann er í efsta sæti heimslist-
ans. Donald hefur lítið verið í um-
ræðunni og Tottenham-aðdáand-
inn er örugglega hæstánægður 
með þá pressu sem sett er á Tiger 
Woods og Rory McIlroy fyrir 
þetta mót. 

Síðasta keppnistímabil var stór-
kostlegt hjá Donald en hann sigr-
aði á einu móti í PGA-mótaröð-
inni og einu í Evrópumótaröðinni. 
Hann var efstur á peningalistan-
um í PGA-mótaröðinni í Banda-
ríkjunum og einnig í Evrópu-

mótaröðinni. Hann tryggði sér 
efsta sætið á peningalistanum í 
Bandaríkjunum með sigri á síðasta 
móti ársins eftir harða baráttu við 
Webb Simpson. 

Donald hefur farið frekar rólega 
af stað á þessu tímabili. „Ég er 
ekkert að velta þessu fyrir mér en 
fjölmiðlar virðast ekki hafa mikla 
trú á mér. Golfíþróttin er á góðum 
stað. Það er mikil spenna í loftinu, 
bestu kylfingarnir eru að leika 
vel. Þetta lítur vel út,“  sagði Do-
nald á Augusta í gær. Hann hefur 
enn ekki náð að sigra á stórmóti en 
hann hefur tvívegis verið á meðal 
5 efstu á Augusta. Hann varð þriðji 
árið 2005 og í fjórða sæti í fyrra. 

Efsti kylfingur heims-
listans er í skugganum

Luke Donald er efstur á heimslistanum en fáir hafa trú á því að hann sigri á Masters-
mótinu.
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Golfkennarar og þjálfarar sem 
starfa með atvinnukylfingum 
í PGA-mótaröðinni eru margir 
hverjir afar óánægðir með bók-
ina hjá Haney. Þeir telja að hann 
hafi rofið trúnað við „skjólstæð-
ing“ sinn og það sé ekki í verka-
hring golfkennara að tjá sig eða 
skrifa um það sem gerist í einka-
lífi kylfinga. 

Haney er á öðru máli og telur 
sig hafa rétt á því að greina frá 
minningum sem hann deilir með 
Tiger Woods. Og það þarf ekki að 
segja frá því að Tiger Woods er 
ekkert sérstaklega ánægður með 
útgáfu bókarinnar. Bókin kom 
út föstudaginn 23. mars, þegar 
Woods var að keppa á öðrum 
keppnisdegi Arnold Palmer-meist-
aramótsins á Bay Hill. Það er ekki 
loku fyrir það skotið að Woods hafi 

notað útgáfu bókarinnar til þess að 
efla sig enn frekar fyrir mótið – 
því hann stóð uppi sem sigurveg-
ari og landaði sínum fyrsta alvöru-
titli eftir 30 mánaða bið. 

Í bókinni lýsir Haney m.a. því 
sem gerðist hjá þeim sem voru í 
innsta kjarna hjá Tiger Woods. 
Haney segir að það hafi oft verið 
erfitt að fara út að borða með 
Tiger. „Þegar hann var búinn að 
borða þá var máltíðinni lokið að 
hans mati. Tiger var fljótur að 
borða, það skipti engu þótt aðrir 
við borðið ættu eftir að klára sitt. Í 
hvert sinn sem við náðum í skyndi-
bita fyrir utan golfvöllinn þá fór 
ég að ná í matinn og borgaði hann 
líka. Tiger tók aldrei þátt í því að 
borga,“ skrifar Haney m.a. í bók-
inni. 

Englendingurinn Ian Poulter er 

ekki á vinalista Tigers Woods ef 
marka má sögu sem Haney segir 
frá í bókinni. Woods og Poulter 
voru staddir á Oakmont-vellin-
um á æfingahring fyrir opna 
bandaríska meistaramótið 2007. 
Woods var með einkaflugvélina 
til reiðu sem beið eftir honum á 
meðan hann kláraði æfingahring-
inn. Poulter vissi af þessu og gekk 
hann til Tigers og spurði. „Hvern-
ig komumst við heim?“ og var að 
óska eftir því að Tiger myndi 
bjóða honum far en þeir voru ná-
grannar í Orlando á þessum tíma. 
Tiger tók fálega í ósk Poulters 
sem gafst ekki upp og birtist á 
flugvellinum og beið eftir því að 
fá far með vélinni. Ætlunarverkið 
tókst og á meðan þeir voru í flug-
inu sendi Tiger Woods sms-skila-
boð á Haney. Þar stóð: „Ég trúi því 
varla að þessi h...viti hafi grenjað 
út far.“ 

SPILAR UPP Á ARMBEYGJUR Í STAÐ 
PENINGA
Árstekjur Tigers Woods undan-
farinn áratug eða svo hafa verið 
um 100 milljónir dollara eða sem 
nemur 12-13 milljörðum kr. Það 
er því ekki mikil hvatning fyrir 
Tiger Woods að spila upp á pen-

inga á golfvellinum og samkvæmt 
bók Haney þá veðjaði hann um 
armbeygjur í stað peninga. Það 
var mjög algengt að Woods veðj-
aði um 150 armbeygjur fyrir hvert 
högg sem munaði í keppninni. „Eitt 
sinn þurfti Woods að taka 600 arm-
beygjur til þess að gera upp veð-
mál á Isleworth-vellinum,“ segir í 
bók Haney. 

ENGIN FAGNAÐARLÆTI EÐA VEISLUR 
Elin Nordgren, fyrrverandi eigin-
kona Tigers Woods, var „au pair“ 
hjá sænska kylfingnum Jesper 
Parnevik þegar þau kynntust. Elin 
var vön því að upplifa mikil veislu-
höld á heimili Parneviks í þau 
skipti sem hann sigraði á PGA-
golfmóti. Parnevik hefur fram til 
þessa sigrað á 5 PGA-mótum og er 
ekki líklegur til þess að bæta við 
fleiri slíkum titlum í safnið. Sam-
kvæmt bók Haney vildi Elin halda 
upp á sigra Tigers Woods með svip-
uðum hætti en það kom ekki til 
greina. Elin mátti ekki sýna nein 
viðbrögð úti á golfvellinum í þau 
skipti sem hún var viðstödd þegar 
Tiger Woods fagnaði sigri. Að hans 
mati átti það ekki að koma henni á 
óvart að hann myndi sigra – slíkt 
væri venja frekar en undantekning.

Hank Haney, fyrrum þjálfari Tigers Woods, gaf út bók á 
dögunum þar sem hann fjallar um þann tíma sem hann 
var aðalþjálfari besta kylfings heims. Haney og Tiger 
Woods voru nánir samstarfsfélagar á árunum 2004-2010 en 
Haney sagði upp störfum skömmu eftir að upp komst um 
framhjáhald Tigers Woods í lok ársins 2009. Árangur þeirra 
var góður því Tiger Woods sigraði á alls sex stórmótum 
og 30 PGA-mótum á meðan hinn 57 ára gamli Haney var 
aðalþjálfari hans. 

Kveikir umdeild bók 
neistann hjá Tiger Woods?

● AÐEINS ÞRÍR KYLFINGAR 
HAFA VARIÐ TITILINN Aðeins 16 
kylfingar hafa náð því að sigra oftar en 
einu sinni á Mastersmótinu. Jack Nicklaus 
á metið en hann á 6 græna jakka. Arnold 
Palmer og Tiger Woods koma þar næstir 
með alls 4. Aðeins þrír kylfingar hafa náð að 
verja titilinn á Masters. Bandaríkjamaðurinn 
Jack Nicklaus var sá fyrsti en hann sigraði 
árið 1965 og 1966. Englendingurinn Nick 
Faldo var annar í röðinni, 1989 og 1990. Og 
Tiger Woods er sá þriðji en hann varði titil-
inn 2002.  Tölfræðin er því ekki með Suður-
Afríkumanninum Charls Schwartzel fyrir tit-
ilvörnina. Schwartzel sýndi enga snilldar-
takta um sl. helgi á Shell-meistaramótinu í 
PGA-mótaröðinni en þar komst Suður-Afr-
íkumaðurinn ekki í gegnum niðurskurðinn 
þegar keppni var hálfnuð. 

MARGFALDIR SIGURVEGARAR Á MASTERSMÓTINU

Jack Nicklaus 6 sinnum 1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986
Arnold Palmer 4 sinnum 1958, 1960, 1962, 1964
Tiger Woods 4 sinnum 1997, 2001, 2002, 2005
Jimmy Demaret 3 sinnum 1940, 1947, 1950
Sam Snead 3 sinnum 1949, 1952, 1954
Gary Player 3 sinnum 1961, 1974, 1978
Nick Faldo 3 sinnum 1989, 1990, 1996
Phil Mickelson 3 sinnum 2004, 2006, 2010
Horton Smith 2 sinnum 1934, 1936
Byron Nelson 2 sinnum 1937, 1942
Ben Hogan 2 sinnum 1951, 1953
Tom Watson 2 sinnum 1977, 1981
Seve Ballesteros 2 sinnum 1980, 1983
Bernhard Langer 2 sinnum 1985, 1993
Ben Crenshaw 2 sinnum 1984, 1995
José María Olazábal 2 sinnum 1994, 1999

Hank Haney og Tiger Woods náðu góðum 
árangri á meðan þeir unnu saman. Woods 
sigraði á sex risamótum og yfir 30 PGA-
mótum á árunum 2004-2010.

Charl Schwartzel er ekki með tölfræð-
ina með sér í titilvörninni á Augusta. 

1.  Luke Donald, England  9.70 stig
2.  Rory McIlroy, Norður-Írland  9.59 stig
3.  Lee Westwood,England  7.76 stig
4.  Hunter Mahan, Bandaríkin  5.75 stig
5.  Steve Stricker, Bandaríkin  5.67 stig
6.  Martin Kaymer, Þýskaland  5.64 stig
7.  Tiger Woods, Bandaríkin  5.53 stig
8.  Charl Schwartzel, Suður-Afríka  5.09 stig
9.  Justin Rose, England 5.06 stig

10.  Webb Simpson, Bandaríkin  5.03 stig
11.  Jason Day, Ástralía  4.97 stig
12.  Dustin Johnson, Bandaríkin  4.92 stig
13.  Adam Scott, Ástralía  4.87 stig
14.  Phil Mickelson, Bandaríkin  4.82 stig
15.  Graeme McDowell, Norður-Írland  4.80 stig
16.  Bubba Watson, Bandaríkin  4.56 stig
17.  Bill Haas, Bandaríkin  4.51 stig
18.  Matt Kuchar, Bandaríkin  4.46 stig
19.  Keegan Bradley, Bandaríkin  4.29 stig
20.  Nick Watney, Bandaríkin  4.18 stig

20 EFSTU Á 
HEIMSLISTANUM

Í kvöld hefst Mastersmótið með 
óformlegum hætti þegar keppt 
verður á par 3 holu velli sem stað-
settur er á Augusta-vellinum.  
Keppnin fór fyrst fram árið 1960 
á velli sem tekinn var í notkun 
árið 1958. Kepp-
endur eru frek-
ar afslappaðir 
yfir þessu móti 
og leyfa jafnvel 
börnum sínum 
að taka þátt 
með ýmsum 
hætti. George 
Cobb golfvalla-
arkitekt og Clifford Roberts, fyrr-
um formaður Augusta, sáu um að 
hanna völlinn.  Þeir sem keppa á 
þessu móti eru keppendur Mast-
ersmótsins í ár, fyrrum sigurveg-
arar Mastersmótsins sem eru ekki 
keppendur í ár, auk heiðursgesta. 
Völlurinn er par 27 og er rétt um 
1.000 metrar að lengd. Tvær tjarn-
ir eru áberandi á þessum velli. 
Luke Donald frá Englandi sigr-
aði á par 3 holu mótinu í fyrra – en 
það hefur aldrei gerst að sigurveg-
ari á par 3 holu mótinu hafi fengið 
græna jakkann í kjölfarið. Það bíða 
flestir eftir því að þessari „bölv-
un“ verði létt af par 3 holu mótinu. 

Keppendur hafa farið holu í 
höggi 73 sinnum á mótinu og met 
var sett árið 2002 þegar fimm 
kylfingar fóru holu í höggi. Vall-
armetið er 20 högg eða -7, og því 
meti deila þeir Art Wall (1965) and 
Gay Brewer (1973). Sýnt verður frá 
par 3 holu mótinu í fyrsta sinn á Ís-
landi í ár og hefst útsendingin kl. 
19 á Stöð 2 sport í kvöld. 

Par 3 holu mótið 
– létt upphitun

Luke Donald
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GRÆNN JAKKI OG KRISTALSSKÁL
Sigurvegari Meistaramótsins ár hvert 
klæðist forláta grænum jakka sem 
hann hefur til afnota í heilt ár eftir sig-
urinn. Hann er auk þess kominn í fá-
mennan hóp útvalinna sem fá boð í ár-
legan kvöldverð sem borinn er fram í 
Augusta National-klúbbnum ár hvert 
á þriðjudegi fyrir mótið sjálft eins og 
áður sagði. 

Jack Nicklaus er sá kylfingur sem 
oftast hefur haft tök á að hengja græna 
jakkann upp í fataskápinn heima hjá 
sér, en hann hefur borið sigur úr býtum 
á mótinu alls sex sinnum. Á hæla hans 
koma Tiger Woods og Arnold Palmer, 
sem báðir hafa unnið fjórum sinnum. 
Woods á þó enn möguleika á að gera til-
kall til jakkans góða.

Jakkarnir hafa verið veittir ár hvert 
frá 1949, en auk sigurvegara eru það 
einungis meðlimir Augusta National-
klúbbsins sem geta státað sig af eign-

arhaldi á grænum jakka. Það er sig-
urvegarinn frá árinu áður sem sér um 
að aðstoða nýkrýndan meistara við að 
komast í nýja jakkann. Um jakkaeign-
ina gilda þó einhverjar reglur. Ekki er 
til dæmis í boði að spóka sig um í jakk-
anum árum saman eftir sigurinn, því 
honum verða kylfingarnir að skila eftir 
árið. Þeir fá þó að bregða sér í jakkann 
þegar þeir heimsækja klúbbinn.

Auk jakkans títtnefnda er sigurveg-
arinn leystur út með peningagjöf. Hún 
hefur orðið nokkuð ríflegri með árunum 
og hefur upphæðin sérstaklega hækkað 
síðastliðin ár. Horton Smith fór fyrstur 
með sigur úr býtum árið 1934 og taldi 
verðlaunaféð þá 1.500 dollara. Sigur-
vegari mótsins í fyrra, Charl Schwart-
zel, fékk hins vegar í sinn hlut tæpar 
1,5 milljónir dollara eða sem nemur 180 
milljónum króna. 

Þá eru ótaldir kristalsgripir sem 
keppendum getur áskotnast eftir gott 
gengi meðan á mótinu stendur. Sá spil-
ari sem er með fæst högg eftir hvern 
dag fær að launum forlátan kristals-
vasa, hver kylfingur sem nær erni á 
mótinu fær að launum tvo kristalsbik-
ara og sigurvegari par 3-mótsins er 
leystur út með kristalsskál.

Og ef peningagjafir, grænn jakki og 
kristalsgripir eru ekki nóg geta sigur-
vegarar mótsins glaðst yfir því að hafa 
með sigrinum á Meistaramótinu tryggt 
sér sjálfkrafa þátttökurétt í hinum 
þremur stórmótum ársins: Opna banda-
ríska meistaramótinu, Opna breska 
meistaramótinu og PGA-mótinu, auk 
þess að tryggja sér þátttöku í PGA-
mótaröðinni til næstu fimm ára.

EKKI FYRIR ALLA 
Fyrst var sjónvarpað frá Meistara-
mótinu á CBS-sjónvarpsstöðinni árið 
1956, þá voru notaðar sex myndavélar 
til að mynda viðureignir á síðustu fjór-
um brautunum. Umfangið hefur aukist 
jafnt og þétt með árunum, og aðgengi 
kvikmyndatökumanna og fréttamanna 
orðið sífellt meira eftir því sem hæst-
ráðendur hjá Augusta National-klúbbn-
um veita meiri tilslakanir.

Aðgangur að mótinu í formi að-
gangsmiða er ekki á allra færi. Þó eru 
aðgöngumiðarnir ekki svo ýkja dýrir, 
miðað við íþróttaviðburði af þessari 
stærðargráðu, heldur er framboð miða 
afar takmarkað. Sækja þarf um að-
göngumiða með allt að árs fyrirvara og 
svo er dregið af handahófi úr umsókn-
um. Og þetta á eingöngu við um aðgang 
að upphitunarmótinu. Miðar á keppnina 
sjálfa standa eingöngu skráðum liðs-
mönnum Augusta National-klúbbsins til 
boða. Í ár var þó gerð örlítil undantekn-
ing á því og ákveðið var að gefa nokkra 
miða á bæði æfingadaga og keppnina 
sjálfa til almennings.

Það var áhugamanna kylfingurinn 
og Bandaríkjamaðurinn Bobby 
Jones sem stóð fyrir stofnun 
mótsins, í samstarfi við kollega 
sinn Clifford Roberts í byrjun 
fjórða áratugar síðustu aldar. 
Þeir byrjuðu á að festa kaup á 
landsvæði í Augusta í Georgíuríki í 
Bandaríkjunum. Þar langaði Bobby 
að einbeita sér að uppbyggingu 
nýs vallar eftir að hafa sjálfur lagt 
kylfuna á hilluna.

Bobby, eða Robert Tyre Jones Jr., er 
einn þekktasti áhugamannakylfingur 
sögunnar. Hann var lærður lögfræð-
ingur og starfaði sem slíkur lengst af. 
Hann þótti þó afburðakylfingur og 
vann til að mynda Opna bandaríska 
meistaramótið fjórum sinnum. Hann 
þótti með eindæmum réttsýnn og heið-
arlegur og þekkt varð þegar hann lét 
sjálfur dómara vita af því að hann 
hefði rekið kylfu sína í boltann á velli. 
Tilkynningin kostaði hann tvö högg og 
þar með sigurinn á umræddu móti, en 
viðbrögð hans þykja einkennandi fyrir 
drengskap hans.

Það þykir viðeigandi í ljósi uppruna 
Meistaramótsins að halda tengslum 
við áhugamenn í golfinu og ár hvert er 
sigurvegurum frá móti áhugamanna 
boðin þátttaka. Þá leikur núverandi 
sigurvegari í Bandaríska áhugamanna-
mótinu alltaf í sama hópi og sigurveg-
ari Meistaramótsins frá síðasta ári, 
fyrstu tvo daga mótsins.

Auk þess fá þeir kylfingar sem 
manna fimmtíu efstu sæti heimslistans 
í golfi boð um að taka þátt í Meistara-
mótinu ár hvert. Þá öðlast fyrrverandi 
sigurvegarar á mótinu þátttökurétt til 
æviloka. Þau vinsamlegu tilmæli hafa 
þó borist frá hæstráðendum í Augusta 
National-klúbbnum að fyrrum sigur-
vegarar sem komnir eru af léttasta 
skeiði nýti sér ekki þennan þátttöku-
rétt sinn.

GRASINU SKIPT ÚT
Fyrsta mótið var svo haldið í mars árið 
1934 þar sem holur 10 til 18 voru leikn-
ar sem fyrstu 9 holurnar og holur 1 til 
9 þær síðari. Því var svo víxlað árið 
eftir og hefur það fyrirkomulag hald-
ist allar götur síðan. Ólíkt helstu stór-
mótum heims í golfi er Meistaramótið 
nefnilega alltaf spilað á sama vellinum, 
Augusta National-vellinum, sem hann-
aður var af Bobby Jones í samstarfi við 
vallarhönnuðinn Alister MacKenzie. 

Völlurinn hefur þó tekið talsverðum 
breytingum frá því að hann var fyrst 
opnaður árið 1933. Fjölmargir vallar-
hönnuðir hafa lagt hönd á plóg í gegn-
um tíðina þegar flatirnar hafa verið 
endurbyggðar og endurhannaðar og 
nýir teigar teknir í notkun. Allt gert 
til þess að mæta nýjum viðmiðum sem 
afrekskylfingar síðari ára hafa sett. 

Skipt hefur verið um gras á flötun-
um, á áttunda áratug síðustu aldar var 
grófu Bermúdagrasi skipt út fyrir fín-
legra Bermúdagras til að jafna flötina. 
Í byrjun níunda áratugarins var svo 
língresi sáð í allan völlinn, enda þótti 
þá fullsannað að sú tegund puntgrasa 
hentaði best fyrir pútt-flatirnar.

Um miðjan áttunda áratuginn var 
svo skipt um sand í öllum sandgryfj-
um vallarins og hinn einkennandi hvíti 
feldspat-sandur fluttur inn frá Norð-
ur-Karólínu og látinn fylla gryfjurnar.

VINNINGSHAFAR VELJA MATINN
Líkt og alsiða er í golfíþróttinni eru 
hefðirnar í hávegum hafðar og á því er 
engin undantekning á Meistaramótinu. 
Frá árinu 1963 hefur mótið talist form-
lega hafið þegar einhver goðsögn úr 
golfheiminum tekur fyrsta höggið á 
fyrstu holunni.

Þá hefur kvöldverður grænklæddra 
fyrrum sigurvegara og útvalinna liðs-
manna Augusta National-klúbbsins 
öðlast sess sem órjúfanlegur hluti 
mótsins. Kvöldverðurinn var fyrst 
haldinn árið 1952 og hefur síðan þá 
verið blásið til hans árlega á þriðju-
deginum fyrir mótið sjálft. Sigurveg-
ari ársins áður er gestgjafi hverju 
sinni og fær að velja þá rétti sem 
bornir eru á borð. Þar reyna gestgjaf-
ar oftar en ekki að kynna fyrir við-
stöddum þekkta rétti frá heimalandi 
sínu. Það leggst eins og gengur mis-
vel í mannskapinn og voru víst ekki 
allir fyrrum meistararnir jafn ánægð-
ir þegar skoski gestgjafinn Sandy Lyle 
bauð árið 1989 upp á skoskan blóðmör 
(e. haggis). Tiger Woods fór alveg 
nýjar leiðir þegar hann bauð upp á 
McDonalds hamborgara árið 1998, en 
það þótti viðeigandi fyrir „ungling-
inn“ sem hafði sigrað með yfirburð-
um árið 1997. 

Árið 1960 var svo fyrst tekinn upp-
hitunarleikur á nýjum par 3-velli, sem 
síðan þá hefur verið leikinn á hverj-
um miðvikudegi fyrir keppnina. Þar 
reyna keppendur Meistaramótsins 
með sér í upphitunarleik á par 3 holu 
velli sem er við keppnisvöllinn. Ekki 
gefur árangur á þessum upphitunar-
leik víst mikla vísbendingu um gengi 
á mótinu sjálfu, en það hefur aldrei 
gerst í sögu keppninnar að sami kylf-
ingur hafi unnið miðvikudagsmótið og 
Meistaramótið sjálft. Skipulagið á par 
3-keppninni er talsvert óformlegra en 
mótið sjálft, og til dæmis er kylfingum 
leyfilegt að nota börnin sín sem kylfu-
sveina þennan tiltekna dag.

Ein hefð sem einnig hefur fest sig 
í sessi er að sigurvegari hvers móts 
ánafnar klúbbnum eina af kylfum 
sínum. Fyrir vikið hefur klúbburinn 
yfir að ráða úrvali af sögufrægum 
kylfum sem hvert golfsafn væri full-
sæmt af. 

Grænar flatir og grænstakkar
● Fjölmargir golfáhugamenn og -konur telja Meistaramótið í golfi vorboðann ljúfa, golfsumarið er á næsta leiti þegar þetta stórmót er haldið í Augusta 
National-golfklúbbnum í Bandaríkjunum aðra helgina í apríl ár hvert. Sögu mótsins má rekja aftur til ársins 1934 og fjölmargar hefðir hafa fest sig 
rækilega í sessi í tengslum við mótið í áranna rás. Þá er til mikils að vinna fyrir sigurvegarann sem auk verðlaunafjár fær að klæðast grænum jakka.

Phil Mickelson aðstoðar sigurvegara Meistaramótsins frá því í fyrra, Charl Schwartzel, við að klæðast jakkanum góða. 

Bobby Jones er einn sigursælasti kylfingur  allra tíma.  NORDICPHOTOS/GETTY

Skipulagið 
á par 3 
keppninni 
er talsvert 
óformlegra 
en mótið 
sjálft, og til 
dæmis er 
kylfingum 
leyfilegt að 
nota börnin 
sín sem 
kylfusveina 
þennan 
tiltekna 
dag.

● ALLIR Í HVÍTU  Ein af þeim mörgu hefðum sem ein-
kennir bandaríska meistaramótið í golfi er útbúnaður kylfu-
sveina. Þeim er öllum gert að klæðast hvítum klæðnaði, sem 
merktur er kylfingnum þeirra á bakinu. Auk þess eiga þeir að 
vera með sérstakar grænar derhúfur og í hvítum íþróttaskóm. 

Allt fram til ársins 1982 var keppendum gert að nýta 
þjónustu kylfusveina sem voru á mála hjá Augusta National-
klúbbnum og máttu því ekki nota sína eigin sveina. Það var 
jafnframt bundið í lög og reglur klúbbsins að allir kylfu-
sveinar klúbbsins skyldu vera svartir. 

Kylfusveinn sigurvegara fyrra árs fær ávallt að merkja sig 
tölustafnum 1. Hinir kylfusveinarnir fá svo númer eftir því í 
hvaða röð kylfingurinn þeirra skráði sig til leiks í mótið.

Tiger Woods og aðstoðarmaður hans, Joe 
LaCava, á æfingadegi fyrir Mastersmótið.  
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KOMAST STRÁKARNIR Á
ÓLYMPÍULEIKANA?

UNDANKEPPNI ÓL Í BEINNI FRÁ KRÓATÍU

216 KR. 
Á DAG

Stöð 2 Sport og fylgistöðvar

 KAUPTU ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Ísland - Chile, föstudag kl. 18.05
Ísland - Japan, laugardag kl. 16.05 
Ísland - Króatía, sunnudag kl. 15.50  

Í

Ekkert kemur til greina nema sigur hjá íslenska landsliðinu.
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Ísland - Króatía, sunnudag kl. 15.50
TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT OG FYLGSTU MEÐ STRÁKUNUM OKKAR!

Miðvikudag kl. 19.00  (Par 3 keppni)
Fimmtudag kl. 19.00
Föstudag kl. 20.00
Laugardag kl. 19.30
Sunnudag kl. 18.00

MASTERS FYRSTA RISAMÓT ÁRSINS í beinni

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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HLYNUR BÆRINGSSON 
TIGER WOODS 
Körfuknattleiksmaðurinn Hlynur Bæringsson, sem 
leikur með sænska liðinu Sundsvall, hefur aðeins 
verið að fikra sig áfram í golfíþróttinni en hann 
hefur trú á því að Tiger Woods standi uppi sem 
sigurvegari á Mastersmótinu í ár. „Ég hef trú á því 
að Tigerinn fari aftur í gang. Hann hefur eins og 
allir vita ekki náð fyrri getu eftir alla skandalana 

og verið í miklu basli. Ég hef mikla samúð með mönnum sem eru í 
basli á golfvellinum, enda þekki ég eingöngu þá hliðina á sportinu, 
að ströggla. En eins og ég trúi á að einn daginn muni mínir sönnu 
golfhæfileikar skína í gegn, þá trúi ég því að Tiger nái loksins að 
að nálgast fyrri styrk og það mun skila honum sigri í mótinu,“ segir 
Hlynur Bæringsson. 

SIGURÐUR HLÖÐVERSSON 
RORY MCILROY 
Sigurður Hlöðversson eða  „Siggi Hlö“ er gríðar-
lega áhugasamur kylfingur og hann ætlar að 
fylgjast vel með Mastersmótinu. Útvarpsmað-
urinn efast um að Tiger Woods nái að landa sigri 
í fimmta sinn á ferlinum. „Ég veit að allra augu 
beinast að Tiger vegna þess að hann náði loksins 
að vinna mót. Ég sá hann reyndar vinna þetta 

sama mót árið 2009 þegar ég fór og elti hann á Bay Hill. Held að það 
hafi verið síðasta mótið sem hann vann. Ég held að hann vinni ekki 
Masters í ár, hann á við smá meiðsli að stríða og er ekki enn kominn í 
sitt besta form. Ég held með Rory McIlroy, finnst hann vera sá sem er 
að taka við keflinu af Tiger næstu 10 árin. Hann hefur þroskast mikið 
sem leikmaður og nú held ég að græni jakkinn verði hans. Margir tala 
um að Phil Michelson muni gera harða hríð að jakkanum en ég spái 
að hann annaðhvort komist ekki í gegnum niðurskurðinn eða rétt 
merji það að komast áfram,“ segir Siggi Hlö. 

RÍKHARÐUR DAÐASON
RORY MCILROY 
Norður-Írinn Rory McIlroy er efstur á listanum hjá 
Ríkharði Daðasyni, fyrrum landsliðsframherja í 
knattspyrnu. Ríkharður hefur eins og margir aðrir 
afreksíþróttamenn fengið mikla golfdellu eftir að 
ferlinum lauk. „Rory McIlroy sýndi í fyrra að hann 
getur spilað á Augusta, þó hann hafi skort reynslu 
til að klára mótið. Hann kom gríðarlega öflugur 

til baka aðeins nokkrum vikum síðar og rúllaði yfir samkeppnina á 
US Open þegar hann vann með 8 höggum. Jafnframt hefur hann 
verið að spila vel undanfarið og fór í fyrsta sinn í efsta sæti heims-
listans þegar hann vann Honda Classic um daginn og lenti í þriðja 
sæti vikuna á eftir á Cadillac Championship. Rory McIlroy fær græna 
jakkann í fyrsta sinn á sunnudaginn,“ segir Ríkharður Daðason. 

EYJÓLFUR KRISTJÁNSSON 
TIGER WOODS 
Tónlistarmaðurinn Eyjólfur Kristjánsson er ekki í 
vafa um hver sigrar á Mastersmótinu í ár og hann 
hefur trú á reynslumiklum bandarískum kylf-
ingum. „Þetta er mjög einfalt. Tiger Woods sigrar. 
Hann er nú á ný kominn með gamla blóðbragðið 
í munninn, Phil Mickelson kemur þar næst í 
kjölfarið,“ segir Eyjólfur Kristjánsson en hann hefur 

stundað golfíþróttina af krafti og er án efa einn sá allra besti úr röðum 
tónlistarmanna á Íslandi. Eða svo segir sagan. 

Það hefur sjaldan ríkt eins mikil eftirvænting fyrir 
fyrsta risamót ársins í golfi enda margir líklegir til 
þess að gera atlögu að titlinum. Veðbankar eru flest-
ir með Tiger Woods sem líklegan sigurvegara en 
ungstirnið Rory McIlroy frá Norður-Írlandi er einn-
ig ofarlega á þeim lista. Ekki má gleyma Englend-
ingunum Luke Donald og Lee Westwood en þeir eru 
í hópi þeirra sem hafa aldrei náð að sigra á risamóti 
á ferlinum. Donald er í efsta sæti heimslistans en 

Westwood er í því þriðja. Skiptar skoðanir eru um 
hver muni standa uppi sem sigurvegari en viðmæl-
endur Fréttablaðsins hafa aðeins trú á því að tveir 
kylfingar komi til greina sem sigurvegar. Og það 
kemur víst fáum á óvart að þeir eru Tiger Woods og 
Rory McIlroy.  Fréttablaðið fékk nokkra áhugasama 
kylfinga til þess að spá fyrir um sigur vegarann í ár, 
en spámennirnir eru allir þekktir fyrir aðra hluti 
en golf. 

Hnífjöfn barátta milli Tigers 
Woods og Rory McIlroy

Bestu kylfingar heims sem enn 
hafa ekki náð að landa sigri á einu 
af stórmótunum fjórum vilja alls 
ekki bera þann titil að vera „sá 
besti“ sem hefur ekki náð risa-
titli. Phil Mickelson var ótrúlega 
lengi með þennan titil þar til hann 
náði loksins að vinna Mastersmót-
ið árið 2004. Jason Day frá Ástral-
íu og landi hans Adam Scott voru 
líklegir til afreka á Mastersmótinu 
í fyrra ásamt Norður-Íranum Rory 
McIlroy – en sá síðastnefndi var 
með fjögurra högga forskot fyrir 
lokadaginn. Allir vita hvernig það 
endaði en McIlroy svaraði fyrir 
sig átta vikum síðar þegar hann 
vann Opna bandaríska meistara-
mótið með yfirburðum. 

Golfsérfræðingurinn Justin 
Ray, sem skrifar fyrir bandaríska 
fréttavefinn ESPN, hefur reiknað 

út hvaða 10 kylfingar skipa listann 
sem enginn vill vera á. „Næstum 
því sigurvegari á stórmóti-list-
inn“. 

Eins og gefur að skilja bein-
ist athyglin að Englendingunum 
Luke Donald og Lee Westwood 
sem skipa 1. og 3. sæti heims-
listans. Þeir hafa enn ekki náð 
að brjóta ísinn en sá sem skipar 
efsta sæti á þessum lista er Spán-
verjinn Sergio Garcia. Á ferlinum 
hefur Garcia náð þeim árangri að 
enda 17 sinnum á meðal 10 efstu 
á stórmóti. Frá árinu 2000 hefur 
Garcia verið í þriðja sæti eða ofar 
fyrir lokadaginn á sex stórmót-
um. Garcia hefur ekki gert nein-
ar rósir á Mastersmótinu á und-
anförnum árum – reyndar hefur 
hann ekki endað ofar en 35. sæti 
frá árinu 2004. 

Hver er efstur á „næstum því“ listanum?

● NÆSTUM ÞVÍLISTINN ER ÞANNIG SKIPAÐUR
STIGAÚTREIKNINGURINN ER BYGGÐUR Á 
ÚTREIKNINGUM TÖLFRÆÐITEYMIS ESPN
 1. Sergio Garcia ...........................Spánn ....................... 34,2 stig
 2. Lee Westwood .........................England ................. 31,8 stig
 3. Steve Stricker ..........................Bandaríkin ............24,9 stig 
 4. Dustin Johnson ......................Bandaríkin ....................21 stig 
 5. Luke Donald .............................England .................... 20,3 stig
 6. Adam Scott ................................Ástralía ...................... 20,2 stig 
 7. Jason Day ...................................Ástralía ...................... 18,7 stig 
 8. K.J. Choi .......................................Suður-Kórea ........... 18,3 stig 
 9. Miquel Angel Jimenez .......Spánn ........................ 16,1 stig 
 10. Nick Watney ..............................Bandaríkin ............... 14,9 stig

Rory McIlroy og Tiger Woods 
verða án efa í baráttunni um 
græna jakkann.

Sergio Garcia
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Ein af fjölmörgum hefðum á Meist-
aramótinu er að sigurvegari frá 
árinu áður býður í mat í aðdrag-
anda mótsins. Þessi hefð komst 
á árið 1952 og hefur haldist allar 
götur síðan. Í ár var því komið að 
Charl Schwartzel að velja matinn-
sem borinn var á borð fyrir kepp-
endur og  fáeina útvalda í Agusta-
klúbbnum í gærkvöldi.

Schwartzel, sem er frá Suður-
Afríku, sendi inn beiðni til hæst-
ráðenda hjá klúbbnum um að fá 
að halda óformlegri veislu en tíðk-
ast við þessi tímamót. Grillið ætti 
að vera í aðalhlutverki og þar yrðu 

framreiddar steikur, lambakjöt og 
pylsur.

Matseðlarnir hafa verið afar 
fjölbreyttir í gegnum tíðina, og 
reyna sigurvegararnir oftar en 
ekki að flétta matarhefðir heima-
landsins inn í matseðilinn. Þannig 
bauð Englendingurinn Nick Faldo 
árið 1997 upp á fisk og franskar 
og Skotinn Sandy Lyle bauð upp á 
skoskan blóðmör (e. haggis) árið 
1989. Tiger Woods leitaði svo á 
náðir McDonalds þegar hann fékk 
að ráða ferðinni árið 1998, en þá var 
einfaldlega boðið upp á ostborgara, 
franskar og mjólkurhristing.

Grill, blóðmör 
og ostborgarar

Charl Schwartzel bauð upp á grillstemningu í anda Suður-Afríku á Augusta. 

MASTERS VORTILBOÐ
FRÍR KASSI AF PRO V1 OG FRÍ SÉRMERKING

MASTERS golfmótið markar oft á tíðum upphaf golftímabilsins á Íslandi
Titleist ProV1 er vinsælasti boltinn á MASTERS

PANTAÐU 3 KASSA AF SÉRMEKTUM TITLEIST PRO V1 EÐA PRO V1X
Í NÆSTU GOLFVERSLUN OG ÞÚ FÆRÐ FJÓRÐA KASSANN FRÍTT

FRÍ MERKING* OG FRÍR KASSI  |  BOLTAR AFHENTIR 16. APRÍL – 7. MAÍ

TILBOÐIÐ GILDIR FRÁ 30. MARS – 20. APRÍL  |  ALLIR KASSAR Í SÖMU GERÐ OG MEÐ SÖMU MERKINGU
*1-3 LÍNUR AF TEXTA – HÁMARK 17 STAFIR Í LÍNU – HÁSTAFIR Í RAUÐU EÐA SVÖRTU – ÍSLENSKIR STAFIR Í BOÐI 

Verðlaunaféð á Mastersmótinu er gríðar-
lega hátt en þeir sem komast í gegnum nið-
urskurðinn skipta á milli sín rétt tæplega 
einum milljarði kr. eða 8 milljónum Banda-
ríkjadala. Sigurvegarinn fær rétt rúmar 
180 milljónir kr. og græna jakkann að sjálf-
sögðu. Verðlaunaféð hefur hækkað jafnt og 
þétt á undanförnum áratugum. Tom Watson 

fékk 60.000 Bandaríkjadali fyrir sigurinn á 
mótinu árið 1981 eða rétt um 7,5 milljónir kr. 
Sá sem endar í 30. sæti á mótinu í ár má gera 
ráð fyrir að fá þessa upphæð í dag. Frá árinu 
1999, þegar Spánverjinn José María Olazábal 
sigraði á Mastersmótinu í annað sinn á ferl-
inum, hefur verðlaunaféð fyrir efsta sætið á 
mótinu hækkað um helming. 

Grænn jakki og 180 milljónir kr
GRÍÐARLEG HÆKKUN Á VERÐLAUNFÉ...

Ár Meistari Land Árangur Verðlaunafé $ Verðlaunafé kr.
2011 Charl Schwartzel −14 $ 1.440.000,00 181.440.000 kr.
2010 Phil Mickelson (3) −16 $ 1.350.000,00 170.100.000 kr.
2009 Ángel Cabrera −12 $ 1.350.000,00 170.100.000 kr.
2008 Trevor Immelman −8 $ 1.350.000,00 170.100.000 kr.
2007 Zach Johnson 1 $ 1.305.000,00 164.430.000 kr.
2006 Phil Mickelson (2) −7 $ 1.260.000,00 158.760.000 kr.
2005 Tiger Woods (4) −12 $ 1.260.000,00 158.760.000 kr.
2004 Phil Mickelson −9 $ 1.117.000,00 140.742.000 kr.
2003 Mike Weir −7 $ 1.080.000,00 136.080.000 kr.
2002 Tiger Woods (3) −12 $ 1.008.000,00 127.008.000 kr.
2001 Tiger Woods (2) −16 $ 1.008.000,00 127.008.000 kr.
2000 Vijay Singh −10 $ 828.000,00 104.328.000 kr.
1999 José María Olazábal (2) −8 $ 720.000,00 90.720.000 kr.
1998 Mark O’Meara −9 $ 576.000,00 72.576.000 kr.
1997 Tiger Woods −18 $ 486.000,00 61.236.000 kr.
1996 Nick Faldo (3) −12 $ 450.000,00 56.700.000 kr.
1995 Ben Crenshaw (2) −14 $ 396.000,00 49.896.000 kr.
1994 José María Olazábal −9 $ 360.000,00 45.360.000 kr.
1993 Bernhard Langer (2) −11 $ 306.000,00 38.556.000 kr.
1992 Fred Couples −13 $ 270.000,00 34.020.000 kr.
1991 Ian Woosnam −11 $ 243.000,00 30.618.000 kr.
1990 Nick Faldo (2) −10 $ 225.000,00 28.350.000 kr.
1989 Nick Faldo −5 $ 200.000,00 25.200.000 kr.
1988 Sandy Lyle −7 $ 183.800,00 23.158.800 kr.
1987 Larry Mize −3 $ 162.000,00 20.412.000 kr.
1986 Jack Nicklaus (6) −9 $ 144.000,00 18.144.000 kr.
1985 Bernhard Langer −6 $ 126.000,00 15.876.000 kr.
1984 Ben Crenshaw −11 $ 108.000,00 13.608.000 kr.
1983 Seve Ballesteros (2) −8 $ 90.000,00 11.340.000 kr.
1982 Craig Stadler −4 $ 64.000,00 8.064.000 kr.
1981 Tom Watson (2) −8 $ 60.000,00 7.560.000 kr.

Hord W. Hardin, for-
maður Augusta, horfir á 
þegar Spánverjinn Seve 
Ballesteros klæðir Banda-
ríkjamanninn Tom Watson  í 
græna jakkann árið 1981. 

NORDICPHOTOS/GETTY
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KEPPENDALISTINN

Alls eru 92 kylfingar með 
keppnis rétt á 76. Mastersmótinu. 
Kylfingarnir eru bandarískir 
nema annað sé tekið fram. Kepp-
endalistinn er þannig skipaður: 

Aaron Baddeley (Ástralía)
Sang-moon Bae (Suður-Kórea)
Thomas Bjorn (Danmörk)
Keegan Bradley
Jonathan Byrd
Angel Cabrera (Argentína)
Patrick Cantlay
Paul Casey (England)
Kevin Chappell
K. J. Choi (Suður-Kórea)
Stewart Cink
Tim Clark (Suður-Afríka)
Darren Clarke (Norður-Írland)
Fred Couples
Ben Crane
Ben Crenshaw
Jason Day (Ástralía)
Luke Donald (England)
Jason Dufner
Simon Dyson (England)
Gonzalo Fernandez-Castano (Spánn)
Ross Fisher (England)
Rickie Fowler
Harrison Frazar
Jim Furyk
Sergio Garcia (Spánn)
Robert Garrigus
Lucas Glover
Bill Haas
Anders Hansen (Danmörk)
Peter Hanson (Svíþjóð)
Padraig Harrington (Írland)
Charles Howell III
Trevor Immelman (Suður-Afríka)
Ryo Ishikawa (Japan)
Fredrik Jacobson (Svíþjóð)
Miguel Angel Jimenez (Spánn)
Dustin Johnson
Zach Johnson
Robert Karlsson (Svíþjóð)
Martin Kaymer (Þýskaland)
Kyung-Tae Kim (Suður-Kórea)
Kelly Kraft
Matt Kuchar
Martin Laird (Skotland)
Bernhard Langer (Þýskaland)
Paul Lawrie (Skotland)
Randal Lewis
Sandy Lyle (Skotland)
Bryden Macpherson (Ástralía)
Hunter Mahan
Hideki Matsuyama (Japan)
Graeme McDowell (Norður-Írland)
Rory McIlroy (Norður-Írland)
Phil Mickelson
Corbin Mills
Larry Mize
Edoardo Molinari (Ítalía)
Francesco Molinari (Ítalía)
Kevin Na
Geoff Ogilvy (Ástralía)
Sean O'Hair
Jose Maria Olazabal (Spánn)
Mark O'Meara
Louis Oosthuizen (Suður-Afríka)
Ryan Palmer
Ian Poulter (England)
Alvaro Quiros (Spánn)
Chez Reavie
Justin Rose (England)
Rory Sabbatini (Suður-Afríka)
Charl Schwartzel (Suður-Afríka)
Adam Scott (Ástralía)
John Senden (Ástralía)
Webb Simpson
Vijay Singh (Fijí)
Brandt Snedeker
Craig Stadler
Scott Stallings
Kyle Stanley
Brendan Steele
Henrik Stenson (Svíþjóð)
Steve Stricker
David Toms
Bo Van Pelt
Scott Verplank
Johnson Wagner
Nick Watney
Bubba Watson
Tom Watson
Mike Weir (Kanada)
Lee Westwood (England)
Mark Wilson
Gary Woodland
Tiger Woods
Ian Woosnam (Wales)
Y. E. Yang (Suður-Kórea)

Charl Schwartzel frá Suður-
Afríku hefur titil að verja á Mast-
ersmótinu og samkvæmt venju 
mun hann vera í ráshóp með sig-
urvegaranum á bandaríska áhuga-
mannameistaramótinu, Kelly 
Kraft, fyrstu tvo keppnisdag-
ana. Bandaríkjamaðurinn Keeg-
an Bradley verður með þeim í rás-
hóp en hann sigraði á PGA-meist-
aramótinu í fyrra. Tiger Woods 
verður í ráshóp með Spánverj-
anum Miguel Angel Jimenez og 

Sang-Moon Bae frá Suður-
Kóreu. Rory McIlroy verður í 
ráshóp með Argentínumanninum 
Angel Cabrera og Bandaríkja-
manninum Bubba Watson. Aðrir 
áhugaverðir ráshópar: (Phil Mick-
elson, Hunter Mahan, Peter Han-
son), (Luke Donald, Francesco 
Molinari, Nick Watney), (Fred 
Couples, Darren Clarke, Ryo Ishi-
kawa), (Vijay Singh, Lee Westwo-
od, Jim Furyk), (Zach Johnson, Ian 
Poulter, Patrick Cantlay).

Áhugamaður með meistaranum í ráshóp
Bubba Watson verður með 
Rory McIlroy í ráshóp fyrstu tvo 
dagana.
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BÍLAR &
FARATÆKI

Suzuki Grand Vitara Limited Diesel, 
06/2009 Ekinn 55þús. Bsk 5gíra, 
Leður, Glertopplúga ofl. Ásett Verð 
3.690.000.- Skipti möguleg á ódýrari

Hyundai I30 Comfort, 05/2008 Ekinn 
82þús. Ssk, Heilsársdekk, Ásett Verð 
1.890.000.- Skipti möguleg á ódýrari

Hyundai Getz 1.4 GLS, 06/2007 
Ekinn 90þús. bsk, Álfelgur. Ásett Verð 
1.290.000.- TILBOÐ 990.000.-

VORTEX HEITHÚÐUN Á PALLBÍLA. 
Bílahöllin-Bílaryðvörn hf. S: 587-1390

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með 

möguleika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

TOYOTA Auris sol hybrid/rafmagn. 
Árgerð 2011, ekinn 12 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.890.000. Rnr.131265. 
Toyota Kletthálsi s.570-5220

TOYOTA Land cruiser 90 lx 33”. Árgerð 
1999, ekinn 210 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.290.000. Rnr.180665. Toyota 
Kletthálsi s.570-5220

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Netbílar, Hlíðasmára 2 Er nú þegar 
orðin ein vinsælasta bílasalan í 
bænum. Beinið viðskiptunum til okkar 
það mun reynast yður happa drjúgt. 
Símakall til bílasala yðar útvegar yður 
fullar Upplýsingar. Sími 588-5300.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Suzuki GSX-R750. Árg ‘00, ek 24 þ.km, 
Ásett 790 þús, tilboðsverð 649 þús!!! 
Hjólið er eins og nýtt!! #203524

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

VIKING 1906 epic 9ft, FORTJALD, Hægt 
er að færa gashellur út, VERÐ 990 ÞÚS, 
TILBOÐSVERÐ 790 ÞÚS. er inni í sal hjá 
okkur Rnr.153776.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá og á staðinn, Komdu eða sendu 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nissan Patrol ‘92, 35” Góð dekk, ek. 
266 þ. Búið að fara í vél, ryðlaus. 740. 
þ. stgr. S. 895 0908

Til sölu Subaru Outback 2,5 vél, árg. 
‘98, 4x4, ek. 112 þ. ssk. Nýtt: bremsur, 
dekk, púst, tímareim, dráttarkr. Mjög 
gott eintak. V. 530 þ. S. 896 3044.

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas 
International srl, einum þekktasta 
framleiðanda á gas búnaði fyrir 
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað 
og ísetningu - sparið með MetanLán til 
allt að 48 mánaða. velras.is

Chrysler Town & Country, árg. ‘06. 
Ekinn 64 þús. míl. 3.8 lítra vél. Leður, 
lúga, DVD, rafm. í öllu, krókur o.fl. Vel 
með farinn. Verð 2.850.000. Uppl. í 
síma 899 0490.

Toyota Corolla Verso Árg.’07 1,8 Ssk. 
7 manna. Verð 1.600þús. Uppl. í s. 
693 2991

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út þinn 
bíl á www.islandus.is. Bjóðum einnig 
ódýrari nýja og notaða bíla frá helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. Islandus.is - S.5522000.

Toyota Yaris Terra
Árg. 2010, bensín 
Ekinn 38.500 km, beinsk.

1.990.000,-

MM Colt 1,5
Árgerð 2007, bensín
Ekinn 48.000 km, sjálfsk.

1.490.000,-

VW Polo Comfort 1,4 
Árgerð 2010, bensín
Ekinn 56.000 km, beinsk.

1.990.000,-

NÝLEGIR
GÆÐABÍLAR
Á GÓÐU VERÐI

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

Musso sport árg. 2004 ek. 72þ.km 
breyttur 35” Verð 1.3m simi 693 2991

Hyundai elektra árg’99 ný sk, ek166þ 
í topp standi. Verð 200þús sími.659 
7050

Til sölu Subaru Impreza árg.’98 verð 
300þús. Einnig corolla árg.’98 v300þús 
í góðu lagi. Uppl. í s. 898 1649.

Til sölu Nissan Terrano slx., bensín, 
árg. ‘97, beinsk., ekinn 240 þús. km. 
Þarfnast smá aðhlynningar, verð 300þ, 
er á Akranesi. Uppl. í síma 894-5210

Til sölu Isuzu Tropper árg 99,ek 240þ 
km. sk, 2013, 3,0 TDI, beinsk, 7 manna, 
aðeins 2 eigendur, verð 750þús, ath 
skipti, uppl. 898 2111

Tilboð óskast
Toyota corolla ‘97. Er til sýnis á Litlu 
bílasölunni. Ek. 205 þ. S. 776 1516

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is

NOTAÐIR 
BÍLAR

Ertu í leit að notuðum bíl á góðu verði?
Kíktu á heimasíðu okkar  - www.benni.is- wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Opið alla virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16.
Bílabúð Benna - Notaðir bílar - Bíldshöfða 10 - 587 1000 - benni.is
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9  - Reykjanesbæ - 420 3330

Bílar til sölu

Bílar til sölu
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 0-250 þús.

Sjálfskiptur!!!!
Toyota Corolla árg. 1995 1.3 vél ekinn 
249 þ. km sjálfskiptur 5 dyra CD ný 
heilsársdekk góður bíll verð 235.000 
stgr. uppl. í síma 861-7600.

TILBOÐ 250 ÞÚS!!!
RENAULT LAGUNA 1,6 16v árg’98 
ek.165 þús,5 gíra beinsk.5 dyra með 
stóru rúmgóðu skotti,eyðir litlu um 7 ltr, 
skoðaður 13 verð 380 þús TILBOÐ 250 
ÞÚS stgr! s.841 8955

 250-499 þús.

Súpertilboð 330 þús!
Passat ‘98 5gíra, bsk, EK. 226þús. 
Nýskoðaður 2013. Dráttarkrókur og 
heilsársdekk. Uppl. í s. 659 3459.

TILBOÐ 320 ÞÚS!
JEEP GRAND CHEROKEE 
LIMITED 5,2 V8 árg’96 4x4 
sjálfskiptur,leður,kastarar,infinity gold 
hljómtæki með cd og kasettu,cruise 
control,filmur,rafmagn í sætum, 
aksturstalva,fjarstyrðar samlæsingar ofl. 
gott eintak! verð 480 þús TILBOÐ 320 
ÞÚS s.841 8955

Primera 2001
 Tilboð 350 þús!

Nissan Primera árg 2001 ek.170 þús, 
beinskiptur,ný skoðaður 2013,álfegur, 
cd, ofl. góður bíll. ásett verð 520 þús 
TILBOÐ 350 ÞÚS s.841 8955

 1-2 milljónir

DIESEL Á TILBOÐI
Peugeot 407 DIESEL árg. 9/2006 ek. 
218 þ. km sjálfskiptur, 17” álfelgur, 
glertoppur, ný heilsársdekk, sko ‘13, 
nýtt hedd frá Bernhard. ek. 100 þús á 
sjálfssk. glæsilegur bíll í toppstandi verð 
1.890.000- TILBOÐ 1.290,000 uppl. í 
s. 861-7600. Möguleiki á allt að 600þ 
á visa rað.

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL !!!
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð ‘98-
’03 má alveg þarfnast smá lagfæringa 
uppl. s. 777 3077.

 Sendibílar

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is 
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Til sölu Knaus Sunliner 650. Sem nýr, 
18.000 km. Uppl. Sími 617 4549

Sólstóla álbox fyrir húsbíla. WWW. 
Álbox.is KE Málmsmíði Axarhöfða 18. 
Sími 696 3522 og 587 0626.

 Mótorhjól

 Fjórhjól

Suzuki KingQuad700 ek1400, sjálfsk, 
hlífðarplötur, hiti í handf,stuðarar, 
dráttark, Lítið notað hjól í toppstandi. 
Verð 1250þ Uppl 898 1060

 Vélsleðar

Polaris Indie touring til sölu árg 00, lítið 
notaður og vel farinn tveggja manna 
ferðasleði, verð 350þ uppl. í síma 822 
- 8844

Til sölu snjósleði, SkiDoo Renegade 
800CC. Árg 2006, ekin 2400km. Mjög 
skemmtilegur alhliða sleði. Ásett verð 
750þús. Er einnig með vélsleðakerru, 
fæst saman á góðu verði. S. 6699830.

 Kerrur

Tvöföld vélsleðakerra, mjög rúmgóð, 
lokuð með þéttri yfirbyggingu og 
inniljósi. Hægt að koma tveim 
sexhjólum í kerruna. Ásett verð 690þús. 
Er einnig að selja vélsleða, fæst saman 
á góðu verði. S.6699830.

Brenderup 3250S Innanmál: 
250x142x35cm - Burðargeta: 600kg 
- Dekk: 13” - Verð kr. 285.000 m/VSK - 
Lyfta.is - 421 4037 - www.lyfta.is

 Hjólhýsi

Hobby 560 Ufe Prestige 
hjólhýsi 2007 árg

Hobby 560 Ufe Prestige hjólhýsi, keypt 
nýtt í maí 2007. Ýmsir aukahlutir fylgja 
með. Upplýsingar í síma 892 7512.

 Fellihýsi

11 feta Palomino
Palomino Yerling árg. 2000 11 
fet skoðað 2013 fortjald með dúk, 
gasmiðstöð, ísskápur, 2 gaskútar, 
grjótgrind, 2 sólarsellur, 12/220 
rafmagn verð 990.000- Uppl. í síma 
861 7600

 Vinnuvélar

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. S. 893 3573.

 Bílaþjónusta

Varahlutir í kerrur, mikið af íhlutum til 
kerrusmíða, nöf, öxlar, dekk á felgum, 
flexitorar, kúlutengi, ljós, rafkerfi og fl. 
Mikið úrval af kerrum frá Humbaur. 
www.topplausnir.is Smiðjuvegur 40, 
gul gata, s: 517 7718.

 Bátar

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

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU 
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

Vil kaupa nýlegan hraðbát undir 6m. 
Með 80-120 hp. utanborðsmótor. og 
setja Toyota Land Cruiser 90 árg ‘00 
uppí. Uppl í s. 893 3475

 Varahlutir

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, Renult, 
Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land Rover og 
fl. Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Ísetningar á varahlutum. Eldshöfða 6, 
110 RVK. Opið 09-18 og lau. 12-16.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99, 
Terrano ‘98, Ford 250 ‘99, Megane 
01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa ‘98, 
Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E ‘97. 
Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00. 
Transporter ‘99 Kaupi bíla til niðurrifs. 
sími 661 5270.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03, og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Garðaþjónusta 
Reykjavíkur 

 20% afsláttur fyrir eldri 
borgara.

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar 
Beðahreinsanir, Trjáfellingar, 
garðaúðanir, þökulagnir,sláttur, 
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og 
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775. 
Þórhallur S. 772 0864.

Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími: 848 
1723.

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Snyrtum og klippum allan trjágróður. 
Fáðu verðtilboð í síma 692-1962. Engi 
ehf.

 Bókhald

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

Skattframtöl 2012
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 897-1877. 
www.fob.is.

Bókhald, VSK, laun, ársreikningar 
og skattframtöl. Fagleg og vönduð 
þjónusta. Bókhaldsstofan Stapar ehf. S: 
456-2500 bstapar@bstapar.is

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Bjössi málari kemur 
húsinu í stand!

Geri tilboð í málningarvinnu utan 
húss sem innan. Einnig múr- og 
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S: 
896 4824 malarameistarar@simnet.is 
malarameistarar.is

 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

MALBIKSVIÐGERÐIR
Gerum tilboð ykkur að kostnaðarlausu.
Skiptið við gæðavottað fyrirtæki. 
Sími: 565-2030 
www.colas.is colas@colas.is 
ISO 9001 vottun

Ryð og lekavarnir 
á þökum!

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Byggingarfélagið Reisir Löggildir 
PACE Verktakar. Kristján S. 773 4441.

Hreinsa þakrennur, garð og tek að mér 
ýmis smærri verkefni. Uppl. í s. 847 
8704 eða manninn@hotmail.com

 Tölvur

 Nudd

NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101 
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

 Spádómar

SÍMASPÁ - EINKATÍMAR Uppl. í 
5543306 / 6630813

Spákonan Sirrý
Ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 552 4244 
& 823 6393.
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Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Malbikun og malbiksviðgerðir S 551 
4000 & 690 8000 www.verktak.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Fermingartilboð
15% afsláttur af öllum 
saltkristalslömpum. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata). Opið mán-fös 12-18, lau 
12-15. Sími 517-8060. ditto.is

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

 Eigum á lager stærðir, 200x200cm, 
217x217cm og 235x235cm. Lokin 
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg 
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin 
á markaðinum í dag.  Sími 777 2000 
www.heitirpottar.is

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Kílóverð 1700.- kr. Allar upplýsingar í 
s. 868 7204 eða á www.myranaut.is

Hjólavagnar til sölu. 30% afsláttur. 
www.hjolavagnar.is

 Óskast keypt

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
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Hringstigi Til sölu hringstigi með þverm. 
180 cm. og 330 cm búið að taka hann 
niður. Uppl.í síma 8974589

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S. 
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

 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

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl. 
í s. 616 6469. Nuddstofan Svæði 105 
Holtin.

NUDD OG HEILSA
FÓTAAÐGERÐIR + SOGÆÐANUDD 
upp fyrir hné. Vönduð vinna, líkþorn 
fjarlægð, sveppagreining og hreinsun. 
Opið frá 12-18 alla virka daga nema 
sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.is

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

 Dýrahald

Íslenski Fjárhundahvolpar
Til sölu 6 hvolpar, 3 rakkar og 3 
tíkur, fædd 11. desember 2011. 
Ættbókarfærðir og örmerktir. Fallegir 
hvolpar undan Birtu og Stefsstells Hávar. 
Birta er afkomandi Galtanes Greifa 
og Hávar er sonur Eir frá Keldnaholti, 
glæsilegri og marg verðlaunaðri tík. 
Uppl. s. 864 5853 og 846 8643.

Min Pinscher hvolpar til sölu Tilb til 
afhend eru bólusettir örmektir og 
heilsufarss. Uppl í 8599499 visa/euro 
kortalán

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Notaleg 3ja herbergja íbúð í kóp. með 
húsgögnum & útsýni. uppl. Ægir - 899 
1105

Herb. til leigu í Kóp. Laust. V. 30þ. á 
mán. + 2 mán. fyrirf. S. 868 7283

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.

 Sumarbústaðir

Til sölu vatnslóð í Skorradal, um er 
að ræða leigulóð. Upplýsingar í síma 
865 6982.

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaraðhúsnæði með innkeyrsludyrum 
óskast, 500 til 1200 m2. Fyrirtæki í 
rekstri til 20 ára vantar húsnæði á stór 
Reykjavíkursvæðinu til leigu fyrir 500 kr 
á fermeter. Áhugasamir senda e-mail á 
verkefni@nailart.is

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500.

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

 Bílskúr

25 fm. bílskúr með hita, á Háaleitisbraut 
til leigu. 25þús. á mán. án vatns. - 
sillah_6@hotmail.com uppl í s. 849 
8411

 Gisting

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

Stúdíó-íbúðir (hótelíbúðir) til leigu til 
lengri eða skemmri tíma í Bæjarhrauni 
16 í hfj. Uppl. í s. 899 7004.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Góð aukavinna
Leitum að hressu fólki, 18 ára og eldri, 
í tímabundin verkefni. Sveigjanlegur 
vinnutími og hægt að byrja strax. 
Árangurstengt með kauptryggingu. 
Skráning á www.pulsinn.com

Söluturn í rvk óskar eftir starfskrafti 
í hluta eða 100% starf. Uppl. 
magnus1220@hotmail.com

Óska eftir að ráða smiði og 
kranamann í mótauppslátt og 
uppsetningu á timburhúsi til starfa á 
höfðuborgarsvæðinu. Umsóknir með 
upplýsingar um fyrri störf sendist á 
tm.vinna@gmail.com

óskar eftir að ráða áreiðanlega 
og öfluga starfsmenn til starfa á 
hjólbarðaverkstæðum félagsins 

á höfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar veitir 

Dagur Benónýsson 
í síma 440 1030. 

Áhugasamir sæki um á 
www.n1.is

Höfnin - veitingahús
Nú er sumarið komið við sæinn og við 
þurfum að bæta við okkur duglegu og 
hressu fólki bæði í salinn og eldhúsið. 
Áhugasamir vinsamlega sendið okkur 
mail á hofnin@hofnin.is og/ eða komið 
á staðinn.

Óskum eftir að ráða starfsmann í 
75% starf í lítilli búð í Vesturbænum. 
Vinnutími frá 11-17. Áhugasamir sendi 
umsókn á braggabud@gmail.com

TILKYNNINGAR

 Fundir

Aðalfundur Reykjavíkur 
Akademíunnar

Félags sjálfstætt starfandi 
fræðimanna, verður haldinn 

föstudaginn 13. apríl kl. 
12:15 í fundarsal félagsins 
að Hringbraut 121, 4. hæð. 

Á dagskrá eru venjuleg 
aðalfundarstörf samkvæmt 

lögum félagsins og stjórnarkjör. 
Atkvæðisrétt á fundinum hafa 
félagsmenn sem eru viðstaddir 

og hafa greitt félagsgjald.
www.akademia.is

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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Fasteignir

Atvinna

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Munkaþverárstræti 10 – Akureyri l il f i b li h þ h ðGlæsilegt 178 fm. einbýlishús á þremur hæðum. 
Húsið var mjög mikið endurnýjað á árunum 2006-
2007 og var þá m.a. skipt um allar innréttingar og 
gólfefni, allt gler endurnýjað og skipt var um allar 
lagnir. Lóð hússins hefur einnig verið endurnýjuð 
með hellulögðu bílaplani og verönd auk þess sem 
vviðarverönd er austan við húsið. 5 svefnherbergi 

eru í húsinu. Stórar verandir 
og svalir. Frábært útsýni. Tvö 
sér bílastæði á lóð. Verið er að 
endurnýja þak hússins. 
Verð 44,9 millj.

Eignin verður til sýnis um páskana 
eftir nánara samkomulagi við Hjördísi 
Pétursdóttur í síma 895-7719.

Félag íslenskra bifreiðaeigenda boðar til 
landsþings laugardaginn 5. maí  nk. 

Rétt til setu á landsþingi sem fulltrúi með atkvæðisrétt eiga allir 
fullgildir félagar í FÍB sem eru skuldlausir við félagssjóð og hafa verið 
félagsmenn í a.m.k. 6 mánuði fyrir boðað landsþing.  
Félagsmenn skulu tilkynna landsþingsþátttöku í síðasta lagi  
24. apríl í síma 414 9999 eða fib@fib.is. 

Ert þú að leita að hlutastarfi?
Hannyrðaverslunin Mólý í Hamraborg leitar að starfs-
manni í hlutastarf. Góð prjónakunnátta nayðsynleg.
Allar nánari upplýsingar í síma 898-8920/554-4340  
og á valdis@tinna.is

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Opi
ð 

hú
s 

í d
ag

 k
l. 

18
 –

 19
 

Nýkomið nýlegt, vandað og frábærlega skipulagt einbýli á einni hæð ásamt 
tvöföldum rúmgóðum bílskúr, alls 190 fm á rólegum stað í lokaðri götu í 
Grafarvogi. 4 góð svefnherbergi, tvö baðherbergi, kamína í stofu, parket, 
þvottaherbergi m. Bakinngangi, góðar innréttingar, stór suðvestur sólpallur, 
falleg ræktuð lóð. Mjög falleg eign. Gott verð 47,5 millj. Áhvílandi ÍLS 11,5 
m. Bein ákveðin sala. Getur 
losnað í lok maí n.k.  
Opið hús miðvikudaginn 
4 apríl milli kl. 18 og 19. 
Ingólfur Gissurarson lg.fs. 
sýnir S:896-5222. 

Stakkhamrar 10. Grafarvogi.  
Glæsilegt einbýli á einni hæð m. Tvöfldum bílskúr. 

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur



Allir vinna hefur verið framlengt 

til 1. janúar 2013.

nýtum tækifærið og 
ráðumst í framkvæmdir 
með allt uppi á borðinu 

endurgreiÐslU

DÆMI:

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

timamot@frettabladid.is
51 GYRÐIR ELÍASSON skáld á afmæli í dag.

„Sumir rithöfundar deyja löngu áður en þeir deyja.“ 

Eiginmaður minn, faðir okkar, stjúpfaðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

ÁGÚST STEFÁNSSON 
loftskeytamaður,

Boðaþingi 24, Kópavogi, 

lést 28. mars á Landspítalanum. Útförin 
hefur farið fram í kyrrþey.

 
Helga Kristín Ágústsdóttir

Karólína Þóra Ágústsdóttir
Sigríður Ágústsdóttir
Ágúst Alfreðsson Erna Kristín Pétursdóttir
Sigurlína Kristín, Ágúst Helgi, Katrín Guðmunda, 
Ágúst Bjarmi, Pétur Magni, Haraldur, Helga Vala 
og barnabarnabörn. 

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

JÓN MARINÓ KRISTINSSON

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði,  
í faðmi fjölskyldunnar, sunnudaginn 1. apríl. 
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju 
þriðjudaginn 10. apríl, kl. 14.00. Þeim sem 
vildu minnast hans er bent á Hjúkrunarheimilið Garðvang.

 
Sonja I. Kristensen
Kamilla J. Williams
Arne I. Jónsson Soffía Pétursdóttir
Ingibjörg Jóna Jónsdóttir Bjarni Guðmundsson
María J. Anninos Joseph A. Anninos
Kristín V. Jónsdóttir Böðvar Snorrason
Jón Marinó Jónsson Jóna Björk Guðnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma  
og langamma,

MARÍA SIGRÍÐUR FINSEN
Aflagranda 40,

lést á Hjúkrunarheimilinu Grund 
miðvikudaginn 21. mars sl.  
Útför hennar verður gerð frá Neskirkju 
þriðjudaginn 10. apríl kl. 15.00.

 
Karl Finsen Jóhannsson  Bergljót Aradóttir
Gunnar Jóhannsson
Anna Guðrún Jóhannsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

STEFÁN ÁGÚST STEFÁNSSON
Birkihlíð 2B, Hafnarfirði,

andaðist á krabbameinsdeild Landspítalans 
1. apríl sl. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði þriðjudaginn 10. apríl kl. 13.00.
Blóm og kransar eru afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Oddný Bjarnadóttir
Hulda Linda Stefánsdóttir Þorleifur Ingi Einarsson
Róbert Arnar Stefánsson Menja von Schmalensee
Vignir Örn Stefánsson  
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma  
og langamma,

ANNE MARIE HALLSSON
lést á Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupstað 
þann 13. mars síðastliðinn. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Þökkum auðsýnda samúð. Starfsfólki 
Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað 
þökkum við góða aðhlynningu, aðstoð og hlýju.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sigrún Hallsdóttir
Halldís Hallsdóttir
Hallur Björn Hallsson
Inga Hallsdóttir
Hanna Hallsdóttir
Vildís Hallsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og bróðir,

DAGUR JÓNSSON 
rafvirki,

Grenihlíð 24, Sauðárkróki,

varð bráðkvaddur á heimili sínu að 
morgni 31. mars. Minningarathöfn verður 
í Sauðárkrókskirkju annan dag páska 9. apríl kl. 15.00. Útförin 
fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju fimmtudaginn 12. apríl kl. 13.00. 
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hins látna 
er bent á Heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki.

Valdís Þórðardóttir 
Jón Dagsson                 Aðalheiður Konstantínsdóttir
María Rán Jónsdóttir                                                                      
Óskar Jónsson, Bjarni Dagur Jónsson, Rúnar Jónsson 
ættingjar, tengdafólk og vinir.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

BJÖRGVIN ÓLAFSSON
tæknifræðingur, 

Kirkjulundi 6, Garðabæ,

sem lést á Landspítalanum 25. mars, verður 
jarðsunginn frá Hjallakirkju í Kópavogi 
miðvikudaginn 11. apríl kl. 15.00. 

 
 Halldóra Sigurjónsdóttir

Edda G. Björgvinsdóttir
Birgir Björgvinsson  Ásta Edda Stefánsdóttir
Áslaug Högnadóttir  Páll Haraldsson 
Andri Björn Birgisson 
Brynja Dóra Birgisdóttir 
Týr Fáfnir Stefánsson

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma  
og langamma,

BERGÞÓRA GUNNARSDÓTTIR 
Heiðargerði 3, Reykjavík,

andaðist á öldrunardeild Landspítalans í 
Fossvogi, sunnudaginn 1. apríl síðastliðinn. 
Jarðarförin auglýst síðar.

Ragnheiður Hermannsdóttir Magnús Jóhannesson
Bergþóra Magnúsdóttir Ragnheiður Björt Þórarinsdóttir
Jóhannes Páll Magnússon Berglind Ósk Pálsdóttir

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

GUÐFINNUR ÞORGEIRSSON 
skipstjóri, 

Brimhólabraut 8, Vestmannaeyjum, 

sem lést á Heilbrigðisstofnun 
Vestmannaeyja fimmtudaginn 22. mars, 
verður jarðsunginn frá Landakirkju í 
Vestmannaeyjum laugardaginn 7. apríl kl. 14.00.
 
Valgerður Helga Eyjólfsdóttir
Jakobína Guðfinnsdóttir  Kristmann Kristmannsson 
Hafsteinn G. Guðfinnsson  Hildur K. Oddgeirsdóttir 
Sigurleif Guðfinnsdóttir 
Guðfinna Guðfinnsdóttir  Óðinn Haraldsson 
Þorgeir Guðfinnsson  Guðrún Þórey Ingólfsdóttir 
Helga Guðmundsdóttir 
Lilja Guðný Guðmundsdóttir  Páll Emil Beck  
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
ástkærrar eiginkonu minnar, dóttur, móður, 

tengdamóður og ömmu,

 SIGRÍÐAR ÞÓRHALLSDÓTTUR
Hlíðargötu 35, Sandgerði,

sérstakar þakkir til starfsfólks 
krabbameinsdeildar og blóðmeinadeildar Landspítalans og 
starfsfólks Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja fyrir einstaka 
umönnun og hlýtt viðmót.

 
Sigurður Sveinsson
Þórhallur Gíslason
Elvar Sigurðsson Guðrún Björg Ragnarsdóttir
Vilhjálmur Sigurðsson Anna Lilja Hermannsdóttir
Ástþór Sigurðsson Heiðrún Tara Stefánsdóttir
og barnabörn.

Okkar ástkæri,

EYJÓLFUR RÚNAR SIGURÐSSON
Miðvangi 57, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut að 
kvöldi þriðjudagsins 27. mars. Jarðsungið 
verður frá Víðistaðakirkju miðvikudaginn  
4. apríl klukkan 15.00. 

 
Rannveig Vigfúsdóttir
Vigfús Almar Eyjólfsson
Inga María Eyjólfsdóttir   Sigurður Kr. Ómarsson 
Inga María Eyjólfsdóttir   Sigurður Hallur Stefánsson 
Huldar Örn Sigurðsson    Sólveig Ósk Jónsdóttir

Eiginmaður minn, sonur, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi, stjúpfaðir og bróðir, 

HELGI ÁRNASON
frá Neðri-Tungu,

Stekkum 23, Patreksfirði,

varð bráðkvaddur á heimili sínu að morgni 
29. mars síðastliðinn. Útförin fer fram frá 
Patreksfjarðarkirkju laugardaginn 7. apríl kl. 
14.00. Þeim sem vildu minnast hans er bent 
á Slysavarnadeildina Unni á Patreksfirði.

Ásdís Ásgeirsdóttir
Anna Hafliðadóttir
Þór Þórðarson 
Sigrún Helgadóttir
Árni Helgason
Fjóla Helgadóttir
Ólöf Helgadóttir 
Steinunn A. Helgadóttir
Hildur Helgadóttir 
Guðrún Helgadóttir
tengdabörn, barnabörn, stjúpbörn og systkini hins látna.

Vaktsími: 
581 3300 & 896 8242

www.utforin.is 

Allan sólarhringinn 

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir Hermann Jónasson

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

„Þessi tala er svolítið ógnvekjandi,“ 
segir Jakob Bjarnar Grétarsson blaða-
maður um 50 ára afmælið. „Ef maður 
hefði verið kominn á rauðan Mustang 
hefði málið horft öðruvísi við en ég er 
enn á minni gömlu og beygluðu blaða-
mannadruslu.“

Jakob er hálfur Hafnfirðingur og 
hálfur Jökuldælingur. „Þarna erum við 
að tala um tvo þjóðflokka sem þykja 
hvað sérkennilegastir á Íslandi en ég er 
stoltur af uppruna mínum,“ segir Jakob. 
„Móðir mín, Nanna Snædal, fæddist á 
Eiríksstöðum á Jökuldal, pabbi hét Grét-
ar Kristinsson og var ekta Gaflari. Þau 
féllu bæði frá langt fyrir aldur fram.“

Jakob nýtur frændsemi við Jökuldæl-

inga og skreppur stundum austur á skot-
veiðar. „Ég fékk leyfi núna til að fella 
hreindýrstarf svo það stendur mikið til 
á afmælisárinu.“ 

Nýlega lauk Jakob námi í hagnýtri 
ritstjórn og útgáfu og er að skrifa 30 
eininga ritgerð. „Ég lauk náminu með 
ágætiseinkunn og það kom mér stór-
kostlega á óvart. Dóttir mín, Nanna 
Snædal, er afbragðs námsmaður og er 
núna í lögfræðinni svo þetta var nett 
keppni við hana.“

Afmæliskarlinn ætlar að hitta kunn-
ingjana á Kexi í kvöld. „Það er engum 
boðið en allir eru velkomnir og söfnun-
arreikningurinn opinn!“

gun@frettabladid.is

JAKOB BJARNAR GRÉTARSSON:  ER FIMMTUGUR

STOLTUR AF UPPRUNANUM

JAKOB BJARNAR „Ég er nýkominn úr golfferð 
til Spánar svo maður er að lifa hinu full-
komna piparsveinalífi,“ segir blaðamaðurinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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BAKÞANKAR 
Kolbeins 

Óttarssonar 
Proppé

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. umstang, 6. í röð, 8. for, 9. heiður, 
11. bókstafur, 12. æsir, 14. pabbi, 16. 
ekki, 17. dvelja, 18. angan, 20. tveir 
eins, 21. gróft orð.

LÓÐRÉTT
1. ómögulegur, 3. skóli, 4. vöxtur, 
5. bar, 7. haki, 10. temja, 13. svelg, 
15. pottréttur, 16. trjátegund, 19. 
eyðileggja.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ómak, 6. fg, 8. aur, 9. æra, 
11. ká, 12. regin, 14. faðir, 16. ei, 17. 
una, 18. ilm, 20. gg, 21. klám. 

LÓÐRÉTT: 1. ófær, 3. ma, 4. aukning, 
5. krá, 7. grefill, 10. aga, 13. iðu, 15. 
ragú, 16. eik, 19. má.

Já... og hvað 
er vandamálið 

hérna? 

Eh...

Blokk-
flauta?! 

Tók hann 
nokkuð 

Dark Side of 
the Moon?

Pondus! 
Skammastu 
þin! Svona 

gerist stundum 
þegar menn 

rekast saman! 
Þá hljómar 

seiðandi tónlist!

Þannig að ég og Dísa 
vorum bara í SSL og ...

Hvað er 
SSL?

„Skemmtistaðars-
leikur“

Þetta er ekki 
nýtt orðatil-
tæki, pabbi.

Hvar get ég 
rifjað upp vinsælar 

skammstafanir?

LOL!

TAKK FYRIR AÐ 
KOMA MEÐ 

SVONA SKÖMM-
UM FYRIRVARA. 
VIÐ ERUM FULL-
BÓKUÐ Í DAG.

Bilaður

Er verið að 
æfa undir-
skriftina?

Ég get ekki 
beðið eftir 
að skrifa 

undir eitt-
hvað!

Mikilvægasta verkefni nýrrar ríkis-
stjórnar er að endurvekja traust á 

stofnunum samfélagsins,“ sagði Jóhanna 
Sigurðardóttir 23. febrúar 2009, þá tiltölu-
lega nýtekin við sem forsætisráðherra. Og 
Jóhanna var ekki ein um að telja þetta brýnt 
verkefni. Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, hjó í sama knérunn 
rúmu ári síðar, 14. júní 2010, í almennum 
stjórnmálaumræðum á Alþingi. „Traust 
á Alþingi, á þingstörfunum, hefur verið í 
lágmarki undanfarin misseri. Það er graf-
alvarlegt mál því að Alþingi er bæði elsta 
og æðsta valdastofnun landsins.“ Bjarni 
taldi augljóst að allir þingmenn hefðu 

velt þessu fyrir sér. „Ég hygg að allir 
þingmenn hafi spurt sig: Hvernig má 
endurheimta traust Alþingis? Hvernig 
endurheimtum við traust á störfum 

þingsins? Við sem hér störfum, hvar í 
flokki sem við stöndum, tökum skilaboð 
um lítið traust á þinginu til okkar og 
viljum allt til þess vinna að endurheimta 
virðingu þess.“

ÞINGSKAPANEFND vinnur nú að til-
lögum um ný þingsköp. Meðal þess sem 

þar hefur borið á góma er að það verði 
sett í lög um þingsköp að þingmenn 
megi ekki fara í andsvar við sam-
flokksmenn sína, nema vera sann-
anlega ósammála þeim. Án mikillar 
vísindalegrar rannsóknar er óhætt 
að efast um að mörg þjóðþing skuli 
ræða slíka hluti í alvöru.

TRAUST ávinnst ekki með fögrum fyrir-
heitum, heldur með gjörðum. Það er alveg 
sama hversu oft stjórnmálaleiðtogar lýsa 
yfir áhyggjum af litlu trausti á Alþingi, á 
meðan þar breytist ekkert eykst traustið 
ekkert. Samkvæmt skoðanakönnun gerðri 
í mars treysta um 10 prósent þjóðarinn-
ar Alþingi. Einn af hverjum tíu. Ætli álíka 
margir púlarar treysti ekki Kenny Dalglish 
til að tryggja liðinu eitt af fjórum efstu sæt-
unum í vor?

ÞAÐ skiptir engu máli hversu reiðir þing-
menn verða við að vera sakaðir um málþóf. 
Á meðan þeir flykkjast unnvörpum í and-
svör til að taka undir sjónarmið samherja 
sinna eru þeir að stunda málþóf. Á meðan 
þeir spyrja samherja sína út í hugarheim 
andstæðinga sinna í andsvörum eru þeir að 
stunda málþóf.

ÞAÐ skiptir engu máli hve mikinn fagur-
gala ríkisstjórnin hefur uppi um breytt 
vinnubrögð og sjálfstæði Alþingis. Á meðan 
stjórnarfrumvörp dragast von úr viti og 
þeim er hrúgað inn rétt fyrir tilskyldan 
frest er virðingin fyrir Alþingi engin. Og ef 
ríkisstjórnin ber ekki virðingu fyrir Alþingi, 
af hverju ættum við hin að gera það?

Á MEÐAN íslenskir stjórnmálamenn bera 
ekki meiri virðingu fyrir sjálfum sér en sést 
á störfum þeirra eru engar líkur á að virð-
ing Alþingis aukist. Hið háa Alþingi sem eitt 
sinn var verður þá áfram hið háða Alþingi.

Hið háða Alþingi

Hvað stóð upp úr og hvað 
hefði mátt betur fara?
Rýnt í Reykjavík Fashion Festival.

Endalaus hamingja
Jón Þór Þorleifsson rokkstjóri og Mugison lifa og hrærast í 

Rokkhátíðinni Aldrei fór ég suður.

Meðal annars efnis:

Fréttablaðið
á morgun
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menning@frettabladid.is

PISTLAR VALGARÐS EGILSSONAR  Homo Sapiens verða 
fluttir á Rás eitt að kvöldi skírdags. Í pistlunum, sem birtust upphaflega 
í Fréttablaðinu, er atferli mannsins skoðað með gleraugum Darwins.

Rithöfundurinn Kristín 
Marja Baldursdóttir gegnir 
stöðu leikskálds Leikritun-
arsjóðs Leikfélags Reykja-
víkur leikárið 2012 til 2013. 
Hún segist hlakka til að 
vinna með leikhúsfólki og 
tileinka sér nýja tækni.

„Mig hefur lengi langað til að 
skrifa leikrit, nánast allt frá því 
ég var vön að skrifa leikrit fyrir 
bílskúrana í gamla daga,“ segir 
Kristín Marja Baldursdóttir, en í 
gær var kunngjört að hún myndi 
gegna stöðu leikskálds Leikritun-
arsjóðs Leikfélags Reykjavíkur 
leikárið 2012 til 2013. Áður hafa 
tvö leikskáld starfað á vegum 
sjóðsins, Auður Jónsdóttir og Jón 
Gnarr, en útnefningunni fylgir að 
skáldið fær aðstöðu í leikhúsinu 
og er hluti af starfsliði Borgar-
leikhússins. Alls sóttu 38 um 
starfið.

Kristín Marja segist hlakka 
mjög til starfsins og sérstaklega 
þess að fá að vinna með leikhús-
fólki, fylgjast með og tileinka 
sér nýja tækni. „Ég held að ég 
hafi að minnsta kosti í tvígang 
breytt leikriti í skáldsögu. Þegar 
ég byrjaði á þessum leikritum 
fannst mér eins og ég þyrfti að 
vera meira inni í leikhúsinu, enda 
eru leikskáld yfirleitt í einhverj-
um tengslum við leikhúsið. Það 
hef ég ekki verið hér inni á gamla 
kontórnum mínum. Þegar þessi 
staða var auglýst ákvað ég að 
sækja um og hugsaði með mér að 
ef ég hreppti hnossið yrði engr-
ar undankomu auðið. Þá yrði ég 
hreinlega að skrifa leikrit út frá 
þessum hugmyndum sem ég hef. 
Ég þurfti að fá smá spark,“ segir 
Kristín, en hún hefur alla tíð 
verið mikil áhugamanneskja um 
leikhús og fylgst vel með hrær-
ingum í geiranum. „Mest hef ég 
fylgst með leikhúsi hér á Íslandi, 
í Berlín og Kaupmannahöfn, en 
ég hef líka látið mig hafa það að 
að sækja leikhús í Frakklandi, á 
Spáni og Ítalíu án þess að botna 
nokkuð í tungumálinu. Áhuginn 
er svo mikill á sjálfum uppsetn-
ingunum.“

MIG VANTAÐI SMÁ SPARK

BORGARLEIKHÚSSSKÁLD Frú Vigdís Finnbogadóttir, stjórnarformaður Leikritunar-
sjóðs, tilkynnti um valið á Kristínu sem leikskáldi Leikritunarsjóðs við athöfn í Borgar-
leikhúsinu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kristín segist sem minnst vilja 
tjá sig um hugsanlegan afrakst-
ur starfsins í Borgarleikhúsinu 
næsta árið. „Það skyldi þó aldrei 
vera að ég færi að skrifa um 
konur,“ segir hún þó aðspurð og 
hlær, en kvenpersónur hafa verið 
einkar áberandi í skáldsögum 
hennar, meðal annarra Karítas 
frá árinu 2004, framhaldsbókinni 
Óreiðu á striga frá 2007 og Máva-
hlátri frá 1995, en síðastnefnda 
skáldsagan var sviðsett í Borg-
arleikhúsinu árið 1998. „Ætli 
það megi ekki búast við því að 
konur komi við sögu, en best er 

að hafa á bak við eyrað að konur 
geta ekki án karla verið og karl-
ar ekki án kvenna,“ útskýrir hún.

Spurð um önnur nánustu fram-
tíðaráform segist rithöfundurinn 
nú vera á endasprettinum með 
nýja bók sem hún býst við að 
komi út fyrir jólin næstu. „Ég vil 
ekki segja of mikið, en bókin ger-
ist í samtímanum og í henni hætti 
ég mér út á slóðir sem ég hef ekki 
verið á áður. Ég hef verið að velta 
fyrir mér Ilíonskviðu með kar-
akter karlmanna í huga og bókin 
er afrakstur þess.“

 kjartan@frettabladid.is

FLEIRI RÁÐNINGAR HJÁ BORGARLEIKHÚSINU
Fyrr í vetur voru sex leikskáld fengin til að útfæra hugmyndir sínar að leik-
verkum úr sínu nánasta umhverfi, um íslenskt líf og íslenskan samtíma. Þau 
Kristín Eiríksdóttir, Salka Guðmundsdóttir og Tyrfingur Tyrfingsson voru valin 
úr hópi þessara sex leikskálda og er gert ráð fyrir að stutt leikverk þeirra 
verði leikin saman á einu kvöldi. 
Þá var Jón Atli Jónasson fyrir skömmu ráðinn til starfa við leikhúsið í eitt ár. 
Hann mun semja leikrit fyrir Borgarleikhúsið sem sviðsett verður á leikárinu 
2013 til 2014, auk þess sem hann mun liðsinna yngri og óreyndari skáldum 
sem vinna fyrir leikhúsið.

Í gegnum tíðina er frumsamið 
gamanleikrit með söngvum 
sem Leikdeild Eflingar hefur 
sýnt á Breiðumýri í Reykjadal 
kvöld eftir kvöld að undanförnu 
við afbragðs undirtektir. Þar 
er skyggnst inn í líf íslenskrar 
bændafjölskyldu á árunum 1950 
til 1980. Meðlimir hennar fara 
á síld, lenda í Kananum, upplifa 
Bítlaæðið, bregða sér á bændahá-
tíð og lenda í ýmsum skondnum 
aðstæðum. Inn í söguna eru flétt-
uð fjölmörg lög frá þessu tíma-
bili. 

Höfundur verksins er Hörður 
Benónýsson á Hömrum í Reykja-
dal og hann er jafnframt leik-
stjóri. Tónlistarstjóri er Pétur 
Ingólfsson og auk hans annast 
undirleik þeir Jaan Alavere og 
Þórgnýr Valþórsson. 

„Það hefur verið bullandi 
aðsókn,“ segir Hörður. „Þegar 
hafa tæplega 800 manns séð upp-
færsluna sem er meiri fjöldi en 
býr í allri Þingeyjarsveit.“ Hann 
segir þrjátíu og tvo leikara taka 
þátt í sýningunni og kveðst hafa 
skrifað verkið með leikhópinn í 
huga. Næstu sýningar verða 13. 
14. og 15. apríl sem helgast af því 
að meðal leikenda eru nemendur 
Framhaldsskólans á Laugum sem 
koma víða að af landinu og fara 
heim í páskafrí. 

- gun

Bullandi aðsókn

MEGINSTÓLPI EFLINGAR
Allt frá því að Hörður Benónýsson steig á 
svið í Sveitasinfóníu eftir Ragnar Arnalds 
árið 1990 hefur hann verið einn af megin 
stólpum leikdeildar Eflingar. Fyrstu árin 
sem leikari, leikmyndasmiður og leik-
nefndarmaður, en hin seinni ár einnig sem 
höfundur og leikstjóri.

Gestir og gangandi eru velkomnir í galleríið L51 Art Center Laugavegi 
51. Þar stendur nú yfir myndlistarsýning Rúnu K. Tetzchner, Loga-
fjöll og ljósadans. Myndefnið eru eldfjöll og norðurljós en myndirnar 
eru unnar með sérstakri blandaðri tækni sem Rúna hefur þróað síðan 
1999. Um er að ræða tússlita- og vatnslitamyndir unnar með pennum 
og penslum á pappír, auk þess sem tindrandi duftlitir eru bræddir á 
myndirnar. 

Myndir Rúnu hafa á sér ævintýra- og töfrablæ, og má kenna mynd-
list hennar við töfraraunsæi eða andlega list. Risastórt skrautfiðrildi 
sveimar um yfir glóandi hrauninu og hugrökk eldkona laugar sig í 
vatninu við gosið. Ljósverur og verndarenglar skrýðast norðurljósum 
og töfrandi litlir bátar sigla yfir himininn. Á sýningunni má einnig sjá 
skrautskriftarverk þar sem ljóð eru skrautrituð inn í myndirnar og 
vinnur Rúna þar meðvitað undir áhrifum lýsinga og fornra handrita. 

Sýning Rúnu í L51 Art Center stendur út apríl. Í dag frá þrjú til sex 
og á laugardag frá eitt til þrjú situr Rúna í galleríinu og bræðir liti á 
pappír þannig að gestir og gangandi fá tækifæri til að sjá hvernig hún 
vinnur. 

Logafjöll og ljósadans Rúnu

TÖFRARAUNSÆI Myndir Rúnu 
eru kenndar við töfraraunsæi 
eða andlega list.

MaGNaðAR  MYNDAVÉLAR

• 12 milljón pixlar • WIDE 4 x aðráttarlinsa (27-108mm) • 2.7” LCD skjár • Ljósop 2.9 – 6.5 
• Hristivörn • Vídeoupptaka með hljóði (30fps) • Verð: 14.900 kr

Fínleg og
einföld

Gæðavél á fínu verði

• 14 milljón pixlar • WIDE 5x aðráttarlinsa (26-130mm) • 3,0” LCD skjár • Sérstök vörn á skjá 
• Ljósop 2.8 – 6.5 • Hristivörn • Vídeoupptaka í HD 720p með hljóði • Verð: 16.900 kr

OLYMPUS • VG-150

OLYMPUS • VG-160

• 14 milljón pixlar • WIDE 5x aðráttarlinsa (26-130mm) • 3,0” LCD skjár
• Sérstök vörn á skjá • Ljósop 2.8 – 6.5 • Hristivörn • Vídeoupptaka í HD 720p með hljóði

• Öflugt flass, dregur 15m • Verð: 21.900 kr

OLYMPUS • VG-170

Glæsileg og öflug

Vel búinn og flott hönnun
OLYMPUS • VH-210

• 14 milljón pixlar • WIDE 5x aðráttarlinsa (26-130mm) • 3,0” LCD skjár • Sérstök vörn 
á skjá • Ljósop 2.8 – 6.5 • Hristivörn • Verð: 19.900 kr 

Verslanir og umboðsmenn um land allt

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK
SÍMI 530 2800
ORMSSON.IS



„Enn ein frábær bók frá Yrsu, 
ein af þeim betri að mínu mati.“ 
GUÐRÍÐUR HARALDSDÓTTIR, VIKUNNI

★★★★
„Tryllingur af bestu gerð  
... æsispennandi og blóðugur 
hryllingur með dulrænni dramatík.“ 
KRISTJANA GUÐBRANDSDÓTTIR, DV

BESTA GLÆPASAGAN
MEST SELDA BÓKIN

Glæpafélag Vestfjarða valdi Brakið eftir Yrsu Sigurðardóttur
sem bestu glæpasögu ársins 2011

NÚ KOMIN

Í KILJU!

„Enn ein frá
ein af þeim 
GGUÐRÍÐUR HHARAL

„Tryllingur a
... æsispenn
hryllingur m
KRRISTJANA GUUÐBRA
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TRÚI ENNÞÁ Á  

ÁSTINA
Söngkonan Anna Mjöll um fráfall föður síns 
og erfiðan söknuðinn, sönginn, skilnaðinn 
og lífið í Los Angeles.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 04. apríl 2012 

➜ Uppákomur
13.30 Páskabingó verður haldið á 
Korpúlfsstöðm. Margt glæsilegra vinn-
inga og allir velkomnir.
17.00 Ritlistarhópur Kópavogs stendur 
fyrir ljóðadagskrá í Gunnarshúsi, 
Dyngjuvegi 8. Skáld lesa úr verkum 
sínum og gestir geta tekið þátt í dag-
skránni. Léttar veitingar verða í boði og 
aðgangur ókeypis.

➜ Dans
14.00 Síðdegisdans verður hjá Félagi 
eldri borgara í Reykjavík, Stangarhyl 
4. Stjórnendur eru Matthildur og Jón 
Freyr. Aðgangseyrir er kr. 600.

➜ Tónlist
22.00 90’s kvöld verður haldið á 
skemmtistaðnum SPOT í Kópavogi. 
Fram koma Frigore, Þórhallur Skúlason, 
Óli Ofur og Emmsjé Gauti. 1.000 króna 
aðgangseyrir.
22.00 Ghozt, Exos, AJ Caputo og Mike 
The Jacket spila í partýi í Iðusölum sem 
tileinkað verður hinum fjórum frum-
efnum, jörð, lofti, eldi og vatni.

23.00 Rokksveitin Kimono snýr úr 
sjálfskipuðu árslöngu tónleikabanni 
og heldur tónleika á Bar 11. Hljóm-
sveitin Saytan mun sjá um upphitun. 
Þetta verður í fyrsta skipti sem þessar 
hljómsveitir spila saman á tónleikum. 
Aðgangur er ókeypis.
23.00 Bítladrengirnir blíðu halda tón-
leika á Ob-La-Dí Ob-La-Da, Frakkastíg 
8. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

23.00 Nóra, Low Roar og Orphic Oxtra 
spila á fjáröflunartónleikum á Gauki á 
Stöng. Safnað er fyrir plötuútgáfu Nóru. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Bækur ★★★ ★★

Ég ljúfa vil þér syngja söngva
Linda Olsson, þýðing: Guðni Kolbeinsson

Vaka Helgafell

Segðu mér af sorgum þínum
Vinátta tveggja ólíkra kvenna, ungs rithöfundar 
og aldraðrar einsetukonu, er viðfangsefni 
skáldsögunnar Ég ljúfa vil þér syngja söngva 
eftir Lindu Olsson. Sagan flakkar milli sam-
skipta þeirra í nútímanum og frásagna 
hvorrar um sig af eigin lífi í fortíðinni. Þrátt 
fyrir ólíkan aldur og bakgrunn reynast þær 
eiga ýmislegt sameiginlegt og sögur þeirra 
eru furðu áþekkar. Báðar syrgja þær missi 
stóru ástarinnar, móðurmissi og barnsmissi. 
Hvorug er sátt við sitt hlutskipti í lífinu en 
vináttan og frásagnirnar hjálpa þeim að 
horfast í augu við fortíðina, skilja hana að 
baki og öðlast einhvers konar jafnvægi og 
hugarró.

Sagan er fallega skrifuð. Ljóðrænn og 
fljótandi textinn kallast á við ljóðlínurnar 
sem eru einkunnarorð hvers kafla, sóttar 
í ljóð ýmissa skálda frá ýmsum tímum. 
Þessum lesanda hér þykir þó meló-
dramatíkin keyra um þverbak á köflum 
og sagan oft á tíðum vega salt á barmi væmninnar. 
Aðalpersónurnar tvær eru líka ansi daufgerðar og dálítið klisjukenndar 
þannig að erfitt er að finna til samlíðunar með þeim, hvað þá vorkenna 
þeim, auk þess sem sögur þeirra eru of líkar og verða því fyrirsjáanlegar.
Engu að síður er Ég ljúfa vil þér syngja söngva hin ánægjulegasta lesning. 
Það er nefnilega, þegar allt kemur til alls, ekki um hvað er skrifað sem 
gerir bók góða heldur hvernig það er gert og hér er á ferðinni höfundur 
sem leggur áherslu á vandaðan texta og sækir þar helst í smiðju sænskra 
ljóðskálda, bæði vel þekktra og minna þekktra. Ljóðbrotin í upphafi hvers 
kafla víkka efnið út og vísa út fyrir söguna auk þess sem þau vekja áhuga 
lesandans á því að kynna sér verk þeirra skálda sem vitnað er til. 
Þýðing Guðna Kolbeinssonar virðist vel unnin og vönduð, en sú hefð að 
setja erlend ljóð í skorður íslenskrar bragfræði orkar þó tvímælis og stuðar 
lesandann á köflum:

Högt med dig jag talade
vad ingen i världen vet.
På ändlösa vägar
var du min ensamhet.

verður til dæmis í þýðingu:

Í sannleik ég þér sagði
öll sagnarefnin brýn.
Á víðáttunnar vegum 
varst þú einsemd mín.

Ekki alveg sama ljóðið en engu að síður fínasta vísa á íslenskunni, enda 
gömul sannindi og ný að ljóð verða ekki þýdd aðeins umort. 

Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Fallegur og ljóðrænn texti bjargar klisjukenndri sögu úr klóm 
meðalmennskunnar og gerir Ég ljúfa vil þér syngja söngva að ánægjulegri 
lesningu.
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Tónlistarhátíðin Músík í Mývatns-
sveit verður haldin nú um páskana 
og er það í fimmtánda sinn sem 
hátíðin er haldin. Samkvæmt 
venju er hátíðin tvískipt. Á morg-
un, skírdag, verða tónleikar í Skjól-
brekku. Þar verður m.a. flutt tríó 
eftir Ewazen og sönglög eftir Schu-
bert, svo og íslenskar söngperlur. 

Tónleikarnir í Skjólbrekku hefjast 
klukkan átta.

Á föstudaginn langa, 6. apríl, 
verða tónleikar í í Reykjahlíðar-
kirkju. Þar verður flutt fjölbreytt 
kirkjutónlist, meðal annars eftir 
Bach, Händel og Schubert. Þessir 
síðari tónleikar hefjast klukkan 
níu. 

Flytjendur eru Ágúst Ólafsson 
baritónsöngvari, Ásgeir Hermann 
Steingrímsson trompetleikari, 
Laufey Sigurðardóttir fiðluleikari 
og Aladár Rácz sem leikur á píanó 
og orgel.

Miðasala verður við innganginn. 
Nánari upplýsingar er að fá í Hótel 
Reynihlíð.

Músík í Mývatnssveit um páska

LEIKA Í MÝVATNSSVEIT Ágúst Ólafsson, Laufey Steingrímsdóttir og Ásgeir Hermann Steingrímsson tóku sér hlé frá æfingum fyrir 
ljósmyndara Fréttablaðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Faðir Carl Arico mun kynna hina 
kristnu íhugunarbænaaðferð 
Cent ering Prayer og biblíulega 
íhugun, Lectio Divina, í Reykja-
vík og Skálholti dagana 10. til 
15. apríl. Arico er þekktur fyrir 
að vera greinargóður og glett-
inn fræðari. Frá 1960 hefur hann 
þjónað sem sóknarprestur og 
menntaskólakennari, sinnt hjóna- 
og fjölskylduráðgjöf og ritað um 
lifandi og virka prestsþjónustu í 
samtíðinni. 

Carl Arico verður í Neskirkju 
þriðjudaginn 10. apríl klukk-
an 19.30 og miðvikudaginn 11. 
apríl heldur hann fyrirlestur í V 
stofu (229) aðalbyggingu Háskóla 
Íslands frá klukkan 13.30 til 15.30 

um þrá í samtíð 
eftir andlegri 
næringu.

Fimmtu-
daginn 12. til 
sunnudagsins 
15. apríl verða 
Kyrrðardag-
ar í Skálholti í 
umsjá fr. Arico 
þar sem Center-

ing Prayer verður kynnt og iðkuð 
ásamt Lectio Divina.

Skráning er á www.skalholt.is 
og nánari upplýsingar veitir Sig-
urbjörg Þorgrímsdóttir djákna-
kandídat og leiðbeinandi í Center-
ing Prayer á netfanginu sigurth@
simnet.is.

Kristin íhugunaraðferð kynnt

CARL ARICO
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998kr.
kg

Krónu hamborgarhryggur

998kr.
kg

Verð áður 1298 kr. kg
Grísahryggur m/pöru

kr.kkkr.r.
kgkgkg

8 kr. kg8 kkr.krr. kgkgkg

20%
afsláttur

1049kr.
kg

Verð áður 1498 kr. kg
Grísakótilettur, magnpakkning

1978kr.
kg

ÍM ferskar kjúklingabringur

gyggG h y gggygG h yyggg

2398
Verð áður 2998 kr. stk.
Dönsk herragarðsönd, 2,6 kg

20%
afsláttur

kr.
stk.

698kr.
kg

Grísabógur, hringskorinn

1498kr.
kg

Lambalæri. Þú velur: ókryddað eða New York, 
hvítlauks og rósmarín marinerað

LAMBALÆRI
– fyrir þig og þína!

ghh ít ks g r í e

PÁSKAMATUR

gkkgkg

að eða New York, að eða New Yorkðaðað eeðaða NeNeew YoYoorrk,k, 
eraðeraraðaðeraðrraðð

30%
afslátturÁ FRÁBÆRU VERÐI!

Y kY k



40%
afsláttur20%

afsláttur

2298kr.
kg

Verð áður 3848 kr. kg
Ungnauta Roast Beef, erlent

3899kr.
kg

Verð áður 4980 kr. kg
Ungnautalundir, erlendar
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Þorsteinn Blær stílisti 
hefur vakið eftirtekt fyrir 
litríkan klæðaburð sinn 
og nú síðast fangaði hann 
athygli ljósmyndara vefsíð-
unnar Fashionista.com sem 
birti mynd og viðtal við stíl-
istann á síðu sinni. Fashion-
ista.com er ein af vinsælli 
tískuvefsíðum heims og því 
ætti litríkur klæðnaður Þor-
steins að ná augum fjölda 
fólks.

T´ÍSKA Þorsteinn Blær stílisti 
hefur oft vakið eftirtekt fyrir 
litríkan klæðaburð sinn og nú 
síðast fangaði hann athygli ljós-
myndara vefsíðunnar Fash-
ionista.com sem birti mynd og 
viðtal við stílistann á síðu sinni. 
Fashionista.com er ein af vin-
sælli tískuvefsíðum heims og 
því ætti litríkur klæðnaður Þor-
steins að ná augum fjölda fólks.

Á vefsíðunni lýsir Þorsteinn 
klæðaburði sínum sem brjálæð-
islegum og einstökum og segist 
hann hafa gaman af því að klæð-
ast sterkum litum þegar veðrið er 
grámyglulegt.

Inntur eftir því hvort hann eyði 
miklum tíma í fatapælingar áður 
en hann fer út úr húsi neitar Þor-
steinn því. „Ég er löngu hættur 
að pæla í hverju ég eigi að vera 
þegar ég fer út, ég gríp bara eitt-
hvað af fataslánni,“ segir Þor-
steinn og bætir við að hann sé 
vanur augngotum frá ókunnug-
um. „Fólk er gjarnt á að stoppa 
mig úti á götu og taka myndir, ég 
held það fylgi því að vera öðru-
vísi á Íslandi. Ég er löngu orð-
inn vanur þessu því ég hef verið 
svona litríkur alveg frá því ég 
var barn á Selfossi,“ útskýrir 
hann.

Þorsteinn segir tískuáhug-
ann nánast meðfæddan og að 
sem barn hafi hann harðneit-

að að klæðast svörtum flíkum. 
„Þegar ég var lítill máttu sokk-
arnir mínir ekki einu sinni vera 
svartir, ég fer í vont skap þegar 
ég klæðist svörtu. Ég hef haft 
áhuga á tísku alveg frá því ég 
man eftir mér og finnst til dæmis 
mjög gaman að breyta flíkum á 

ýmsan hátt. Ég kaupi stundum 
flík bara út af efninu og breyti 
kannski kjól í buxur.“

Þorsteinn er menntaður förð-
unarfræðingur og hefur unnið 
lengi sem slíkur en undanfarið 
hefur hann snúið sér í auknum 
mæli að ljósmyndun og stíliser-

ingu. Hann stefnir á tískutengt 
nám í nánustu framtíð og gæti vel 
hugsað sér að stunda fatahönnun-
arnám við Central Saint Martins 
í London. „Sá skóli kveikir svo-
lítið í mér og ég væri til í að læra 
fatahönnun eða ljósmyndun þar,“ 
segir Þorsteinn að lokum.  - sm

FER Í VONT SKAP Í SVÖRTU

Götutískan á tískuvikunum vekur jafn mikla athygli og 
sýningar stóru tískuhúsanna og hefur götutískan eignast 
sínar eigin „stjörnur“ á borð við Hanneli Mustaparta, 
Önnu Dello Russo, Abby Lee, Miroslava Duma, Önyu 
Ziourova og Susie Bubble.

Þorsteinn er aftur á móti kominn í hóp fólks á borð 

við Naomi Nevitt hjá Teen Vogue, Joanna Hillman hjá 
Harper’s Bazaar, Chelsea Tyler, söngkonu og dóttur 
Stevens Tyler, bloggarann Bryanboy, Dani Stahl hjá 
NYLON Magazine og bloggarann Elin King, en Fashion-
ista hefur myndað þau öll vegna flotts fatastíls.

GÖTUTÍSKAN VEKUR MEIRI ATHYGLI

VEKUR ATHYGLI Þorsteinn Blær, förðunarfræðingur og stílisti, vakti athygli ljósmyndara Fashionista.com með litríkum klæða-
burði sínum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM  

MATUR Ekki er allur „hollur“ 
matur jafn hollur og ætla mætti 
ef marka má nýja rannsókn 
á vegum U.S. Department of 
Agriculture’s Economic Rese-
arch Service. Þar kemur fram 
að mörg matvæli sem fyrirtæki 
markaðssetja sem holl eru það 
alls ekki.

Meðal þess sem stofnunin telur 
til óhollustu eru orkustangir sem 
eru fullar af hitaeiningum og 
sykri og því alls ekki góðar þeim 
sem vilja grenna sig. Vítamín-
bætt vatn þykir einnig óhollt 
og jafnvel hættulegtt þar sem 

sumir sem neyta vítamínbætts 
vatns eru einnig að taka vítamín 
í töfluformi og gætu því verið að 
neyta of mikið af ákveðnum víta-
mínum. Fitusnautt hnetusmjör er 
þriðja varan sem stofnunin flokk-
ar sem óholla. Hnetuolía er talin 
hollasti hluti hnetunnar og telst 
því slæmt að ræna hnetusmjörið 
þeirri hollu olíu.

U.S. Department of Agricult-
ure’s Economic Research Service 
mælir með því að neytendur fari 
ávallt eftir innihaldslýsingum 
matvæla í stað fitumagns.

Laumuleg óhollusta

TÆKNI Skurðlæknar við sjúkra-
húsið Royal Infirmary í Manches-
ter segjast vera þeir fyrstu í Bret-
landi til að nota þrívíddargleraugu 
í skurðaðgerð. Gleraugun voru 
notuð þegar blöðruhálskirtillinn 
var fjarlægður úr 62 ára manni 
með aðstoð þrívíddartækni, sam-
kvæmt frétt BBC. Sýnd var á 
háskerpuskjá þrívíddarmynd af 
vélarmi sem var notaður til að 
framkvæma skurðaðgerðina. 

Talsmaður sjúkrahússins segir 
að með þrívíddartækninni verði 
nákvæmnin enn meiri við skurð-
aðgerðirnar sem verða gerðar þar 
í framtíðinni.  

Skurðaðgerð 
í þrívídd

TÍSKA Tímaritið Time birti lista 
yfir hundrað áhifamestu ein-
staklingana innan tískubransans 
frá árinu 1923, en það ár var 
Time fyrst gefið út. Listinn 
samanstendur meðal annars af 
fatahönnuðum, fyrirsætum, ljós-
myndurum og ritstjórum.

Fyrirsæturnar Gisele Bünd-
chen og Naomi Campbell eru á 
meðal þeirra valdamestu og það 
kemur líklega fáum á óvart að 
ritstýran Anna Wintour skuli 
einnig prýða listann. Manolo 
Blahnik og Karl Lagerfeld eru 
á meðal valdamestu fatahönn-
uðanna og Annie Leibovitz og 
Mario Testino eru í hópi áhrifa-
mestu ljósmyndaranna.

Valdamest í 
tískunni

HOLLAR Hnetur þykja hollari með 
fitunni en án hennar. NORDICPHOTOS/GETTY

ÁHRIFAMIKIL Naomi Campbell er á 
meðal hundrað valdamestu einstaklinga 
tískubransans. NORDICPHOTOS/GETTY

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.
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Nýkomið nýlegt, vandað og frábærlega skipulagt einbýli á einni hæð ásamt 
tvöföldum rúmgóðum bílskúr, alls 190 fm á rólegum stað í lokaðri götu í 
Grafarvogi. 4 góð svefnherbergi, tvö baðherbergi, kamína í stofu, parket, 
þvottaherbergi m. Bakinngangi, góðar innréttingar, stór suðvestur sólpallur, 
falleg ræktuð lóð. Mjög falleg eign. Gott verð 47,5 millj. Áhvílandi ÍLS 11,5 
m. Bein ákveðin sala. Getur 
losnað í lok maí n.k.  
Opið hús miðvikudaginn 
4 apríl milli kl. 18 og 19. 
Ingólfur Gissurarson lg.fs. 
sýnir S:896-5222. 

Stakkhamrar 10. Grafarvogi.  
Glæsilegt einbýli á einni hæð m. Tvöfldum bílskúr. 

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

EKKI DREKKA EINN Á DAG  Samkvæmt rannsóknum geta líkur á 
krabbameini aukist um allt að 5 prósent drekki maður einn áfengan drykk á dag. 
Rannsóknirnar voru gerðar af háskólanum í Heidelberg í Þýskalandi og háskól-
anum í Mílanó en þar kemur fram að konur séu í sérstökum áhættuhópi.

TÍSKA Enn dúkka upp sögur um 
leynimakkið er umkringdi brúð-
arkjól Kate Middleton. Nýjasta 

sagan greinir 
frá því hvernig 
Sarah Burton, 
yfirhönnuður 
hjá Alexander 
McQueen, fór 
að því að panta 
efnið í kjólinn 
án þess að 
upp um hana 
kæmist.

Línan sem 
McQueen 
sýndi í mars 
á síðasta ári 
innihélt mikið 
af kremlituð-
um kjólum sem 
margir minntu 
á brúðarkjóla. 
„Hvítu kjól-
arnir í línunni 

voru yfirhylming svo að hægt 
væri að panta efnið í brúðar-
kjólinn án þess að það vekti 
eftirtekt,“ var haft eftir Hamish 
Bowles, blaðamanni Vogue.

Leyndardóm-
ar kjólsins

LEYNDARDÓMAR 
Mikil leynd hvíldi 
yfir brúðarkjól Kate 
Middleton.

NORDICPHOTOS/GETTY
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Kynntu þér páskaopnun allra Vínbúða á vinbudin.is  

eða á farsímavef okkar m.vinbudin.is.
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eða á 

Miðvikudagur 4. apríl opið 11-19
Skírdagur LOKAÐ
Föstudagurinn langi LOKAÐ 
Laugardagur 7. apríl opið 11-18
Páskadagur LOKAÐ
Annar í páskum LOKAÐ

VÍNBÚÐIRNAR
UM PÁSKANA
 Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU OG AKUREYRI

OPIÐ Í DAG

10-20
SKEIFAN

DALVEGUR | SKÚTUVOGUR

Söngvarinn Adam Levine, sem syngur með 
hljómsveitinni Maroon 5, og kærasta hans til 
tveggja ára, Anna V, hafa bundið enda á sam-
band sitt.

Levine og rússneska ofurfyrirsætan Anne 
Vyalitsyna hafa bundið enda á tveggja ára 
samband sitt. Þetta staðfesti fyrirsætan sjálf. 
„Ég og Adam höfum ákveðið að fara hvort 
sína leið og skiljum sem vinir. Við berum enn 
mikla virðingu fyrir hvort öðru og ég óska 
honum velfarnaðar í öllu sem hann gerir,“ 
sagði Vyalitsyna í tilkynningu sinni.

Parið kynntist í veislu á vegum Sports 
Illustrated snemma árs 2010 þar sem Maroon 
5 kom fram. Vyalitsyna hefur aftur á móti 
setið átta sinnum fyrir í sundfatablaði Sports 
Illustrated.

Skilja sem vinir

SKILIN Adam Levine og Anne V hafa ákveðið að binda enda á sam-
band sitt.  NORDICPHOTOS/GETTY

Robert Redford segir að heim-
ildarmyndir hafi tekið við af 
dagblöðum sem helsta vígi 
rannsóknarblaðamennsku. Red-
ford, sem lék blaðamanninn Bob 
Woodward í All the President´s 
Men, segir að blöðin séu á niður-
leið hvað þetta varðar.  „Þess 
vegna eru heimildarmyndir 
svona mikilvægar. Þær koma 
sannleikanum líklega betur á 
framfæri,“ sagði hann við BBC. 
Fjöldi heimildarmynda frá 
Sundance-hátíðinni sem Red-
ford stjórnar verður sýndur á 
kvikmyndahátíðinni Sundance 
London í apríl.

Dagblöð ekki 
í fararbroddi

ROBERT REDFORD Leikarinn segir að 
heimildarmyndir hafi tekið við af dag-
blöðum. NORDICPHOTOS/GETTY

Rihanna hafði gaman af því 
að leika sterka kvenpersónu 
í hasar myndinni Battleship. 
Þetta er fyrsta kvikmynd söng-
konunnar og þar fer hún með 
hlutverk Coru Raikes. Liam 
Neeson leikur einnig í mynd-
inni. 

„Þetta var virkilega gaman. 
Þegar ég heyrði um þetta hlut-
verk fór ég strax að hlakka til. 
Mér fannst þetta svalt, sérstak-
lega vegna þess að ég fékk að 
nota alls konar vopn og sparka 
í rassinn á geimverum,“ sagði 
Rihanna. Hún hefur lengi haft 
áhuga á leiklist en hefur aldrei 
fundið rétta hlutverkið fyrr en 
núna.

Gaman í 
Battleship

Slash, fyrrum gítarleikari 
Guns N´Roses, telur að söngv-
arinn Axl Rose hati sig. Í við-
tali við Rolling Stone sagðist 
Slash endilega vilja spila með 
Guns N´Roses þegar hljómsveit-
in verður vígð inn í Frægðar-
höll rokksins í Ohio 14. apríl. 
Hann gerir sér samt grein fyrir 
því að það mun ekki 
verða af því enda talar 
hann aldrei við Rose. 
„Hann hatar mig. 
Það eru margar 
ástæður fyrir því og 
ég veit ekki hverj-
ar þær allar eru,“ 
sagði Slash, sem 
gefur út sína 
aðra sólóplötu, 
Apocalyptic 
Love, 21. 
maí.

Axl Rose 
hatar mig

SLASH Gítar-
leikarinn telur 
að söngvari Axl 
Rose hati sig.

RIHANNA Söngkonan hafði gaman af 
því að leika í Battleship.
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TILBOÐ 16.990 KR.  
HIGH PEAK NEVADA
Þriggja manna tjald með fortjaldi. 
Vatnsheldni: 2.000 mm. 
Þyngd: 3.980 g.
Verð áður: 19.990 kr.

TILBOÐ 14.990 KR. 
TNF ALEUTIAN
Hentugur til notkunar sumar, vor 
og haust.
Þyngd 1.545 g.
Þolmörk -5°C.
Verð áður: 19.990 kr.

ÚRVAL FERMINGARGJAFA Á FRÁBÆRU VERÐI

TILBOÐ 18.990 KR.  
HIGH PEAK TRANGO 65
Vandaður og traustur bakpoki 
með góðu burðarkerfi.
Þyngd: 1.850 g.
Verð áður: 23.990 kr.

TILBOÐ 29.990 KR.  
HIGH PEAK VIPER 1400
Vandaður léttur dúnsvefnpoki.
Þolmörk: -6°C.
Þyngd: 1.275 g.
Þriggja árstíða.
Verð áður: 39.990 kr.

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS

Transkonunni Jennu Talackova 
hefur verið heimilað að taka þátt 
í úrslitakeppni Miss Universe í 
Kanada. Aðstandendur keppninn-
ar höfðu vísað Talackova úr keppni 
fyrir viku, eftir að upp komst að 
hún fæddist strákur. Í yfirlýsingu 
frá keppninni segir að Talackova 
fái að taka þátt, fylgi hún reglum 
keppninnar.  

Talackova hefur upplifað sig 
sem stúlku síðan hún var fjögurra 
ára gömul og þegar hún var 14 ára 
byrjaði hún í hormónameðferð. 
Þegar hún var 19 ára gömul gekkst 
hún svo undir kynleiðréttingarað-
gerð en Talackova er 23 ára í dag. 

Transkona má vera 
með í Miss Universe

FÆR AÐ TAKA ÞÁTT Jenny Talackova 
gekkst undir kynskiptiaðgerð 19 ára 
gömul og tekur þátt í Miss Universe-
keppninni í Kanada. Talackova er til 
hægri á myndinni. NORDICPHOTOS/AFP

Katrín hertogaynja af Cambridge er mikil tísku-
fyrirmynd og allt sem hún klæðist rýkur úr hillum 
búðanna. Tengdafaðir hennar, Karl Bretaprins, 
hefur tekið eftir þessari þróun og vill nú að hún 
klæðist fatnaði frá breska fatahönnuðinum Harry 
Tweed en merkið er í miklu uppáhaldi hjá prins-
inum. Fyrirtækið þarf að bæta sölu á alþjóðlegum 
markaði og bíður nú í ofvæni eftir að hertogaynjan 
klæðist fatnaði frá þeim. 

„Með því að klæðast fötum frá Harry Tweed 
er hertogaynjan ekki bara að aðstoða breskan fatahönnuð, heldur að 
hjálpa heilli vinnustofu sem þarf á hjálp að halda. Ég hef heyrt að 
prinsinn ætli sér að tala við Katrínu og við megum því búast við að 
sjá hana klæðast Tweed á opinberum vettvangi með vorinu,“ segir 
ónefndur heimildarmaður við Daily Express. 

Fær tískuráð frá tengdó

Söngvarinn Daníel Óliver 
vinnur nú að því að koma 
sér á framfæri í mekka 
popptónlistarinnar, Svíþjóð.

„Þetta er fyrsta lagið sem ég tek 
upp síðan ég flutti hingað til Sví-
þjóðar. Það er mikið í gangi og ég 
hef verið að fá jákvæð viðbrögð frá 
upptökustjórum hérna, svo ég er 
mjög spenntur fyrir næstu misser-
um,“ segir söngvarinn Daníel Óli-
ver sem lauk nýlega við upptökur 
á nýjasta lagi sínu, DJ Blow My 
Speaker.

Lagið var tekið upp í Telegram-
hljóðverinu þar sem stórstjörn-
urnar Cher, Christina Aquilera og 
Robyn hafa meðal annars tekið upp 
plötur sínar. Það er samið af Daní-
el sjálfum, í samvinnu við Örlyg 
Smára og Karl Batterbee, og er 
væntanlegt í spilun í byrjun sum-
ars.

„Svo er von á tveimur lögum 
í viðbót á næstunni en ég er að 
fara að taka upp með sænsku upp-
tökustjórunum Rob Curti og Erik 
Gold,“ segir Daníel, en þeir kapp-
ar hafa meðal annars unnið með 
stjörnum á borð við Rihönnu og 
Miley Cyrus.

Daníel Óliver olli töluverðu 
fjaðrafoki á dögunum með viðtali 
sem birtist við hann í DV þar sem 
hann var sagður telja sig verða 
fyrir fordómum vegna fegurðar 
sinnar. Aðspurður um greinina 
getur Daníel ekki annað en hlegið. 

„Já, ég frétti að Auddi og Sveppi 
hefðu gert heilan þátt um þetta. 
Sem talsmaður fallega fólksins frá 
Íslandi hlæ ég bara að vitleysunni 
sem þessi grein olli,“ segir hann 
sposkur.

Lífið leikur við Daníel í Svíþjóð. 

„Ég er búinn að koma mér vel fyrir 
hérna í Stokkhólmi. Ég er með lang-
tíma leigusamning á íbúð í miðbæn-
um og fasta vinnu svo ég stefni á að 
vera hér áfram, en svo er nú aldrei 
að vita hvað gerist næst,“ segir 
Daníel Óliver kátur í bragði.  - trs

Fetar í fótspor stórstjarna 

NÝTT LAG VÆNTANLEGT Daníel Ólíver bætir nýju lagi í safnið, en áður hefur hann 
meðal annars gefið út lögin Dr. Love, Superficial og Takin it back

8 MILLJARÐA ÍSLENSKRA KRÓNA er húsið, sem Katy Perry fær við 
skilnaðinn við Russell Brand metið á, en húsið er í Los Angeles.
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arionbanki.is  –  444 7000

  Fermingargjöf 
Arion banka
Þegar stórum áfanga er náð er mikilvægt að huga að framtíðinni.  
Arion banki  leggur til 5.000 kr. mótframlag ef 30.000 kr. eða meira 
eru lagðar inn á Framtíðarreikning. Framtíðarreikningur gefur hæstu 
vexti almennra verðtryggðra sparnaðarreikninga bankans og er því 
áhugaverð leið fyrir ungt fólk sem vill byrja að undirbúa framtíðina.

Láttu gjöfina taka vaxtarkipp hjá okkur.

Tónlist ★★★★ ★

MDNA
Madonna

MDNA er tólfta plata Madonnu og 
sú fyrsta síðan Hard Candy kom 
út fyrir fjórum árum. Þetta er líka 
fyrsta platan hennar síðan hún 
skildi við Guy Ritchie. Það kemur 
ekkert á óvart að MDNA sé dúndr-
andi danstónlistarplata. Allar plötur 
Madonnu síðan Ray of Light kom út 
árið 1998 hafa verið nánast hrein-
ræktaðar danstónlistarplötur, ef 

Hress skilnaðarplata frá drottningu poppsins
frá er talin fyrrnefnd Hard Candy 
sem var unnin með heitustu hip-hop 
upptökustjórum þess tíma, Timba-
land og Neptunes. Hard Candy var 
frekar misheppnuð, þó að hún ætti 
sína spretti. MDNA er hins vegar 
fín Madonnuplata.

Madonna hefur alltaf verið lunkin 
í því að velja sér samstarfsfólk og 
hún klikkar ekkert á því á MDNA. 
Á meðal þeirra sem sjá um takt-
ana á plötunni eru Bretinn William 
Orbit, sem gerði Ray of Light með 
henni, ítölsku frændurnir Marco 
„Benni“ Benassi og Allessandro 
„Alle“ Benassi og Frakkinn Mart-
in Solveig. Madonna fær líka hjálp 

frá tveimur af heitustu kvenpopp-
stjörnum dagsins í dag, Nicki Minaj 
og M.I.A.

Eins og áður segir er þetta fín 
Madonnuplata. Lögin eru mörg 
ágæt og Madonna á líka fína spretti 
í  textunum. I Don‘t Give A er upp-
gjör við eiginmanninn fyrrver-
andi og skilnaðartextarnir eru 
fleiri. Ýktastur er textinn við lagið 
Gang Bang sem er hefndarfan-
tasía með tilheyrandi skothljóðum 
(„I‘m Gonna Shoot Him in the Head 
Again/Die Bitch!“)… Þó að Madonna 
sé orðin 53 ára þá er hún greinilega 
enn alveg til í að vera slæma stelp-
an. Í I‘m a Sinner syngur hún „I‘m 

a Sinner/and I Like It That Way“ og 
nafnið á plötunni, MDNA virkjar 
nokkrar tengingar. Það er einhvers 
konar stytting á Madonna (M DNA 
kannski?), en líka mjög líkt MDMA, 
sem er skammstöfun fyrir alsælu …

MDNA er ekkert byltingarkennd, 
enda gerir maður ekki þær kröfur 
til Madonnu. Hún er heldur ekki 
fullkomin, en þetta er vel unnin og 
skemmtileg plata sem virkar best 
spiluð á fullu blasti í góðum græj-
um. Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Poppdrottningin er ekki 
tilbúin að gefa titilinn frá sér alveg strax.

Söngkonan Adele og kærasti 
hennar, Simon Konecki, hafa 
tekið mataræði sitt í gegn og 
gerðust nýverið grænmetisætur.

Hin hæfileikaríka söngkona og 
kærasti hennar ákváðu í samein-
ingu að taka upp heilsusamlegra 
líferni og fara þau daglega út að 
hlaupa með hundinn Louie.

„Adele og Simon eru óaðskilj-
anleg. Þau hafa tekið líferni sitt 
í gegn og hafist handa við að 
skipuleggja framtíð sína saman,“ 
hafði The Mail eftir innanbúðar-
manni. 

Tekur líf-
ernið í gegn

ORÐIN GRÆNMETISÆTA Söngkonan 
Adele hefur tekið upp heilbrigðara líf-
erni. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Salma Hayek býr í 
París og kveðst fylgja franskri 
tísku. Hún segist einnig hafa 
gaman af því að hafa sig til fyrir 
eiginmann sinn, milljarðamær-
inginn François-Henri Pinault.

„Þrátt fyrir að við hjónin 
förum sjaldan út finnst mér 
gaman að hafa mig til fyrir hann. 
Sumir karlmenn taka ekki eftir 
því í hverju þú ert, og það er í 
lagi, en François gerir það,“ sagði 
Hayek um eiginmanninn. 

Fer eftir Par-
ísartískunni

KLÆÐIR SIG UPP Salma Hayek hefur 
gaman af því að hafa sig til fyrir eigin-
mann sinn. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Kate Winslet hefur 
verið dugleg að kynna Titanic 3D 
í fjölmiðlum og hefur látið ýmis-
legt misjafnt flakka í tilefni þess. 
Leikkonan hefur meðal annars 
kallað mótleikara sinn feitan.

Winslet segir margt hafa 
breyst frá því Titanic var fyrst 
frumsýnd, þar á meðal ásýnd 
Leonardos DiCaprio. „Við lítum 
allt öðruvísi út í dag. Við erum 
bæði eldri, Leo er 37 ára og ég 
36. Við vorum ekki nema 22 og 
21 árs gömul þegar við lékum í 
myndinni. Hann er feitari núna 
og ég er grennri,“ sagði Winslet 
um vin sinn og mótleikara. 

Segir Leo 
vera feitan

BREYTT Kate Winslet segir margt hafa 
breyst síðan hún lék í Titanic.

NORDICPHOTOS/GETTY
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MERKTAR MEÐ GRÆNU 
OG APPELSÍNUGULU Í 

BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á 
GRÆNT OG KR. 750 Á 

APPELSÍNUGULT

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

SÝND MEÐ 
ÍSLENSKUM 

TEXTA

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN

SPAR
BÍÓ

SÝNINGARTÍMAR SÉRMERKTIR Í DAGLEGUM AUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA EINNIG Á HTTP://PASKAR.SAMBIO.IS

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

MIÐVIKUDAGUR: CARNAGE 18:00, 20:00, 22:00  AMMA 
LO-FI 18:00, 20:00, 22:00  MARGIN CALL 17:50, 20:00, 
22:10  BLACK’S GAME (SVARTUR Á LEIK) 17:40, 20:00, 
22:20                                     
ÍSL. TEXTI ENG. SUBS     

SKÓLANEMAR: 25% afsláttur gegn framvísun skírteinis! 
Sami afsláttur fyrir öryrkja og eldri borgara.

CARNAGE
NÝJASTA MYND ROMAN POLANSKI AMMA LO-FI

Bíó ★★ ★★★

Carnage
Leikstjórn: Roman Polanski

Leikarar: Jodie Foster, John C. 
Reilly, Kate Winslet, Christoph 
Waltz

Tveir 11 ára piltar lumbra hvor á 
öðrum og tennur hljóta skaða af. 
Foreldrar drengjanna hittast í heim-
boði til að ræða málin en andrúms-
loftið er þvingað og siðprýði full-
orðna fólksins ristir ekki sérlega 
djúpt. 

Fyrr en varir er allt komið í háa-
loft og ásakanirnar fljúga þvert 

Farsaskrímslið snýr aftur
FARSI Kunnugleg leikhúsófreskja traðkar á Carnage um miðbik myndarinnar.
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KEFLAVÍK

Amanda Seyfried úr MAMMA MIA er 
mætt í einum besta þriller þessa árs.

MÖGNUÐ SPENNUMYND
Fjöldamorðingi gengur laus og hefur klófest 
systur hennar en það trúir henni engin!

Missið ekki af þessari stórbrotnu 
tímamótamynd nú í 3-D á stóra tjaldinu!

- séð og heyr/kvikmyndir.is
����DREPFYNDIN MYND SEM GEFUR 

FYRSTU MYNDUNUM EKKERT EFTIR!

MBL DVPRESSAN.IS

KVIKMYNDIR.IS

T.V. - VIKAN/SÉÐ OG HEYRTA.L.Þ - MBL Þ.Þ. FRÉTTATÍMINN

SÉÐ OG HEYRT/KVIKMYNDIR.IS

DREPFYNDIN MYND SEM GEFUR 
FYRSTU MYNDUNUM EKKERT EFTIR!

52.000 MANNS 

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

HUNGER GAMES  KL. 5.30 - 8 - 10.30 12 
AMERICAN PIE: REUNION  KL. 6 L
SVARTUR Á LEIK  KL. 8 - 10   16

TITANIC 3D ÓTEXTUÐ  KL. 5 - 9  10
AMERICAN PIE: REUNION  KL. 8 - 10.30 12
LORAX – ÍSLENSKT TAL 3D  KL. 6  L
HUNGER GAMES  KL. 6 - 9  12
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16

TITANIC 3D ÓTEXTUÐ  KL. 4 - 8  10
TITANIC 3D ÓTEXTUÐ LÚXUS  KL. 4  10
AMERICAN PIE: REUNION  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
AMERICAN PIE: REUNION LÚXUS  KL. 8 - 10.30  12
LORAX – ÍSLENSKT TAL 2D  KL. 3.30  L
LORAX – ÍSLENSKT TAL 3D  KL. 3.30 – 6  L
HUNGER GAMES  KL. 5 - 8 - 11  12
SVARTUR Á LEIK  KL. 8 - 10.30  16

OPIÐ ALLA PÁSKANA - GLEÐILEGA PÁSKA

AMERICAN PIE: REUNION 5.45, 8, 10.20
LORAX 3D ISL TAL 2, 4, 6
LORAX 2D ISL TAL 2, 4
LORAX 2D ENS TAL 4
HUNGER GAMES 7, 10
SVARTUR Á LEIK 8, 10.15

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

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

T.V. - Vikan/Séð og Heyrt

FTMBL

A.L.Þ - MBL

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

Þ.Þ. - Fréttatíminn

ÍSLENSKT OG ENSKT TAL

DREPFYNDIN MYND

Gleðilega páska
OPIÐ ALLA PÁSKANAMiðasala og nánari upplýsingar

5%

yfir betri stofuna ásamt túlípönum 
og ælu.

Carnage er byggð á leikriti eftir 
franska skáldið Yasmina Reza 
og það er hinn réttilega umdeildi 
Roman Polanski sem segir kött. 
Lengra nær listrænn metnaður leik-
stjórans ekki að þessu sinni, og fyrir 
vikið skortir myndina sárlega þessa 
óskilgreindu en ómissandi bíótöfra 
sem kvikmynduð leikrit verða að 
innihalda til að vera ómaksins virði.

Þetta er þó ekki alslæmt enda 
sannkallað stórskotalið leikara í 
helstu hlutverkum. Foster og Reilly 
eru gestgjafarnir og foreldrar tann-
brotaþolans, en ósamstíga hjónin 
Winslet og Waltz eru á hraðferð og 
virðast stefna hraðbyri í uppeldis-

lega uppgjöf. Framan af fá allir leik-
arar að láta ljós sitt skína og mest 
gustar af þeim Foster og Waltz, en 
um miðbik mætir kunnugleg leik-
húsófreskja, sjálft farsaskrímsl-
ið, og fær óáreitt að traðka á öllu 
saman.

Af þessum orðum mínum má 
skilja að ég hafi ímugust á farsan-
um sem slíkum, en svo er ekki. En 
hann er vandmeðfarinn og í Carn-
age er hann fyrirsjáanlegur og 
þreytandi. Sem er sorglegt því hér 
skortir ekki hæfileikafólkið, hvor-
um megin myndavélar sem leitað er.
 Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Lofar góðu en missir 
dampinn fljótt.
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  Taktu þátt 

   í toppleik 

Cocoa Puffs!
  Taktu þátt 

   í toppleik 

Cocoa Puffs!

Sendu þrjá bláa toppa af Cocoa 
Puffs pökkum merkt: 
Cocoa Puffs leikur, Klettagörðum 19, 
104 Reykjavík – ásamt nafni og 
símanúmeri og þú ert kominn í 
pottinn.

Dregið 18. apríl. 

www.cocoapuffs.is
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ra til Euro Disney*

Í aðalvinning er 
fjölskylduferð fyrir 
fjóra til Euro Disney 
auk fjölmargra 
annarra glæsilegra 
vinninga. 

*Innifalið: Flug fyrir fjóra til Parísar, báðar leiðir 
og aðgangskort fyrir fjóra í Euro Disney.

James Bond mun setja Ólympíu-
leikana sem fara fram í London 
í sumar. Það er leikarinn Daniel 
Craig sem hefur farið með hlut-
verk Bonds í síðustu kvikmynd-
unum um njósnara hennar 
hátignar. 

Samkvæmt The Guardian 
hafa leikstjórinn Danny Boyle 
og Daniel Craig unnið náið með 
Bretlandsdrottningu að stutt-
myndinni The Arrival sem fjallar 
um nýjasta verkefni Bonds; að 

setja Ólympíuleikana. 
Í myndinni ferðast 
Bond frá Bucking-
ham-höll að Ólymp-
íuleikvellinum og 
búast má við að inn-
koma hans á völl-

inn verði töff 
að hætti 
Bonds. 

James Bond 
hefur leika

SETUR LEIKANA 
James Bond mun að 
öllum líkindum setja 
Ólympíuleikana sem 
fara fram í London. 

Madonna segir börnin sín fjögur 
vera óvægin í gagnrýni sinni á 
tónlist hennar. Söngkonan segir 
gagnrýnina stundum særa hana 
að innstu hjartarótum. 

Madonna á börnin Lourdes, 
Rocco, Mercy og David og segir 
hún þau vera harða gagnrýnend-
ur. „Þau eru óþægilega hreinskil-
in þegar þeim líkar tónlistin mín 
ekki. Þau eru algjörlega taktlaus í 
gagnrýni sinni. Þau segja einfald-
lega: „Mamma, slökktu á þessu 
lagi.“ Það getur verið særandi en 
þau eru í það minnsta hreinskil-
in,“ sagði söngkonan um börnin.

Gagnrýna 
Madonnu

HREINSKILIN BÖRN Madonna segir 
börnin sín vera óvægin í gagnrýni sinni 
á tónlist hennar.  NORDICPHOTOS/GETTY

Þátttaka Kýpur í Eurovision-
söngvakeppninni í Bakú í maí 
stendur nú völtum fótum.

Eftir að árleg fjárhagsáætlun 
ríkissjónvarpsins á Kýpur, sem 
kostar þátttökuna í keppninni, var 
ekki samþykkt á fundi fyrir nokkr-
um dögum hefur sprottið upp vafi 
á því hvort fjármagn fáist til að 
senda Ivi Adamou og hóp hennar 
til Aserbaídsjan. Stjórnvöld hafa 
frestað umræðum um áætlunina 
þar til í næstu viku. 

Ivi og félagar virðast þó hafa 
litlar áhyggjur af þessu smávægi-
lega bakslagi. Söngkonan sendi 
í það minnsta frá sér skilaboð á 
Twitter þar sem hún fullvissaði 

aðdáendur sína um það að allt færi 
þetta vel og óþarfi væri að hafa 
nokkrar áhyggjur.

Eurovision of dýrt

FJÁRMAGNSÖRÐUGLEIKAR Kýpverska 
ríkissjónvarpið gæti átt í erfiðleikum 
með að fjármagna þátttöku Ivi Adamou 
í Eurovision.

Rihanna hefur lýst yfir áhuga á að leika 
söngkonuna Whitney Houston verði kvik-
mynd um ævi hennar einhvern tímann gerð. 

„Ég mundi leggja allt undir til að geta 
skilað hlutverkinu af mér með sóma. Þetta 
er risarulla og sú sem tekur hana að sér 
verður að standa sig vel,“ sagði söngkonan í 
viðtali við The Press Association. Jennifer 
Hudson, Vivica Fox og Jordin Sparks þykja 
einnig koma til greina sem Houston. 

„Fyrsta lagið sem ég heillaðist af var 
með Whitney Houston, I Will Always Love 
You. Lagið veitti mér innblástur og er í 
raun ástæðan fyrir því að ég lagði fyrir mig 
söng,“ segir Rihanna sem þreytir frum-
raun sína á hvíta tjaldinu í kvikmyndinni 
Battleship.

Vill leika Houston

VILL LEIKA HOUSTON Rihanna vill fara með hlutverk Whitney Houston 
verði kvikmynd um ævi söngkonunnar gerð. NORDICPHOTOS/GETTY
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HEIÐAR HELGUSON  spilaði með varaliði QPR í 2-1 tapi fyrir varaliði West Ham 
í gær. Hann hefur verið lengi frá vegna meiðsla í nára en síðast spilaði hann með 
aðalliðinu í lok janúar. DJ Campbell og Djibril Cisse spiluðu einnig með QPR í gær.

FÓTBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið sækir Belgíu heim í dag í 
afar mikilvægum leik í undan-
keppni EM.

Íslenska liðið á toppnum með 
13 stig eftir fimm leiki en Belgía 
í öðru sæti með 11 stig eftir sex 
leiki. Noregur kemur svo þar á 
eftir með 9 stig eftir fimm leiki.

Sigur í dag myndi fara langt 
með að fleyta íslenska liðinu inn 
á EM en það verður ekki auð-
velt eins og íslenska liðið fékk 
að reyna í fyrri leik liðanna sem 
lyktaði með markalausu jafntefli.

„Þetta er mjög mikilvægur 
leikur. Allar stelpurnar eru heilar 
og við náum vonandi að skora 
gegn þeim núna,“ sagði Sigurður 
Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálf-
ari en hvað lærði liðið af fyrri 
leiknum?

„Við höfum skoðað þann leik 
vel og hann var ekki illa spilaður 
og við fengum færi. Það vantaði 
að klára þau sem og einbeitingu. 
Við spilum okkar bolta áfram og 
eigum að vera sterkari en þær.“

Sigurður segir að það yrði ekki 
áfall ef liðinu mistækist að vinna 
leikinn en veit vel að sigur setur 
íslenska liðið í góða stöðu.

„Við eigum eftir að spila við 
Norðmenn úti í lokaleiknum og 
markmiðið er að vera búnar að 
vinna riðilinn fyrir þann leik. Þá 
þurfum við helst að vinna þennan 
leik.“    - hbg

Stelpurnar í eldlínunni í dag:

Afar mikilvæg-
ur leikur

FAGNAÐ Stelpurnar okkar fagna vonandi 
mörkum í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI Lokaúrslitin um 
Íslandsmeistaratitil kvenna hefjast 
í kvöld í Ljónagryfjunni þegar 
bikarmeistarar Njarðvíkur taka 
á móti Íslandsmeistarabönunum 
í Haukum. Liðin enduðu í öðru 
og fjórða sæti deildarinnar og 
slógu Snæfell og Keflavík út úr 
undanúrslitunum.  

Liðin hafa átt mismundi gengi 
að fagna í úrslitaeinvíginu um 
Íslandsmeistaratitilinn. Haukalið-
ið hefur þrisvar sinnum áður kom-
ist alla leið í úrslitin og í öll þrjú 
skiptin unnið titilinn. Njarðvíkur-
liðið komst í úrslitin í fyrsta sinn í 
fyrra en tapaði þá 3-0 á móti Kefla-
vík. Á sama tíma og Haukakonur 
hafa unnið 9 af 12 leikjum sínum í 
lokaúrslitum en Njarðvíkurkon-
ur bíða enn eftir sínum fyrsta 
sigri.

Haukaliðið hefur verið í 
miklum ham og eru ósigrað-
ar síðan að liðið fékk banda-
ríska miðherjann Tierny Jenk-
ins. Haukar urðu aftur á móti 
fyrir miklu áfalli í öðrum leikn-
um á móti Keflavík þegar tveir 

byrjunarliðsleikmenn liðsins slitu 
krossband, stigahæsti íslenski 
leikmaðurinn Íris Sverrisdóttir og 
fyrirliðinn Guðrún Ósk Ámunda-
dóttir. Liðið rassskellti Keflavík 
reyndar án þeirra í þriðja leikn-

um en fékk þá aðeins 

3 stig af bekknum og fá lið mega 
við því að missa tvo lykilmenn á 
þessum tímapunkti.

Njarðvíkurkonur eru því 
kannski sigurstranglegri enda 
reynslunni ríkari frá því í fyrra. 
Sverrir Þór Sverrisson, þjálfari 

Njarðvík-
ur, er að 
fara með 
kvenna-
lið í fjórða 
s i n n  í 
úrslit en 
lið hans 
(Keflavík 

2004-
2006) 

og Njarðvík síðustu tvö tímabil 
hafa alltaf farið alla leið í úrslita-
einvígið. Sverrir Þór gerði Kefla-
vík að meisturum 2005 en hefur 
fengið silfur í tvö síðustu skipti, 
2006 með Keflavík og 2011 með 
Njarðvík. 

Liðin hafa ekki mæst síðan að 
Tierny Jenkins kom til Hauka en 
það er eflaust enn í fersku minni 
hjá leikmönnum liðanna þegar 
liðin mættust í undanúrslitum 
bikarsins um miðjan febrúar. 
Njarðvík vann þá tveggja stiga 
sigur, 75-73, í framlengdum leik 
þar sem lokakarfa Hauka var 
dæmd ógild af því að tíminn var 
runninn út. 

Óvissan í kringum brott-
hvarf Írisar og Guðrúnar 
þýðir að það erfitt er að 
spá í hvernig liðin passa 
nú upp á móti hverju öðru 
og hvaða þýðingu fjór-

ir sigrar Njarðvíkur í inn-
byrðisleikjum liðanna hafi. 

Það bíða því allir spenntir eftir 
fyrsta leiknum sem hefst klukkan 
19.15 í Njarðvík í kvöld. - óój

Lokaúrslit Iceland Express-deildar kvenna í körfubolta hefjast í kvöld í Ljónagryfjunni í Njarðvík:

Haukar aldrei tapað – Njarðvík aldrei unnið

TVÆR GÓÐAR Shanae 
Baker-Brice úr 
Njarðvík og Jence 
Ann Rhoads úr 

Haukum. 

Landsleikur í handbolta
Ísland - Noregur 34-34 (18-15)
Mörk Íslands (skot): Guðjón Valur Sigurðsson 
8/1 (11/1), Snorri St. Guðjónsson 6 (8/1), Ásgeir 
Örn Hallgrímsson 4 (5), Aron Pálmarsson 4 (10), 
Vignir Svavarsson 3 (4), Róbert Gunnarsson 3 
(5), Ólafur Stefánsson 3 (6), Rúnar Kárason 2 
(2), Arnór Atlason 1 (2), Þórir Ólafsson (2).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 12 (39, 
31%), Aron Rafn Eðvarðsson 2 (9, 22%).
Hraðaupphlaup: 7 (Guðjón Valur 3, Snorri Steinn 
1, Ásgeir Örn 1, Vignir 1, Rúnar 1)
Fiskuð víti: 2 (Guðjón Valur 1, Vignir 1)
Utan vallar: 12 mínútur.
Markahæstir hjá Noregi: Bjørnsen 5, Myrhol 5,  
Tønnesen 5, Klev 5, Hippe 4, Lie Hansen 4.
Varin skot: Medhus 9, Dahl 3.
Hraðaupphlaup: 7. Fiskuð víti: 1
Utan vallar: 6 mínútur. 

Meistaradeild Evrópu
FJÓRÐUNGSÚRSLIT
Barcelona - AC Milan 3-1
1-0 Lionel Messi, víti (11.), 1-1 Antonio Nocerino 
(32.), 2-1 Messi, víti (41.), 3-1 Andres Iniesta (53.)
Barcelona vann samanlagt, 3-1.
Bayern München - Marseille 2-0
1-0 Ivica Olic (13.), 2-0 Ivica Olic (37.).
Bayern München vann samanlagt, 4-0.

ÚRSLIT

Byrjunarlið Íslands:
Þóra B. Helgadóttir markvörður
Rakel Hönnudóttir hægri bakvörður
Katrín Jónsdóttir miðvörður
Sif Atladóttir miðvörður
Hallbera G. Gísladóttir vinstri bakvörður
Edda Garðarsdóttir miðjumaður
Sara Björk Gunnarsdóttir miðjumaður
Dagný Brynjarsdóttir miðjumaður
Fanndís Friðriksdóttir hægri kantur
Hólmfríður Magnúsdóttir vinstri kantur
Margrét Lára Viðarsdóttir sóknarmaður

FÓTBOLTI Sigurður Ragnar Eyj-
ólfsson tilkynnti í gær byrjunar-
lið Íslands í leiknum gegn Belgíu 
í kvöld. Edda Garðarsdóttir er 
í byrjunarliðinu en hefur ekki 
spilað með liðinu síðan í maí á 
síðasta ári vegna meiðsla. Edda 
leikur í kvöld sinn 90. A-landsleik 
frá upphafi en aðeins fyrirliðinn 
Katrín Jónsdóttir á fleiri leiki að 
baki. Hún er á sínum stað í vörn 
Íslands í kvöld og leikur þá sinn 
116. landsleik.

Þær Sif Atladóttir og Dagný 
Brynjarsdóttir koma aftur inn í 
liðið eftir meiðsli en þær misstu 
af æfingamótinu á Algarve í 
Portúgal í síðasta mánuði, rétt 
eins og Edda.  - esá

Byrjunarlið Íslands í kvöld:

Edda leikur 90. 
landsleikinn

REYND Edda Garðarsdóttir í leik með 
íslenska landsliðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Lionel Messi bætti enn 
í markasarpinn sinn þegar að 
Barcelona tryggði sér sæti í und-
anúrslitum Meistaradeildarinnar 
með 3-1 sigri á AC Milan. Messi 
skoraði tvívegis, í bæði skiptin úr 
vítaspyrnu í fyrri hálfleik.

Messi hefur nú skorað fjór-
tán mörk í Meistaradeildinni á 
tímabilinu sem er met. Alls hefur 
hann skorað 51 mark í keppninni 
og er orðinn þriðji markahæsti 
leikmaðurinn í sögu keppninnar. 
Hann varð jafnframt sá yngsti til 
að komast yfir 50 mörk.

Bayern München lenti ekki í 
vandræðum gegn Marseille og 
tryggði sæti sitt í undanúrslitun-
um með samanlögðum 4-0 sigri.

 - esá

Meistaradeild Evrópu í gær:

Barcelona og 
Bayern áfram

ÞRÍR VINIR Xavi, Iniesta og Messi fagna 
marki í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY

HANDBOLTI „Vörnin var alls ekki 
nógu góð hjá okkur. Svo geng-
ur okkur illa að glíma við það er 
þeir keyra á okkur hraða miðju en 
þeir skora 15 slík mörk í leiknum. 
Tæknifeilarnir líka allt of marg-
ir og við oft að kasta frá okkur 
boltanum á fáránlegan hátt. Þetta 
tvennt var alls ekki nógu gott,“ 
sagði Guðmundur Guðmundsson 
landsliðsþjálfari eftir leikinn.

Það verður ekki sagt að Norð-
menn hafi mætt til leiks með sterkt 
lið til leiks enda vantaði nánast 
heilt byrjunarlið af lykilmönnum 
hjá Noregi og mörg óþekkt andlit 
mætt til leiks. Íslenska liðið aftur 
á móti gríðarsterkt enda búið að 
endurheimta þá Ólaf Stefánsson 
og Snorra Stein Guðjónsson.

Stemningar- og andleysi
Íslenska liðið virtist ekki hafa mik-
inn áhuga á því að spila við B-lið 
Noregs framan af því stemningar- 
og andleysi einkenndi leik liðsins. 
Ungu Norðmennirnir voru aftur 
á móti til í að sýna sig fyrir þjálf-
aranum og nýttu sér slakan leik 
íslenska liðsins. Þeir héngu í okkar 
mönnum nær allan hálfleikinn og 
munaði aðeins þrem mörkum í 
hálfleik, 18-15. Ef Magnus Dahl 
hefði varið eitthvað í norska mark-
inu hefði staðan líklega verið jöfn.

Ekki tók við mikið betra í síðari 
hálfleik. Sama andleysið var yfir 
liðinu og þá sérstaklega í varnar-
leiknum. Norðmenn gengu á lagið 
og náðu mest þriggja marka for-
skoti er stundarfjórðungur lifði 
leiks. Þá ákváðu íslensku strákanir 
að rífa sig upp. Þeir komu til baka, 
komust yfir en misstu svo aftur 
niður forskotið. Þeir fengu tæki-
færi til að klára leikinn í lokin en 
allt kom fyrir ekki. Frekar pínlegt 
jafntefli niðurstaðan.

Sóknarleikur íslenska liðsins 
var líkt og oftast í fínu lagi og það 
er fínt að skora 34 mörk. Varnar-
leikurinn var aftur á móti hrein-
asta hörmung nær allan leikinn 
og strákarnir verða að vera miklu 
einbeittari ef þeir ætla ekki að 
lenda illa í því í Króatíu.

Fengu gula spjaldið
Til þess að komast á Ólympíuleik-
ana þarf Ísland að leggja tvö lið að 
velli sem eru fyrir fram mun slak-
ari en íslenska liðið. Rétt eins og 
þetta B-lið Noregs. Ef menn gæta 
ekki að sér og mæta almennilega 
stemmdir til leiks í leikina gegn 
Síle og Japan í Króatíu þá gæti 
farið illa. Það má því segja að við-
vörunarbjöllurnar klingi eftir 
þennan leik og strákarnir fara út 
með gula spjaldið. Þeir vita nú vel 

hvað getur gerst ef þeir mæta ekki 
tilbúnir.

„Þessi leikur er viðvörun fyrir 
okkur. Það er ekkert gefið í þess-
um bransa. Það er ekki hægt að 
fara í verkefnin af hálfum hraða. 
Ég held að menn verði tilbúnari 
þegar út í alvöruna kemur og við 
getum lagað það sem aflaga fór í 
þessum leik,“ sagði Guðmundur 
sem var samt sáttur við sóknar-
leikinn. henry@frettabladid.is

Viðvörunarbjöllur klingja
Strákarnir okkar gerðu pínlegt jafntefli, 34-34, gegn B-liði Noregs í gær. Leikur-
inn alls ekki nógu góður og þá sérstaklega varnarleikurinn. Hann þarf að laga, 
sem og hugarfar leikmanna, ef liðið ætlar að komast á Ólympíuleikana.

EINBEITTUR Vignir Svavarsson skýtur að marki í hraðaupphlaupi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁHYGGJUFULLUR Guðmundur Guð-
mundsson fylgist með á hliðarlínunni í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Flott verk 
sem skrúfar á 

leikandi hátt fyrir 
þögnina um angist 

og þrautir þrek-
vaxins fólks.

Innlit í
 íslenska undir-
heima sem þykir 
gefa raunsærri 
mynd en áður 

hefur sést.
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Stella 
Blómkvist er söm 

við sig, eitilhress og 
harðsoðin, ratar vel 

um undirheima 
samfélagsins.
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James 
Patterson býður 

hér upp á dramatísk 
átök og óbærilega 

spennu sem 
aldrei fyrr. 



4. apríl 2012  MIÐVIKUDAGUR50

golfogveidi@frettabladid.is

Okkar hlutverk 
er að dreifa
fjölpósti, blöðum, tímaritum, bréfum og vörum.
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Heyrðu í okkur næst þegar þú þarft á öruggri 
og hagstæðri dreifingarþjónustu að halda.

Það er mikið að gerast hjá 
Golfklúbbi Grindavíkur 
um þessar mundir. Í sumar 
verða fimm nýjar holur 
opnaðar auk þess sem verið 
er að byggja nýjan golf-
skála. Völlurinn kemur 
ótrúlega vel undan vetri og 
er ástandið á flötunum eins 
og best gerist á sumri til.

„Völlurinn er í lygilega góðu 
ástandi, ég hef aldrei séð flatirn-
ar svona góðar í mars. Það er búið 
að valta þær og það er eins og við 

séum að spila í 
maí,“ segir Jón 
Júlíus Karlsson, 
ritari og formað-
ur mótanefnd-
ar Golfklúbbs 
Grindavíkur. 
Húsatóftavöll-
ur kemur ótrú-
lega vel undan 
vetri og er mál 
manna að hann 

hafi aldrei litið betur út en nú. 
„Völlurinn hefur tekið vel við sér 
og er í raun alveg frábær. Við erum 
í skýjunum með hann en þetta er 
allt okkar frábæra vallarstjóra að 
þakka,“ segir Jón Júlíus. 

Þegar er búið að halda tvö mót 
á vellinum og voru bæði spiluð á 
sumarflötum. Þriðja mótið verður 
svo haldið á laugardaginn kemur, 

svokallað Skálamót en allur ágóð-
inn rennur til styrktar nýjum skála 
sem Golfklúbburinn er að byggja. 
„Við héldum eitt svona mót og 
náðum þá að niðurgreiða parketið 
á nýja skálann og næst á döfinni er 
að niðurgreiða eldhústækin,“ segir 
Jón Júlíus.

Aðeins hafa þrettán holur verið 
á Húsatóftavelli síðustu ár en um 
miðjan júní eða í byrjun júlí verða 
opnaðar fimm nýjar brautir – völl-

urinn verður þá fullvaxinn. „Völl-
urinn verður með skemmtilegri 
almenningsvöllum landsins eftir 
að við opnum nýju holurnar,“ segir 
Jón Júlíus. Hann segir uppganginn 
í golfinu í Grindavík hafa geng-
ið vonum framar undanfarin ár. 
„Það eru um 220 í klúbbnum núna 
en þeim gæti fjölgað stíft í ár. Við 
erum í raun bara að biðla til fólks 
að ganga í klúbbinn,“ segir ritarinn 
en árgjaldið er um 55 þúsund krón-

ur fyrir einstaklinga. Þá er ódýrara 
fyrir þá sem hafa aldrei verið í golf-
klúbbi og hjón fá afslátt. 

Að sögn Jóns Júlíusar hefur ekki 
verið afreksstefna hjá Golfklúbbi 
Grindavíkur síðustu ár en nú á að 
gera bragarbót á. „Við erum búin að 
stofna félag betri kylfinga í GG með 
það að markmiði að búa til kylf-
inga sem verða samkeppnishæfir 
við þá bestu og þá hefur stjórnin 
lagt mikið púður í að efla unglinga-

starfið. Í Grindavík eru íþrótta-
menn í fótbolta og körfubolta sem 
eru meðal þeirra bestu á landinu og 
okkar markmið er að eiga kylfinga 
sem eru með þeim bestu,“ segir 
Jón Júlíus og nefnir þar meðal ann-
ars Davíð Arthur Friðriksson, sex-
faldan klúbbmeistara. „Við gerum 
okkur vonir um að hann muni láta 
að sér kveða strax í sumar. Þetta er 
flottur strákur sem á mikið inni.“
 kristjan@frettabladid.is

Sumarflatirnar í lygilega góðu ástandi

12. FLÖT Flatirnar hjá Golfklúbbi Grindavíkur koma ótrúlega vel undan vetri. 2. BRAUT Fimm nýjar brautir verða teknar í notkun á Húsatóftavelli um miðjan júní 
eða í byrjun júlí.   MYNDIR/JÓN JÚLÍUS KARLSSON

JÓN JÚLÍUS 
KARLSSON

SÆTIÐ á styrkleikalista atvinnukylfinga vermdi Charl Schwartzel fyrir Masters-mótið í apríl í fyrra. Þessi lítt þekkti suður-afríski 
kylfingur bar sigur úr býtum en Mastersmótið verður spilað yfir páskahelgina. Aðeins 14 högg undir pari dugðu Schwarzel til 
sigurs, sem var tveimur höggum minna en ástralska tvíeykið Adam Scott og Jason Day náðu í öðru til þriðja sæti.
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM
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FM 92,4/93,5
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Ekkert kemur til greina nema sigur hjá íslenska landsliðinu.

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT OG FYLGSTU MEÐ STRÁKUNUM OKKAR!

216 KR. 
Á DAG

Stöð 2 Sport og fylgistöðvar

 KAUPTU ÁSKRIFT Á STOD2.IS

STRÁKARNIR
OKKAR

Ekk t k til i i hjá í l k l d liði

KEMST ÍSLAND
Á ÓLYMPÍULEIKANA?

UNDANKEPPNI ÓL Í BEINNI FRÁ KRÓATÍU

Þjóðaríþróttin  •  Þjóðarstoltið  •  sérútgáfa  •  apríl 2012  

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT OG FYLGSTU MEÐ STRÁKUN

Ísland - Chile, föstudag kl. 18.05
Ísland - Japan, laugardag kl. 16.05 
Ísland - Króatía, sunnudag kl. 15.50  

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.10 My Family  07.40 The Inspector Lynley 
Mysteries  09.10 Deal or No Deal  09.45 
EastEnders  10.15 Come Dine With Me  11.05 
My Family  14.35 QI  15.40 Top Gear  16.35 The 
Graham Norton Show  17.20 Come Dine With 
Me  18.10 QI  19.10 Stephen Fry‘s 100 Greatest 
Gadgets  20.00 QI  21.00 Peep Show  21.30 Live 
at the Apollo  22.15 My Family  23.45 Stephen 
Fry‘s 100 Greatest Gadgets  00.35 QI  01.35 Peep 
Show  02.00 Live at the Apollo  02.45 Stephen 
Fry‘s 100 Greatest Gadgets  03.40 QI

11.25 Kriminalkommissær Barnaby  13.00 DR 
Update - nyheder og vejr  13.10 Lægerne  14.00 
Kasper og Lise  14.25 Skæg med bogstaver  
14.45 Sprutte-Patruljen  15.00 Pacific Paradise 
Police  15.50 DR Update - nyheder og vejr  16.00 
Dyrehospitalet  16.30 TV Avisen med Sport  17.00 
Cirkusrevyen - En stor familie  17.30 Huset på 
Christianshavn  18.00 Kender du typen  18.30 
Restaurant bag tremmer  19.00 TV Avisen  19.25 
SportNyt  19.35 Adams æbler  21.10 Onsdags 
Lotto  21.15 Two Weeks  22.50 Taggart

13.00 NRK nyheter  13.10 Jessica Fletcher  13.55 
Glimt av Norge  14.05 Ingen grenser  15.00 NRK 
nyheter  15.10 Norsk attraksjon  15.40 Oddasat 
- nyheter på samisk  15.55 Tegnspråknytt  16.00 
Fjellfolk  16.40 Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  
17.30 Påskenøtter  17.45 Påskekveld  18.15 Helt 
patent!  18.45 Vikinglotto  18.55 Distriktsnyheter  
19.00 Dagsrevyen 21  19.30 Whitechapel  21.00 
Løsning påskenøtter  21.05 Kveldsnytt  21.20 
Leonard Cohen - Bird on a Wire  23.05 Brenner - 
historier fra vårt land  23.45 Whitechapel

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 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Tríó 11.00 Fréttir 11.03 
Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Á upplýs-
ingaöld 14.00 Fréttir 14.03 Gullfiskurinn 15.00 
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Dagbók frá Diafani 
15.25 Skorningar 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Íslensk trúartónlist 
í dymbilviku 20.00 Leynifélagið 20.30 Skáld í  
útlegð 21.10 Út um græna grundu 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma 
22.15 Bak við stjörnurnar 23.05 Flakk 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar
10.18 Skólafjör (Campus Confidential) 
Stelpa hefur útgáfu á skólablaði til að fletta 
ofan leyndarmálum vinsælu krakkanna
11.40 Hvaleyjar (5:12) (6:12) (Hvaler)
13.30 Hjálpið mér að elska barnið 
mitt (2:2) (Help Me Love My Baby)
14.15 Doktor Ása (1:8) (Dr. Åsa II) (e)
14.45 Hvunndagshetjur (1:6) (We Can 
Be Heroes) (e)
15.55 Djöflaeyjan (e)
16.40 Leiðarljós (Guiding Light)
17.25 Í mat hjá mömmu (3:6) (Friday 
Night Dinner) (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Disneystundin
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
19.55 Útsvar (Ísafjarðarbær - Garðabær)
21.00 Bræður og systur (100:109) 
(Brothers and Sisters)
21.40 Meistaradeild í hestaíþróttum
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Tommy Emmanuel Ástralski gítar-
leikarinn á tónleikum í Háskólabíói í janúar 
23.35 Góðan dag, Víetnam (Good 
Morning, Vietnam) Bandarísk mynd frá 1987
01.35 Lokaspretturinn (The Longest 
Yard) Bandarísk sjónvarpsmynd frá 2005
03.25 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.35 Matarklúbburinn (8:8) (e)

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Dynasty (14:22) (e)

12.00 Jonathan Ross (19:19) (e)

12.50 Matarklúbburinn (8:8) (e)

13.15 Pepsi MAX tónlist

15.35 7th Heaven (22:22) Bandarísk 
unglingasería þar sem Camden-fjölskyldunni 
er fylgt í gegnum súrt og sætt. Faðirinn Eric 
og móðirin Annie eru með fullt hús af börn-
um og hafa því í mörg horn að líta. 

16.20 Hæfileikakeppni Íslands (1:6) (e)

17.15 Dr. Phil 

18.00 Solsidan (8:10) (e)

18.25 Innlit/útlit (8:8) (e)

18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos (4:48) (e)

19.20 Everybody Loves Raymond (e)

19.45 Will & Grace (8:24) (e)

20.10 Britain‘s Next Top Model (4:14) 
20.55 The Firm (6:22) 

21.45 Law & Order UK (5:13) 

22.30 Jimmy Kimmel 

23.15 Prime Suspect (11:13) (e)

00.05 The Walking Dead (9:13) (e)

00.55 The Firm (6:22) (e)

01.45 Everybody Loves Raymond (e)

02.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.10 Shell Houston 
Open 2012 (3:4) 11.20 Golfing World 12.10 
Golfing World 13.00 Shell Houston Open 
2012 (3:4) 18.00 Golfing World 18.50 In-
side the PGA Tour (13:45) 19.20 LPGA Hig-
hlights (6:20) 20.40 Champions Tour - Hig-
hlights (5:25) 21.35 Inside the PGA Tour 
(14:45) 22.00 Golfing World 22.50 PGA 
Tour - Highlights (13:45) 23.45 ESPN Am-
erica

08.00 Wedding Daze
10.00 School of Life
12.00 Happily N‘Ever After
14.00 Wedding Daze
16.00 School of Life
18.00 Happily N‘Ever After
20.00 The International
22.00 X-Men Origins: Wolverine
00.00 Delta Farce
02.00 Prête-moi ta main
04.00 X-Men Origins: Wolverine
06.00 Slumdog Millionaire 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (125:175) 
10.15 60 mínútur
11.00 The Big Bang Theory (21:23) 
11.25 How I Met Your Mother (23:24) 
11.50 Pretty Little Liars (14:22) 
12.35 Nágrannar
13.00 Mike & Molly (1:24) 
13.25 Til Death (5:18)
13.50 Ghost Whisperer (12:22) 
14.35 The Deep End (5:6) 
15.20 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (13.21)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Malcolm In the Middle (9:22) 
19.45 Better With You (5:22)
20.10 New Girl (8:24) 
20.35 Hannað fyrir Ísland (3:7) Glæsi-
legir nýir þættir þar sem íslenskir hönnuð-
ir fá að spreyta sig og nýta reynslu sína í að 
hanna bestu útivistarflíkur sem völ er á.
21.20 Mildred Pierce (5:5) Þættir um 
unga móður sem stendur ein á báti og þarf 
að berjast fyrir tilveru sinni í kreppunni miklu 
eftir að eiginmaður hennar yfirgefur hana.
22.40 A Walk In the Clouds Róman-
tísk ævintýramynd. Ungur hermaður snýr 
aftur til átthaganna eftir að hafa þjónað í síð-
ari heimsstyrjöldinni. Fyrir tilviljun hittir hann 
fagra dóttur vínekrueiganda sem er í mikilli 
úlfakreppu. Hún er þunguð og þorir ekki að 
mæta föður sínum ein og óstudd. 
00.20 Mið-Ísland (2:8) 
00.50 Alcatraz (8:13) 
01.35 NCIS: Los Angeles (15:24) 
02.20 Rescue Me (7:22)
03.05 One Night with the King
05.05 New Girl (8:24)
05.30 Fréttir og Ísland í dag

19.00 The Doctors (84:175)
19.40 American Dad (13:18)
20.05 The Cleveland Show (5:21) 
20.30 Mið-Ísland (2:8)
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 Modern Family (18:24)
22.15 Two and a Half Men (6:24) Í
22.40 White Collar (5:16) 
23.25 Exile
00.55 The Daily Show: Global Edition 
01.30 Malcolm In the Middle (9:22) 
01.55 Better With You (5:22) 
02.20 American Dad (13:18)
02.45 The Cleveland Show (5:21) 
03.10 The Doctors (84:175)
03.50 Fréttir Stöðvar 2 
04.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Þorsteinn J: Meistaramörk

15.50 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeildin Endursýndur leikur

15.50 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeildin Endursýndur leikur

17.35 Þorsteinn J: Meistaramörk

18.00 Þorsteinn J: Upphitun

18.30 Meistaradeild Evrópu: Chelsea 
- Benfica BEINT. 

20.45 Þorsteinn J: Meistaramörk

21.10 Meistaradeild Evrópu: Real 
Madrid - APOEL

23.00 The Masters Útsending frá par 
3-keppni sem haldin er daginn fyrir Masters.

01.00 Meistaradeild Evrópu: Chelsea 
- Benfica

02.50 Þorsteinn J: Meistaramörk

14.40 Tottenham - Swansea

16.30 Everton - WBA

18.20 Wolves - Bolton

20.10 Premier League Review 2011/12

21.05 Sunnudagsmessan

22.25 Football League Show

22.55 Man. City - Sunderland

12.35 Me, Myself & Kubrick  14.00 Rapport  
14.05 Gomorron Sverige  14.30 Från Lark Rise till 
Candleford  15.30 Sverige idag  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala 
nyheter  17.30 Rapport  18.00 Uppdrag Granskning  
19.00 Svenska dialektmysterier  19.30 Kobra  
20.00 Game of Thrones  20.55 Tv-cirkeln. Game 
of thrones  21.10 Rapport  21.15 Kulturnyheterna  
21.20 Skavlan  22.20 Folkhemmet på hjul  23.20 
Rapport  23.25 Född 2010

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur, tækni 
og vísindi 21.00 Fiskikóngurinn 21.30 Bubbi 
og Lobbi

18.00 Að norðan 18.30 Áttavitinn Suðurland 

Tveir nýir íslenskir raunveru-
leikaþættir eru á dagskrá sjónvarps-
stöðvanna um þessar mundir. Skjár 
einn hefur blásið til Hæfileikakeppni Íslands 
og Stöð 2 hefur fengið nokkra fatahönnuði til 
að hanna útvistarfatnað fyrir 66°norður.

Ég er vægast sagt mjög mikill aðdáandi 
raunveruleikaþátta. Ég þrífst á því að sjá fólk 

sett í aðstæður sem það hefur ekki stjórn 
á. Angistin, vonbrigðin og heiftin sem 
einkennir þessa þætti hafa virkað sem 
eldsneyti á sál mína frá því ég sá fyrsta 
þáttinn af Survivor fyrir áratug eða svo.

Það er því gleðiefni að sjá Íslend-
inga framleiða raunveruleikaþætti. 
Báðir eru þættirnir fínir. Hannað 

fyrir Ísland 
er góður 
að því leyti 
að þar sjáum 
við eitthvað 
verða til, áður en 
dómarar gagnrýna 
og reka einn heim. Í 
hæfileikakeppninni leggur 
fólk líf sitt að veði við að framkvæma einhvers 
konar atriði sem eru jafn skrítin og þau eru 
mörg. Virkilega skemmtilegt og til eftirbreytni.

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON OG RAUNVERULEIKINN

Eldsneyti sálarinnar
> Stöð 2 kl. 20.35
Hannað fyrir Ísland

Í þriðja þættinum eru 
hönnuðirnir sjö sem eftir eru 
sendir í erfiðar æfingar hjá 
grimmum bootcamp-þjálfara. 
Síðan eiga þeir að hanna 
heila línu af sportfatnaði sem 
stenst ýtrustu kröfur íþrótta-
manna. Gestadómari er 
Arnaldur Birgir Konráðsson 
frá Bootcamp.



Tryggðu þér Stöð 2 um páskana
í síma 512 5100 eða á stod2.is

Fullorðna fólkið á æsispennandi páskafrí í vændum á Stöð 2 með mögnuðum kvikmyndum og 
vönduðum þáttum. Unga kynslóðin fær hins vegar risastóran skammt af barnaefni af besta tagi.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

INHALE
Magnþrungin spennumynd
eftir Baltasar Kormák.
Páskadag kl. 21:50

VALKYRIE
Tom Cruise í stórmynd
um morðtilræði gegn Hitler.
Laugardaginn 7. apríl kl. 21:50

GAME OF THRONES
Serían sem heimurinn hefur beðið 
eftir. Þættirnir eru Evrópufrumsýndir 
á Stöð 2, aðeins nokkrum klukkustundum
á eftir USA.
Annan í páskum kl. 20:55

COUPLES RETREAT
Frábær rómantísk

gamanmynd.
Laugardaginn 7. apríl

kl. 20:00

BLACK SWAN
Áhrifamikil
Óskarsverðlaunamynd
með Natalie Portman.

Föstudaginn langa kl. 22:35

GREY’S ANATOMY
Vinsælasti þáttur
Stöðvar 2 er kominn aftur!
Hefst miðvikudaginn
11. apríl kl. 21:15

VETURHÚS
Stærsta björgunarafrek

Íslandssögunnar.
Páskadagdag kl. 20:00

PUBLIC ENEMIES
Johnny Depp í
sannsögulegri

glæpamynd.
Skírdag kl. 21:55

SANNKÖLLUÐ VEISLA FYRIR BÖRNIN
TANGLED - Disney ævintýri eins og þau gerast best.
Frumsýning í sjónvarpi: SVEPPI OG DULARFULLA
HÓTELHERBERGIÐ ...og frábært úrval af öðru vönduðu
barnaefni á íslensku alla páskana!
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Sushi á Fiskmarkaðnum er í 
uppáhaldi. Ekki skemmir fyrir 
að deila því með góðum vinum 
og hafa hvítvín við hönd. 

Sigríður Heimisdóttir hönnuður.

„Ég skrifaði undir ráðningarsamning á servíettu í 
Stokkhólmi í febrúar,“ segir Daníel Ólafsson plötu-
snúður, viðskiptafræðinemi og nú tengiliður tíma-
ritsins Vice á Íslandi. 

Daníel var að dreifa nýjasta tölublaði tímarits-
ins á höfuðborgarsvæðinu er Fréttablaðið náði 
af honum tali en blaðið er ókeypis. Vice er þekkt 
lífsstílsrit og upprunalega frá Kanada. Tímarit-
ið kemur út mánaðarlega í 29 löndum í heiminum. 
„Það eru nokkur ár síðan tímaritinu var dreift hér á 
landi en núna verður því dreift reglulega í Reykja-
vík. Ég er svokallaður tengiliður Vice á Íslandi en 
þetta er í fyrsta sinn sem þeir eru með svoleiðis,“ 
segir Daníel sem kynntist Michael Mohn, umsjón-
araðila Vice á Norðurlöndunum, er hann spilaði í 
partýi sem tímaritið hélt í Stokkhólmi.

„Það má segja að ég hafi verið ráðinn á staðn-
um. Síðan þá hef ég farið tvisvar til Stokkhólms til 
að funda og spila á viðburðum en Vice eru þekktir 
fyrir að kunna að halda góð partý. Í síðasta partýi 
tróð til dæmis sænska söngkonan Robyn upp.“

Daníel og Mohn voru saman að vinna á vegum 
Vice á Íslandi um helgina þar sem þeir fjölluðu um 
Reykjavík Fashion Festival. Mohn er mjög hrifinn 
af Íslandi. „Hann elskar Ísland og íhugar að kaupa 
sér húsnæði hérna í nánustu framtíð.“

Vice er allsherjar margmiðlunarfyrirtæki með 

prentútgáfu, vefsíðuna Vice.com og nýstofnaða sjón-
varpsstöð og þekkt fyrir umdeildar myndbirtingar. 
Daníel á von á því með ráðningu hans muni umfjöll-
un um Ísland aukast í blaðinu og á heimasíðunni. 
„Ég er með nokkur verkefni í vinnslu en tek öllum 
hugmyndum fagnandi. Tímaritið býður upp á marga 
möguleika og er mjög framarlega í tækninni.“  - áp

Vice teygir anga sína til Íslands

LEITAR AÐ SKEMMTILEGU EFNI Daníel Ólafsson er nýr 
tengiliður lífstílstímaritsins Vice á Íslandi og fullyrðir að aukinn 
umfjöllun verði um Ísland í tímaritinu og á vefsíðunni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hollywood-fyrirtækið XYZ Films hefur sýnt áhuga 
á að endurgera íslenska spennutryllinn Frost fyrir 
bandarískan markað. Glæný þrjátíu sekúndna stikla 
úr myndinni virðist hafa heillað fyrirtækið upp úr 
skónum.

„Þetta er allt á byrjunarstigi,“ segir framleiðand-
inn Júlíus Kemp, sem viðurkennir að þetta hafi gerst 
furðu hratt. „En samt, allt varðandi þessa mynd 
hefur gerst mjög hratt. Við seldum alheimsréttinn 
til Trustnordisk. Við sýndum þeim þrjár senur úr 
myndinni og það dugði til að skrifa undir samning-
inn,“ segir Júlíus, sem er óvanur slíkum áhuga á 
íslenskri mynd. „Menn hafa einhvern veginn stokkið 
á þetta einn, tveir og þrír. Þessi áhugi er líka kominn 
til vegna þess að þetta er mjög óvenjulegt verkefni 
og myndefni sem við erum að sýna,“ segir hann en 
Frost var að stórum hluta tekin uppi á Langjökli.

Fyrirtækið XYZ framleiddi myndina The Raid 
sem vann áhorfendaverðlaunin á kvikmyndahátíð-
inni í Toronto. Sony Pictures er að endurgera hana 
og hefjast tökur í sumar. Fyrirtækið er einnig að 
vinna mynd með Darren Aronofsky, leikstjóra 
Black Swan. „Þetta er nýtt fyrirtæki en aðal-
náunginn þarna hefur mikla reynslu af frekar 
stórum myndum,“ segir Júlíus og heldur 
áfram: „Það er mikill hiti úti í heimi 
fyrir öllu sem kemur frá Norður-Evr-
ópu. Það virðist annar hver sjónvarps-
þáttur eða bíómynd sem gengur 
vel hafa verið keyptur með góðum 
árangri.“ 

Frost verður frumsýnd hérlendis 
um miðjan september og er eftir-
vinnslan í fullum gangi.  - fb

Hollywood sýnir Frost áhuga

FROST Spennutryllirinn er 
strax farinn að vekja athygli í 
Hollywood.

„Ég er svo glöð að einhver á Íslandi 
sé að búa til sjónvarpsefni um 
framkvæmdir að það var auðsótt 
mál að fá mig til að taka þátt,“ segir 
Yrsa Sigurðardóttir, rithöfund-
ur og verkfræðingur, sem verður 
ráðgjafi í nýrri þáttaröð af bygg-
ingarþáttum fjölmiðlamannsins og 
smiðsins Gunnlaugs Helgasonar, 
Gulli byggir.

Yrsa er einn ástkærasti rithöf-
undur þjóðarinnar og einn besti 
glæpasagnahöfundur Norðurlanda 
að mati breska blaðsins The Times. 
Hún hefur vakið athygli um allan 
heim fyrir ritsnilli sína og bækur 
hennar hafa verið gefnar út á fjölda 
tungumála. Síðasta bók hennar, 
Brakið, kom út í lok síðasta árs og 
varð mest selda bók ársins 2011 á 
Íslandi. 

Margir þekkja Yrsu aðeins sem 
rithöfund svo það verður áhugavert 
að sjá hana í nýju hlutverki í þátt-
unum, sem hefja göngu sína á RÚV 
í vor. Þar mun hún svara spurning-
um og leiðbeina áhorfendum um 
hluti sem snúa að verkfræðinni. 
„Ég kem aðallega til með að ráð-
leggja fólki með undirbúning og 
slíkt. Ég get bæði talað frá faglegu 
sjónarhorni og persónulegu, en ég 
hef staðið í alls kyns framkvæmd-
um sjálf í gegnum tíðina,“ segir 
Yrsa. „Ég vona bara að mitt innlegg 
í þættina verði öðrum til gagns og 
að þeir sem séu að fara út í fram-
kvæmdir hlusti á ráðleggingar. Ég 
veit að ég hlusta sjaldnast á eigin 
ráð, svo ég veit hvað ég er að tala 
um þegar ég segi að það sé mikil-
vægt,“ bætir hún við hlæjandi.

Yrsa starfar sem verkfræðing-
ur og aðspurð segir hún það ganga 
vel að samræma vinnuna og skrif-
in. „Þetta er reyndar búið að vera  
erfitt að undanförnu þar sem ég er 
búin að vera svo mikið á ferðinni, 

en það stendur til bóta með hækk-
andi sól,“ segir hún. 

Hinir fjölmörgu aðdáendur henn-
ar gleðjast svo eflaust yfir þeim 

fréttum að hún er nú að vinna 
að nýrri bók þessa dagana sem 
kemur út um næstu jól, gangi allt 
að óskum.  tinnaros@frettabladid.is

YRSA SIGURÐARDÓTTIR:  VONA AÐ FÓLK HLUSTI Á RÁÐLEGGINGAR MÍNAR

Glæpasagnadrottning gefur 
ráð í þáttum Gulla Helga

GEFUR RÁÐ Yrsa segist geta talað frá faglegu og persónulegu sjónarhorni þar sem 
hún hafi staðið í miklum framkvæmdum í gegnum tíðina sjálf.
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   34.754 á mán.

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

Shape heilsukoddarnir gefa þann stuðning og þægindi sem tryggja þér góða næturhvíld. 
Shape heilsukoddarnir eru gerðir úr byltingarkenndu Visco-Elastic þrýstijöfnunarefni. 
Shape heilsukoddarnir tryggja að höfuð þitt er í náttúrulegri svefnstöðu og létta því á öxlum.
Byltingarkennda Shape Visco-Elastic þrýstijöfnunarefnið tryggir góða öndun í heilsukoddanum.
AloeVera áklæði fyrir einstaka mýkt og öndun.
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S T Ó R V I R K I

EFI /  MORGUNBLAÐIÐ

1983
VW bjalla ´76

1991
Opel Corsa ´88

1999
Toyota Corolla ´96

2006
Volkswagen Passat ´06

1987
Honda Prelude ´81

1995
Suzuki Swift ´91

2002
Ford Escape ´01

Það er ógleymanleg stund að fá lykilinn að sínum fyrsta bíl. Flest eignumst við fleiri en 
einn bíl um ævina og tilfinningin breytist aldrei. Lykill er nýr valkostur í bílafjármögnun 
og býður hagstæð kjör fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Hafðu samband eða farðu á lykill.is 
– og nýr lykill gæti verið innan seilingar.

Lykill er hluti af MP banka Ármúli 13a Sími 540 1700 Lykill.is

ER EKKI KOMINN TÍMI Á NÝJAN LYKIL?

Til 31. maí fá allir nýir viðskiptavinir 
Lykils Orkulykil með 15.000 kr. inneign.B
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Kolrassa krókríðandi 
saman á ný 
Það er löngu þekkt að mikill fjöldi 
þekktra tónlistarmanna Íslands-
sögunnar hefur búið í Keflavík. Um 
helgina kom fjöldi þeirra saman á 
tónleikum til heiðurs Myllubakka-
skóla, grunnskóla í Keflavík. 
Flytjendurnir áttu það sammerkt 
að vera fyrrverandi nemendur 
skólans. Þar komu fram meðal 
annarra Gunnar Þórðarson, Jóhann 
Helgason og hljómsveitin Valdimar. 

Athygli vakti einnig að hljóm-
sveitin Kolrassa krókríðandi 

kom saman á tónleikunum 
með Elísu Geirsdóttur í 

broddi 
fylkingar. 
Þær 
stöllur 

fögnuðu því á 
tónleikunum 
að sama dag 

voru tuttugu ár 
frá því að þær 
unnu Músíktil-
raunir.  

1 Kom blóðug á lögreglustöð 
eftir árás frá Facebook-vin

2 Böddi er kominn heim 

3 Starfsfólkið fær líka 
spítalamat

4 Hundur í óskilum hjá 365

5 Íslendingar ekki lengur í hópi 
hamingjusömustu þjóðanna

Ávöxtur Auðuns
Útvarpsmaðurinn og grínistinn 
Auðunn Blöndal hefur síðustu ár 
eytt miklu púðri í að koma sér í 
besta form lífs síns. Í síðustu viku 
naut hann svo ávaxtar erfiðisins 
þegar hann lyfti 220 kílóum í rétt-
stöðulyftu. Rétt er að taka fram að 
Auðunn er rétt tæp 80 kíló sjálfur, 
sem gerir árangurinn markverðan 
og fólk veltir fyrir sér hvort hann 
sé ekki hreinlega á rangri hillu í líf-
inu. Auðunn er hógvær maður, en 
hefur engu að síður þurft að þola 
klapp á bakið og hrós frá stórum 
mönnum víðs vegar um 
bæinn síðustu daga, 
sem sáu myndband 
af afrekinu á netinu 
og finnst gríðarlega 
mikið til þess 
koma.  - þeb, afb
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