
Í október síðastliðnum fó b

Bloggsíða með myndum 
af götutísku Reykjavíkur

„Hingað til hefur 
stórum hluta af slögunum verið 
hent, þannig að þetta er búbót þótt 
upphæðirnar í spilinu séu ekkert 
sérlega háar,“ segir Ingvar Már 
Gíslason, markaðsstjóri Norð-
lenska. Fyrirtækið hefur selt 
um hundrað tonn af úrbeinuðum 
kindaslögum til Bretlandseyja á 
undanförnu ári. Þar eru þau notuð 
í kebab-gerð.

Slögin eru sá hluti kindarinn-
ar sem erfiðast er að koma í verð. 
Hér á landi eru þau aðallega notuð 

í kæfugerð og rúllu-
pylsur auk þess sem 
Færeyingar kaupa 
hluta framleiðslunn-
ar til sama brúks. Í 
Bretlandi hafa menn 
hins vegar fundið 
önnur not fyrir slög-
in, það er í kebab-
rétti. „Kebab-fram-
leiðslan er öðruvísi 

en maður hefði búist við,“ segir 
Ingvar. „Þeir setja slögin ekki beint 
á teininn, heldur eru þau fösuð, það 

er að segja sett í hrærivél og búin 
til úr þeim eins konar kjötkeila sem 
síðan er steikt á teini.“ 

Kebab-réttir eiga rætur að rekja 
til Mið-Austurlanda en eru nú vin-
sæll skyndibiti um allan heim. Þeir 
hafa þó ekki gert sig gildandi á Ís-
landi svo heitið geti og Ingvar býst 
við að kindaslögin verði því áfram 
notuð fyrst og fremst í rúllupyls-
ur hér á landi. „En skrokkarnir eru 
verkaðir frá toppi til táar og við 
erum að minnsta kosti að fá ágætt 
verð fyrir þetta núna.“

 Krummi í Mínus fer með 
hlutverk Jesú Krists í uppsetn-
ingu Vesturports á söngleikn-
um Jesus Christ Superstar. Hann 
stígur þannig fyrstu skref sín á 
leiklistarsviðinu.

Krummi er 
flestum kunn-
ur sem tónlistar-
maður, og er oft 
á tíðum kennd-
ur við rokk-
hljómsveitina
Mínus. Tveir fé-
lagar Krumma 
úr Mínus, þeir 
Bjarni  Sigurð-
arson og Björn 

Stefánsson, stjórna hljómsveitinni 
í uppsetningunni. Auk þess fara 
tónlistarmennirnir Jens Stefáns-
son og Bjarni Hall með hlutverk 
Péturs og Júdasar. 

Söngleikurinn verður frum-
sýndur um mitt sumar.

Krummi leikur 
Jesú Krist

BT bæklingur fylgir   Fréttablaðinu í dag
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AFNÁM KVÓTAKERFISINS!
Magnús Þór og Kolbrún Stefánsdóttir flytja erindi og ræða við fundargesti.
Dúett Ingiríðar og Leifs leikur djass.
Skeifunni 7 í kvöld kl. 20 allir velkomnir!

 Óvenju mikil um-
svif hafa verði á fasteignamark-
aðnum í Vestmannaeyjum síðustu 
misseri og fyrirsjáanlegt að svo 
verði áfram. 

Elliði Vignisson bæjarstjóri 
segir fjölda þinglýstra kaupsamn-
inga aldrei hafa verið jafnmikinn 
og nú. Sveitarfélagið hafi til dæmis 
selt rúmlega þrjátíu íbúðir úr fé-
lagslega kerfinu á innan við ári en 
þessar íbúðir hafi lítið hreyfst áður 
fyrr. „Samkvæmt mínum bókum 
flokkast þetta sem verulega líf-
legur markaður,“ segir Elliði. 

Guðbjörg Jónsdóttir, löggiltur 
fasteignasali, segir að allar góðar 
eignir seljist, „sérstaklega góð ein-

býlishús og góðar íbúðir. Margir 
eru að fara í betra húsnæði. Svo er 
fólk uppi á landi að kaupa sér af-
drep,“ segir hún.

Fasteignaverð í Eyjum hefur 
hækkað um tuttugu til þrjátíu pró-
sent. Stór blokkaríbúð sem kostaði 
um fjórar milljónir í fyrra selst nú 
á fimm milljónir. Helgi Bragason 
lögmaður áætlar að fimmtán til 
tuttugu fasteignir hafi verið seld-
ar á mánuði það sem af er árinu. 

Elliði telur trú fjárfesta á vaxtar-
möguleikum í Eyjum hafa auk-
ist. „Fram undan eru stórkostleg-
ar samgöngubætur. Við komum 
til með að vera í beinum tengslum 
við Suðurland. Það tekur tuttugu 

mínútur að fara um jarðgöng á 
milli og sigling tekur hálftíma. 
Sjávarútvegurinn hefur líka eflst 
og skilað auknum tekjum.“

Verslunarhúsnæði er í byggingu 
í miðbænum í Vestmannaeyjum. 
Gert er ráð fyrir að fimm versl-
anir verði á jarðhæð og fimmtán 
íbúðir á efri hæðum. Þá er tals-
verð eftirspurn eftir lóðum fyrir 
iðnaðarhúsnæði og einbýlishús. 
Bæjaryfirvöld reikna með að á 
næstu þremur árum verði byggð-
ir 25 þúsund fermetrar. Þá hefst 
bygging menningarhúss á næst-
unni. „Þetta er mesta uppbygging 
sem um getur eftir að byggð hófst 
í Eyjum,“ segir Elliði.

Fasteignir rjúka út 
í Vestmannaeyjum
Fasteignamarkaðurinn er óvenju líflegur í Vestmannaeyjum og íbúðir rjúka út. 
Elliði Vignisson bæjarstjóri segir að á næstu árum verði 25 þúsund fermetrar 
byggðir. Uppbyggingin nú sé sú mesta „eftir að byggð hófst í Eyjum“.
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Hefur gert upp um
tuttugu vinnuvélar

 Tíu manna hópur, á aldr-
inum fimmtán til 26 ára, hefur 
verið ákærður fyrir ótrúlega af-
brotahrinu sem stóð frá júlí í 
fyrra og út janúar síðastliðinn. 
Ákæran er í sjötíu liðum, sem 
eru flestir vegna auðgunarbrota 
ýmiss konar. Auk þess er fólkið 
meðal annars ákært fyrir fíkni-
efnamisferli, eignaspjöll og fjöl-
marga bílþjófnaði. 

Þrír menn tengjast langflestum 
brotunum. Þeir voru allir hluti af 
hinu svokallaða Árnesgengi sem 
hlaut refsidóma í febrúar síðast-
liðnum fyrir alls kyns brot í alls 
ellefu byggðarlögum. 

Helgi Gunnlaugsson, prófess-
or í félagsfræði, segir líklegt að 
um sé að ræða kjarnahóp síbrota-
manna þar sem afbrot eru hluti 
af lífsstíl. Hann man ekki eftir 
öðrum eins fjölda afbrota sama 
hóps á jafn skömmum tíma.

Árnesgengið 
aftur fyrir dóm



Birgir, ertu ekki með sektar-
kennd?

Sturla Böðvars-
son samgönguráðherra hefur 
falið Vegagerðinni að hefja 
undirbúning að útboði á tvöföldun 
Suður- og Vesturlandsvegar út frá 
Reykjavík.

Verkefnisstjórn á að vinna 
frumáætlun um fjármögnun og 
undirbúa samráð við sveitarfélög.

Gert er ráð fyrir sérstakri fjár-
öflun fyrir verkefnin en ekki 
hefur verið ákveðið hvort þau 
verða unnin í einkaframkvæmd.

Samgönguráðherra vill að verk-
efnisstjórnin, sem skipuð verð-
ur fulltrúum Vegagerðarinnar og 
samgönguráðuneytis, hraði störf-
um sínum eins og kostur er.

Vegagerðin 
undirbúi útboð

 Franska vikublaðið Le Canard 
Enchainé greindi frá því í gær, að Nicolas Sar-
kozy, forsetaframbjóðandi stjórnarflokksins UMP, 
og flokksbróðir hans og fráfarandi forseti, Jacques 
Chirac, hefðu gert með sér samkomulag um að yrði 
Sarkozy kjörinn forseti léti hann það verða sitt fyrsta 
verk að setja lög sem tryggðu Chirac friðhelgi fyrir 
lögsóknum eftir að hann léti af embætti. 

Blaðið heldur því fram að yfirlýsing Chiracs um 
stuðning við framboð Sarkozy í síðasta mánuði hafi 
verið hluti af þessu samkomulagi; í skiptum fyrir 
stuðningsyfirlýsinguna skuldbindi Sarkozy sig til 
að sjá sem arftakinn á forsetastólnum til þess að 
fyrirrennarinn eigi ekki lögsóknir yfir höfði sér 
þegar forsetafriðhelgi hans sleppir í maí. 

Ýmis spillingarmál úr pólitískri fortíð Chiracs 
kynnu að verða grafin upp þegar þar að kemur. Það 
sem gæti reynst Chirac skeinuhættast er hneykslismál 

sem snerti gervistörf og fjármálaspillingu í Gaullista-
flokknum á þeim tíma sem hann var borgarstjóri í 
París, áður en hann var fyrst kjörinn forseti árið 1995.

Arftakinn tryggi friðhelgi

 „Við vonumst til að 
innan fimm til tíu ára verði vetnis-
bílarnir orðnir samkeppnishæfir,“ 
segir Bjarni Bjarnason, stjórnar-
formaður Íslenskrar nýorku, sem 
hyggst flytja inn allt að þrjátíu 
fólksbíla sem knúnir eru vetni.

Bjarni segir fyrstu bílana koma 
næsta haust og að um tíu bílar 
verði komnir í umferð fyrir ára-
mót. „Það eru nokkur fyrirtæki 
sem munu kaupa þessa bíla og nota 
í almennri umferð,“ segir Bjarni. 

Fyrstu bílarnir sem koma 
til landsins verða frá Daimler-
Chrysler og frá Toyota. Fyrr-
nefnda tegundin gengur alfarið 
fyrir vetnisrafal sem breytir vetni 
beint í rafmagn en Toyota-bílarn-
ir eru auk vetnsirafalsins búnir 
sprengihreyfli sem gengur fyrir 
vetni. Verkefnið er til þriggja ára.

Vetnisbílar eru enn mun dýrari 
en þeir bílar sem notaðir eru í dag 

en eins og áður segir er vonast til 
að bílarnir verði samkeppnishæfir 
á endanum. „Tæknin hefur þróast 
mjög ört og hefur fengið mikla at-
hygli og peninga frá bílaframleið-
endum. Vonandi verður þetta ein 
af þeim lausnum á þeim stóra um-
hverfisvanda sem er í dag,“ segir 
Bjarni.

Íslensk nýorka stóð einnig að 
þriggja ára tilraunaverkefni um 
rekstur þriggja vetnisstrætis-
vagna og vetnisstöðvar í Reykja-
vík. Því verkefni lauk í janúar. 
„Bílarnir reyndust prýðilega og 
verkefnið gekk mjög vel,“ segir 
Bjarni.

Ákæra í sjötíu liðum á 
hendur tíu manns var þingfest 
í Héraðsdómi Reykjavíkur í lok 
mars. Fólkið, sem er á aldrinum 
fimmtán til 26 ára, framdi afbrot 
sín frá því í júlí 2006 og fram í lok 
janúar á þessu ári. Flestir ákæru-
liðirnir eru vegna innbrota og ann-
arra þjófnaða en þó eru fjársvik, 
fíkniefnamisferli, eignarspjöll og 
fjölmargir bílþjófnaðir einnig þar 
á meðal. 

Þrír menn tengjast langflestum 
afbrotunum, þeir Davíð Þór Gunn-
arsson, Sigurbjörn Adam Bald-
vinsson og Jón Einar Randvers-
son, en þeir voru allir hluti af hinu 
svokallaða Árnesgengi sem hlaut 
dóm í febrúar síðastliðnum. 

Það mál náði yfir 28 ákæruliði 
vegna innbrota, þjófnaða, fjár-
svika og fíkniefnabrota, auk ann-
arra brota sem framin voru í ell-
efu mismunandi byggðarlög-
um. Sigurbjörn Adam, sem er 22 
ára, fékk þá átján mánaða fang-
elsisdóm fyrir sína þátttöku en 
Davíð Þór, sem er nítján ára, hlaut 
fimmtán mánaða dóm. Jón Einar, 
sem er 24 ára, var dæmdur til sex 
mánaða fangelsisvistar sem bætt-
ist við fjórtán mánaða dóm sem 
hann hlaut í nóvember síðastliðn-
um vegna líkamsárásar og fleiri 
brota. Hann hefur hlotið fimm 
refsidóma frá árinu 1998. Sigur-
björn Adam áfrýjaði ekki þeim úr-
skurði og situr nú á Litla-Hrauni.
Davíð Þór áfrýjaði hins vegar en 
hann situr nú í gæsluvarðhaldi 
sem rennur út í lok apríl.

Fjórði maðurinn sem var fyrir-
ferðarmikill í þeim sjötíu ákæru-
liðum sem nú eru til dómsmeð-

ferðar er Ívar Aron Hill Ævarsson, 
en hann er tvítugur að aldri. Hann 
var meðal annars handtekinn í lok 
nóvember eftir að hann hafði, í 
slagtogi við þrjá aðra, reynt að 
ræna hraðbanka í heilu lagi með 
því að velta honum upp á pall-
bíl. Á milli jóla og nýárs var hann 
svo handtekinn á ný með 25 LSD-
skammta í fórum sínum. Í lok jan-
úar á þessu ári tók hann síðan þátt, 
í slagtogi við Sigurbjörn Adam og 
tæplega tvítuga stúlku, í ótrúlegri 
afbrotahrinu sem teygði sig frá 
höfuðborgarsvæðinu og norður í 
Eyjafjarðarsveit. Á því ferðalagi 

bar Ívar Aron meðal annars eld 
að sumarhúsi sem stórskemmd-
ist, auk þess sem hópurinn náði að 
flýja úr fangelsinu á Akureyri.

Helgi Gunnlaugsson, prófess-
or í félagsfræði, segir þetta vera 
óvenjulega mikla virkni hjá litlum 
hópi manna á ekki lengra tíma-
bili. „Þarna er líklega um að ræða 
ákveðinn kjarnahóp þar sem af-
brot eru hluti af lífsstíl. Þetta er 
einfaldlega það sem þau gera. En 
ég man ekki sjálfur eftir öðrum 
eins fjölda afbrota á svona skömm-
um tíma,“ segir Helgi Gunnlaugs-
son.

Hópur síbrotamanna 
ákærður í 70 liðum
Tíu manna hópur hefur verið ákærður í alls 70 liðum fyrir ýmiss konar brot. Þrír 
hinna ákærðu tengjast flestum afbrotunum. Þeir eru hluti af Árnesgenginu og 
hlutu refsidóma í lok febrúar. Prófessor í félagsfræði man ekki eftir öðru eins. 

Skurðaðgerð sem gerð var 
á brjóstholi Björns Bjarnason-
ar, dóms- og kirkjumálaráðherra, 
gekk samkvæmt, áætlun. Björn 

fór í aðgerðina 
á Landspítalan-
um eftir hádegi 
í gær. Hann 
mun hafa vakn-
að á gjörgæslu-
deild sjúkra-
hússins um 
kvöldmatar-
leytið.

Talið er að 
dómsmálaráðherra verði átta til 
tólf vikur að jafna sig eftir að-
gerðina. Hún var ákveðin eftir að 
annað lunga hans féll saman um 
páskana.

Aðgerðin gekk 
eftir áætlun



Sælureitinn
finnur þú í Húsasmiðjunni

Pallaefni
21x95mm
lengdir 1,8 - 4,5 m
621601

120 kr/m

Pallaefni
28x95mm
lengdir 2,1 - 4,5 m
628601

Pallaefni, gagnvarið
48x98mm
lengdir 1,8 - 4,5 m
648601

Pallaefni, gagnvarið
48x148mm
lengdir 1,8 - 4,5 m
648801

Pallaefni, gangvarið
98x98mm
698600

175 kr/m

217 kr/m

331 kr/m

434 kr/m

Pallaefni í miklu úrvali

Nýr og glæsilegur

er kominn inn á öll
heimili landsins

Sælureitur

385 kr/m

Harðviðar pallklæðning
19x90mm
rifflað öðrum megin slétt hinum megin
601200

Harðviðar pallklæðning
21x145mm
rifflað báðum megin
600900

690 kr/m

Skjólgirðing, Scandic
180x90 sm 
603165

Skjólgirðing, Scandic
180x180 sm 
603150

12.900

8.400



Borgardómur Kaup-
mannahafnar dæmdi í gær 
danskan ríkisborgara af mar-
okkóskum uppruna í þriggja 
og hálfs árs fangelsi fyrir að 
reka áróður fyrir hryðjuverk-
um í nafni „heilags stríðs“ gegn 
Vesturlöndum. Það gerði hann á 
stafrænum myndbandsupptökum 
sem dreift var um alla Evrópu. 

Hinn dæmdi, Said Mansour, er 
sá fyrsti sem dæmdur er sam-
kvæmt hryðjuverkavarnalög-
um sem sett voru árið 2002. Sam-
kvæmt þeim er refsivert að 
reka áróður fyrir hryðjuverk-
um eða veita hryðjuverkamönn-
um liðsinni. Mansour hefur verið 
í varðhaldi síðan í september 
2005.

Arabi dæmdur 
fyrir áróður

Ekki verða sett lög 
um frídreifingu dagblaða í Dan-
mörku. Þetta sagði danski sam-
gönguráðherrann Flemming 
Hansen í gær, í kjölfar þess að 
kvörtunum vegna dreifingar frí-
blaða heim til fólks gegn vilja 

þeirra hefur 
stórfækkað.

Ráðherrann
hafði gefið frí-
blöðunum frest 
til 1. apríl til 
að sjá til þess 
að kvörtun-
um fækkaði, og 
það gekk eftir. 
Samkvæmt

nýrri skýrslu, sem lögð hefur 
verið fyrir ráðherrann, eru slík-
ar kvartanir komnar niður í um 
100 á mánuði. „Það samsvarar 25 
kvörtunum á mánuði á hvert blað, 
sem er lítið. Mér sýnist sífellt 
vera að draga úr þessum vanda,“ 
hefur fréttavefur Politiken eftir 
Hansen.

Engin lög sett 
um dreifinguna

 Tæplega tvö þúsund 
manns hafa rétt til setu landsfund-
ar Sjálfstæðisflokksins sem hefst 
í Laugardalshöll síðdegis í dag og 
stendur fram á miðjan sunnudag.

Fundurinn bæði hefst og lýkur 
með ræðu formanns, Geirs H. 
Haarde forsætisráðherra.

Nítján fagnefndir starfa á lands-
fundi og halda eigin fundi í Höll-
inni og öðru nærliggjandi funda-
rými, til dæmis í höfuðstöðv-
um flokksins í Valhöll, á Grand 
hóteli við Sigtún og í félagsheim-
ili Þróttar og á Sporthóteli ÍSÍ í 
Laugardal. Þá mun landbúnaðar-
nefnd funda í sal í nýreistri stúku 
Laugardalsvallar. 

Sérstakir kjördæmafundir 
verða haldnir á morgun og dreif-
ast þeir um fundasali á Grand hót-
eli, Hótel Nordica og Hótel Sögu. 

Á landsfundinum er kosið um 
ellefu sæti í miðstjórn Sjálfstæðis-
flokksins en enginn hefur tilkynnt 
um framboð gegn sitjandi for-
ystu sem kjörin var fyrir tveim-
ur árum. 

Við setninguna í dag munu 
Diddú og Jóhann Friðgeir syngja 
með Léttsveit Reykjavíkur áður 
en Geir H. Haarde flytur ræðu 
sína.

Í fyrramálið verða almennar 
umræður, auk þess sem fram-
kvæmdastjóri flokksins, Andri 

Óttarsson, flytur skýrslu sína. 
Eftir hádegi verður fyrirspurnar-

tími ráðherra. 

Landsfundurinn settur í dag

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

 Fiskveiðikvóti 
jókst mest í Grindavík, Snæfells-
bæ og Vestmannaeyjum á árunum 
2002 til 2006, samtals um 22 þús-
und þorskígildistonn. Á sama tíma 
misstu Akureyri, Þorlákshöfn og 
Skagafjörður mestan kvóta, eða 
rúm sextán þúsund tonn.

Samkvæmt upplýsingum sem 
Landssamband íslenskra útvegs-
manna hefur tekið saman voru 
Vestmannaeyjar og Grindavík með 
mestan fiskveiðikvóta af sveitar-
félögum landsins í fyrra, fjörutíu 
þúsund þorskígildistonn hvort um 
sig. Í þriðja sæti er Akureyri með 
37 þúsund tonn. 

Árið 2002 var Akureyri með af-
gerandi mesta kvótann af sveitar-
félögunum á landinu. Þá voru 
Vestmannaeyjar í öðru sæti og 
Grindavík í því fjórða.

Sé litið á kjördæmi landsins tap-
aði Norðausturkjördæmi mestum 
kvóta frá 2002 til 2006 á meðan 
Suðurkjördæmi og Norðvestur-
kjördæmi bættu við sig. Suð-
vesturkjördæmi og Reykjavíkur-
kjördæmi, bæði norður og suður, 
bættu hvorki við né misstu mikið 
af þeim kvóta sem þau hafa.

„Ég er ekkert hissa á þessum 
tölum,“ segir Eiríkur Tómasson, 
forstjóri útgerðarinnar Þorbjarnar 
í Grindavík. „Hér hafa verið mjög 
öflugar útgerðir í gegnum árin og í 
raun aldrei orðið nein niðursveifla 
eins og hefur gerst á öðrum stöð-
um.“ Hann segir útgerðir hafa 
þurft að taka bæði erfiðleikum 
og velgengni. „Mottóið er samt að 
gefast ekkert upp.“

Einar Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri útgerðarinnar Auðbjargar 

í Þorlákshöfn, telur meginorsök-
ina fyrir kvótatapinu vera sam-
einingu útgerðarinnar Meitils við 
Vinnslustöðina, sem síðan fór til 
Vestmannaeyja. 

„Sameining átti að leysa vand-
ann en það fór ekki betur en svo að 
útgerðin hvarf úr bænum. Miðað 
við atvinnuástandið eru horfurnar 
ekkert slæmar en útgerðin þyrfti 
að vera öflugri en hún er. Það eru 
fáar útgerðir eftir hérna.“

Grindvíkingar sópa 
til sín aflaheimildum
Grindavík hefur bætt mestum kvóta við sig undanfarin ár en Akureyri hefur 
tapað mestum kvóta. Á fjórum árum fór helmingur kvótans í Þorlákshöfn úr 
bænum. Útgerðarmaður í Þorlákshöfn kennir brotthvarfi fyrirtækja um.

Kaþólska kirkjan hefur 
keypt íbúðarhúsið að Kolla-
leiru í Reyðarfirði af Fjarða-
byggð til að stofna þar kaþólskt 
munkaklaustur og prestakall. Að 

því er segir í 
frétt á vefsetri 
Fjarðabyggð-
ar er gert ráð 
fyrir að starf-
semi hefjist í 
Kollaleiru í vor. 
Þar segir einn-
ig að það séu 
kapúsínar eða 
hettumunkar
sem stofni 
klaustrið. Það 

sé hið fyrsta sem sé stofnað hér 
á landi frá siðaskiptum. Íbúð-
arhúsið í Kollaleiru er 314 fer-
metrar og lóð klaustursins verð-
ur tveir hektarar. Kollaleira er 
lögbýli rétt yfir innan þéttbýlið í 
Reyðarfirði.

Stofna klaustur 
á Kollaleiru

 Íranar hafa veitt íröskum 
uppreisnarmönnum úr röðum sjía 
þjálfun í að setja saman skæð-
ar vegkantssprengjur sem geta 
gatað í sundur brynvörn herbíla. 
Þetta fullyrti talsmaður banda-
ríska herliðsins í Írak í gær. 

„Við vitum að þessar sprengjur 
eru framleiddar og þeim smyglað 
inn til þessa lands, og við vitum 
að þjálfunin á sér stað í Íran fyrir 
menn sem læra að setja þær 
saman og beita þeim,“ sagði tals-
maðurinn, William Caldwell, á 
vikulegum blaðamannafundi. 

Í byrjun þessa árs sögðu full-
trúar Bandaríkjahers að slíkar 
vegkantssprengjur hefðu banað 
að minnsta kosti 170 bandarískum 
hermönnum í Írak.

Sakar Írana um 
sprengjugerð

Vinstri grænir ríf-
lega fjórfalda fylgið í Suðurkjör-
dæmi frá síðustu kosningum, sam-
kvæmt könnun Félagsvísinda-
stofnunar fyrir Stöð 2. VG fær 
17,6 prósent og tvo alþingismenn 
en hefur engan þingmann í kjör-
dæminu nú. Sjálfstæðisflokkur 
fær 30,4 prósent og þrjá menn. 
Framsóknarflokkurinn tapar 7 
prósentustigum, fær 16,7 prósent 
og tapar öðrum þingmanna sinna. 
Frjálslyndir fá 6,3 prósent og tapa 
manni. Samfylkingin fær 25,4 pró-
sent, tapar 4 prósentustigum en 
heldur þremur mönnum. Íslands-
hreyfingin fær 2,1 prósent og Bar-
áttusamtökin fá 1,5 prósent.

VG fjórfaldast í 
Suðurkjördæmi
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 Umhverfisráð 
Reykjavíkurborgar, ásamt borgar-
stjóra, kynnti í gær tillögur um að 
felld yrðu niður stæðisgjöld fyrir 
bíla sem eyða minna en um það bil 
fimm lítrum á hundraðið. Gjald-
frjálst yrði því að leggja þeim í 
miðbæ Reykjavíkur. Einnig yrði 
námsmönnum í borginni gefið frítt 
í strætó frá og með næsta hausti. 

Þetta er meðal „grænna skrefa“ 
Reykjavíkurborgar, en svo nefn-
ist áætlun í umhverfismálum til 
næstu þriggja ára. Meðal þeirra 
eru hugmyndir um að gróðursetja 
hálfa milljón trjáa og stytta leyfi-
legan tíma nagladekkjanotkunar 
um einn mánuð.

„Við ætlum að bjóða borgarbúum 
upp á það að ferðast öðruvísi en 
bara með bílnum,“ segir Gísli 
Marteinn Baldursson, formaður 
umhverfissráðs. „Ef við náum 
námsmönnum upp í strætóinn 
getum við alið þá svolítið upp til 
að nota þennan ágæta samgöngu-
máta.“

Í heild sinni kosta grænu skref-
in um milljarð króna. Þá eru með-
taldir peningar sem hefðu hvort eð 
er farið í rekstur borgarinnar, til 
dæmis í bílakaupum starfsmanna. 

Þar verði ekki keyptir fleiri bílar 
en ella, aðeins vistvænni bílar. 

„Við erum aðeins að bæta í og 
færa peninga til. En við erum ekki 
að hækka skatta til að gera þetta,“ 
segir Gísli. „Það verður auðvitað 
eitthvert tekjutap af því að leyfa 
bílum að leggja ókeypis. Við telj-
um hins vegar að við fáum tekjur 
á móti. Með því að fá fólk í strætó 

og á vistvæna bíla erum við að 
spara jafnvel milljarða í uppbygg-
ingu gatnamannvirkja til lengri 
tíma litið. Við lítum því ekki á 
þetta sem kostnað heldur sem 
fjárfestingu.“

Svipuð rök eru færð fyrir nýrri 
blárri ruslatunnu fyrir dagblöð 
og pappír. Afgangspappír sé nú 
tæpur þriðjungur sorps íbúa. 
Hann fari gjarnan með almennu 
rusli og því ekki í endurvinnslu. 
Með því að bjóða borgurum upp 
á dagblaðatunnu verði auðveldara 
að safna saman þessum verðmæt-
um og selja til Svíþjóðar í endur-
vinnslu.

Minnihluti borgarstjórnar hefur 
lýst sig sammála áætlun meiri-
hlutans, enda byggi hún að nokkru 
leyti á eldri tillögum Reykjavíkur-
listans. „Í umhverfismálum þurf-
um við að stíga saman skrefin til 
að ná árangri og um þessi skref er 
samstaða í umhverfisráði,“ segir 
Björk Vilhelmsdóttir Samfylk-
ingu.

Ókeypis bílastæði 
fyrir vistvæna bíla
Umhverfisráð leggur til að ókeypis verði í bílastæði fyrir litla vistvæna bíla. 
Gjaldfrjálst verði í strætó fyrir námsmenn og nagladekkjanotkun bönnuð ein-
um mánuði lengur en nú er. Minnihluti borgarstjórnar er samþykkur tillögum. 

 Bæjarstjórar Sel-
tjarnarness og Kópavogs eru ekki 
fráhverfir tillögum umhverfisráðs 
Reykjavíkur um að gefa náms-
mönnum frítt í strætó. 

Jónmundur Guðmarsson, bæj-
arstjóri á Seltjarnarnesi, segir 
„ekki fullljóst“ hvort þetta sé 
besta leiðin til að bæta samgöng-
ur. „Hins vegar sér maður á Ak-
ureyri og Reykjanesbæ að notk-
un vagnanna virðist hafa aukist.“  
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri 
í Kópavogi, tekur í sama streng. 
Hugmyndina eigi að skoða gaum-
gæfilega. „Það er ekkert frítt í raun 
og veru,“ segir hann. Ekki náðist í 
bæjarstjóra Hafnarfjarðar. 

Ekki útilokað í 
grennd borgar

Líður þér betur í millilanda-
flugi eftir að öryggisreglur voru 
hertar?

Myndir þú vilja að barnið þitt 
ynni í álveri í framtíðinni?

 Ásatrúarmenn vonast til 
að framkvæmdir við hof safnaðar 
þeirra geti hafist í maí eða júní.

Í fréttabréfi Ásatrúarfélagsins, 
Vorum sið, segir Egill Baldursson 
lögsögumaður frá því að enn séu 
arkitektar og skipulagsfræðing-
ar borgarinnar að velta fyrir sér 
aðstæðum þar sem hofinu er ætl-
aður staður í Leynimýri í Öskju-
hlíð. Segir Egill tvo staði koma til 
greina sem endanlegt stæði. Þess-
ir staðir séu á „svipuðum slóðum“ 
og ásatrúarmenn tóku táknræna 
skóflustungu að nýja hofinu.

„Við Hilmar Örn [Hilmarsson 
allsherjargoði] gengum um svæð-
ið með jarðfræðingi og verkfræð-
ingi ásamt arkitektinum okkar 
Magnúsi Jenssyni í marslok og 

voru menn sammmála um að báðir 
staðirnir væru góðir og hentugir 
til hofbyggingarinnar. Við trúum 
því að skipulagsvinna borgarinnar 
sé á lokastigi og að framkvæmdir 
geti hafist í maí-júní,“ segir Egill 
í Vorum sið og minnir liðsmenn 
Ásatrúarfélagsins á bankareikn-
ing sem stofnaður var til að safna 
í byggingarsjóð.

Þrátt fyrir að hofið sé enn ekki 
risið í Öskjuhlíðinni stendur Ása-
trúarfélagið fyrir helgistund á lóð 
sinni á sumardaginn fyrsta, sem 
er eftir viku. 

Vilja byrja á hofinu strax í vor

 Ástandið í Írak fer „sífellt 
versnandi“ að mati Rauða kross-
ins þrátt fyrir að öryggisástandið 
hafi sums staðar lagast nokkuð.

„Að minnsta kosti höfum við 
ekki séð að ástandið fyrir borg-
ara landsins sé neitt að verða 
stöðugra,“ sagði Pierre Krähen-
bühl, framkvæmdastjóri Alþjóða-
nefndar Rauða krossins. Hins 
vegar eigi starfsmenn Rauða 
krossins erfitt með að meta hvern-
ig ástandið er í Bagdad vegna þess 
hve hættulegt er að vera þar á 
ferli.

Samkvæmt nýrri skýrslu Rauða 
krossins um stöðu almennings 
í Írak segir að átökin í landinu 

„valdi þjóðinni allri gífurlegum 
þjáningum“. Á hverjum einasta 
degi eru tugir manna myrtir og 
miklu fleiri særist. 

Í líkhúsum liggja þúsundir líka 
sem ekki hefur verið vitjað um, 
annaðhvort vegna þess að ættingj-
ar vita ekki af þeim eða þora ekki 
að ná í þau.

Læknar og  hjúkrunarfólk 
hafa flúið land sem veldur því að 
„gífurlegur skortur er á starfs-
fólki í sjúkrahúsum og annarri 
lykilþjónustu,“ sagði Krähenbühl. 

Ríkisstjórn Íraks á einnig undir 
högg að sækja. Í gær hótuðu fylgis-
menn sjía-klerksins Muktada al-
Sadr því að segja sig úr stjórninni 

til þess að mótmæla því að Nouri 
al-Maliki forsætisráðherra hefði 
ekki sýnt stuðning við kröfur um 
að Bandaríkjaher hyrfi á brott 
innan tiltekins tíma.
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Skráning á landsbanki.is
Skráning á fjármálakvöld fer fram á landsbanki.is

Nánari upplýsingar á landsbanki.is eða í Ráðgjafa- 

og þjónustuveri í síma 410 4000. 

Verið innilega velkomin. 

Fimmtudagskvöld eru
fjármálakvöld
Fræðslukvöld fyrir almenning
Landsbankinn kynnir „Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld”, röð fjármálanámskeiða fyrir almenning. 
Á námskeiðunum fjalla sérfræðingar bankans um helstu þætti sem lúta að skattamálum, fjármálum heimilisins, 
fjárfestingum, ávöxtun eigna og lífeyrissparnaði. Fjármálafræðslan er öllum opin og án endurgjalds.

Í kvöld, Höfðabakka: Farið verður yfir fjárfestingarkosti sem í boði eru, til dæmis 
skráð hlutafélög í kauphöll og verðbréfasjóði. Einnig verða gefin hagnýt ráð um 
uppbyggingu eignasafna. Jafnframt verður greint frá því hvar hægt er að nálgast 
upplýsingar um fjármálamarkaðinn og hvernig þær eru nýttar. Námskeiðið er 
ætlað þeim sem vilja nýta tækifæri á fjármálamarkaði til að ávaxta eignir sínar.

Boðið verður upp á kaffiveitingar.

Námskeiðin hefjast kl. 20:00 á eftirfarandi stöðum:

12. apríl Höfðabakki Fjárfestingar og ávöxtun eigna

26. apríl Laugavegur 77 Fjármál heimilisins

Í kvöld

www.hi.is
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UMSÓKNARFRESTUR Í MEISTARANÁM 
VIÐ VIÐSKIPTA- OG HAGFRÆÐIDEILD ER TIL 16. APRÍL 

Viðskipta- og hagfræðideild býður upp á fjölbreytt og metnaðarfullt meistaranám 
sem tekur mið af því besta sem gerist í heiminum í dag. Námið er þekkt fyrir góða 
fræðilega undirstöðu og nemendur öðlast víðtæka innsýn í verkefni og áskoranir 
atvinnulífsins.

VIÐSKIPTA- OG
HAGFRÆÐIDEILD

Námsleiðir í meistaranámi:

   Fjármál fyrirtækja

   Fjármálahagfræði 

   Hagfræði 

   Heilsuhagfræði 

   Mannauðsstjórnun 

   Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti

   Reikningshald og endurskoðun 

   Stjórnun og stefnumótun

   Viðskiptafræði

   Umhverfis- og auðlindafræði (þverfaglegt)

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar 
um námsleiðir er að finna á heimasíðu 
viðskipta- og hagfræðideildar, vidskipti.hi.is

Árleg skráningargjöld eru 45.000 kr. 

Deildin býður einnig upp á MBA-nám.

 Óvíst er hvort 
nokkuð verður af fundi George W. 
Bush Bandaríkjaforseta og leið-
toga demókrata á Bandaríkjaþingi 
um aukafjárveitingu til stríðsins í 
Írak. Bush bauð demókrötum upp 
á fund, en tók strax fram að hann 
hefði engan áhuga á að semja um 
neitt.

„Við getum rætt um það hvern-
ig framhaldið verður með frum-
varp sem er hreint frumvarp,“ 
sagði Bush, „frumvarp sem veitir 
fé til hermanna okkar án nokkurra 
gervitímasetninga fyrir brott-
hvarf hersins og án þess að binda 
hendur herforingja okkar á staðn-
um.“

Þar með er ljóst að hann er alls 
ekki til umræðu um að verða við 
kröfum demókrata um að í frum-
varpinu verði einhver ákvæði um 
tímasetningu brotthvarf hersins 
frá Írak. Demókratar verði að fall-
ast á hans afstöðu.

„Ég vil benda á að þetta eru ekki 
samningaviðræður,“ tók Dana 
Perinu, talsmaður Hvíta hússins, 
fram til frekari áréttingar.

Leiðtogar demókrata í báðum 
deildum þingsins, þau Harry Reid 
og Nancy Pelosi, höfnuðu strax 
þessum skilyrðum forsetans og 
sögðu hann þurfa að horfast í 

augu við það að nú séu breyttir 
tímar eftir að repúblikanar misstu 
meirihluta í báðum þingdeildum.

„Nú þarf forsetinn að semja við 
þingið,“ sagði Reid. „Hann hefur 
aldrei áður þurft að gera það. For-
setinn hefur til þessa bara gert 
það sem hann hefur viljað. Hann 
hefur haft stóran stimpil til um-
ráða hér í þinginu.“

Bandaríkjaþing samþykkti seint 
í síðasta mánuði aukafjárveitingu 
til stríðsins í Írak með ákvæði 
um að brotthvarf hersins hæfist 
á næsta ári, en Bush hefur hótað 
því að beita neitunarvaldi á þau 
lög. Um leið væri hann hins vegar 
að beita neitunarvaldi á aukafjár-
veitinguna, sem herinn þarf á að 
halda.

Öldungardeildarþingmaðurinn
John McCain, sem berst fyrir því 
að verða forsetaefni repúblikana, 
sakar demókrata um þrjósku í 
Íraksmálinu. Einungis óvinir 
Bandaríkjanna í Írak fagni því að 
demókratar setji brotthvarfi hers-
ins tímamörk.

„Ósigur Bandaríkjanna væri 
sorgarefni, ekki fagnaðarefni,“ 
sagði hann og bætti því við að 
stríðið í Írak væri bæði „nauðsyn-
legt og réttlátt“.

Bush stendur 
fast á sínu
Bush neitar enn að semja við demókrata um brott-
hvarf hersins frá Írak. Leiðtogar demókrata segja þá 
tíma liðna að hann geti gert það sem honum sýnist.

 Neyslumynst-
ur vestrænna þjóða ein-
kennist af óhófi og sóun 
sem leiðir af sér ógn 
við vistkerfi jarðar-
innar. Stjórnvöld og al-
menningur þurfa í sam-
einingu að vinna gegn 
neyslukapphlaupinu og 
beina sjónum að hinum 
raunverulegu þörfum 
fólks.

Þetta segir í Grænni fram-
tíð, riti Vinstrihreyfingarinnar - 

græns framboðs um sjálf-
bæra þróun.

Í ritinu er fjallað um 
sautján málaflokka er 
snerta umhverfi og sjálf-
bæra þróun. Lagt er til 
að dregið verði úr losun 
gróðurhúsalofttegunda
fyrir miðja öldina um að 
minnsta kosti sextíu pró-
sent. Þá vill VG að hvatt 
verði með skattalegum að-

gerðum til notkunar bíla knúinna 
endurnýjanlegum orkugjöfum. 

Vinna þarf gegn 
neyslukapphlaupinu

Sænska lögreglan 
sagði í gær að þörf væri á að 
kanna betur bakgrunn hælisleit-
enda sem til Svíþjóðar koma, en 
til þess þyrfti lögreglan meira fé 
og mannafla. Sé það ekki gert er 
hætt við því að landið verði ör-
uggt skjól fyrir stríðsglæpamenn 
hvaðanæva úr veröldinni. 

Rausnarleg stefna sænskra 
yfirvalda gagnvart hælisleitend-
um hefur gert landið að eftirsótt-

um áfangastað fyrir flóttamenn 
frá Balkanskaga, Afríku, Íran og 
ekki síst Írak. 

Lögreglan óttast að hundr-
uð manna, sem grunaðir eru 
um stríðsglæpi í heimalöndum 
sínum, hafi getað fengið hæli í 
Svíþjóð þar sem ekki hafi reynst 
unnt að kanna bakgrunn þeirra 
nægilega vel. Yfir 24.000 manns 
fengu hæli í Svíþjóð í fyrra.





Sterk staða ríkis-
sjóðs hefur verið helsti jákvæði 
þátturinn í efnahagsmyndinni 
upp á síðkastið en nú stefnir í 
halla á ríkissjóði þegar á næsta 
ári.

Þetta sagði Jón Sigurðsson, 
fyrrverandi seðlabankastjóri og 
ráðherra Alþýðuflokksins, við 
kynningu á nýju riti Samfylking-
arinnar um efnahagsmál í gær.

Jón dró upp dökka mynd af 
stöðu efnahagsmála; vextir væru   
háir, gengi krónunnar óstöðugt 
og verðbólgan talsvert yfir verð-
bólgumarkmiðum.

Að mati Jóns hefur ríkisfjár-
málunum ekki verið beitt sem 
skyldi til að hafa stjórn á heild-
areftirspurn og nefndi hann sem 
dæmi skattalækkanir og að fall-
ið hefði verið frá aðhaldi í opin-
berum framkvæmdum áður en 
marktæk áhrif kæmu í ljós. Þá 
sagði Jón rýmkun útlánareglna 
Íbúðalánasjóðs hafa gengið þvert 
á yfirlýsingar stjórnvalda um að-
haldssemi. „Það er hringlanda-
háttur af þessu tagi sem grefur 
undan tilraunum til aðhalds með 
hækkun stýrivaxta og þar með 
undan trúverðugleika efnahags-
stefnunnar í heild.“

Jón vitnaði til þjóðarsáttarinn-
ar 1990 þegar stjórnvöld og að-
ilar vinnumarkaðarins bundust 
böndum um að rjúfa vítahring 
verðbólgu og gengisfellinga með 
víðtækum efnahagsaðgerðum 
og hófstilltum kjarasamningum. 
Þáttur í viðleitni til að ná tökum 
á efnahagsvandanum nú „ætti að 
vera að efla samráð við samtök-
in á vinnumarkaðnum og stefna 
að nýrri þjóðarsátt um efnahags-
, kjara- og félagsmál.“ 

Það er mat Jóns Sigurðssonar 
að peningamálastjórn með verð-
bólgumarkmiði og stýrivöxtum 
sem helsta stjórntæki hafi ekki 
gefið góða raun. Því fari enda  
fjarri að verðbólgumarkmiðið 

hafi náðst og stýrivaxtahækkanir
hafi reynst áhrifalitlar. 

Gengissveiflur síðustu ára eru, 
að sögn Jóns, óþolandi fyrir út-
flutningsfyrirtæki og því skilj-
anlegt að talsmenn framsækins 
atvinnulífs spyrji hvort krónan 
sé nógu stór fyrir Ísland. Svar 
stórhuga stjórnenda fyrirtækja 
sem líta á heimsmarkaðinn sem  
heimamarkað sé hiklaust nei. 
Því væri þjóðarnauðsyn að fram 
fari fordómalaus athugun á hvort 
upptaka evru sé heppileg lausn á 
gengisvandanum.

Jón sagði enn fremur tekju-
afgang ríkissjóðs og lækkun 
ríkisskulda „sem talsmenn ríkis-
stjórnarinnar hafa mjög gumað 
af upp á síðkastið“, vera fyrst 
og fremst tilkomið vegna sjálf-
virkrar tekjuaukningar af of-
þenslu og sölu ríkiseigna fremur 
en árangurs í útgjaldastjórn. Við 
efnahagsvandann bætist svo að á 
næstu árum þurfi að bæta fyrir 
ríkar vanrækslusyndir á síð-
asta áratug á sviði félagsmála og 
kjarajöfnunar. Grípa þurfi til rót-
tækra breytinga á forgangsröðun 
á næsta kjörtímabili til að finna 
þeim verkefnum öruggan stað í 
fjárhagsákvörðunum hins opin-
bera.

Stefnir í halla 
á ríkissjóði á 
næsta ári
Jón Sigurðsson, fyrrverandi seðlabankastjóri, segir að stefna 
ætti að nýrri þjóðarsátt um efnahags-, kjara- og félagsmál. 
Horfur í ríkisfjármálum séu slæmar. Hringlandaháttur 
grafi undan trúverðugleika efnahagsstefnunnar. 

ELDRI VINSTRI GRÆN
BÚAST TIL VORVERKA
Í kvöld kl. 20:00. stendur EVG fyrir fjölbreyttri

dagskrá í kosningamiðstöðinni Grensásvegi 16a.
Kvikmyndir, söngur og sögur

Allir velkomnir

 Maneka Gandhi, fyrr-
verandi umhverfisráðherra Ind-
lands, sakaði í ræðu í Brus-
sel í gær bandaríska ráðamenn 
um að beita Indlandi og öðrum 
hagvaxtar-þróunarlöndum fyrir 
sig sem afsökun fyrir því að gera 
sjálfir ekkert í því að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda. 

Gandhi hvatti Bandaríkjamenn 
til að hætta að setja það sem skil-

yrði fyrir því að þeir gerðu eitt-
hvað sjálfir í málinu að Indverjar 
og Kínverjar gerðu það einnig 
í ekki minni mæli. Stjórnvöld í 
Washington væru að reyna með 
þessu að beina athyglinni frá 
eigin umhverfisvandamálum. 
Bandaríkjamenn losa nær fjórð-
ung gróðurhúsalofttegunda í 
heiminum.

Beita Indlandi sem afsökun

 Svo rammt hefur kveðið að óheimilum 
utanvegaakstri í Stokkseyrarfjöru að undanförnu að 
umhverfisnefnd Árborgar hefur gripið til sérstakra 
aðgerða.

Umhverfisnefndinni hafa borist ábendingar frá 
íbúum um mikla umferð vélknúinna ökutækja um 
Stokkseyrarfjöru.

„Út frá þessum ábendingum hefur verið bætt við 
merkingum þar sem öll umferð vélknúinna öku-
tækja er stranglega bönnuð. Umhverfisnefndin vill 
árétta þetta sérstaklega á þessum árstíma þar sem 
viðkvæmt fuglalíf er í fjörunni,“ segir í samþykkt 
nefndarinnar.

Eins og komið hefur fram í Fréttablaðinu hafa 
menn á mótorhjólum og jeppum hunsað fyrirmæli 
landeigenda og unnið skemmdir á viðkvæmu landi 
sem grætt hefur verið upp síðustu áratugi austan við 
Þorlákshöfn.

 Verið er að þétta flutn-
ingaskipið Wilson Muuga og 
búa það undir að vera dregið af 
strandstað í Hvalsnesfjöru í vor. 

Nesskip hafa fengið Köfunar-
þjónustu Árna Kópssonar til að 
sjá um undirbúninginn og hafa 
tólf menn verið við vinnu frá því 
fyrir páska. 

Búið er að koma upp kláfi milli 
skips og lands og eru menn og 
búnaður fluttir á milli í kláfnum. 
Ekki er ljóst hvenær verkinu 
lýkur en mennirnir sofa um borð.

Unnið að þétt-
ingu skipsins

Meðal þeirra sem mun flytja örræðu á baráttufundinum eru:
Guðmundur Steingrímsson 5. sæti í Suðvesturkjördæmi
Árni Páll Árnason 4. sæti í Suðvesturkjördæmi
Róbert Marshall 3. sæti í Suðurkjördæmi
Guðný Hrund Karlsdóttir 4. sæti í Suðurkjördæmi
Margrét Kristín Helgadóttir 4. sæti í Norðausturkjördæmi
Helga Vala Helgadóttir 5. sæti í Norðvesturkjördæmi
Reynir Harðarson 6. sæti í Reykjavíkurkjördæmi suður
Kristrún Heimisdóttir 5. sæti í Reykjavíkurkjördæmi suður
Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir 7. sæti í Reykjavíkurkjördæmi suður
Sólveig Arnarsdóttir 9. sæti í Reykjavíkurkjördæmi suður
Dofri Hermannson 8. sæti í Reykjavíkurkjördæmi norður

                                       Fundarstjóri 
                                       Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi

Baráttufundur

Í dag kl. 13:30 ætlar hin 
nýja kynslóð að fjölmenna í 
Blóðbankann og gefa blóð. 

Með því vill ungt Samfylkingar-
fólk undirstrika að þörfin fyrir 
nýju blóði er mikil – og mest í 

stjórnarráðinu.

           Róbert             Guðmundur       Margrét Kristín          Guðný Hrund         Helga Vala                  Kristrún

             Árni Páll                   Bryndís Ísfold                        Dofri                   Reynir             Sólveig





 Íslenska fiskveiðistjórn-
unarkerfið kemur í veg fyrir of-
veiði helstu nytjastofna sjávar, 
að því er fram kemur í nýjasta 
hefti hins virta tímarits National 
Geographic. Í ítarlegri úttekt 
tímaritsins um ástand fiskistofna í 
heiminum eru fiskimið Íslands til-
tekin sem undantekning frá bágri 
stöðu helstu fiskimiða heims þar 
sem fiskgengd sé aðeins brot af 
því sem áður var.

„Heimshöfin eru aðeins skugg-
inn af því sem áður var. Með 
fáum undantekningum, til dæmis 
vel heppnuðum fiskveiðistjórn-
unum í Alaska, á Íslandi og Nýja-
Sjálandi, er fiskgengd aðeins brot 

af því sem var fyrir um öld síðan“, 
segir í grein National Geographic 
þar sem álits er leitað hjá fjölda 
sérfræðinga auk manna sem 

koma að veiðum og rannsóknum 
á margvíslegum sviðum. Ástæð-
an fyrir góðu ástandi íslenskra 
fiskistofna er sögð vera tak-
mörkun á fjölda þeirra skipa sem 
leyft er að veiða á hverjum tíma. 
Meginástæða ofveiði sé of mörg 
skip, sem stundi veiðar á ofveidd-
um fiskistofnum.

Framtíðarsýnin sem dregin er 
upp í greininni er dökk og þar er 
kallað eftir hugarfarsbreytingu í 
heiminum. Þar segir að lausnin á 
ofveiði felist ekki í lagasetningu 
heldur því að heimsbyggðin taki 
að líta á dýrastofna sjávar sömu 
augum og landdýr sem eru í hættu 
vegna veiða.

Veiðar Íslands til fyrirmyndar
Alls voru tuttugu 

og þrír ökumenn teknir fyrir 
ölvun við akstur á höfuðborgar-
svæðinu yfir páskahátíðina. Þar 
af voru fimmtán teknir í Reykja-
vík.

Um var að ræða tuttugu karl-
menn og þrjár konur og voru níu 
af körlunum á aldrinum sautján 
til nítján ára. Þá voru tveir öku-
menn handteknir fyrir að aka 
undir áhrifum lyfja, 22 ára 
gömul  kona og 24 ára gamall 
karlmaður. Konan hafði keyrt á 
ljósastaur áður en hún var tekin 
og stórskemmt bifreið sína. Hún 
slapp með smávægileg meiðsl.

Tuttugu og þrír 
teknir ölvaðir

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 „Það er mitt mat að 
Hæstiréttur hafi gengið of langt 
með dómi sínum í þessu máli 
[olíumálinu],“ sagði Eiríkur Tóm-
asson, prófessor í lögfræði við 
Háskóla Íslands, á hádegisfundi 
lagadeildar Háskóla Íslands í Lög-
bergi í gær. Þar fluttu Eiríkur og 
Róbert Ragnar Spanó erindi um 
dóm Hæstaréttar í máli ákæru-
valdsins í málinu gegn forstjórum 
olíufélaganna á árunum 1993 til og 
með meirihluta árs 2001; Kristni 
Björnssyni, Geir Magnússyni og 
Einari Benediktssyni. Á umræddu 
tímabili höfðu forstjórarnir með 
sér óumdeilt samráð um verðlagn-
ingu á ýmsum vörum, auk þess að 
leggja á ráðin um stórfellda mark-
aðsskiptingu.

Eiríkur ræddi um dóminn út frá 
því hvort niðurstaða Hæstaréttar 
væri í samræmi við meginregluna 
um réttláta málsmeðferð í skiln-
ingi Mannréttindasáttmála Evr-
ópu. Hæstiréttur komst að því að 
málsmeðferðin hefði ekki verið 
réttlát og var málinu meðal ann-
ars vísað frá á þeirri forsendu. 

Róbert Ragnar einblíndi hins 
vegar á hvaða ályktanir mætti 
draga af dómnum, um kröfur til 
skýrleika refsiheimilda.

Dómur Hæstaréttar bygg-
ist meðal annars á því að Krist-
inn, Geir og Einar hafi ekki notið 
réttinda sakborninga lögum sam-
kvæmt, er þeir létu starfsmenn 
samkeppnisyfirvalda fá upplýsing-
ar sem rannsókn lögreglu byggði 
síðan á að stórum hluta. Þetta taldi 
Hæstiréttur fara gegn ákvæðum 
Mannréttindasáttmálans.

Eiríkur taldi það ekki ljóst og 
vildi meina að skynsamlegast 
hefði verið að senda málið aftur í 
hérað til efnislegrar meðferðar. 

„Ábyrgðin liggur öðru fremur 
hjá 63 einstaklingum við Austur-
völl,“ sagði Róbert Ragnar í máli 
sínu og vitnaði til þess að löggjaf-
inn, það er Alþingi, hefði ekki 
staðið nógu vel að því að skapa 
lagaramma sem byggjandi væri 
á í málum sem þessum. Róbert 
Ragnar færði rök fyrir því, líkt 
hann hefur áður gert í grein, að 
ekki væri skýr heimild fyrir því 
í lögum að sækja einstaklinga til 
saka fyrir brot á samkeppnislög-
um.

Helgi Magnús Gunnarsson, 
saksóknari efnahagsbrota hjá 
embætti ríkislögreglustjóra, 
sagði það óneitanlega vonbrigði 
hversu torskilinn dómurinn væri. 
„Það er auðvitað fáránlegt að við 
séum hér samankomin til þess 
að reyna skilja forsendurnar 
fyrir meirihluta dómsins en það 
segir kannski eitthvað um dóm-
inn.“ Hann spurði Eirík Tómas-
son meðal annars út í gagnrýni 
hans á framsetningu ákærunnar, 
en Eiríkur taldi að ákæruvaldið 
hefði átt að átta sig á því að Hæsti-
réttur gerði strangar formkröfur. 
„Með tilkomu nýrra manna, á ár-
unum 1994 til 1995, hefur orðið 
mikil breyting á þessu,“ sagði 
Eiríkur. Hann vildi ekki nafn-
greina dómarana sem skipaðir 
voru á þessum tíma, en þeir voru 
Gunnlaugur Claessen og Markús 
Sigurbjörnsson.

Hæstiréttur 
gekk of langt 
í olíumálinu
Eiríkur Tómasson, prófessor í lögfræði, segir Hæstarétt 
hafa gengið of langt með dómi sínum í olíumálinu. 
Fáránlegt að við þurfum að ræða þessi mál hér til þess 
að skilja dóminn, segir Helgi Magnús Gunnarsson.



... í verðsamkeppni

998
Ariel Regular eða

Color

kr.
pk.

974
Fiskibollur  smáar

-m. ostafyllingu

-m. pizzufyllingu

kr.
kg.

25%
afsláttur

299
Weetos
morgunkorn

kr.
pk.

1 lítri

1161
Grísahnakkasneiðar

þurrkryddaðar

kr.
kg.

1125
Framhryggjasneiðar

þurrkryddaðar

kr.
kg.

899
Grísahnakki úr-

beinaðar sneiðar

kr.
kg.

1196
Grísakótelettur

þurrkryddaðar

kr.
kg.

25%
afsláttur

25%
afsláttur

25%
afsláttur

40%
afsláttur

1798
Móa Kjúklinga-

bringur

kr.
kg.

28%
afsláttur

2,85 kg

121 kr./stk.

Hunts tómatsósa

239kr./stk.

HD ávaxtasafi 2 ltr. 3 teg

89 kr./pk.

Grand Italia spaghetti

2
1fyrir

2 ltr Coke Zero!

Nýtt kortatímabil

119 kr./stk.

Myllu fjölkorna samlokubrauð

2 ltr af 100%
ávaxtasafa



GOURMET GRÍSAKÓTELETTUR
LÉTTREYKTAR

NÓATÚNS LÆRISSNEIÐAR
ÞURRKRYDDAÐAR

kr.
kg1.214kr.

stk.129UNGNAUTAHAMBORGARAR
120 GR 1.618

kr.
kg998KEILA

MEÐ HVÍTLAUKSOSTI

kr.
kg

25%
afsláttur

25%
afsláttur

300

300
kr. kg

Þú sparar

300
kr. kg

Þú sparar

60
kr. stk.

Þú sparar

300
kr. stk.

Þú sparar

STEINBÍTUR
MEÐ KARRÝ OG BÖNUNUM

kr.
kg998 RAUÐSPRETTA

AÐ DÖNSKUM SIÐ
kr.
kg1.298

NÓATÚNS
ELDHÚSRÚLLUR

299 kr.
4 stk.     

SÓL
APPELSÍNUSAFI

239 kr.
l

NEUTRAL
ÞOTTAEFNI

399 kr.
pk.

Nýtt kortatímabil!



KÁESS PÓLSKAR PYLSUR kr.
kg

NÓATÚNS UNGNAUTAHAKK kr.
stk.258GOÐA SKINKA

25%
afsláttur

GOÐA SÚPUKJÖT
LÍTILL POKI

349kr.
kg

30%
afsláttur

á súpukjöti
Tilboð

30%
afsláttur

BLÁ VÍNBER
299 kr. kg

GULAR MELÓNUR
99 kr. kg

RAUÐLAUKUR
99 kr. kg

RAUÐ EPLI
189 kr. kg

AGÚRKUR
99 kr. kg =

kr.
pk.598

Grand’Italia
spaghetti 
í kaupbæti

Verði ykkur að góðu!



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Þrettán erlendar konur, sem hafa 
starfað árum saman í heilbrigð-
isþjónustunni hér á landi, hafa 
nú lokið fyrstu önninni í félags-
liðanámi hjá Mími símenntun. 
Námið er tilraunaverkefni og 
fjögurra anna nám á framhalds-
skólastigi.

Tilraunaverkefnið ber heitið 
Félagsliði í nýju landi. Irma 
Matchavariani verkefnisstjóri 
segir að fyrsta önnin hafi gengið 
mjög vel. Konurnar hafi unnið 
með náminu en kennararnir hafi 
verið mjög ánægðir. Konurnar 
hafi staðið sig vel og verið virkar 
í náminu.

Konurnar sem tóku þátt í verk-
efninu hafa margra ára starfs-
reynslu á elliheimilum og hjúkr-
unarheimilum hér á landi. Þær fá 
starfsheitið félagsliði þegar nám-
inu er lokið eftir eitt og hálft ár og 

launahækkun í samræmi við það.
Fimmtán konur hófu þátttöku í 

verkefninu en tvær urðu því 

miður að hætta, ein vegna þess 
að hún flutti af landi brott og 
önnur vegna veikinda. 

Fá starfsheitið félagsliðar

Ekki hægt að gera 
öllum til geðs

Verkamannadraumur
Ótrúlega skítugt kringum Akrópólis

Rúmlega fjörutíu prósent 
allra slysa eiga sér stað inni 
á heimilum og eru mörg 
þeirra alvarleg. Nú hefur 
Forvarnahús Sjóvár látið 
innrétta tvö örugg heimili 
í samstarfi við IKEA. Þar 
getur almenningur fengið 
fræðslu um forvarnir á 
heimilum.

Herdís L. Storgaard, forstöðu-
maður Forvarnahússins, segir 
mikla þörf á að fræða almenning 
um forvarnir. „Það verða allt of 
mörg slys á heimilunum og mörg 
þeirra væri hægt að fyrirbyggja á 
einfaldan hátt. Fólk telur sig 
öruggt innan veggja heimilisins, 
við förum varlega í umferðinni og 
gerum þær kröfur að umhverfið á 
leikskólanum sé öruggt en svo 
sofnum við á verðinum heima hjá 
okkur,“ segir Herdís.

Í Forvarnahúsinu kennir ýmissa 
grasa en þar hafa verið innréttað-
ar tvær íbúðir, önnur sýnir 
öryggislausnir fyrir barnafólk en 
hin fyrir eldri borgara. Í eldhús-
unum má sjá hvernig skápum er 
læst og eldavélar varðar, raf-
magnssnúrur í barnaherbergi eru 
festar við veggi og á baðinu eru 
öryggislokar fyrir heitavatns-
kranann. Þá hafa verið settar 
öryggishlífar á hvöss horn og 
gólfmottur eru festar við gólfin. 

„Flestar þessar lausnir eru 
ósköp einfaldar en hafa heilmikið 
að segja. Það er til dæmis mikil-
vægt að festa bókahillur og skápa 
við veggi því annars getur skap-
ast hætta,“ segir Herdís og bætir 
því við að það sé ekki aðeins 
barnafólkið sem þurfi að huga að 
forvörnum á heimilinu. Mörg 
slys á börnum verði þar sem börn 
eru gestkomandi. 

Slysum á börnum hefur fækk-
að frá árinu 2000 en á sama tíma 
fjölgar slysum í elsta aldurshópn-
um. Þjóðin er að eldast og flestir 
vilja búa heima sem allra lengst. 
„Það er mikilvægt fyrir eldri 
borgara að heimilið sé sem örugg-
ast. Þegar fólk er farið að eldast 

getur smávægilegt slys valdið 
miklum skaða,“ segir Herdís. 

Þeir sem vilja heimsækja For-
varnahúsið geta skráð sig á 
heimasíðunni www.forvarnahus.
is. Þar er einnig hægt að fara inn 
á gagnvirkan vef til þess að 
kynna sér helstu hætturnar á 
heimilinu. Herdís á von á að taka 
á móti fjölmörgum hópum í For-
varnahúsið og frá og með næsta 
hausti verður öllum nýbökuðum 
foreldrum boðið í heimsókn.

Auðvelt að fyrirbyggja slysin
Niðurlæging

Gael García Bernal           Charlotte Gainsbourg           Alain Chabat            Miou-Miou

Film by Michel Gondry

THE SCIENCE

OF SLEEP

„Sjónræn veisla“
- Glenn Kenny, Premiere

„Bernal er sjúklega fyndinn!“
- Ethan Alter, TV Guide

„Þú verður að sjá 
  hana til að trúa!“

- Sally Foster, Film Threat

SÝND Í REGNBOGANUM

LA SCIENCE DES REVES

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321



Frjálslyndi flokkurinn hafnar með öllu núgildandi 

útfærslu kvótakerfisins. Það er hvorki áhugamál flokks-

ins að knésetja hagkerfið né gera útgerðina í landinu 

gjaldþrota. Hinsvegar er nauðsynlegt að endurskoða

kerfið sem við búum við í dag svo sátt náist um hvernig 

farið er með þessa auðlind þjóðarinnar. Kvótakerfinu

var ætlað að stjórna sjósókn og koma í veg fyrir ofveiði 

en hefur í staðinn orðið að sérstöku hagkerfi þar 

sem útvaldir sýsla með óveiddan fisk og lifa á vöxt-

unum eins og olíufurstar. Aflaheimildirnar eiga að

vera í umsjón þeirra sem stunda fiskveiðar en ekki

spilapeningar og veðfé í höndum braskara.

Færum fólkinu í landinu fiskinn – öllum til góðs.

Kjóstu F !
forysta fyrir íslenska þjóð

www.xf.is

ENGIN ÞJÓÐ GEFUR FÁUM 
EINSTAKLINGUM EINKARÉTT 
Á OLÍULINDUM SÍNUM.
KVÓTAEIGENDUR LEIGJA OKKUR 
RÉTTINN TIL FISKVEIÐA FYRIR 
SVIMANDI HÁAR UPPHÆÐIR.

Frjálsyndi flokkurinn ætlar að afnema leiguforréttindi 
kvótaeigenda og færa veiðiréttinn aftur til byggðanna

• Núgildandi kvótakerfi er óréttlátt og fjand-
samlegt byggðum landsins. Það hefur 
ekki reynst það stjórnunartæki sem lagt
var upp með.
Hafrannsóknarstofnun þarf að færa undan stjórn hagsmunaaðila.

Tryggja þarf árangur við uppbyggingu á botnfiskstofnum. Flotanum

þarf að skipta í fjóra útgerðarflokka og hefja undirbúning að sóknar-

stýringarkerfi í áföngum þar sem byrjað verður á flokki minnstu báta.

Kvótaskyldum fisktegundum verði fækkað.

• Núgildandi kvótakerfi gerir ungu dugandi 
fólki ókleift að koma undir sig fótunum  
í íslenskum sjávarútvegi.
Fiskveiðar verði strax opnaðar fyrir nýliða með því að leyfa takmarkaðar 

handfæraveiðar á eigin bátum. Veiðireglan verði skoðuð að fimm árum

liðnum og sóknarstýring tekin upp ef ástæða þykir til.

• Auðugir leigusalar fiskveiðiheimilda eru 
skilgetið afkvæmi núgildandi kvótakerfis.
Tryggjum þjóðareign á fiskimiðunum og nýtingu þeirra með löggjöf

um sölu og leigu aflaheimilda. Leiga og sala fari um opinberan

viðskiptamarkað og aflahlutdeild skilgreind sem afnotaréttur í tak-

markaðan tíma gegn gjaldi til ríkis og sveitarfélaga. Ekki verður

hróflað við aflaheimildum þeirra sem stunda veiðar.

Meginreglan verði sú að nýta beri aflaheimildir til veiða!

• Leyfum útgerðarstöðunum að njóta þess 
sem þeir afla og styrkjum byggðir landsins.
Næstu þrjú ár verði þorskafli 220 þúsund tonn árlega. Þar af verði 

um 170 þúsund tonnum (meðaltal síðustu 15 ára) ráðstafað til aflahlut-

deildarkerfisins. Um 50 þúsund tonn verði notuð í að styrkja byggðir

með litlar aflaheimildir og leigð á viðskiptamarkaðnum. Þær heimildir

verði leigðar með þeim skilyrðum að gert sé út frá viðkomandi lands-

væði og aflinn seldur þar og unninn.



fréttir og fróðleikur

Stjórnkerfi fyrir fiskveiðar Íslendinga

Póst- og fjarskiptastofnun 
opnaði nýlega tilboð í leyfi 
til reksturs nýrra farsíma-
kerfa á Íslandi. Tvö leyfi 
eru í boði og sóttu fjögur 
fyrirtæki um; tvö svissnesk 

og tvö íslensk. Forstjóri 
BebbiCell, annars sviss-
neska fyrirtækisins, situr 
fyrir svörum um fyrirætl-
anir sínar á íslenska GSM-
markaðnum.

„Í Þýskalandi og annars staðar á 
meginlandi Evrópu er gífurlegt 
verðstríð á farsímamarkaðnum, 
en á Íslandi hefur þetta stríð ekki 
byrjað. Við ætlum okkur að koma 
inn á markaðinn með mjög sam-
keppnishæft verð miðað við það 
sem íslenskum farsímanotendum 
stendur til boða í dag,“ segir Andr-
eas Fink, forstjóri svissneska far-
símafyrirtækisins BebbiCell.

Fyrirtækið er annað tveggja 
svissneskra fyrirtækja sem sóttu 
um að reka GSM-farsímakerfi hér 
á landi, hitt heitir Amitelo. Ásamt 
þeim sóttu íslensku fyrirtækin 
Núll-Níu og IP-fjarskipti um 
leyfi.

Samkvæmt stigakerfinu sem 
Póst- og fjarskiptastofnun notar 
til að meta gæði tilboða var Amit-
elo með besta tilboðið, BebbiCell 
með það næstbesta og Núll-Níu í 
þriðja sæti. IP-fjarskipti ráku 
lestina með töluvert færri stig en 
hin þrjú fyrirtækin. Leyfunum 
tveimur verður úthlutað fyrir lok 
þessa mánaðar.

Andreas Fink segir Ísland hafa 
orðið fyrir valinu þegar tilboði 
BebbiCell í rekstur farsímakerf-
is í svissnesku borginni Basel var 
hafnað vegna betri tilboða hjá 
keppinautunum. 

„Við vorum komnir langt með 
að skipuleggja kerfið þegar til-
boðinu var hafnað. Þegar við 
fórum að skoða aðra möguleika 
kom í ljós að Reykjavík er ótrú-
lega lík Basel hvað varðar rekst-
ur farsímakerfis. Hún hentar 
mun betur fyrir okkur en Basel 
ef eitthvað er.“

Basel er við landamæri Sviss, 
Þýskalands og Frakklands, og 
eru íbúar hennar 170.000. Fink 
segir landamærin rétt hjá Basel 
hafa valdið BebbiCell töluverð-
um vandræðum, og aðstæðurnar 
í Reykjavík séu mun betri.

Í útboðinu hér á Íslandi felst að 

fjarskiptafélögin reisi eigin 
senda þegar úthlutun er í höfn, 
segir Hrafnkell V. Gíslason, for-
stóri Póst- og fjarskiptastofnun-
ar. Þó sé ekkert því til fyrirstöðu 
að þau semji við önnur félög á 
borð við Símann eða Vodafone 
um notkun sendanna þeirra.

Fink segir ekki koma til greina 
fyrir BebbiCell að semja við Sím-
ann eða Vodafone um notkun 
GSM-senda þeirra. „Það er erfitt 
að kaupa þjónustu af samkeppn-
isaðila. Ef ég væri Síminn eða 
Vodafone myndi ég ekki bjóða 
nýjum keppinaut á markaðnum 
mjög góðan samning.“ Hann 
segir fyrirtækið munu reisa nýja 
senda og bjóða upp á farsíma-
þjónustu innan tólf mánaða eftir 
leyfisveitinguna, fái BebbiCell 
leyfi.

„Við höfum áætlanir fyrir allt 
landið. Við byrjum á að setja upp 
senda á höfuðborgarsvæðinu og 
fikrum okkur síðan út til annarra 
bæja og sveitarfélaga. Það er 
ekki alveg ákveðið í hvaða röð 
það verður, en við ætlum okkur 
að bjóða upp á þjónustu um allt 
land,“ segir Fink.

Útboð Póst- og fjarskiptastofnun-
ar kveður á um rekstur hefð-
bundins GSM-kerfis, en ekki 
þriðju kynslóðar farsímakerfi. 
Rekstur þess konar kerfis var 
boðinn út fyrir nokkru og buðu 
Síminn, Vodafone og Nova, 
dótturfélag Novator, í það. 

Þriðja kynslóð farsímakerfis 
býður upp á stóraukinn gagna-
flutningshraða og er næsta skref 
í þróun á farsímatækni. Meðal 
þess sem hægt er að bjóða upp á 
með þeirri tækni er hágæðasjón-
varpsútsendingar, vefnotkun um 
farsíma og myndsímtöl. Einnig 
verður hægt að tengja fartölvur 
við háhraðanettengingu hvar sem 
er með gagnakortum sem sett 
eru í tölvurnar.

Fink segist ekki sjá eftir því að 
hafa misst af útboðinu fyrir 

Erlendur áhugi á fámennum GSM

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV

Rekstrarvörur
1982–200725ára

R
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Marathon RVS miðaþurrkuskápur

5.423 kr. 3.982 kr.

Blár enMotion snertifrír skammtari

WC Compact statíf blátt fyrir tvær rúllur 

3.982 kr.6.968 kr.

WC Compact statíf RVS fyrir tvær rúllur

1.865 kr.

Blár sápuskammtari FoamLotus Sápuskammtari RVS

4.974 kr.

Á tilboði
í apríl 2007

Valdar gerðir af Lotus 
Professional skömmturum
og tilheyrandi áfyllingum

fyrir snyrtinguna.

Verður ekki 
útrýmt



M-markaði
þriðju kynslóðina. „Ég held að 
fólk muni ekki stökkva á þriðju 
kynslóðar farsímatækni þegar 
hún verður að veruleika á 
Íslandi. 

Helsti kosturinn er að tengja 
tölvu við internetið í gegnum 
símann, en möguleikar fyrir net-
tengingar á Íslandi eru nú þegar 
með því besta sem fyrirfinnst. 
Ég held að Ísland sé ekki reiðu-
búið fyrir þriðju kynslóðina,“ 
segir hann.







hagur heimilanna

Gott að endurnýta hluti

Námslokatilboð Kaupþings 
um afborgunarlaust íbúða-
lán fyrstu fimm árin geta 
gefið sautján þúsund krón-
um meiri ráðstöfunartekjur 
á mánuði á þeim tíma ef 
ekkert íbúðalán er tekið til 
viðbótar. Lántakinn greið-
ir fjárhæðina tvöfalda til 
baka.

Ef tekið er íbúðalán, til fyrstu 
íbúðarkaupa, sem eru afborgunar-
laus fyrstu fimm árin, er hægt að  
spara um sautján þúsund krónur í 
afborgunum á mánuði fyrstu fimm 
árin, þegar einungis vextir eru 
greiddir. Miðað er við tuttugu 
milljóna króna lán til fjörutíu ára 
hjá Kaupþingi sem er afborgunar-
laust fyrstu fimm árin.  Vextir af 
láninu eru 4,95 prósent. Þá er ekki 
gert ráð fyrir verðbólgu í þessum 
útreikningum.

Ef tekið er tuttugu prósenta 
íbúðalán til tíu ára til viðbótar, upp 
á fimm milljónir, er sparnaðurinn 
aðeins minni, eða um þrettán þús-
und á mánuði í afborgunum fyrstu 
fimm árin, en afborganir af þeim 
lánum hefjast strax. Vextir af lán-
inu eru 5,95 prósent. Að fjörutíu 
árum liðnum hefur upphaflega 
lánsupphæðin verið greidd tvöföld 
til baka, án verðbóta kostar lánið 
rúmar 54 milljónir króna. Eftir 
fyrstu fimm árin eru afborganir 
hins vegar tæpum fimm þúsund 
krónum hærri en ef afborganir 
hafa verið greiddar allan tímann. 
Greiddar eru rúmar 214 þúsund 
krónur í fyrstu afborgun, en síðar 

tæpar 139 þúsund krónur á mánuði 
í fimm ár. Eftir fimm ár hækkar 
greiðslan í tæpar 157 þúsund krón-
ur. Eftir tíu ár þarf að greiða 101 
þúsund krónur út lánstímann. 

Ef tekið er sams konar lán hjá 
Kaupþingi með afborgunum allan 
tímann er einni milljón minna 
greitt til baka, eða tæpar 53 millj-
ónir króna, miðað við enga verð-
bólgu. Þá er gert ráð fyrir sömu 
lánsupphæð, með sömu vöxtum og 
í sömu hlutföllum og áður. Greidd-
ar eru tæplega 227 þúsund krónur 
í fyrstu afborgun og svo tæplega 
152 þúsund krónur á mánuði eftir 
það. Þegar  fimm milljóna króna 

lánið hefur verið greitt upp eru 
borgaðar tæpar 96 þúsund krónur 
á mánuði auk verðbóta. 

Afborgunarlausu lánin eru 
íbúðalán sem Kaupþing býður 
námsmönnum upp á. Einungis er 
hægt að fá lán fyrir áttatíu pró-
sentum af markaðsvirði íbúðar og 
þarf einungis að greiða vexti af 
láninu fyrstu fimm árin. Lántaki 
þarf að ljúka námi, vera að fara út 
á vinnumarkaðinn, kaupa sína 
fyrstu íbúð og standast greiðslu-
mat.

Aðrir bankar bjóða ekki upp á 
slík námslokatilboð.

Afborganir eru hærri 
eftir fyrstu fimm árin

Skráðu þig í MA í Evrópufræði.
Umsóknarfrestur er til 15. maí 2007.

Evrópa.
Ræturnar.
Framtíðin.

 Þórhallur Þórhallsson, nýkjörinn 
fyndnasti maður Íslands, segir sitt 
besta húsráð vera að skella tannkremi 
á rispaða geisladiska.





[Hlutabréf]

Jón Ásgeir Jóhannes-
son, forstjóri Baugs 
Group, gagnrýndi 
stjórnendur bresku 
verslanakeðjunnar
Woolworths harðlega 
í viðtali við breska 
dagblaðið Financ-
ial Times á þriðju-
dag. Jón sagði áætl-
anir stjórnarinnar 
um að endurnýja 800 
verslanir óráð og ætti 
stjórnin að taka sig á 
til að snúa rekstrinum við. Hagnað-
ur Woolworths dróst saman um 73 
prósent í fyrra, sem var versta ár í 
sögu verslanakeðjunnar.

Baugur Group er einn stærsti 
hluthafi Woolworths í gegnum fjár-
festingafélagið Unity Investments 
ásamt FL Group og breska fjár-
festinum Kevin Stanford. Félagið á 
einnig um 29 prósenta hlut í bresku 
herrafatakeðjunni Moss Bros, 
þriðju stærstu verslanakeðju Bret-

lands sem sérhæf-
ir sig í sölu á fötum 
fyrir karlmenn. 

Moss Bros skil-
aði hagnaði upp á 
5,1 milljón punda, 
jafnvirði 677,4 millj-
óna íslenskra króna, 
fyrir skatta og gjöld 
á síðasta ári, sem 
er 18 prósenta sam-
dráttur á milli ára. 
Unity náði tveimur 
mönnum inn í stjórn 

Moss Bros í gær. Breskir fjölmiðlar 
segja Jón Ásgeir vera nú um stund-
ir að þrýsta á fyrirtæki undir hatti 
fjárfestingafélagsins og bæta rekst-
ur þeirra. Sé horft til þess að inn-
koma nýrra stjórnarmanna muni 
bæta rekstur Moss Bros á árinu.

Samdrátturinn hjá Woolworths 
og Moss Bros er síður en svo eins-
dæmi í Bretlandi enda gætti nokk-
urs samdráttar hjá flestum verslun-
um í fyrra. 

Skammar stjórnendur

Úrvalsvísitalan hækkaði um tæpt 
eitt prósent í gær og stendur nú 
í nýjum methæðum í 7.654 stig-
um. Þetta gerðist degi eftir að al-
þjóðlega matsfyrirtækið Moody´s 
lækkaði langtíma lánshæfismat 
viðskiptabankanna um þrjá flokka, 
úr hæsta þrepi Aaa í Aa3. Kom sú 
ákvörðun ekki á óvart, enda höfðu 
flestir reiknað með tveggja til 
þriggja þrepa lækkun.

Viðskiptabankarnir bera nú 
í öllum tilvikum hærri einkunn 
en var fyrir umdeilda breytingu 
matsfyrirtækisins til hækkunar á 
lánshæfismati fjölmargra banka 
þann 22. febrúar. Endurskoð-
un Moody´s nú kemur til vegna 
harðrar gagnrýni erlendra aðila 
á breytta aðferðafræði (JDA) 
fyrirtækisins og voru einkunnir 
fjörutíu annarra banka lækkaðar. 
Landsbankinn, sem hafði hækk-
að um fimm flokka, kemur best út 
úr þessari breytingu; hann hækk-
ar því um tvo flokka fyrir breyt-
ingu en Glitnir og Kaupþing um 
einn flokk.

Ólafur Ísleifsson, lektor við við-
skiptadeild Háskólans í Reykja-
vík, segir að þótt það hafi verið 
ógaman fyrir bankana að lenda 
í því óhappi sem Moody´s varð 
fyrir með nýrri aðferðafræði sé 
niðurstaðan samt sem áður mjög 
vænleg fyrir íslensku bankana. 
„Þessi lánshæfisflokkur, það er 
Aa3, tryggir bönkunum það súr-
efni sem þeir lifa á sem er aðgang-
ur að lánsfé á góðum kjörum.“ Að 
mati Ólafs er tvennt sem skýrir 
þau jákvæðu viðbrögð sem urðu á 

markaði í gær: Annars vegar hafi 
menn átt á von þessari leiðrétt-
ingu frá Moody´s og hins vegar 
þegar öllu er á botninn hvolft er 
lánshæfismat bankanna hærra en 
það var fyrir fyrri endurskoðun-
ina. „Markaðurinn kann að meta 
það þegar óvissu er eytt því það er 
ekkert sem markaðir þola verr en 
óvissa. Um leið og henni er eytt þá 
varpa allir öndinni léttar.“

Talið er að með ákvörðun 
Moody´s hafi einum af fáum 
óvissuþáttum sem snerta rekstur 
bankana um þessar mundir verið 
eytt. Hlutabréf Landsbankans 
hækkuðu um 2,18 prósent, um 0,58 

prósent hjá Kaupþingi en Glitnir 
lækkaði lítillega, um 0,37 prósent. 
Auk Landsbankans hækkaði gengi 
bréfa í Bakkavör og Exista um rúm 
tvö prósent. Skuldatryggingarálag 
á fimm ára skuldabréfum bank-
anna lækkaði lítillega eftir lækk-
un lánshæfiseinkunnar.

Þá styrkist gengi krónunnar um 
1,4 prósent í gær og stóð gengis-
vísitalan í 120,3 stigum. Að sögn 
Vegvísis Landsbankans stækkaði 
KfW jöklabréfaflokk sinn, sem 
er á gjalddaga í október 2008, um 
fjóra milljarða króna, en þetta er 
fyrsta jöklabréfaútgafan frá því í 
byrjun apríl.

Úrvalsvísitalan náði nýjum methæðum eftir að langtímaeinkunnir bankanna 
voru lækkaðar. Lækkunin var í samræmi við væntingar og eyddi út óvissu.



Stærstu úthlutun Menningarsjóðs 
Landsbankans til þessa var úthlut-
að í gær þegar 75 milljónum króna 
var úthlutað til 75 góðgerðarfélaga 
og annarra málefna hér á landi. Í 
gær var einnig dreift blaðinu 
Leggðu góðu málefni lið sem 
Landsbankinn gefur út.

Björgólfur Guðmundsson, for-
maður bankaráðs Landsbankans 
og stjórnar Menningarsjóðs, 
úthlutaði styrkjum að upphæð 
einni milljón króna hverjum á 
fundi í Iðnó árdegis í gær. 

Jafnframt gefur Landsbankinn 
fólki kost á að verða styrktaraðilar. 
Félögin eru öll í styrktarþjónustu 
bankans og vonast forsvarsmenn 
hans að viðskiptavinir gerist 
mánaðarlegir bakhjarlar þeirra. 

Þeir velja þá góðgerðarfélag í 
gegnum Einkabanka eða Fyrir-
tækjabanka Landsbankans og geta 
styrkt þau um ákveðna upphæð á 
mánuði.

Björgólfur segir Landsbankann í 
þau 120 ár sem hann hafi starfað 
lagt áherslu á að leggja sem mest 
til samfélagsins og að með veglegri 
afmælisúthlutun vilji bankinn 
ítreka og staðfesta áhuga sinn á að 
leggja góðum málefnum lið.

Sjötíu og fimm fá eina milljón hver

Þinglýstir kaupsamningar á 
höfuðborgarsvæðinu í mars voru 
fleiri en á sama tíma í fyrra. Séu 
fyrstu ársfjórðungar áranna born-
ir saman er fjöldi þinglýstra kaup-
samninga nokkuð svipaður. Aukin 
umsvif koma einnig fram í hús-
næðisverði, sem hækkaði á fyrstu 
tveimur mánuðum ársins. Það var 
2,6 prósentum hærra í febrúar en 
í desember 2006. 

Í Morgunkorni Glitnis kemur 
fram að líklega verði áfram upp-
gangur á húsnæðismarkaði fram 
eftir ári. Hægja taki á þegar líður 
á árið, meðal annars vegna minni 
kaupmáttaraukningar. Þá mun 
hátt vaxtastig og mikið framboð 
af nýju húsnæði að öllum líkind-
um hægja á hækkun húsnæðis-
verðs.

Mikil velta á 
fasteignum

NovaCast Technologies var í gær 
skráð í Kauphöllina í Stokkhólmi. 
Félagið er það sjötta sem skráð er 
á Nordic Exchange, aðallista OMX, 
á þessu ári. 

NovaCast Technologies þróar og 
markaðssetur vörur og hugbúnað 
fyrir ferli hjá framleiðendum bíla-
iðnaðarins og undirverktökum 
þeirra, einkum málmsteypusmiðj-
um og tækjaframleiðendum. Félag-
ið var stofnað árið 1981 og er stað-
sett í Soft Center í Rönneby í 
Suður-Svíþjóð.

Nordic Exchange er sameiginleg 
þjónusta kauphallanna í Helsinki, 
Kaupmannahöfn og Stokkhólmi, 
Kauphallar Íslands og kauphall-
anna í Tallinn, Ríga og Vilníus. 

Nýtt félag á 
aðallista OMX

Fjárfestahóparnir CVC Capital 
Partners, Blackstone Group og 
TPG Capital, hættu í gær við að 
leggja fram yfirtökutilboð í bresku 
stórmarkaðakeðjuna Sainsbury. 

Tvísýnt hefur verið um kaupin 
um páskana þegar Sainsbury-
fjölskyldan, sem fer með átján 
prósenta hlut í þessari þriðju 
stærstu matvörukeðju Bretlands, 
sagði það of lágt og myndi ekkert 
tilboð undir 600 pensum á hlut 
verða tekið til umfjöllunar. 

Yfirtökutilboðið hljóðaði upp á 
jafnvirði rúmra 1.300 milljarða 
íslenskra króna. Hefði það gengið 
í gegn  hefði salan á Sainsbury 
verið stærstu fyrirtækjakaup í 
Bretlandi.

Gengi bréfa í matvörukeðjunni 
hefur hríðfallið í vikunni vegna 
þessa og stóð í 522 pensum á hlut í 
gær. 

Baráttunni 
lokið í bili

Fimmtudagur 12. apríl

Kl. 14.00 Opið hús í Laugardalshöll.
                   Afhending fundargagna til kl. 16.30.

Kl. 16.00 Hljómsveitin Bardukha leikur létt lög í anddyri.
Kristján Guðmundsson spilar á píanó í sal.

Kl. 17.30     Setning fundarins.
Diddú og Jóhann Friðgeir syngja ásamt Léttsveit 
Reykjavíkur.
Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, 
flytur ræðu.

Kl. 19.00 Kvöldverður fyrir konur á landsfundi á vegum
Landssambands sjálfstæðiskvenna 
í Félagsheimili Seltirninga við Suðurströnd.

Föstudagur 13. apríl

Kl. 10.00 Framsaga um stjórnmálaályktun.
Almennar umræður.
Kjör stjórnmálanefndar.

Kl. 11.00     Starfsemi Sjálfstæðisflokksins.
Skýrsla framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins, 
Andra Óttarssonar, um flokksstarfið.
Umræður.

Kl. 12.00 Sameiginlegir hádegisverðir landsfundarfulltrúa 
hvers kjördæmis.

Kl. 14.15 Fyrirspurnatími ráðherra Sjálfstæðisflokksins.
Geir H. Haarde, forsætisráðherra, 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
menntamálaráðherra,
Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra,
Björn Bjarnason, dóms- og kirkjumálaráðherra, 
Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra,
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra.

Kl. 16.00 Fundir starfshópa.

Kl. 20.00 Fundur Sambands ungra sjálfstæðismanna með 
ungu fólki á landsfundi í Þróttarheimilinu í Laugardal.

Kl. 21.00 Opið hús fyrir landsfundarfulltrúa í Þróttarheimilinu.

Laugardagur 14. apríl

Kl. 9.30 Fundir starfshópa.

Kl. 13.00 Skilafrestur framboða til miðstjórnar rennur út.

Kl. 13.00 Afgreiðsla ályktana.
Umræður.

Kl. 19.30 Landsfundarhóf.
Kvöldverður og dans á Broadway, Ármúla 9.

Nýir tímar - á traustum grunni

37. landsfundur Sjálfstæðisflokksins
Laugardalshöll 12.–15. apríl 2007

37. landsfundur Sjálfstæðisflokksins
Laugardalshöll 12.–15. apríl 2007

Sunnudagur 15. apríl

Kl. 10.00 Afgreiðsla ályktana.
Umræður.
Kosning miðstjórnar.
fgreiðsla stjórnmálaályktunar.

Kl. 13.00 Kosning formanns.
Kosning varaformanns.

Kl. 14.00 Ræða formanns Sjálfstæðisflokksins.
Fundarslit.

» Hægt er að fylgjast með landsfundinum á
  heimasíðu Sjálfstæðisflokksins.

» Boðið er upp á barnagæslu.

» Athygli er vakin á því að hægt er að senda 
  fyrirspurnir til ráðherra á vef Sjálfstæðisflokksins 
  www.xd.is







greinar@frettabladid.is

Sjálfstæðisflokkurinn virðist nú fyrir al-
þingiskosningar ætla að reyna í lengstu 

lög að komast hjá því að ræða málefni 
helstu útflutningsgreinar landsmanna, út-
vegsins. Þessi flótti Sjálfstæðisflokksins 
er skiljanlegur þar sem stefna hans hefur 
beðið skipbrot þar sem ekkert hefur gengið 
við að byggja upp þorskstofninn og stefn-
an hefur þar að auki valdið byggðaröskun og kjara-
rýrnun hjá sjómönnum. 

Það hafa runnið á þriðja hundrað þúsund millj-
ónir út úr sjávarútveginum á síðasta áratug og 
eftir standa stórskuldug fyrirtæki sem hafa æ 
minna svigrúm til þess að greiða þeim sem starfa 
í greininni sæmandi laun fyrir erfiða vinnu. Stór 
hluti sjómanna þarf að taka þátt í leigu aflaheim-
ilda þar sem 70% af tekjum útgerðar renna til 
að leigja þær, og þeir sem hafa yfir aflaheim-
ildum að ráða selja oft á tíðum aflann langt 
undir markaðsvirði í eigin vinnslu. Allt kerfið er 
meira og minna óskapnaður sem verður að vinda 
ofan af. Frjálslyndi flokkurinn hefur lagt fram 
vandaðar tillögur til þess að vinda ofan af vitleys-

unni á meðan Sjálfstæðisflokkurinn skilar 
auðu.

Það verður æ átakanlegra að horfa upp á 
frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins reyna 
að forðast umræðuna um sjávarútvegsmál 
þar sem þeir vita í hjarta sínu að þeir fara 
með rangt mál.

Sjávarútvegsráðherra hefur oft verið 
brjóstumkennanlegur í umræðum á Alþingi 
við að verja kvótakerfið sem hann hefur 
fyrir hverjar einustu kosningar sagst vilja fá 
miklar breytingar á, en þegar til stykkisins 

kemur stendur hann með sérhagsmununum.
Ég er þó á því að fyrrum stjórnarformaður Sam-

herja, Kristján Þór Júlíusson, hafi toppað um-
komuleysi sjávarútvegsráðherrans í umræðum 
á Stöð 2 þegar hann lét í veðri vaka að málefni 
sjávarútvegsins skiptu nær engu máli í efnahags-
lífi nútíma-Íslands og þess vegna væri nánast úrelt 
að ræða sjávarútvegsmál. 

Hvernig getur stjórnmálamaður fiskveiðiþjóðar 
haldið öðru eins fram – þjóðar þar sem meira en 
helmingur af verðmæti vöruútflutnings er úr 
sjávarútvegi?

Vill Sjálfstæðisflokkurinn yfirleitt láta taka sig 
alvarlega?

Höfundur er alþingismaður. 

Sjálfstæðisflokkurinn 
og sjávarútvegurinn

Það er merkilegt, að Íslending-
um skuli ekki duga færri en 

tveir umhverfisflokkar í aðdrag-
anda alþingiskosninganna 12. maí. 
Til þess virðast liggja tvær meg-
inástæður. Mörgum umhverf-
issinnum þykir það ótækt, að 
Vinstrihreyfingin - grænt fram-
boð sitji ein að fylgi þeirra kjós-
enda, sem setja umhverfismál á 
oddinn. Þetta er sama hugsun og 
bjó á bak við Þjóðvarnarflokkinn 
í gamla daga: þá fannst mörgum 
það óheppilegt, að Sósíalistaflokk-
urinn sæti einn að fylgi þeirra, 
sem settu andstöðu sína við veru 
bandaríska varnarliðsins hér á 
oddinn.

Hin ástæðan er sú, að mörgum 
virðast Vinstri grænir ekki vera 
heilir í umhverfisstefnu sinni. 
Þeir leggjast gegn erlendri meng-
un af völdum stóriðju, en ekki 
gegn innlendri mengun - upp-
blæstri landsins! - vegna lausa-
göngu búfjár og hrossa. Vinstri 
grænir standast ekki þetta ein-
falda próf, ekki frekar en aðrir 
flokkar nema kannski Íslands-
hreyfingin, sem gengur þó ekki 
lengra en svo í stefnuskrá sinni: 
„Stórauka þarf uppgræðslu og 
stefna að nýtingu afrétta í sam-
ræmi við beitarþol þeirra.“ 

Enginn þeirra fimm flokka, sem 
eiga nú fulltrúa á Alþingi, virðist 
skeyta nóg um uppblástur lands-
ins af völdum lausagöngu til að 
hafa orð á honum í stefnuskrám 
sínum - þrátt fyrir brýningar Hall-
dórs Laxness, Ingva Þorsteinsson-
ar náttúrufræðings, Herdísar Þor-
valdsdóttur leikkonu og annarra 
landgræðslumanna í hundrað ár. 
Framtíðarlandið flaskar einnig á 
þessu atriði: í nýja sáttmálanum er 
ekki að finna eitt orð um uppblást-
ur örfoka lands. 

Kannski eru Íslendingar Rúss-
ar, þegar öllu er á botninn hvolft, 

og eftir því hirðulausir um land-
ið og miðin, samanber ekki bara 
uppblásturinn og meðfylgjandi 
moldrok í öll þessi ár, heldur einn-
ig þorskinn, hvalveiðarnar, tryl-
litækin í innanbæjarumferðinni í 
Reykjavík og um hálendið og um-
gengnina í fjörunni til dæmis við 
Skúlagötuna, þar sem fólk hefur 
fleygt heilum eldhúsinnréttingum 
og sófasamstæðum til að koma 
sér undan lítils háttar skilagjaldi. 
Óþrifnaðurinn í miðri Reykjavík 
minnir helzt á Grænland. Þess er 
þá ef til vill ekki að vænta, að Ís-
lendingar hafi miklar áhyggjur 
af uppblæstri landsins og höfuð-
orsök hans, sem er og hefur allt-
af verið óheft lausaganga búfjár 
og hrossa. 

Einföld tölvuleit á google.com 
ýtir undir þennan ágenga grun, 
því að þar kemur fram, að lausa-
ganga búfjár og hrossa vekur við-
brögð vegna þess eins, að hún 
eykur slysahættu í umferðinni. 
Þessar færslur eru dæmigerðar: 
„Hyggst dómsmálaráðherra grípa 
til einhverra aðgerða í kjölfar al-
varlegra slysa á þjóðvegum lands-
ins sem rekja má til lausagöngu 
búfjár?“ (althingi.is) „Lausaganga 
búfjár er stórhættuleg, sauð-
fé/kýr/hross geta komið inn um 
framrúðuna og þá eru menn dauð-
ir í viðkomandi bifreið.“ (bilatorg.
is) „Lausaganga búfjár á þjóðveg-
um landsins er tímaskekkja sem 

löngu ætti að vera búið að girða 
fyrir. Nauðsynlegt er að setja 
strangari reglur um búfé við vegi, 
til að stemma stigu við eignatjóni 
og slysum ...“ (sus.is) „Æ fleiri 
þéttbýlisbúar munu ... fá sam-
göngur á heilann og finnast lausa-
ganga búfjár vera eitt helsta sam-
félagsmein þjóðarinnar.“ (brsi.
is) Takið eftir þessu: hvergi orð 
um umhverfisvernd, ekki heldur 
hjá Vinstri grænum: „Það er ekki 
eingöngu lausaganga búfjár sem 
skapar slysahættu í umferðinni 
heldur eiga margir kúabændur í 
erfiðleikum með að reka kýrnar í 
haga eða heim til mjalta yfir þjóð-
vegi landsins.“ (vg.is) Þeir virðast 
líta svo á, að þjóðlegur uppblástur 
landsins vegna lausagöngu búfjár 
sé í góðu lagi, en umhverfisspjöll 
af völdum stóriðju séu óþolandi. 

Landgræðsla ríkisins var stofn-
uð með lögum um „skógrækt og 
varnir gegn uppblæstri lands“ 
1907. Hún mun vera ein elzta 
stofnun sinnar tegundar í heim-
inum. „Enn á sér þó stað hrað-
fara eyðing gróðurs og jarðvegs 
á Íslandi“, segir á vefsetri Land-
græðslunnar. Og það er engin 
furða, úr því að menn fást ekki 
enn til að ráðast að rótum vand-
ans með því að loka sauðfé og 
hross inni í girðingum. Hvernig á 
Landgræðslan að geta grætt land-
ið, meðan hún heyrir undir land-
búnaðarráðuneytið, taugamiðstöð 
lausagöngunnar? Það þarf að færa 
Landgræðslu ríkisins yfir til um-
hverfisráðuneytisins og fela henni 
að stöðva lausagöngu búfjár og 
hrossa án frekari tafar í stað þess 
að halda áfram að fleygja skattfé 
í vonlausa baráttu við lausgang-
andi búpening og hross, sem eira 
engum gróðri. Auk þess legg ég 
til, eins og ég gerði 1993, að land-
búnaðarráðuneytið verði lagt 
niður. Strax í vor. 

Lausaganga búfjár

Frá Yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis
Framboðsfrestur vegna alþingiskosninga 12. maí 2007, 
rennur út föstudaginn 27. apríl 2007, kl. 12:00 á hádegi.
Yfirkjörstjórn tekur á móti framboðum á Hótel Borgarnesi, 
Egilsgötu 14-16, 310 Borgarnesi, milli kl. 10:00 og 12:00 árdegis,
föstudaginn 27. apríl 2007. Á framboðslista í Norðvesturkjör-
dæmi skulu vera 18 nöfn. Fjöldi meðmælenda er að lágmarki
270 og eigi fleiri en 360. Fylgja skal tilkynning um hverjir séu 
umboðsmenn framboðslitanna. Framboðslistar verða úrskurð-
aðir á fundi yfirkjörstjórnar sem haldinn verður á Hótel Borgar-
nesi, laugardaginn 28. apríl 2007, kl. 10:00.

Meðan kosning fer fram laugardaginn 12. maí 2007, verður 
aðsetur yfirkjörstjórnar að Hótel Borgarnesi. Talning atkvæða að 
kjörfundi loknum, mun fara fram í Íþróttamiðstöðinni, Þorsteins-
götu 1, Borgarnesi.

Yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis
Borgarnesi 10. apríl 2007

Sigurjón Rúnar Rafnsson form.
Ólafur K. Ólafsson Ríkharður Másson
Guðný Ársælsdóttir Jens Kristmannsson

H
ún er um margt merkileg umhverfisáætlunin sem 
borgarstjórnarmeirihlutinn lagði fram í gær. Þar á 
meðal tillögurnar um að ókeypis verði í strætó fyrir 
námsmenn og að bílastæði fyrir vistvæna bíla verði 
ókeypis.

Nú vita allir sannir hægrimenn að það er fátt ókeypis í lífinu, 
nema ef til vill loftið sem við öndum að okkur. Það eru því ákveð-
in tímamót þegar Sjálfstæðisflokkurinn, eini hægriflokkur lands-
ins, boðar þjónustu sem sannarlega verður gjaldfrjáls fyrir þá sem 
hennar njóta, en örugglega ekki ókeypis því bæði kostar rekstur 
strætós og gerð bílastæða dágóðan skilding.

Hægrimenn um allan heim eru hins vegar að vakna til vitund-
ar um að ekki einu sinni fyrrnefnt loft, sem við öndum að okkur, 
er ókeypis, að minnsta kosti ekki ef við viljum að það sé sæmilega 
hreint og heilsusamlegt. Þetta veit Arnold Schwarzenegger, leiðtogi 
repúblikana og ríkisstjóri í Kaliforníu, sem hefur þvert á flokks-
línuna komið á stífari reglum til verndar umhverfinu en í flestum 
öðrum ríkjum Bandaríkjanna. Þetta veit líka David Cameron, leið-
togi breskra íhaldsmanna, sem á dögunum boðaði nýja umhverfis-
skatta á farþegaflug, frjálshyggjuarmi flokks síns til mikillar hrell-
ingar.

Og nú hafa Gísli Marteinn Baldursson, formaður umhverfisráðs, 
og félagar hans í borgarstjórn áttað sig líka. Tillögur þeirra eru 
fagnaðarefni.

Áætlunin er kölluð Græn skref í Reykjavík og er til þriggja ára. 
Þar er að finna ýmsar metnaðarfullar hugmyndir um hvernig hægt 
er að gera Reykjavík betri til búsetu, meðal annars með því að 
minnka loftmengun frá bílaumferð.

Við starfsmenn Fréttablaðsins þekkjum vel þann baneitraða 
kokkteil sem komst á hvers manns varir í vetur undir nafninu svif-
ryk, enda liggja skrifstofur blaðsins steinsnar frá Miklubraut-
inni, þar sem beljandi bílafljót æðir framhjá frá morgni til kvölds. 
Maður hefur stundum velt því fyrir sér hvort þessi staðsetning á 
ritstjórnarskrifstofunum sé ekki ávísun á lægri meðalaldur starfs-
fólksins þegar fram líða stundir.

Í Grænu skrefunum er að finna mikilvægar tillögur um aðgerð-
ir til að draga strax úr þessari mengun frá umferðinni, til dæmis 
með því að stytta leyfilegan tíma á notkun nagladekkja og gera 
almenningssamgöngur aðgengilegri.

Þar ber ef til vill hæst þá djörfu tilraun að bjóða reykvískum 
námsmönnum gjaldfrjálst í strætó næsta vetur í tilraunaskyni. 

Markmiðið er auðvitað að draga úr bílaumferð en eins og þeir 
þekkja vel sem fara leiðar sinnar akandi innan borgarinnar eykst 
umferðarþunginn verulega á haustin þegar skólarnir byrja. Hitt 
má ekki vanmeta að til mikils er að vinna til framtíðar ef hægt er 
að kenna ungum Reykvíkingum að hægt er að komast á milli staða 
innan borgarinnar án þess að sitja sjálfur undir stýri.

Kostnaðurinn við þennan eina lið áætlunarinnar nemur um 300 
milljónum króna. Í heild slagar hann upp í einn milljarð. Aðeins 
eru nokkrar vikur frá því að borgarstjórnarmeirihlutinn lagði fram 
fjárhagsáætlun til þriggja ára. Þar var ekki gert ráð fyrir þessum 
kostnaði. Gísli Marteinn sagði í gær, þegar tillögurnar verða kynnt-
ar, að peningarnir væru til innan kerfisins og málum yrði forgangs-
raðað upp á nýtt. Hvar verður skorið niður á eftir að kynna.

Gengið á
grænum vegum





Eirvík kynnir 
sportlínuna frá Miele

Ísíðasta hefti Þjóð-
mála birtist grein 

eftir Heiðrúnu Lind 
Marteinsdóttur, þar 
sem hún heldur því 
fram að ekki sé kerfis-
bundinn munur á laun-
um karla og kvenna á Íslandi. Í 
viðtali í Kastljósi þann 21. mars, 
bætti hún við að eðlilegt væri að 
karlmenn fengju hærra borgað en 
konur ef þeir bæru meiri ábyrgð í 
starfi. Í því felst að hún telur eðli-
legt að karlmenn séu verðmæt-
ari starfskraftar heldur en konur. 
Í gagnrýni sinni vitnar hún til 
tveggja launakannana sem Capac-
ent Gallup gerði á síðasta ári 
fyrir VR (Verzlunarmannafélag
Reykjavíkur) og félagsmálaráðu-
neytið þar sem niðurstöður í þeim 
báðum voru að launamunur kynj-
anna væri um 15%, þar sem karl-
menn voru með hærri heildarlaun 
en konur. 

Heiðrún Lind gagnrýnir einkum 
tvennt í greininni. Hún segir ann-
ars vegar að í könnunum sé hægt að 
hafa áhrif á niðurstöður með því að 
gefa sér ákveðnar forsendur. Hins 
vegar segir hún að ekki hafi verið 
tekið tillit til ábyrgðar starfsmanna 
og starfsreynslu, þar sem eðlilegt 
sé að meiri ábyrgð og starfsreynsla 
skili sér í hærri launum.

Það er rétt hjá Heiðrúnu Lind að 
hægt er að hafa áhrif á niðurstöð-
ur kannana t.d. með því að gefa 
sér þær forsendur að eðlilegt sé 
að menntun, lífaldur, starfsaldur í 
sambærilegu starfi, vinnutími og 
starfsstétt (t.d. hvort þeir væru 
stjórnendur, sérfræðingar eða al-
mennir starfsmenn) tengist laun-
um. Í umræddum launakönnunum 
var spurt um alla þessa þætti auk 
kyns og ástæðan sú að áhugi var 
á að kanna hvort það væri launa-
munur á milli kynja þegar búið var 
að taka tillit til fyrrnefndra þátta. 
Þannig eru borin saman laun karla 
og kvenna sem eru á svipuðum 
aldri, í sambærilegu starfi, með 
sambærilega menntun, sambæri-
legan starfsaldur og sambærileg-
an vinnutíma.

Einnig gagnrýnir Heiðrún Lind 
að ekki hafi verið tekið tilliti til 
ábyrgðar og starfsreynslu í þess-
um launakönnunum. Þeirri gagn-
rýni má svara með því að ábyrgð 
hljóti að endurspeglast í starfsstétt 
og starfsreynsla í starfsaldri. Í 
báðum þessum launakönnunum var 
tekið tillit til starfsaldurs og starfs-
stéttar starfsmanna. Auk þess var 
í könnun félagsmálaráðuneytisins 

spurt um ábyrgð og aðra 
starfstengda þætti eins og 
álag og vinnufyrirkomulag. 
Þegar tekið var tillit til 
þessara starfstengdu þátta 
í launagreiningunni ásamt 
þeim þáttum sem þegar 
hafa verið nefndir (aldur, 
starfsaldur, vinnutími, staða 
og menntun) þá var launa-
munur karla og kvenna enn 

sá sami.
Í umræddum Kastljósþætti 

nefndi Heiðrún Lind einnig að 
úrtak í launakönnun félagsmála-
ráðuneytisins hefði verið lítið og 
hefur hún væntanlega verið að 
vísa til þess að valin voru fjögur 
fyrirtæki á einkamarkaði og fjór-
ar opinberar stofnanir og laun 
allra starfsmanna þar könnuð. Í 
þeirri könnun tóku tæplega 1.900 
manns þátt. Ástæðan fyrir því að 
farin var þessi leið er sú að áhugi 
var á því að endurtaka rannsókn 
sem var gerð árin 1994-95, og at-
huga hvort launamunur kynjanna 
hefði breyst. Á þessum rúmu 10 
árum hafði launamunurinn ekki 
minnkað og einnig kom fram að 
launamunur kynjanna var minnst-
ur hjá stjórnendum (um 7,5%) 
og mestur meðal þjónustu- og af-
greiðslufólks (um 55%). 

Á síðasta ári gerði Capacent 
Gallup einnig launakönnun fyrir 
Starfsgreinasamband Íslands og 
eru félagsmenn sambandsins í 
flokki þeirra lægst launuðu á Ís-
landi. Þar kom fram að karlar voru 
með í kringum 23% hærri laun en 
konur, sem er 8% meiri munur en 
í launakönnun VR. 

Könnun Starfsgreinasambands-
ins var gerð með því að taka 3.500 
manna úrtak sem endurspegl-
aði alla félagsmenn sambandsins, 
sem eru um 50.000 talsins. Launa-
könnun VR nær til allra fullgildra 
félagsmanna, sem eru um 20.000 
talsins. Kannanir Starfsgreina-
sambandsins og VR ná því til 
u.þ.b. þriðjungs íslensks vinnu-
markaðar, eða um 70.000 manns. 
Það er ansi stór hluti af íslenskum 
vinnumarkaði sem ekki er hægt 
að líta framhjá.

Flestir eru sammála um að upp-
ræta beri launamun kynjanna. 
Það er ekkert sem bendir til þess 
að konur séu óverðmætari starfs-
kraftar en karlmenn eða að þær 
hafi minni áhuga á atvinnuþátt-
töku og ábyrgð í starfi. Því miður 
snýst umræðan um launamun 
kynjanna allt of oft um laun stjórn-
enda og sérfræðinga og gætir þar 
oft nokkurrar sjálfhverfu þeirra 
sem stýra umræðunni, sem eru oft 
sérfræðingar og stjórnmálamenn. 
Það er áhyggjuefni að launamun-
ur kynjanna virðist vera meiri hjá 
þeim sem eru lægra launaðir. Það 
er sjálfgefið að það munar meira 
um hverja krónu hjá lágtekju-
fólki og þess vegna er það ekki 
eingöngu réttlætismál fyrir alla 
að uppræta launamun kynjanna, 
heldur hreint og klárt kjarabar-
áttumál þeirra tekjulægstu. 

Höfundur er stjórnmálafræðingur 
og sérfræðingur við Rannsókna-

miðstöð Háskólans á Bifröst.

Umræða á villigötum

Því miður snýst umræðan 
um launamun kynjanna allt 
of oft um laun stjórnenda og 
sérfræðinga og gætir þar oft 
nokkurrar sjálfhverfu þeirra 
sem stýra umræðunni, sem eru 
oft sérfræðingar og stjórnmála-
menn.

Jón Gunnarsson, 
frambjóðandi

Sjálfstæðisflokks-
ins í Suðvestur-
kjördæmi, skrifar 
grein í Fréttablaðið 11. apríl undir 
fyrirsögninni: Björgunarsveitir sem 
varalið lögreglu. Í greininni. Jón 
undirritar sem framkvæmdastjóri 
Landsbjargar og mælir með þátt-
töku björgunarsveitarfólks og sam-
taka þeirra í þessum hugmyndum. 
Hann vísar í þörf á viðbrögðum 
við hernaðarvá og kvartar undan 
neikvæðum undirtektum stjórnar-
andstöðunnar og tortryggni í garð 

þessara varaliðshugmynda.
Tortryggni í garð orða Björns 

Bjarnasonar dómálaráðherra um 
varasveitir lögreglu, eru eðlileg-
ar í ljósi þess að Björn hefur sýnt 
það um langt árabil að vera illa 
haldinn af hernaðarhyggju. Hann 
hefur lengi sýnt því áhuga að koma 
upp íslenskum her, aukið samstarf 
Landhelgisgæslunnar við hernaðar-
umsvif og lagt aukna áherslu á að 
lögregla sinni meintri hryðjuverka-
hættu og „öryggi ríkisins“. Björg-
unarsveitir eru nú þegar hluti af al-
mannavarnakerfi landsins og búið 
er að setja lög og reglur um stöðu 
þeirra við leit og björgun á sjó og 
landi. Leit og björgun, ásamt slysa-
varnamálum, eru tilgangur og verk-
efni liðsmanna Slysavarnafélagsins 

Landsbjargar, sem eru alfarið ólaun-
aðir sjálfboðaliðar. Mikilvægt er að 
draga þetta hugsjónastarf ekki inn 
í pólitíska þráhyggju dómsmálaráð-
herra. Það er svo annað mál að bæta 
má menntun björgunarsveitamanna 
í verndunar- og gæslustörfum.

Hugmyndir um varalið lögreglu 
eru enn ómótaðar, a.m.k. opinber-
lega, en m.a. hefur komið fram að 
liðsmennirnir verði á einhverjum 
launum og að SL eða einingar þess 
fái greiðslu fyrir þátttöku í þessu. 
Ef teyma á varaliðsasnann klyfjað-
an fjárpyngjum inn um dyr Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar, þá 
skelli ég hurðum.

Höfundur er félagi í Slysavarna-
félaginu Landsbjörg og er ekki í 
framboði.

Björgum ekki hernaðarhyggjunni



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Í október síðastliðnum fór bloggsíðan 
www.reykjaviklooks.blogspot.com í 
loftið en þar er að finna þrælgott ljós-
myndasafn af götutískunni í Reykjavík.

Þær sem settu síðuna upp eru vinkonurn-
ar Elísabet Alma og Saga Sigurðardóttir, 
tvítugar Reykjavíkurdömur með mikinn 
áhuga á tísku og tískuljósmyndun. 

„Ég kalla mig í raun ljósmyndara núna,“ 
segir Saga í samtali við Fréttablaðið, en hún 
stefnir jafnframt á nám í faginu í framtíð-
inni. „Það eru margar svona bloggsíður á 
netinu þar sem hægt er að skoða myndir af 
götutískunni í ýmsum borgum. Við Elísa-
bet kynntumst þessu í gegnum Face Hunt-

er, en það kallar hann sig strákurinn sem 
tekur myndir af fólkinu á götum Parísar-
borgar.“

Sjálf hefur Saga gaman af að klæða sig upp 
og lætur fastmótaða strauma ekki stjórna 
fatavali sínu frá degi til dags. „Mér finnst 
mest gaman að klæða mig bara eftir skapi. 
Stjörnujakkinn minn er eftir Imbu sem 
selur föt í Nakta apanum á Laugavegi. Þá 
má segja að hann passi inn í þessa nu-rave-
stefnu sem er í uppsveiflu um þessar mund-
ir, en ég hengi mig samt ekkert í þá einu 
stefnu. Stundum vil ég vera bara í svörtu, 
stundum langar mig að vera svona, stund-
um rómantísk í blúndum.... það fer bara allt 
eftir stemningu,“ segir Saga að lokum.

Tískubloggið tifar



Meðlimir Stúdentaleikhússins 
hafa þurft að gera þúsundir 
hnébeygna á síðustu vikum. 
Fyrstu 100 voru erfiðastar en 
nú eru 250 á dag lítið mál.

Meðlimir Stúdentaleikhússins vissu 
ekki hvaðan á þó stóð veðrið er 
þeir mættu á fyrstu æfingu verks-
ins Examinasjón. Leikstjóri þeirra, 
Guðjón Þorsteinn Pálmarsson, lét 
þá gera 100 hnébeygjur þrátt fyrir 
grát og gnístran tanna. „Ég hef 
tröllatrú á öllum æfingum þar sem 
allir eru í takt og unnið er með eigin 
þyngd,“ segir Guðjón. „Það endur-
speglar vinnuna í leikhúsinu. Þar 

þarf maður að bera eigin þyngd, og 
vera í takt við umhverfið og aðra, 
rétt eins og í lífinu sjálfu.“

Hnébeygjurnar 100 ollu eðli 
málsins samkvæmt miklum harð-
sperrum. „Við gátum varla geng-
ið upp eða niður stiga í nokkra 
daga,“ segir Hjörtur Jóhann Jóns-
son, meðlimur Stúdentaleikhúss-
ins. „Svo þegar Guðjón leikstjóri 
lét okkur gera 100 beygjur strax 
næsta dag héldum við að maður-
inn væri geðveikur. Þær voru samt 
mun auðveldari en fyrstu 100.“

Eftir nokkra daga hættu 100 
hnébeygjur að duga til svo nú 
eru þær orðnar 250. „Það er bara 
stundum og aðallega ef einhver 

mætir seint eða mætir ekki,“ segir 
Hjörtur. „Það voru góðir dagar er 
einn af leikurunum fór til útlanda í 
nokkra daga og þá fórum við langt 
upp fyrir 1.000 hnébeygjur á örfá-
um dögum.“

Stúdentaleikhúsið æfir nú af 
hörku, enda Examínasjón frumsýnt 
laugardaginn næstkomandi. „Leik-
ararnir eru á sviðinu allan tímann, 
syngja og dansa, slást og marsera, 
þannig að úthaldið verður að vera í 
lagi og hnébeygjurnar sjá til þess,“ 
segir Guðjón.

Nánari upplýsingar um Stúd-
entaleikhúsið og Examínasjón er að 
finna á www.studentaleikhusid.is

250 hnébeygjur á dag

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum.
Spar Þín Verslun Kópavogi, Fjarðarkaup Hafnarfirði og Lipurtá.

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar

og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur

Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

ALCO-GEL
Sótthreinsandi handgel.

Engin flörf fyrir sápu og vatn.

Fæst í apótekum
um land allt.

Byrjendanámskeið byrja 15. jan.
Lifandi fæði námskeið 19-20. jan.
Byrjendanámskeið hefst 16.apríl

Lifandi fæði námskeið 27.- 28.apríl
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Í kulda og trekki
Kuldabola var gefið langt nef á 

tískusýningu í Rússlandi.

Rússneska fyrirtækið FurLand á 
uppruna sinn að rekja til Sovétríkj-
anna sálugu. Það reis úr ösku lista-
mannasambands Sovétríkjanna þegar 

stofnaður var nýr sjálfstæður rekstur 
árið 1989 og hefur fyrirtækið stækk-
að ört síðan þá. Nú framleiðir Fur-
Land fallegan klæðnað úr loð-
feldum bæði fyrir rússnesk-
an og alþjóðlegan markað.
Flíkurnar vöktu verðskuld-
aða athygli á tísku-
sýningu FurLand 
sem haldin var á 
tískuviku í Moskvu 

nýlega.

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

Skart
sem tekið er eftir

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

Bæjarlind 6 - s. 554-7030
Eddufelli 2 - s. 557-1730

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Hjónin Sólrún Sveinbergsdóttir 
og Sigurjón Helgason á Dalvík 
safna beljum.

„Ég er einmitt að taka upp úr 
kassa með yfir hundrað nýjum 
hlutum sem við pöntuðum af e-
Bay,“ segir Sólrún Sveinbergs-
dóttir á Dalvík en hún og eigin-
maður hennar, Sigurjón Helga-
son, eiga stórt og mikið safn af 
alls kyns kúm. Hjónin hafa safn-
að beljunum í tuttugu ár og hafa 
þurft að stækka við hús sitt til að 
koma þeim öllum fyrir. „Fyrsti 
hluturinn var gjöf til mannsins 
míns frá mömmu minni en hann 
starfaði á þeim tíma sem bústjóri 
á Einangrunarstöðinni í Hrísey. 
Þegar mamma dó tóku aðrir til 
við að færa okkur eina og eina kú 
sem fólk rakst á á ferðalögum. Nú 
er ótrúlegasta fólk að gefa okkur 
þetta,“ segir Sólrún og bætir við að 
þau sjálf kaupi allar þær kýr sem 
þau rekist á. „Þetta hefur heldur 
betur undið upp á sig og maður er 
farinn að spá hvort það sé nokkuð 
til meðferð við þessu,“ segir Sól-
rún hlæjandi. „Við höfum komið 
öllu dótinu í varanlegt húsnæði en 
við smíðuðum sólstofu út frá hús-
inu og getum haft dótið uppi allt 
árið um kring. Áður vorum við 
með það ofan í  kössum yfir vetur-
inn.“ Sólrún segist ekki búast við 
að hætta söfnuninni í framtíðinni. 
„Ef kýrnar eru farnar að þrengja 
að þá reynum við bara að hagræða 
í hillunum.“

Safna kúm af öllum gerðum

www . u n i k a . i s

Fákafeni 9    Sími: 568 6700
mán-fös. 10-18 og laug. 11-16
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Haukur Júlíusson, fram-
kvæmdastjóri Jörva á Hvann-
eyri, hefur verið áhugamaður 
um vinnuvélar frá unga aldri. 
Hann hefur ásamt samstarfs-
mönnum sínum gert upp 
um 20 vinnuvélar og lögðu 
þeir grunn að myndarlegri 
traktoradeild Búvélasafnsins 
á Hvanneyri. Örlygur Hnefill 
Örlygsson tók Hauk tali og 
Birta Rán Björgvinsdóttir festi 
hann á filmu.

„Við byrjuðum að gera upp land-
búnaðartraktora veturinn 1993. 
Búvélasafnið hér á Hvanneyri var 
þá að slíta bernskuskónum og við 
höfðum lausa stund. Þannig fór 
þetta af stað. Við gerðum upp tvo 
traktora þennan vetur og héld-
um áfram árin á eftir þegar komu 
lausar stundir yfir vetrartím-
ann. Á þessum árum má segja að 
við höfum lagt grunninn að trakt-
oradeild Búvélasafnsins hér á 
Hvanneyri,“ segir Haukur Júlí-
usson, framkvæmdastjóri Jörva á 
Hvanneyri, sem gerir út vinnuvél-
ar og sinnir ýmiss konar verktaka-
verkefnum.

„Á þessum árum vorum við að-
allega að endursmíða vélar frá 
eftirstríðsárum og þetta var ágæt 
og skemmtileg aukabúgrein. Árið 
2000 dró saman í þessu hjá okkur, 
samhliða auknum umsvifum í 
öðrum greinum fyrirtækisins en 
árið 2002 ákváðum við að taka upp 
þráðinn að nýju. Þá snerum við 
okkur meira að okkar hugðarefn-
um. Við áttuðum okkur á að það 
voru fáir að gera vinnuvéladeild-
inni skil, utan Vegagerðarinn-
ar sem hefur aðeins unnið að því 
að gera upp gamlar vélar. Okkur 
áskotnaðist Caterpillar D6 árgerð 
1954 vestan úr Dölum, sem þá var 
búin að liggja og ryðga í átján ár. 
Þetta voru afskaplega vinsælar 
vélar á sínum tíma og voru sér-
staklega algengar á Vestfjörðum. 
Vestfirðingar höfðu þann háttinn 
á að nefna ýturnar sínar eftir körl-
unum sem höfðu hjálpað til við að 
útvega þær. Það var stórmál á 
þessum árum að útvega og fjár-
magna kaup á svona vélum. Það 
voru því til Pálína, nefnd eftir Páli 
í Þúfum, Stulína, Jakobína og Hin-
rika. Þá man ég sérstaklega eftir 
Hermaníu sem var á Ströndum, en 
hún var kennd við Hermann Jón-
asson ráðherra og þingmann. Af 
þessum vélum eru sennilega tvær 
til þrjár eftir gangfærar. Vélin sem 
við fengum var orðin mjög lúin og 
það fóru í þetta þrír vetur. Á sama 
tíma gáfu Ístaksmenn okkur Cat-
erpillar D7, sem reyndist afskap-
lega vel farin. Hana gerðum við 
upp á tveimur vetrum.“

Haukur segir að þeir félagar 
hjá Jörva hafi því ákveðið að taka 
fyrir Caterpillar-ýturnar í vinnu-

véladeildinni og Ferguson drátt-
arvélar í landbúnaðardeildinni. 
„Við höfðum áður gert upp Cat-
erpillar D2 vél fyrir búvélasafn-
ið en okkur vantar inn í þetta týpu 
sem heitir Caterpillar D4. Sexuna 
og sjöuna eigum við og erum svo 
með eina áttu í rekstri og reynd-
ar kemur líka fyrir að við grípum í 
sjöuna þegar þannig stendur á.

Þá erum við með fjóra Fergu-
son-traktora í vinnslu núna, sá 
elsti er frá árinu 1958. Tveir þeirra 
eru iðnaðartraktorar og eru trakt-
orsgröfur. Þær ollu mikilli bylt-

ingu þegar þær komu til landsins 
og eru enn notaðar víða um land. 
Þær komu fyrst þegar verið var 
að efla hitaveiturnar í Reykjavík 
og menn höfðu því mikla vinnu á 
þessum tækjum. Þær hafa hins 
vegar verið að týna tölunni og því 
þykir okkur gott að hafa komist 
yfir þessar tvær vélar.

Haukur segir að þeir sem þekki 
vel til Ferguson-vélanna geti auð-
veldlega nefnt hvaða árgerð vél 
er með því að líta á þær. „Á árun-
um 1954 til 1957 var Ferguson að 
sameinast Massey-Harris í Kan-
ada og út frá því komu fram Mass-
ey Ferguson-vélarnar sem við 
þekkjum nú. Þetta gerðist smátt 
og smátt. Fyrst var útlitinu breytt 
en litnum haldið, en árið 1958 kom 
fram þessi rauða og gráa. Þetta 
voru þörfustu þjónar íslenskra 
bænda lengi vel. Enda kom það á 
daginn þegar Búvélasafnið gerði 
könnun á því hvaða vélar hefðu 
skipt mestu fyrir landbúnað hér-
lendis en þar voru Ferguson-drátt-
arvélarnar efstar á blaði.“

Haukur segir að vélarnar sem 
þeir félagar hafa gert upp séu 
eitthvað um 20 talsins. Aðspurð-
ur hvort einhver þeirra hafi verið 
eftirminnilegri segir hann erf-
itt að gera upp á milli því hvert 
verkefni hafi haft sína sérstöðu. 
„Margir nefna John Deere-vél 
sem var seld hér um 1948 og við 
höfum gert upp. Sú viðgerð þykir 
hafa heppnast einstaklega vel. Á 
þessum tíma voru framleiðendur 
farnir að fá hönnuði að gerð vél-
anna og voru þær því fallegri en 
áður. Það er sami hönnuður sem 
hannaði þessa John Deere-línu 
og hafði hannað Farmal-vélarn-
ar sem einnig nutu vinsælda hér 
á landi, enda má sjá höfundarein-
kenni þó þarna séu á ferð óskyldir 
framleiðendur.“

Haukur hefur lengi haft áhuga á 
vinnuvélum og landbúnaðartækj-
um. „Ég hugsa að ég hafi fengið 
áhuga á vinnuvélum þegar ég var 
fjögurra ára gamall. Ég fylgdist 
af miklum áhuga með þeim sem 
unnu á vinnuvélum. Ég fór svo að 
starfa  á vinnuvél vestur á fjörð-
um meðfram skóla ungur að árum 
en fór út í þennan rekstur 1978.“

Margir hafa sýnt þessum 
gömlu vélum áhuga. „Við höfum 
lagt okkur fram við að hafa öll 
smáatriði rétt því margir eru 
fróðir um þessar vélar og skoða 
þær grannt. Við höfum aðallega 
verið að kaupa parta að utan þó 
eitthvað finnist hér á landi líka. 
Við leggjum mikið í að gera þess-
ar vélar vel upp og það má segja 
að það sé til heiðurs gömlum ýtu-
stjórum og frumkvöðlum. Þessir 
menn unnu oft við býsna óblíðar 
aðstæður og það var mikið lagt á 
sig til að opna vegi til afskekktra 
byggða. Við viljum með þessu 
halda þeirra minningu á lofti.“ 

hnefill@frettabladid.is

Heiðra minningu brautryðjendanna

Haukur situr hér á Caterpillar D7 vél frá 
árinu 1964 sem þeir félagar hafa gert upp.

Vélarnar sem félagarnir hjá Jörva hafa gert upp eru um 20 talsins og eru margar þeirra til 
sýnis í myndarlegum sýningarsal Búvélasafnsins á Hvanneyri. MYNDIR/ BIRTA RÁN
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„Við erum mikið að flytja inn vagna 
af ýmsum stærðum og gerðum, 
allt frá litlum vögnum sem henta 
á golfvelli og upp í stóra vagna 
sem ætlaðir eru til jarðefnaflutn-
ings,“ segir Baldur Þórir Gíslason 
sem rekur fyrirtækið Vagnheima. 
Ásamt vögnunum selja Vagnheim-
ar haugsugur og skítadreifara.

Baldur sem er 25 ára gamall 
hefur lengi haft áhuga á viðskipt-
um. „Frænka mín og maðurinn 
hennar eru bændur og þau vantaði 
stóran skítadreifara. Þau báðu mig 
að aðstoða sig að komast í samband 
við fyrirtæki úti til að kaupa dreif-
arann og í framhaldinu kviknaði sú 
hugmynd að fá umboð hér á landi 
og hefja innflutning. Undirbúning-
urinn hefur staðið í nokkra mán-
uði og nú eru nokkrar vikur síðan 
við hófum sölu. Við tókum tækn-
ina í okkar þjónustu og erum með 
vörulistann á netinu, en enga versl-
un. Þannig spörum við þann kostn-
að sem venjulega hlýst af yfirbygg-
ingu og getum boðið ódýrari vöru 
og meira úrval. Við liggjum ekki 
með neinn lager hér, enda tekur 
afgreiðslan að utan mjög stuttan 

tíma. Fyrir vikið getum við boðið 
mun meira vöruúrval því við erum 
ekki takmarkaðir af því sem er á 
lagernum. Við erum að fara út fyrir 
þetta hefðbundna í vélasölunni. Við 
erum að byrja núna og reynum að 
gera vel við viðskiptavini okkar. “

Baldur segir að hann hafi lært 
mikið um búskap á því að reka 
Vagnheima. „Ég hef ekki unnið við 
búskap en frænka mín og maður 
hennar eru með í rekstrinum. Það 
má því segja að þetta sé fjölskyldu-
fyrirtæki.“ Auk þess að flytja inn 
búvörur rekur Baldur lítið útgerð-
arfyrirtæki ásamt föður sínum og 
hefur því í nógu að snúast.

hnefill@frettabladid.is

Netið gefur ný 
viðskiptatækifæri

Baldur segir að þeir sem hafa áhuga á að 
kynna sér það sem hann hefur að bjóða 
geti heimsótt vefinn www.vagnheimar.is

Pólverjar sem voru á ferð hér á 
landi nýverið hafa sýnt áhuga á 
að kaupa Zetor- og Ursus-drátt-
arvélar. Þetta kom fram í héraðs-
fréttablaðinu Skessuhorni í Borg-
arnesi nýverið. Þeir sem ferðast 
um landið vita að Zetor-dráttar-
vélar eru gríðarlega algengar og 
má sjá slíka gæðagripi á mörgum 
betri bæjum. Margar þeirra eru í 
góðu standi en aðrar þarfnast tölu-
verða viðgerða.

Nú hefur hins vegar opnast 
alveg nýr markaður fyrir þá sem 
vilja verða sér út um smá pening 

fyrir gömlu dráttarvélina sína. 
Að því er fram kom í Skessuhorni 
voru Pólverjar á ferð í Reykjavík 
og sáu Zetor fyrir utan hús þar í 
bæ. Eigandinn var ekki heima við 
en haft var uppi á honum og var 
hann til í að selja Zetorinn sinn. 
Í kjölfarið fóru Pólverjarnir að 
leita að fleiri Zetor-dráttarvélum 
og einnig vélum af Ursus-gerð. 
Ástæðan er sú að þeir búa í ná-
grenni við Zetor-verksmiðjuna í 
Póllandi og fá varahluti og annan 
búnað til endurbóta og stand-
setningar á þessum vélum á lágu 

verði. Eftir að þeir hafa gert upp 
dráttarvélarnar eru þær svo seld-
ar pólskum bændum sem líkar 
vel við Zetor- og Ursus-vélar.

Munu Pólverjarnir hafa gert 
víðreist um landið þegar þeir 
voru hér og heimsóttu meðal 
annars Akureyri og fleiri staði 
á Norðurlandi. Nú þegar munu 
einhverjir tugir véla hafa verið 
seldar úr landi en þeir sem hafa 
áhuga á sölu geta haft samband 
við Boguslaw Raut í síma 00 45 
20494957.

hnefill@frettabladid.is

Zetorinn nýtur vinsælda

Zetora má finna á sveitabæjum víða um land í misgóðu ástandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/INGÓLFUR SIGFÚSSON

Jón Gíslason, bóndi á Lundi í Lundarreykjadal, seldi Pólverjum tvær dráttarvélar á einu bretti. MYND/SKESSUHORN
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„Við förum í fyrirtæki og á þau 
svæði þar sem verið er að vinna 
á vinnuvélum. Vinnueftirlitið 
sér um eftirlit með öryggisþátt-
um vinnuvéla sem eru notaðar 
og fluttar inn til landsins,“ segir 
Magnús Guðmundsson hjá Vinnu-
eftirlitinu. Þetta geta verið fyr-
irtæki þar sem verið er að nota 
lyftara, jarðvinnuvélar, krana og 
jafnvel skíðalyftur svo fátt eitt sé 
nefnt. Eftirlitið fer alltaf fram þar 
sem tækin eru í notkun.“

Magnús segir að þessu 
fylgi mikil ferðalög. „Þetta er 
skemmtilegt og fjölbreytt starf. 
Við förum víða og skoðum ótal 

gerðir af vinnuvélum. Til dæmis 
hefur verið talsvert að gera aust-
ur á landi vegna framkvæmda 
við Kárahnjúka og á Reyðarfirði. 
Mér eru minnisstæðir borarn-
ir á Kárahnjúkum, sem eru með 
stærstu tækjum sem við höfum 
skráð og skoðað.“

Öryggismál og aðbúnaður 
stjórnenda eru þeir þættir sem 
Magnús segir að Vinnueftirlitið 
skoði vel. „Þá erum við að skoða 
slit á vélum og hvort eitthvað sé 
líklegt til að valda hættu. Öryggi 
og góður aðbúnaður skiptir miklu 
og með því að fylgjast vel með má 
forða slysum.“ hnefill@frettabladid.is

Gæta að öryggi í fjöl-
breyttri flóru vinnuvéla

Halla F. Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri markaðssviðs Íslenska gámafélagsins segir sópinn þann stærsta sem fluttur hefur 
verið hingað til lands og hann gagnist vel í baráttunni við svifrykið. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Íslenska gámafélagið tók 
nýverið við sópun á götum í 
stórum hluta Reykjavíkurborg-
ar. Af því tilefni var keyptur 
til landsins nýr sópur sem er 
sá stærsti sem notaður hefur 
verið hérlendis.

„Við fengum nýja sópinn í byrjun 
mars, þegar við tókum við stórum 
hluta af götusópun fyrir Reykja-
víkurborg og munum meðal ann-
ars nota þennan sóp í það,“ segir 

Halla F. Kristjánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri markaðssviðs Ís-
lenska gámafélagsins.

„Við erum með fjölda ann-
arra tækja í þessari sópun líka, 
en þessi mun koma að góðum 
notum, enda er afkastageta 
hans mikil og hann þrífur mjög 
vel. Það fer eftir því hversu 
mikil drulla og ryk er á götun-
um hversu hratt sópurinn kemst 
yfir en hann er töluvert afkasta-
meiri en þeir sópar sem notaðir 
hafa verið hér á landi hingað til. 

Þá vinnur þessi sópur vel á svif-
ryki, en hann háþrýstiþvær göt-
urnar og er með sugu aftan á sér 
sem sýgur upp alla drullu. Það er 
nánast hægt að labba á sokkun-
um um göturnar þegar sópurinn 
hefur farið um.“

Halla segir að Íslenska gáma-
félagið hafi verið í götusópun um 
nokkurt skeið og að verkefnum á 
því sviði fjölgi mjög núna. „Við 
höfum verið að herja á þennan 
markað meira en áður.“ 

hnefill@frettabladid.is

Vinnur gegn svifrykinu

Magnús Guðmundsson hjá Vinnueftirlitinu segir eftirlitsstarfið vera fjölbreytt því 
tækin sem skoðuð eru séu af ýmsum stærðum og gerðum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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REYNSLUAKSTUR

Það er ekkert sem er sérstak-
lega heillandi við tveggja sæta 
sendibílinn Renault Kangoo. 
Að því sögðu státar þessi smái 
sendibíll af öllu því helsta sem 
þarfasti þjónn iðnaðarmanns-
ins getur mögulega stært sig 
af, sérstaklega þegar kemur að 
aukabúnaði.

Berstrípuð staðalútgáfa bílsins er 
frekar leiðinleg. Hún er beinskipt, 
og ekki gert ráð fyrir að koma þar 
fyrir farmi sem er lengri en tveir 
og hálfur metri. 

Hin ríkulega útbúna dísilbifreið 
sem er prófuð er betri. 1,6 lítra 
vélin kippir duglega í og það kom í 
raun á óvart hversu viðbragðsgóð-
ur bíllinn er.

 Af aukabúnaði má sérstaklega 
nefna lofthlera við afturdyr bíls-
ins þar sem stinga má út óvenju-
löngum farmi eins og rafmagns-
rörum, gólflistum og þess hátt-
ar. Hilla er fyrir ofan sólskyggnin 
við framrúðuna og má þar skorða 
farm eða geyma þar litla verk-
færakassa eða lítil vinnutæki.

Þá er innbyggður geislaspil-
ari með útvarpi í þessari útgáfu 
bílsins auk fjarstýringar við stýr-
ið. Ekki fór þó mikið fyrir hljóm-

gæðum í græjunum og vantaði þar 
helst upp á bæði bassa og miðju.

ÓSKÖP VENJULEG INNRÉTTING
Innréttingin í bílnum gæti ekki 
verið minna spennandi. Hér er 
notagildið fyrst og fremst látið 
njóta sín og augunum er betur 
beint út um framrúðuna. Tvö 
geymslurými eru fyrir fram-
an farþegasætið, annað minna 
með loki, passlegt fyrir lykla 
og annað sem þarf að fela, og 
fyrir neðan er stærra rými. Þar 
mátti finna handbækur bílsins 
sem eru á ensku en annars skýr-
ar og góðar, sérstaklega lítill 
samantektarbæklingur um allar 
helstu stillingar í mælaborði og 
sætum.

Sætin tvö í bílnum eru rúmgóð 
og eiga breiðari bílstjórar ekki 
erfitt með að koma sér fyrir. Fyrir 
aftan sætin er öryggisgrind. Hana 
má opna að fullu farþegamegin 
þannig að hægt sé að leggja far-
þegasætið niður, og er það þá sam-
liggjandi með afturrýminu. Aftur-
rýmið er afar rúmgott, þar er hátt 
til lofts, og í gólfi eru fjórar fest-
ingar sem hindra að farmurinn 
renni til.

Bílbeltin eru þægileg og þau má 
stilla eftir hæð og lögun bílstjóra 
og farþega. Með sérstöku kerfi 
sem Renault hefur þróað eru bíl-
beltin samstillt við loftpúða til að 
hindra að farþegi og ökumaður 

fari á flug við árekstur. Loftpúði 
fyrir farþega er aukabúnaður.

ÓTRÚLEGUR HÁVAÐI
Renault Kangoo er léttur í akstri. 
Stýrið svarar sérstaklega vel og 

þyngdarpunktur bílsins er mjög 
neðarlega sem gerir allar beygj-
ur þrautalausar. Sjálfskipting 
bílsins reyndist góð en skipting 
úr fyrsta gír í annan olli því oftar 
en einu sinni að bíllinn kipptist 

til. Bremsurnar voru óaðfinnan-
legar. 

Tveir gallar standa upp úr. Nærri 
óbærilegur hávaði er inni í bílnum 
sem stafar líklega af afskaplega lé-
legri einangrun. Blaðamaður fékk 
hreinlega hellu fyrir eyrun eftir 
stuttan tíma undir stýri.

Hitt er að ómögulegt er að 
bakka bílnum út úr stæði þar sem 
útsýni aftur fyrir bílinn er nánast 
ekkert og baksýnisspeglar hjálpa 
lítið til.

Fyrir 1.670.000 krónur má hér 
fá sæmilegan framhjóladrifinn 
sendibíl fyrir iðnaðarmenn. Fyrir 
tæpar tvær milljónir fæst fjór-
hjóladrifinn vinnuþjarkur með allt 
sem iðnaðarmann eða sendil getur 
dreymt um.

abogason@frettabladid.is

Rúmgóður hávaðaseggur
RENAULT KANGOO

Vél: 1,6 L / 96 hö
Burðargeta: 625 kg.
Farmrými: 2,75 m2

Plús:
Sérstaklega rúmgóður
Kraftmikill
Þægilegur í akstri

Mínus:
Hávaðasamur
Óspennandi innrétting

Verð frá: 1.670.000
Verð prufubíls: 1.840.000

Renault Kangoo lítur vel út að utan á meðan innréttingin er frekar sviplaus.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Farmrými bílsins er afar rúmgott.Við stýrið er fjarstýring fyrir útvarpið.
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Þóroddur Már Árnason hefur 
um nokkurt skeið safnað 
heimildum um sögu vinnu-
véla á Íslandi. Hann segir 
áhuga sinn hafa kviknað 
þegar hann sá jarðýtu í fyrsta 
sinn um miðja síðustu öld og 
síðan þá hafi vinnuvélar og 
landbúnaðartæki verið eitt af 
hans helstu áhugamálum.

„Ég fékk áhuga á vinnuvélum ungur 
að árum. Það var þegar ég sá jarð-
ýtu í fyrsta skipti. Það var stórkost-
legt að sjá þær og heyra skröltið í 
glansandi beltunum. Þetta hefur 
verið upp úr 1950 og síðan þá hef 
ég haft mikinn áhuga á vinnuvél-
um og gömlum bílum,“ segir Þór-
oddur Már Árnason, sem hefur um 
nokkurt skeið safnað heimildum um 
vinnuvélar hér á landi.

„17 ára gamall var ég farinn 
að vinna á gröfu og síðan á jarð-

ýtu og var meðal annarra verkefna 
að vinna við lagningu vatnsveitu í 
Borgarfirði. Ég fór svo suður þegar 
ég var 19 ára og fór að læra vélvirkj-
un og var í því í 40 ár. Ég hef alla tíð 
haft áhuga á vinnuvélum og þá sér-
staklega landbúnaðartækjum.“

Þóroddur segir skráningarvinn-
una hafa undið upp á sig með árun-
um. „Bróðir minn s em nú er látinn 
safnaði gömlum dráttarvélum og 
ég var með honum í því og í fram-
haldi af því fór ég að safna heim-
ildum um elstu traktorana sem 
komu hingað til lands í kringum 
1930. Þetta varð svo að áhugamáli 
og ég hef safnað saman nokkrum 
fróðleik um sögu landbúnaðar- og 
vinnuvéla hér á landi. Það er þó ef-
laust margt sem maður á eftir að 
komast að. Ég hef talað við fjölda 
manna sem margir hverjir eru 
fallnir frá og heyrt margar sögur 
af vélum. Þá hef ég lesið mér til 
í ýmiss konar ritum og skoðað 
töluvert af gömlum innflutnings-

skrám. Þá skrifaði Árni G. Ey-
lands mikið um landbúnaðartækni. 
Bækur hans Búvélar og Ræktun 
sem út kom 1950 og Skurðgröf-
ur Vélasjóðs eru mikil fróðleikur 
um þessi efni, þessi rit hans hafa 
komið að góðum notum.“

Þóroddur segist hafa lítinn 
áhuga á nýjum vélum, hans áhugi 
sé frekar á sögunni og gömlu vél-
unum. „Þessar gömlu vélar voru 
geysileg bylting á sínum tíma. 
Fólk var að kynnast alveg nýjum 
vinnubrögðum um 1930 þegar 
fyrstu vélarnar voru að koma. 
Þetta olli byltingu í bæði land-
búnaði og vegagerð svo eitthvað 
sé nefnt. Á stríðsárunum var líka 
mikill uppgangur og mikið var 
eftir af vélum eftir stríð.“

Þóroddur segist ekki hafa 
ákveðið hvernig hann muni koma 
þessari söguskoðun sinni á fram-
færi en hann útilokar ekki að af-
raksturinn gæti komið út á bók.

hnefill@frettabladid.is

Margar gamlar vélar 
eiga sér merka sögu

Þessa mynd tók Ásgeir Long í Krýsuvík sumarið 1955 af Oliver 80 Standard dráttarvél, árgerð1947. Hún var þá sú stærsta og öfl-
ugasta, tvö og hálft tonn að þyngd og  38 hestöfl. Á vélinni eru ein af fyrstu moksturstækjunum sem til landsins komu árið 1947.

Yuchai
Mest seldu smá-beltagröfur 

á íslandi 2006
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„Merkingar á bílum og vinnuvél-
um er gríðarlega áhrifarík auglýs-
ing sem endist vel,“ segir Jóhann-
es F. Jóhannesson, framkvæmda-
stjóri Merkingar. Hann segir 
fyrirtæki og verktaka almennt 
duglega að merkja vinnuvélar og 
bíla sína.

„Algengast er að fyrirtæki láti 
merkja vinnuvélar með nafni, 
símanúmeri og oft heimasíðu. 
Bílamerkingarnar eru fjölbreytt-
ari, allt frá merkjum á hurðir 
upp í að heilklæða bílana. Það er 
ekki á færi hvers sem er að heil-
klæða bíl. Fyrir utan handbragðið 
er margt annað sem þarf að huga 
að, t.d. hvernig filma er sett á bíl-
inn og við hvernig aðstæður á að 
nota tækið. Það eru tvenns konar 
merkingar í gangi, annars vegar 
er prentað og hins vegar skorið 
í filmu. Það er mikil reynsla hjá 
Merkingu, enda er fyrirtækið 30 
ára gamalt. Við erum að merkja 
um 200 bíla hér ár hvert.“

Jóhannes segir góðar merking-
ar vera ódýra og áhrifaríka aug-
lýsingu. „Þetta er besta leiðin til 
að koma sér á framfæri. Verktaki 
sem er með ómerkt tæki er ekki 
eins líklegur til að fá verkefni 
frá þeim sem sjá til hans á vinnu-
svæðum. Þar eru líka oft þeir sem 
þurfa mikið á þess háttar þjónustu 
að halda. Merkingarnar höfða oft-
ast til rétta markhópsins.“ - öhö

Góðar merkingar eru 
fljótar að borga sig

FIMMTUDAGUR  12. APRÍL 2007

Jóhannes F. Jóhannesson, framkvæmdastjóri Merkingar, segir fyrirtæki hérlendis 
almennt dugleg að merkja vinnutæki sín.
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Á vefsíðunni flickr.com má skoða myndir frá 
mörgum íslenskum ljósmyndurum, bæði þeim 
sem hafa ljósmyndun að atvinnu og einnig þeim 
sem hafa bara einskæran áhuga á að taka mynd-
ir af því sem fyrir augu ber.

Töluvert er þar af myndum af vinnuvélum, 
enda eru þær bæði víða sjáanlegar hér á landi 
en einnig vegna þess að þær eru oft á tíðum gott 
myndefni. Vinnuvélar eru stórar og öflugar og 
myndir af vinnuvélum eru oftast mjög sterkar 
myndir. Þá eru vinnuvélar oftast í áberandi litum 
sem gaman er að festa á filmu. 

Hér eru nokkrar þeirra vinnuvélamynda sem 
gefur að líta á vefsíðunni. - öhö

Vinnuvélar oft skemmtilegt mótíf

2

3

Sindri Snær S. Leifsson  fæddur 1988
Canon EOS 30D | www.flickr.com/photos/sindris1
Trausti Dagsson  fæddur 1980
Canon EOS 300D | www.flickr.com/photos/traustid2
Pála Dagný Guðnadóttir  fædd 1989
Canon PowerShot A430 | www.flickr.com/photos/folkerfifl3
Örlygur Hnefill Örlygsson  fæddur 1983
Canon EOS 350D | www.flickr.com/photos/hnefill4

 Birta Rán Björgvinsdóttir  fædd 1992
Canon EOS 350D | www.flickr.com/photos/birtarnbF

Mynd á forsíðu:

LJÓSMYNDARARNIR 

Vökvadælur

Vökvamótorar

Stjórnbúnaður
Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími 510 4100 • www.danfoss.isDanfoss hf

Vökvadælur

Vökvamótorar

Stjórnbúnaður
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Í garðyrkjubransanum eru Bob-
cat-vinnuvélar, eða svokallað-
ir Bobbar, mikilvæg tól til að 
auka afköst. Bobcat-vélar draga 
nafn sitt af norður-amerískum 
villiketti og eiga það sameigin-
legt með því dýri að vera sterk-
ar, liprar og snöggar. John Boyce 

frá Írlandi hefur kynnst þessum 
vélum í sinni vinnu.

„Bobbinn er líklega einfald-
asta nútíma farartækið sem 
maður getur stýrt. Maður þarf 
bara að læra á afturábak- og 
áframpedalana til að keyra um. 
Það besta er samt drifið; fram- 
og afturdekk snúast jafnt hvort 
á sinni hliðinni, sem gerir vélinni 
kleift að snúa sér á staðnum,“ 
segir John, sem lenti í garðyrkju-
bransanum af því honum leiddist 
kennsla og lág laun. En er ekki 
kalt að vinna úti í íslenskri vetr-
arveðráttu?  „Vissulega, en Bobb-
inn er huggun harmi gegn. Hann 
veitir manni skjól gegn veðrum 
og vindum. Stýrishúsinu getur 
maður lokað á öllum hliðum og 
hitinn frá dísilvélinni er nægur 
til að hita upp þetta litla rými. 
Þar sem við eigum bara þennan 
eina úr sér gengna Bobba, getur 
stundum komið upp ágreining-
ur á milli mín og samstarfsfélag-
anna í sérstaklega vondum veðr-
um,“ segir John og lítur sposk-
ur til vinnufélaga sinna.  „En við 
erum nógu þroskaðir til að glíma 
ekki um þetta líkamlega, lend-
um í mesta lagi í orðaskaki. Ég 
er ekki frá því að það að stjórna 
þessari Bobcat-vél höfði til djúp-
stæðrar þarfar karlmannsins til 
að sigrast jafnvel á hinum frum-
stæðustu iðnaðarvélum. Ann-
ars viðurkenni ég að Biggi fé-
lagi minn hérna er langbestur, 
maður getur ekki annað en dáðst 
að því hvernig hann til dæmis 
sléttir fullkomlega úr sandhrúgu 
með þessu klunnalega apparati. 
Enda er hann líka kallaður Biggi 
Bobbi.“ - nrg

Meðhjálpari
garðyrkjumannsins

John Boyce líkar vel að vinna í Bobcat þegar kalt er í veðri. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Hafðu samband við söludeild véla & tækja að Malarhöfða 10
í síma 440 0540 og aflaðu þér upplýsinga.

Daewoo lyftarar

Partur-Spyrnan-Lyftarar • Eldshöfða 10 • 110 Reykjavík • Sími: 585-2500 • Fax: 567-9557

Gæði á góðu verði



Fiat Ducato

Kraftur og rými!

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði 

á staðnum.

Frábært verð: 3.340 þús. (m.vsk)
15m3 – 2,3 lítra vél – 120 hestöfl.

Bíll á mynd:





ÞJÓNUSTA

Höfum til sölu verkfæraskápa 
í miklu úrvali.
Sími 511 2055 fax 511 2056
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið frá 8 - 18
logey@simnet.is



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ



HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA



TILKYNNINGAR



Tillaga að deiliskipulagi
Kinnasvæðis í Hafnarfirði.

Kynning á skipulagi Helluhraun
- Flatahrauns í Hafnarfirði

Bannað!
Er orð sem við 
þekkjum ekki
Zúúber – morgunþáttur 
alla virka morgna frá 
kl. 7.00–10.00.

Upptökur úr þættinum
er að finna á FM957.is



39.900.000
Einstaklega falleg og ný standsett 174,4 fm. 6 herbergja sérhæð á besta stað 
í Smáíbúðahverfinu. Glæsilegt útsýni yfir sundin og einstaklega gott skipulag á 
eigninni. Vandaðar innréttingar og eikarparket og flísar á gólfum. 
Barnvænt umhverfi og stutt í alla þjónustu.
Þórarinn s. 530 1820

Fr
um

Tunguvegur - 108 Rvk 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

Fr
um

NJÁLSGATA – EINBÝLI 
Draumasérbýli í miðborg Reykjavíkur.

Glæsilegt algerlega endurnýjað einbýlishús með bílskúr. Alls
181,1 fm. Séríbúð í kjallara. Lóðin er afgirt með hellululögðu
bílastæði. Stórar svalir með miklu útsýni. Mjög sjarmerandi og
vel uppgerð eign á frábærum stað. Verð 49,8 millj. 

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Fr
um

SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

SÓLHEIMAR - LYFTUHÚS.
Um er að ræða mjög góða og mikið endurnýjaða 3ja
herbergja 85 fm íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi með
húsverði. Tvö góð herbergi með parketi og skápum
og annað með austur svölum. Endurnýjað flísalagt
baðherbergi. Nýtt nútímalegt eldhús með parketi á
gólfi, sem er opið yfir í stofu. Björt stofa með parketi
og suðursvölum. Tvennar sér geymslur. Flott íbúð
með góðu útsýni. Verð 22,9 m. 

EYJABAKKI - 4-5 HERBERGJA
Vorum að fá í sölu mjög góða og mikið endurnýjaða
4ra herbergja endaíbúð á 3.hæð ásamt sér 21 fm
herbergi í kjallara sem hefur aðgengi að snyrtingu.
Hús og sameign í góðu standi. Verð 20,9 m.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Akkur, Styrktar- og 
menningarsjóður vél-

stjóra og vélfræðinga, út-
hlutaði hinn 24. mars sl. á 
sjöundu milljón króna til 
ýmissa verkefna. Akkur 
var stofnaður 7. október 
2006 og er stofnfé hans, 
um 170 milljónir króna, fengið með 
sölu stofnbréfa í Sparisjóði vél-
stjóra. Gert er ráð fyrir að í fram-
tíðinni hafi sjóðurinn um 8 milljónir 
króna til úthlutunar ár hvert miðað 
við núverandi ársávöxtun.

Sjóðurinn er nú í eigu VM, Fé-
lags vélstjóra og málmtæknimanna 
og er markmið og verkefni sjóðsins 
að styrkja m.a. rannsóknir og annað 
sem kemur vélstjórum og vélfræð-
ingum til góða við nám og störf, til 
lands og sjávar auk þess að styrkja 
brautryðjenda- og þróunarstarf 
sem hefur samfélagslegt gildi sem 
og menningarstarfsemi og listsköp-
un. Þegar Sparisjóður vélstjóra 
var stofnaður árið 1961 var hann 
fyrstu árin til húsa í húsnæði Vél-
stjórafélags Íslands að Bárugötu 11 
í Reykjavík og naut þá starfskrafta 
félagsins. Fyrir þetta hlutverk fékk 
Vélstjórafélagið til eignar 51 stofn-
bréf í sjóðnum sem síðar fjölgaði 
í 102 við fjölgun bréfanna. Öllum 
sem tóku þátt í stofnun sparisjóðs 
eða gerðust stofnfélagar var ljóst 
að þeir áttu ekki sparisjóðinn um-
fram það stofnfé sem þeir lögðu 
fram til að koma sjóðnum á laggirn-
ar. Aldrei stóð til að menn högnuð-
ust á þátttöku sinni umfram þann 
arð sem framlag þeirra skilaði og 
að þeir ættu það uppreiknað ef til 
slita á sjóðnum kæmi. 

En tímarnir breytast og þegar 
stofnbréfin í sparisjóðunum urðu 
að markaðsvöru seldi félagið 101 

bréf sem það fékk um 185 
milljónir fyrir. Sú upphæð 
sem taldist umfram uppfært 
verð stofnbréfanna var talið 
án eiganda og því töldu for-
svarsmenn Vélstjórafélags-
ins að skila bæri því aftur 
til samfélagsins. Stjórn Vél-
stjórafélags Íslands (nú VM, 
Félag vélstjóra og málm-
tæknimanna) ákvað því að 
láta þessa fjármuni renna 

í sjóð sem styrkir ýmis þjóðþrifa-
mál og verkefni með samfélagslegt 
gildi. Fyrstu úthlutun úr sjóðnum er 
nú lokið. Alls bárust 16 umsóknir, 
samtals upp á tæpar tuttugu og tvær 
milljónir. Verkefnin sem hlutu styrk 
að þessu sinni eru margvísleg. 

Þeir sem hlutu styrki að þessu sinni 
eru Iðntæknistofnun fyrir þekking-
armiðlun á alhliða framleiðnistýrðu 
viðhaldi, Ívar Valbergsson, vél-
fræðingur og framhaldsskólakenn-
ari til námsefnisgerðar fyrir fram-
haldsskóla í tæknileikni/tæknilæsi, 
Atli Viðar Bragason, sálfræðingur, 
til að kanna starfsánægju og starfs-
streitu vélstjóra á stærri togskipum, 
Fjöltækniskóli Íslands til þróunar 
náms í viðhaldsstjórnun, þjóðhátta-
deild Þjóðminjasafns Íslands til að 
taka upplýsingaviðtöl við stál- og 
tréskipasmiði, Halaleikhópurinn til 
reksturs áhugaleikhúss fatlaðra og 
ófatlaðra og Gjóla ehf. kvikmynda-
gerð til að ljúka gerð fræðslumynd-
ar um smíði súðbyrðings. 

Því er ekki að neita að sjóðs-
stjórnin hefði gjarnan viljað sjá 
fleiri umsóknir til metnaðarfullra 
rannsókna- og nýsköpunarverk-
efna en sjóðurinn er nýr og líður 
sennilega fyrir það. Það er von 
okkar, stjórnarmanna, að fleiri og 
enn metnaðarfyllri umsóknir berist 
sjóðnum að ári liðnu.

Höfundur er stjórnarformaður 
Akks.

Fé án eigenda skilað 
til samfélagsins 

Ég hef nokkrum sinnum 
séð blaðamenn vitna í 

skólastjóra Verzlunarskóla 
Íslands að undanförnu. Þar 
segir hann að sig hafi lengi 
grunað að grunnskólanem-
endur hafi of lítið að gera 
og þá sérstaklega í 8.-10. bekk. Í 
þessum orðum hans liggur sú stað-
hæfing að það geri ekkert til að 
stytta grunnskólann. 

Þetta er auðvitað snjallt her-
bragð, því menntamálaráðherra 
var nokkuð ákveðinn í því að stytta 
framhaldsnám og það átti að gera 
með því að fækka árum framhalds-
skólans úr fjórum í þrjú. Ég dáist 
því að sumu leyti að herbragð-
inu, en er því miður ekki sammála 
honum. Það hefur alltaf verið svo 
að einstaka dugnaðarforkar geta 
afkastað miklu meiru en aðrir. Við 
í grunnskólanum eigum að sinna 
öllum og megum því ekki keyra á 
hinu hundraðinu og skilja meiri-
hluta nemenda eftir. Það hefur því 
verið komið til móts við duglegustu 
nemendurna á þann snjalla hátt 
að þeir geta sótt um að taka sam-
ræmdu prófin við lok 9. bekkjar. 

Sú leið er í raun miklu betri en það 
að höggva 10. bekk ofan af. Engum 
dettur í hug að allir í Verzló viti 
jafnmikið og þeir snillingar, sem 
eru fyrir þeirra hönd í spurninga-
keppninni, því ef svo væri mætti 
nú sleppa að kenna ýmislegt á þeim 
bæ og jafnvel ganga svo langt að 
spyrja hvort það mætti ekki bara 
stytta námið niður í 2 ár. Oft er 
fróðlegt að taka hlutina frá nýju 
sjónarhorni, ef það mætti verða til 
þess að menn skildu þá betur, og 
því ætla ég að skella mér í að ræða 
húsabyggingar. Nýverið var selt 
hús í miðbænum fyrir 600 milljón-

ir. Fréttamenn fóru með 
myndavélar um húsið og 
dásömuðu það á alla vegu. 
Enginn minntist þó á þann 
hluta sem er mikilvægast-
ur fyrir húsið, en það er 
grunnurinn. Á sínum tíma 
voru þarna verkamenn 
með skóflur og haka og 
oft hafa þeir rétt úr aumu 
bakinu og spurt hvort 

þeir væru virkilega ekki komnir 
nógu djúpt, nú mætti bara sturta 
grús í holuna og byrja að byggja. 
Jafnóðum fengu þeir það svar að 
þeir væru ekki komnir niður á fast 
og enginn kysi að húsið tæki fljót-
lega að skekkjast svo mjög að það 
yrði einskis nýtt á stuttum tíma. 
Jafnframt er ekki ósennilegt að 
Thor gamli Thors hafi sagt þeim á 
góðri dönsku: Víst skal það vanda, 
sem vel á að standa. – Det er ikke 
dybt nok. 

Það er nákvæmlega sama sagan 
með grunnskólann. Hann er og 
verður undirstaða framhaldsskól-
ans og því er svona álíka mikið 
vit að skera hann niður eins og að 
sleppa drenlögninni við húsið af því 
að hún fer hvort eð er í kaf og eng-
inn sér hana. Hitt er svo annað að 
mér finnst metnaður nemenda vera 
minni í dag en oft áður og því kann 
svo að vera að kennarar við fram-
haldsskólana telji að við séum farn-
ir að slappa af á grunnskólastiginu. 
Svo er alls ekki, en því miður vinnst 
manni hægar, þegar skortur er á 
metnaði og mörgum grunnskóla-
kennurum finnst sífellt erfiðara að 
halda uppi aga til að hafa vinnufrið. 
Það er ástæða til að hafa miklar 
áhyggjur af þessari þróun, en eftir 
sem áður reynum við allt sem við 
getum til að byggja góðan og traust-
an grunn fyrir framhaldið. 

Höfundur er dönskukennari í 
Rimaskóla.

Er ekkert að gera 
í grunnskólunum?



„Ég var í break-dansin-
um á níunda áratugn-
um, kunni orminn og 

allan pakkann.“

Samtökin Gróður fyrir fólk 
í Landnámi Ingólfs fagna tíu 
ára afmæli sínu í dag með 
afmælisfundi fyrir félaga 
og samstarfsaðila í Ráð-
húsi Reykjavíkur. Að sögn 
Björns Guðbrands Jónsson-
ar, framkvæmdastjóra sam-
takanna, er markmið þeirra 
að græða upp landnám Ing-
ólfs á suðvesturhorni lands-
ins og nota til þess lífrænan 
úrgang. „Gróður fyrir fólk 
byggist á þeirri einföldu 
hugmynd að nýta lífræn-
an úrgang til uppgræðslu 
og slá þannig tvær flug-
ur í einu höggi,“ útskýrði 
Björn. 

Þó að hugmyndin sé ein-
föld segir Björn fram-
kvæmdina oftar en ekki 
geta orðið dálítið flóknari. 
„Það eru alls konar aðilar í 
samfélaginu sem hafa eitt-
hvað um uppgræðslumál að 
segja. En allar okkar aðgerð-
ir eru reknar á þeim grunni 
að við viljum ekki vera í 

bága við önnur sjónarmið, 
svo sem um vatnsvernd og 
búfjárvernd. Við leitum 
eftir því að fólk sé á eitt 
sátt um framkvæmdirnar,“ 
sagði Björn. 

Á síðustu árum segir 
Björn samtökin hafa lagt 
aukna áherslu á að tengja 
uppgræðslustarf við 
mennta- og æskulýðsstarf. 
„Við erum í heilmiklu sam-
starfi við nokkra fram-
haldsskóla og grunnskóla, 
og ekki síst vinnuskóla 
sveitarfélaganna yfir sum-
arið,“ sagði hann. Til marks 
um það er uppgræðsluverk-
efni Gróðurs fyrir fólk á 
skíðasvæðinu í Bláfjöllum, 
þar sem samtökin hafa unnið 
með Vinnuskóla Reykja-
víkur ásamt fleiri stofnun-
um Reykjavíkurborgar. „Í 
því verkefni sést markmið 
samtakanna líka greinilega. 
Þar erum við að taka úrgang 
sem er hlaðinn neikvæðu 
verðgildi og beina honum 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Valborg Vestfjörð Emilsdóttir
frá Dröngum, síðar Borgarholtsbraut 27,
Kópavogi,

sem lést í Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð föstudaginn
6. apríl, verður jarðsungin frá Kópavogskirkju þriðju-
daginn 17. apríl kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast henn-
ar er bent á að láta Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð njóta
þess.
Ólafur Kr. Guðmundsson                Herdís Jónsdóttir
Kristjana Emilía Guðmundsdóttir  Jón H. Sigurðsson
Unnsteinn Guðmundsson                 Hildigerður Skaftadóttir
Rósa Vestfjörð Guðmundsdóttir   Kári Þórðarson
Kristín Björk Guðmundsdóttir     Friðbjörn Örn   

Steingrímsson
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir vandamenn. Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Agnes Auðunsdóttir,
verður jarðsungin frá Áskirkju, föstudaginn 13. apríl
kl. 13.00.

Guðni Auðunsson Alda Þorsteinsdóttir
Sonja Hilmarsdóttir Ómar Kristmannsson
Erna Hilmarsdóttir Kristinn Stefánsson
Auðunn Hilmarsson Guðbjörg Snorradóttir
Guðlaugur Hilmarsson Guðbjörg Haraldsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskulega

Guðrún Steinunn
Gunnarsdóttir,
Sléttuvegi 17, Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum Hringbraut þriðjudaginn
10. apríl. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju mánudag-
inn 16. apríl kl. 11.00.

Gunnar Örn Pétursson Karen Níelsdóttir
Birgir Pétursson   Anna Lísa Guðmundsdóttir
Steinunn Pétursdóttir   Sveinn Skúlason
Guðrún Pétursdóttir   Sigurgeir Benediktsson
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir,
amma, langamma og langalangamma,

Soffía Björnsdóttir,
hjúkrunarheimilinu Dalbæ á Dalvík, áður
til heimilis að Drápuhlíð 48 í Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
fimmtudaginn 12. apríl kl. 13.00.

Grímur Björnsson   Björg Jósepsdóttir
Þorsteinn Björnsson Ásdís Arnardóttir
Björn Á. Björnsson Elísabet Erlendsdóttir
Páll Kristjánsson
Ingibjörg Björnsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Soffía Jóhannsdóttir
frá Skálum á Langanesi,

lést á Landspítalanum í Fossvogi mánudaginn 9. apríl.
Útförin fer fram í Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn
16. apríl kl. 15.00.

Guðbjörg Nielsen   Kári Nielsen
Fróði Indriðason   Leena Janus
Kristján Indriðason
Kristín María Indriðadóttir Kristinn Óskarsson
Guðmundur Hólm Indriðason
Ragnar Indriðason   Aðalheiður Daníelsdóttir
Birgir Indriðason
Rut Indriðadóttir   Pétur Bolli Jóhannesson.

Eiginmaðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Jón Árnason
Austurströnd 12, Seltjarnarnesi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi sunnu-
daginn 1. apríl. Útför hans fer fram frá Dómkirkjunni
föstudaginn 13. apríl kl. 11.00. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Styrk, samtök krabbameinssjúklinga.

Steinunn Friðriksdóttir
Friðrik Helgi Jónsson  Guðný Ágústa Steinsdóttir
Elín Guðrún Jónsdóttir Thomas R. Lansdown
Árni Frímann Jónsson Guðný Ragna Jónsdóttir
Ástríður Sigurrós Jónsd.  Hjörtur Nielsen
Jón Steinar Jónsson Sólveig Erla Ragnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Svanlaug Guðmundsdóttir,
lést á heimili sínu að kvöldi laugardagsins 7. apríl sl.
Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju 14. apríl nk.
kl. 14.00.

Aðalsteinn Steindórsson
Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir
Kristín Aðalsteinsdóttir
Auður Aðalsteinsdóttir
Þórkatla Aðalsteinsdóttir
Sveinn Aðalsteinsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Helga Kristín Stefánsdóttir
Mogensen,
Norðurbrún 20, Reykjavík, 

lést á Landspítalanum í Fossvogi laugardaginn 7. apríl.
Útförin fer fram í Bústaðakirkju föstudaginn 13. apríl
kl. 15.00.

Kjartan Mogensen   Halldóra Ólafsdóttir
Stefán Mogensen   Ólöf I. Sigurjónsdóttir
Sigrún Mogensen
Guðrún Mogensen   Sigurður I. Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð við
andlát og útför eiginkonu minnar, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðríðar Eiríku Gísladóttur
hjúkrunarheimilinu Skógarbæ, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heiðarbæjar.
Alúð ykkar og umhyggja er ómetanleg.

Rafn Kristjánsson
Ingibjörg Rafnsdóttir
Magnús Rafnsson     Arnlín Óladóttir
Sigríður Rafnsdóttir    Rafn Jónsson
Auður Rafnsdóttir Bett    James Bett
Hjördís Rafnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur sonur okkar, bróðir og mágur,

Þorvarður Stefán Eiríksson,
Hörgsholti 9, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju föstudaginn
13. apríl kl. 15.00.

Eiríkur Rúnar Þorvarðarson   Svanhildur Ladda
Þorvarðarson
Gunnar Kitkla Eiríksson Ásgerður Ólína Jónasdóttir
Ingimundur Vigfús Eiríksson.



í farveg þar sem verður einhver 
gildisauki á honum,“ sagði Björn. 
Á Bláfjallasvæðinu má ekki 
nota tilbúinn áburð, svo Gróður 
fyrir fólk hefur notast við garða-
úrgang. „Við höfum tekið við því 
sem fellur til af grænum svæðum 
borgarinnar, svo sem Hljómskála-
garðinum. Vinnuskólahóparnir 
hafa dreift því yfir brekkur og 
sáð í, með góðum árangri,“ sagði 
Björn. Eftir uppgræðslu festir 
snjó betur í brekkunum, að sögn 
Björns. „Þar fyrir utan er svæðið 
ekki lengur þessi hrjóstruga urð 
þegar það kemur undan snjó.“ Þar 
með er einkunnarorðum félags-
ins náð. „Gróður fyrir fólk vinn-
ur út frá þeirri forsendu að gróð-
ursæl svæði séu vistlegri fyrir 
okkur mannfólkið en auðnir og 
uppblásnir melar.“

Samtökin vinna einnig að upp-
græðslu með hrossataði á bökk-
um Kleifarvatns. „Menn velta því 
fyrir sér hvort að aukinn gróð-
ur og lífmagn í næsta nágrenni 
við vatnið hafi jákvæð áhrif á líf-
ríki þess. Í því skyni erum við í 
samstarfi við Náttúrufræðistofur 
bæði í Kópavogi og á Reykjanesi 
um að fylgjast með breytingum 
á vatninu. Þetta er fyrsta rann-
sókn sinnar tegundar á landinu og 
mjög spennandi,“ sagði Björn. 

Sonny Bono verður borgarstjóri

Námskeið á vegum Heyrnar- og talmeinastöðvar
Íslands á Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni, þriðju-
daginn 17. apríl frá kl. 12:30 til kl. 16:00.

Dagskrá:

Fyrirlestur um heyrn og heyrnarskerðingu.

Lög og reglugerðir.

Hvað er niðurgreitt og hversu oft?

Heyrnartæki.
Mismunandi tegundir kynntar.
Hvað þarf að stilla og af hverju?

Önnur hjálpartæki fyrir heyrnarskerta.

Umhirða og viðhald heyrnartækja.

Sýnikennsla í minni hópum um umhirðu og
viðhald heyrnartækja.

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem vinna með einstaklingum

og/eða eiga aðstandendur sem nota heyrnartæki.

Þátttökugjald er 3.500 kr. Skráning fer fram á hti@hti.is og

í síma 581 3855.

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands annast þjónustu við

heyrnarlausa og heyrnarskerta og þá sem eru með heyrnar-

og talmein. Stofnunin sér um að útvega hjálpartæki og veitir

viðeigandi fræðslu og þjálfun vegna þeirra.

Heyrnartæki
og hvað svo?

Háaleitisbraut 1,  105 Reykjavík  Sími: 581 3855
hti@hti.is  www.hti.is

Portúgalski knapinn og 
reiðkennarinn Júlio Borba 
heldur kennslusýningu á 
vegum Félags tamninga-
manna í Ölfushöllinni í 
kvöld. Þar sýnir hann þjálf-
unaraðferðir og hvernig 
gera má góðan hest betri. 

Júlio Borba hefur unnið 
með margvísleg hesta-
kyn. Hann telur íslenska 
hestinn skemmtilegan að 
vinna með, sökum vinnu-
semi og vilja. Borba hefur 
áður komið hingað til lands 
á vegum einkaaðila til 
að kenna fagfólki í reið-
mennsku, en að þessu sinni 
stendur öllum hestamönnum til boða að 
bergja af þekkingarbrunni hans.

Júlio hóf feril sinn í hesta-
mennsku aðeins sex ára gam-
all þegar hann fór í fyrstu 
kennslustundina hjá föður 
sínum og alnafna. Hann hefur 
numið hjá mörgum þekktum 
reiðkennurum, meðal annars 
dr. Guilherme Borba. 

Fyrstu ár sín sem atvinnu-
maður í hestamennsku reið 
hann í reiðsýningum og keppni 
en síðustu fimm ár hefur hann 
ferðast um heiminn til að 
kenna aðferðir sínar. Hann 
hefur kennt á námskeiðum í 
Bandaríkjunum, Englandi og 
Svíþjóð.

Kennslusýningin hefst 
klukkan 18.00 í Ölfushöllinni en sala að-
göngumiða fer fram við inngang.

Reiðkennari í Ölfushöll







Innflytjendur virðast ætla að 
verða á meðal bitbeina stjórn-
málaflokkanna fyrir kosning-
ar. Eru sumir óánægðir með 
streymi útlendinga til lands-

ins og hefur kjörorðið „Ísland 
fyrir Íslendinga“ verið notað til 

að hygla því sjónarmiði. Það er eins 
og menn trúi að með því að halda út-
lendingunum í skefjum sé hægt að 
skapa hér einhverja útópíu. 

Ég man fyrst eftir að hafa heyrt 
orðið „útópía“ í háskólanum, þar 
sem okkur var kennt að útópía væri 
ímyndað fyrirmyndarríki, sem 
byggði á fullkomnu félagslegu, laga-
legu og stjórnmálalegu kerfi. Thom-
as More skrifaði árið 1516 bókina 
Útópía, þar sem sagt er frá frjáls-
legu samfélagi þar sem íbúarnir 

búa í sátt og samlyndi á meðan allt 
það slæma eins og fátækt og eymd 
þekkjast ekki.

More var hvorki sá fyrsti né síð-
asti til að skrifa um útópíur. Til er 
sægur af skáldskap sem segir frá 
ýmiss konar sæluríkjum og sömu-
leiðis heimildum sem fjalla um við-
leitni manna til að skapa slík sam-
félög. Saklaust dæmi er trúarlegur 
hópur sem kallaði sig Adamista og 
var uppi á 2-.4. öld í Norður-Afríku, 
en meðlimir hans trúðu því að þeir 
hefðu endurheimt upphaflegt sak-
leysi Adams. Þeir lifðu lífi sínu eins 
og því var lýst í sögunni um Eden, 
strípluðust um og höfnuðu hug-
myndinni um hjónabandið.

Síður skemmtilegt dæmi er þúsund 
ára ríki nasista. Hitler persónugerði 

það slæma í mannlegu samfélagi, 
eins og fátækt og eymd, í ákveðnum 
samfélagshópum og taldi sig geta út-
hýst því úr útópíu sinni með því út-
rýma þeim. Þannig lét hann myrða 
milljónir manna; gyðinga, Pólverja, 
sígauna, samkynhneigða, fatlaða og 
pólitíska andstæðinga sína, áður en 
hann tapaði seinni heimsstyrjöld-
inni. Hitler drap sig í kjölfarið, fáum 
til eftirsjár.

Seinna dæmið sýnir hvernig 
útópía eins getur orðið að helvíti 
annars. Sem bendir kannski til þess 
að útópíur henti betur í skáldskap 
en í raunveruleika. Grunnurinn að 
fyrirmyndarríki verður að minnsta 
kosti seint lagður með því að meina 
ákveðnum samfélagshópum inn-
göngu í það. Svo mikið er víst.





Það er jafnan hátíð í bæ 
þegar Vladimir Ashkenazy 
kemur hingað norður og 
stjórnar Sinfóníuhljómsveit 
Íslands. Í kvöld verður hann 
á hljómsveitarstjórapall-
inum í bíósalnum á Melun-
um og leiðir fornvini sína í 
sveitinni um hljómalendur 
þriggja verka. Hér á landi 
hefur hann ævinlega verið 
aufúsugestur.

Árið 2002 þáði Vladimir Ashken-
azy stöðu heiðursstjórnanda Sin-
fóníuhljómsveitar Íslands (Cond-
uctor Laureat). Sem slíkur kemur 
hann hingað til lands að minnsta 
kosti einu sinni á ári og stjórnar 
hljómsveitinni og að þessu sinni 
verður um tvenna tónleika að 
ræða. Þeir fyrri verða í Háskóla-
bíói í kvöld, en þeir seinni á Ísa-
firði á morgun í Íþróttahúsinu 
Torfunesi og hefjast þeir klukkan 
19.00. Sama efnisskrá verður leik-
in á báðum tónleikunum.

Vladimir Ashkenazy hefur í 
hartnær hálfa öld verið í hópi 
fremstu hljóðfæraleikara heims-
ins. Hann færir sig nú oftar og 
oftar á stjórnendapallinn og hróð-
ur hans á þeim vettvangi eykst 
jafnt og þétt. Það var einmitt í 
Háskólabíói sem hann steig sín 
fyrstu spor sem stjórnandi. Þá átti 
hann að baki glæsilegan feril sem 
píanóleikari og verður vafalítið 
talinn í hópi þeirra bestu sem slík-
ur á liðinni öld. Á efnisskrá tón-
leikanna eru þrjú verk, Melúsína 
hin fagra eftir Felix Mendelssohn, 
Píanókonsert í a-moll eftir Robert 
Schumann og Symphony Fanta-
stique eftir Hector Berlioz. Ein-
leikari á tónleikunum er Güls-
in Onay frá Tyrklandi sem hefur 
þótt túlka píanókonserta Chop-
ins afbragðsvel og því fróðlegt 

að heyra hvaða höndum hún fer 
um tónsmíð Schumanns sem tón-
skáldið samdi sérstaklega fyrir 
ástkonu sína og síðar eiginkonu, 
Klöru. Konsertinn var lengi í 
samningu, nær tíu ár, og er tal-
inn einn sá ljóðrænasti sem sögur 
fara af og hefur verið áheyrend-
um ómælanlegur gleðigjafi frá 
frumflutningi hans í Dresden árið 
1845.

Ludwig van Beethoven skrifaði 
aðeins eina óperu, Fídelíó, en það 
var ekki vegna þess að hvatning-
una skorti frá vinum hans. Einn 
þeirra gekk meira að segja svo 
langt að skrifa fyrir hann óperu-
texta um vatnadísina Melúsínu, 
sem fer á land dag einn og verður 
ástfangin af dauðlegum manni og 
byggir á sama minni og flökkusag-
an íslenska um meyna í selshamn-
um sem átti bæði börn á landi 
og börn í sjó. Beethoven samdi 
aldrei óperuna, en Mendelssohn 
hreifst af efninu og samdi forleik 
þar sem hann túlkar vatnadísina 
fögru á sinn einstaklega heillandi 
og litríka hátt.

Draumórasinfónía hins hrif-
næma Hectors Berlioz hefur 
löngum verið talin ein helsta tón-
smíð rómantíska tímabilsins. For-
saga hennar er mörkuð atvikum í 
einkalífi skáldsins: þar er að finna 
frægt stef sem kennt er við Dag 
reiðinnar - Dies Irae-stefið marg-
fræga. Það eru þessi þrjú verk 
sem eru á efnisskránni í kvöld og 
annað kvöld. Tónleikarnir á Ísa-
firði verða eins og áður sagði í 
Íþróttahúsinu á Torfunesi og hefj-
ast þeir klukkan 19.00. Miðasala 
verður við innganginn. Nánast 
uppselt er á tónleikana í Háskóla-
bíói í kvöld þegar þetta er ritað og 
þá er að sjá hvort þeir sem ekki 
fóru suður og enn eru á Ísafirði 
grípa ekki tækifærið og skella sér 
á Torfunesið og heyra meistarann 
stjórna bestu hljómsveit landsins. 

Kl. 17.00
Rússneskir dagar í Bókasafni Kópa-
vogs í tilefni af fyrstu ferðum Spútn-
iks út í geiminn. Sendiherra Rússa, 
hr. Viktor Ivanovitch Tatarintsev, 
heldur ávarp auk þess sem boðið 
verður upp á leikhús fyrir börnin og 
fræðslumynd og fyrirlestur um geim-
ferðir. Allir velkomnir.

Ævintýri draugahesta

Skáldkonan Marie Gripe látin
Sænska skáldkonan Marie 
Gripe er látin. Hún var áttatíu 
og þriggja ára og hafði átt við 
vanheilsu að stríða um nokk-
urt skeið. Maria Gripe samdi 
bækur fyrir börn og unglinga 
og og átti að baki yfir þrjátíu 
sögur sem skópu henni ómælda 
virðingu í heimalandi hennar og 
víðar, en verk hennar voru þýdd 
á yfir tuttugu og fimm tungu-
mál. Nokkrar þeirra voru kvik-
myndaðar. 

Hér á landi komu út í þýð-
ingum sögur hennar um Hugo, 
Jósefínu, og loks Hugo og 
Jósefínu, sögurnar um Elvis 
sem hún samdi með eiginmanni 
sínum, teiknaranum Harald 

Gripe, og hin makalausa saga 
um Sesselju  Agnesi. Þá var í rík-
isútvarpinu flutt leikrit hennar 
Torfdýfillinn flýgur á nóttinni. 
Hún var þekkt víða um lönd og 
hlaut H. C. Andersen verðlaunin 
1974 fyrir framlag sitt til barna-
bókmennta. Bóndi hennar, Har-
ald Gripe, myndskreytti flestar 
bækur hennar en hann lést 1992.

Ef lýsa á verkum hennar ein-
kenndust þau af sterkri trú á 
rétt einstaklingsins til að skera 
sig úr og vera trúr sínum eig-
inleikum. Hún var afar næm á 
sænskt samfélag og byggði verk 
sín gjarna á misbrestum þess í 
framferði gegn börnum og ungl-
ingum.



Sena hefur gert leigusamning við 
stjórn Háskólabíós um áframhald-
andi rekstur kvikmyndastarfsemi 
í húsinu til næstu fimm ára og mun 
Sena taka við rekstrinum 1. maí 
næstkomandi.  Rekstur Háskóla-
bíós hefur verið í höndum Sam-
bíóanna síðan 2002. Fyrir þann 
tíma var rekstur í húsinu í hönd-
um fyrirtækis í eigu Sáttmála-
sjóðs sem reisti húsið, en hann 
var stofnaður fyrir bótafé Dana 
við sambandsslitin. Háskólinn rak 
áður kvikmyndahús í Tjarnargötu 
í gömlu íshúsi sem nú heitir Tjarn-
arbíó. Háskólabíó var reist á árun-
um 1959-1961.

Með þessum samningi verður  
Sena stærsti rekstraraðili kvik-
myndahúsa hér á landi.   Frá opnun 
Smárabíós árið 2001, hefur Sena 
verið í örum vexti á kvikmynda-
húsamarkaðnum; rekur Smára-
bíó,  vinsælasta kvikmyndahús 
landsins í  rúm fimm ár, og einnig 
Regnbogann, sem er eina miðbæj-
arbíóið í Reykjavík, og Borgarbíói 
Akureyri sem er stærsta kvik-
myndahús utan Reykjavíkur. 

Háskólabíó er stærsta kvik-
myndahús landsins með mestan 
sætafjölda og hefur verið eitt vin-
sælasta kvikmyndahús landsins 
frá opnun þess með frumsýningu 
fjölda innlendra og erlendra stór-
mynda. Það er búið góðum halla 
í sölum, stórum sýningartjöldum 
og góðu plássi milli bekkja. Sena 
og stjórn Háskólabíós hafa fallist 
á það að leggjast á eitt við að lyfta 
Háskólabíói á þann stall sem það 
á heima með markvissum breyt-
ingum sem lúta að sölum og öðru 
skipulagi kvikmyndahúsa.

Athygli vekur að leigusamning-
urinn nær aftur fyrir fyrirhugað-
an flutning Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands í tónlistarhúsið nýja eftir 
þrjú ár en hún hefur haft þar að-
setur frá því húsið var vígt. 

Sena leigir 
Háskólabíó

Fyrsti þátturinn í níu þátta röð 
sem á að ljúka sögunni af maf-
íósanum Tony Soprano fór í loftið 
vestanhafs á sunnudagskvöld og 
var áhorfið slakt miðað við fyrra 
áhorf sem þættirnir nutu. Það 
voru ekki nema 7,7 milljónir sem 
horfðu en venjubundið áhorf var 
um 9,5 milljónir. Áhuginn á glæpa-
lýð New Jersey tók að minnka í 
fyrra þegar sápan um aðþrengd-
ar eiginkonur var sett honum 
til höfuðs á stöð ABC og náði að 
meðaltali 15,7 milljónum áhorf-
enda, sem var þó það slakasta sem 
þær stöllur fengu í áhorf. Fimmta 
árið af Sopranos náði 14,4 miljón-
um áhorfenda að meðaltali. Tals-
maður HBO sem framleiðir Sopr-
anos segir venjur sjónvarpsáhorf-
enda vera að breytast. Líklegra 
er að þeir séu bara orðnir þreytt-
ir á karlinum og endalausu klandri 
hans. Það er RÚV sem sýnir Sopr-
anos hér á landi. 

Sopranos 
deyr út

Franska kamelljónið Labyala Nosfell held-
ur tónleika í Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld 
ásamt félögum sínum  Pierre Le Bourgeois 
sem leikur á selló og trommuleikaranum Willi-
am Lopez. Tríóið kom fram á tónlistarhátíðinni 
Aldrei fór ég suður um síðustu helgi. 

Listamaðurinn, sem franska pressan hefur 
líkt við söngfuglinn heitinn Jeff Buckley, heit-
ir fullu nafni Labyala Fela Da Jawid Fel og 
kveðst vera frá landinu  Klokochazia og syng-
ur á þarlendri tungu, og á ensku og frönsku. Öll 
hans list er byggð á sögum frá þessu tilbúna 
landi og hann tekur á sig myndir þeirra per-
sóna sem sögurnar fjalla um.

Nosfell er þekktur fyrir tónsmíðar sínar og 
söngrödd en ekki síður fyrir afar líflega sviðs-
framkomu. Henni er vart hægt að lýsa þar 
sem listamaðurinn stígur tryllingslegan dans á 
meðan hann flytur tónlist sem sumir segja að 
sé varla þessa heims.

List Nosfells hefur verið líkt við blöndu af 
fjölhæfni Bobby McFerrin með undrakrafti 
Joni Mitchell og áhrifamætti Tom Waits. Tón-
list hans er sögð einstök blanda af þjóðlaga-
og rokktónlist sem spannar alls konar blæ-
brigði en þar spilar tungumálið ekki minni 
rullu en hljómarnir. Með hjálp tónlistarinnar 
geta hlustendur ferðast aftur til forneskjunn-
ar og hins frumstæða þar sem angurværðin á 
sitt skjól. Á tónleikum er Nosfell einnig þekkt-
ur fyrir að flytja sköpunarverk sín eins og sí-
breytilegar lífrænar einingar fremur en eigin-
leg lög. Sérhverjir Nosfells tónleikar eru því 
einstakir og ættu forvitnir unnendur framúr-
stefnulegrar tónlistar ekki að láta þetta tæki-
færi fram hjá sér fara.

Eini þekkti íbúi Klokochazia á Íslandi?

Kynntu þér frábær áskriftarkjör í síma , á  eða sendu okkur póst á 

Lesendur Gestgjafans hafa óskað eftir því að áhöfn Gestgjafans fjalli um „mömmumatinn“, þennan 
gamla og góða. Ákveðið var að verða við þessum óskum og að þessu sinni er það heimilismaturinn 
sem fyllir Gestgjafann, nýir og gamlir réttir í bland.

Pönnukökur – Bollur af öllum stærðum og gerðum – Bökur – Gamla góða reykta ýsan – Gómsætt án 
sykurs – Roberto Bava – Galakvöldverður á Holtinu – Þrep fyrir þrep – Búðaráp – Sunnudagskakan – 
Allrahanda – Molar – Bix – Vínbix – Happdrætti
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Listform síðustu aldar er ljós-
myndin og hefur ekkert form per-
sónulegrar túlkunar á umhverfi 
mannsins náð jafn sterkum tökum 
á höfundum og njótendum og ljós-
myndin. Fyrirbærið teygði sig 
fljótt inn í sálir þjóðanna og naut 
snemma gríðarlegrar lýðhylli. Al-
menningur tók þessa skráningar-
tækni í sína þjónustu og múr milli 
hinna menntuðu listamanna aka-
demíunnar og almúgans brotnaði. 
Hvert sem augum er litið talar 
ljósmyndin til okkar. Um lang-
an aldur var litið á iðnaðarljós-
myndun sem annars flokks form: 
tískuiðnaðurinn naut þess í skjóli 
mikillar afkomu að geta kallað til 
verka færustu ljósmyndara hvers 
tíma en lítið var látið með verk 
þeirra sem listrænt efni. Það er 
fyrst á síðustu áratugum liðinn-
ar aldar að tískuljósmyndin fær 
verðugan sess sem sérstakt list-
form þar sem saman koma svið-
setning módelsins í rýminu, snið 
og áferð flíkurinnar og sköpunar-
kraftur þess sem nemur andartak-
ið í réttri lýsingu.

Í dag kl. 17 verður opnuð í 
Hafnarborg, menningar- og lista-
stofnun Hafnarfjarðar, sýning á 
verkum franska ljósmyndarans 
Gilles Bensimon en hann hefur 
á ferli sínum fylgst með fram-
vindu tískunnar á síðustu áratug-
um og á sýningunni eru mynd-

ir af mörgum glæsilegum konum 
sem hann hefur með störfum 
sínum sem ljósmyndari tekið þátt 
í að skapa. Þar í flokki eru tísku-
sýningastúlkurnar Naomi Camp-
bell, Linda Evangelista, Claudia 
Schiffer og Christy Turlington, 
en einnig margar þekktar persón-
ur úr kvikmyndaheiminum, eins 
og Madonna, Gwyneth Paltrow, 

Sharon Stone, Uma Thurman og 
Naomi Watts. Módellistinn leiðir 
það í ljós í hvaða áliti Bensimon 
er: hann er kominn á efri ár en á 
að baki glæsilegan feril og mörg 
verka hans eru í dag eftirsótt sem 
listaverk, rétt eins og margra ann-
arra ljósmyndara sem sinna fata-
bransanum sér til lífsviðurværis 
beggja vegna Atlantshafsins. 

Bensimon hefur ferðast víða 
um heim til að finna ljósmyndum 
sínum umgjörð og hefur komið 
nokkrum sinnum hingað til Ís-
lands með aðstoðarmenn sína og 
fyrirsætur.

Hann hefur starfað sem rit-
stjóri og aðalljósmyndari ELLE 
tískutímaritsins síðan 1999 en allt 
frá því að tímaritið kom fyrst út 
í Bandaríkjunum árið 1985 hefur 
Bensimon verið listrænn stjórn-
andi þess. Eru áhrif hans á samtíð 
sína því víðtæk og liggja þræðir 
hans víða. Gilles Bensimon hefur 
hlotið mikið lof fyrir störf sín og 
þykja verk hans sameina afburða 
ljósmyndun, tísku og hönnun. 

Þá hefur hann líka haldið sýn-
ingar og gefið myndir sínar út á 
bókum. Á sýningunni í Hafnar-
borg eru ljósmyndir sem spanna 
30 ára feril listamannsins. 

Frítt er í hafnfirsk söfn í boði 
Glitnis en þessi ljósmyndasýning 
er hluti af Frönsku vori á Íslandi. 

Tískumyndir í Hafnarfirði
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Kynningarmiðstöð íslenskrar 
myndlistar auglýsir nú styrki til 
verkefna íslenskra listamanna er-
lendis.

Miðstöðin var stofnuð vorið 2005 
og frá þeim tíma hefur miðstöð-
in veitt fimmtíu og sex listamönn-
um styrki, en styrkjakerfi mið-
stöðvarinnar hefur að leiðarljósi 
að kynna verk íslenskra mynd-
listarmanna erlendis.  Svokallaðir 
„skyndistyrkir“ veita listamönn-
um möguleika á að grípa tækifæri 
sem bjóðast með skömmum fyrir-
vara. Hægt er að sækja um slíka 
styrki hvenær sem er. 

Viðameiri styrkir miðstöðvar-
innar eru veittir til stærri verk-
efna. Listamenn geta meðal ann-
ars sótt um styrki vegna viða-
meiri verkefna, rannsóknaferða 
og sýningarhalds, til útgáfu sýn-
ingarskrár eða annars kynningar-
efnis. Styrkjakerfið gerir Kynn-
ingarmiðstöðinni kleift að styðja 
við bakið á ungum og upprenn-
andi listamönnum sem og þeim 
sem þegar hafa fest sig í sessi. 
Miðstöðin á einnig í samstarfi við 
Iceland Express um að veita lista-
mönnum flugmiða vegna verkefna 
þeirra erlendis.

Meðal styrkþega Kynningar-
miðstöðvarinnar eru Steina Vas-
ulka, Ragnar Kjartansson, Rúrí, 
Gabríela Friðriksdóttir, Stein-
grímur Eyfjörð og Katrín Sigurð-
ardóttir. 

Umsóknarfrestur er til 20. apríl 
en frekari upplýsingar um styrk-
ina má finna á vefsíðu miðstöðv-
arinnar; http://www.cia.is/styrkir/
index.htm

Styrkja 
myndlist

Tríó Reynis Sigurðssonar, TRES, 
heldur í tónleikaferð um land-
ið og hyggst leika á sex stöðum á 
næstu dögum. Á efnisskránni eru 
djassskotnar útsetningar á lögum 
eftir Sigfús Halldórsson, Jón Múla 
Árnason, Atla Heimi og Oddgeir 
Kristjánsson en einnig verk eftir 
Astor Piazzolla, Joseph Haydn, 
Gerry Mulligan, John Lewis, Ant-
onio Carlos Jobim, Johann Sebasti-
an Bach og Charlie Parker.

Rúnturinn hefst á Blönduósi 
en þar leikur tríóið annað kvöld 
á veitingastaðnum „Við árbakk-
ann“. Síðan liggur leiðin til Húsa-
víkur, Akureyrar, Borgarness, 
Kirkjubæjarklausturs og Hafnar 
í Hornafirði. 

Tríóið skipa Reynir Sigurðsson 

sem leikur á víbrafón, Jón Páll 
Bjarnason gítarleikari og Gunn-
ar Hrafnsson bassaleikari. Munu 
þeir félagar einnig halda nám-
skeið og leika með nemendum tón-
listarskóla á þeim svæðum sem 
þeir heimsækja en forsprakki 
hópsins, Reynir Sigurðsson, hefur 
sinnt kennslu í tónmennt og slag-
verksleik, harmónikuleik og sam-
spili í Reykjavík og  nágrenni frá 
árinu 1965.

Tríóið TRES á tónleikaferðalagi

Kvikmyndaklúbb Akureyrar, 
KvikYndi, verður hleypt af stokk-
unum í kvöld með sýningu ítölsku 
myndarinnar „Non ti muovere“ í 
Nýja bíói. Víst er að norðanmenn 
taka framtaki þessu fagnandi 
þar sem tvö kvikmyndahús eru á 
staðnum sem eru fjölsótt af Akur-
eyringum og nærsveitamönnum. 
Sýning myndarinnar hefst kl. 18 
en áður verður boðið upp á ítalsk-
ar guðaveigar og skemmtilegheit 
í anddyri kvikmyndahússins þar 
sem áhugasamir geta kynnt sér 
fyrirhugaða starfsemi klúbbsins.

Frá og með næsta mánudegi 
verða síðan sýningar í Borgarbíói 
frá kínverska menningarsvæð-
inu en þá verða sýndar myndirnar 
„In the Mood For Love“, „Beijing 
Bicycle“ og „Three Times“. 

Sýningar hefjast kl. 18 og er 
aðgangur ókeypis líkt og í kvöld 
en gestum er boðið að skrá sig í 
klúbbinn á staðnum.

KvikYndi á 
Akureyri
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Háþrýsti-
þvottatæki

Úrvals háþrýstitæki á góðu verði.

Þeir sem elska stjörnumprýdd-
ar kvikmyndir ættu að fá sitthvað 
fyrir sinn snúð um helgina. Kvik-
myndirnar Perfect Stranger og 
The Good Shepherd eiga það báðar 
sameiginlegt að skarta mörgum 
af stærstu kvikmyndastjörnum 
Hollywood um þessar mundir. 

Reyndar jafnast engin þeirra 
á við Robert De Niro, sem leik-
stýrir The Good Shepherd en hún  
verður frumsýnd í Sambíóunum á 
föstudaginn. Þetta er í annað skipt-
ið sem leikarinn sest í leikstjóra-
stólinn en hann gerði A Bronx Tale 
fyrir meira en áratug. De Niro er 
sjálfur vanur góðum leikstjórum 
en hann var um tíma fyrsti leikar-
inn sem Martin Scorsese réð í kvik-
myndir sínar og eru þeir félagar 

enn þann dag í dag góðir vinir. Um-
fjöllunarefnið gæti ekki verið ólík-
ara því í staðinn fyrir stræti New 
York-borgar skyggnist De Niro 
bak við tjöldin hjá CIA og skoð-
ar söguna bak við þessa umdeildu 
leyniþjónustu. Matt Damon leik-
ur Edward Wilson sem er ráðinn 
til OSS á tímum seinni heimstyrj-
aldarinnar en sú stofnun var for-
veri CIA. Fljótlega gerir hann sér 
grein fyrir því að leynd og njósn-
ir eru stór hluti þess að tryggja 
öryggi Bandaríkjanna. Starfið 
heltekur fljótt Wilson sem stendur 
frammi fyrir þeirri erfiðu spurn-
ingu hvort það sé þess virði að 
fórna fjölskyldunni fyrir vinnuna. 
The Good Shepherd hefur fengið 
ágætis dóma en með Damon leika 
þau Angelina Jolie og Alec Bald-
win stór hlutverk í myndinni. 

The Perfect Stranger verð-
ur frumsýnd í kvikmyndahúsum 
Senu á föstudaginn en hún segir 
frá rannsóknarblaðakonunni Ro-
wenua Price sem rannsakar morð á 
vinkonu sinni. Fljótlega kemst hún 
að raun um að vinkonan tengist 
hinum valdamikla forstjóra Harri-
son Hill. Price ákveður að dulbúast 
og komast í tæri við Hill en kemst 
fljótlega að raun um að hún er ekki 
sú eina sem leikur tveimur skjöld-
um. Þau Bruce Willis og Halle 
Berry leika aðalhlutverkið í þess-
ar erótísku spennumynd en Willis 
er í óða önn að leggja lokahöndina 
á fjórðu myndina um harðhausinn 
John McClane.

Stjörnuhirðir

Að undanförnu hefur borið 
töluvert á asískum áhrif-
um í hrollvekjum á hvíta 
tjaldinu. Draumaverksmiðj-
an í Hollywood hefur ekki 
aðeins lagt upp úr því að 
endurgera asískar hryll-
ingsmyndir með misjöfnum 
árangri heldur hafa leik-
stjórar og annað fagfólk 
flutt sig milli álfa.

„Þessi bylgja af asískum hroll-
vekjum hefur haft mikil áhrif á 
þá uppsveiflu sem almennt hefur 
verið í framleiðslu á slíkum mynd-
um á undanförnum árum,“ segir 
Úlfhildur Dagsdóttir, bókmennta-
fræðingur og sérleg áhugakona 
um hrollvekjur. Hún staðsetur 
upphaf þessarar bylgju við mynd-
ir Quentins Tarantino sem komu 
asísku költi og neðanjarðarmenn-
ingu í tísku vestanhafs en á sama 
tíma fóru vinsælir leikstjórar 
frá Hong Kong að hasla sér völl í 
Hollywood. „Á þeim tíma fóru að 
koma fram asísk áhrif í banda-
rískum hasarmyndum. Gott dæmi 
um samruna hrollvekju og hasar-
myndar að asískum sið er til dæmis  
myndin Face/Off í leikstjórn Johns 
Woo.“  Sem annað dæmi um blönd-
un asískra og vestrænna áhrifa á 
hvíta tjaldinu nefnir hún mynd-
ina The Decent frá 2005 sem Bret-
inn Neil Marshall skrifaði og leik-
stýrði. „Þar voru til dæmis ein-
hverjir tónar sem minntu mig á 
þessa tilfinningalegu undiröldu 
sem oft einkennir asísku myndirn-
ar,“ útskýrir Úlfhildur.   

Sem dæmi um velheppnaða 
endurgerð nefnir hún síðan fyrstu 
Ring-myndina frá 2002 sem gerð 
var eftir japönsku myndinni 
Ringu. Framhaldsmyndir hennar 
eru að margra mati mun síðri en 
fyrsta Ring-myndin og gildir það 
einnig um myndina The Grudge 
sem japanski leikstjórinn Tak-
ashi Shimizu skrifaði og endur-
gerði fyrir Bandaríkjamarkað 
árið 2004. Hins vegar segist Úlf-
hildur ekki merkja asísk áhrif á 
endurgerðum klassískra hroll-
vekja á borð við The Hills have 

Eyes og The Texas Chainsaw 
Massacre.

Úlfhildur segir mynd 
bræðranna Oxide og Danny Pang, 
Gin gwai (The Eye) eina áhuga-
verðustu hrollvekju síðari ára en 
nú er unnið að bandarískri end-
urgerð hennar. Á morgun verður 
frumsýnd hér á landi hryllings-
myndin The Messengers en hún 
er fyrsta myndin sem tvíburarnir 
gera á ensku eftir að leikstjórinn 
Sam Raimi réð þá til liðs við fram-
leiðslufyrirtækið Ghost House og 
lóðsaði þá til Bandaríkjanna.

Í myndinni segir frá fjöl-
skyldu sem flýr stórborgarlífið og 
hyggst snúa sér að sólblómarækt 
í Norður-Dakota. Unglingsstúlk-
an Jesse er ekki sátt við þá ráða-
gerð og þegar hljóður yngri bróð-
ir hennar Ben fer að sjá verur á 
ferli á bænum er fjandinn laus. 
Sendiboðar þessa ófagnaðar eða 
draugagangs eru undarlegir fugl-
ar sem minna töluvert á krákur 
Hitchcocks en eru reyndar tékk-
neskir hrafnar sem hafa komið við 
fleiri sögur, til dæmis leikið í stór-
myndinni Cold Mountain.

Jesse þarf að eiga við drauga-
ganginn á bóndabænum sem 
hefur undarlega asískt yfirbragð 

og fljótt kemur í ljós að húsið á sér 
hryllilega sögu. Fortíð dótturinn-
ar, sem á vissan hátt ber ábyrgð á 
málleysi bróðurs síns kemur líka 
upp á yfirborðið þegar henni geng-
ur illa að sannfæra foreldra sína 
um þær hættur sem steðja að fjöl-
skyldunni. Í aðalhlutverkum eru 
Dylan McDermott og Penelope 
Ann Miller sem leika foreldrana 
ólukkulegu og leikkonan unga 
Kristen Stewart, sem þekkt er 
fyrir hlutverk sitt í myndinni The 
Panic Room, en hún þykir sýna 
góða spretti í hlutverki angistar-
fullu unglingsstúlkunnar. 

Pang-bræðurnir hafa fengið 
misjafna dóma fyrir myndina en 
hún þykir forvitnileg blanda af as-
ískum hryllingi í ofur-amerískri 
umgjörð. Að þessu sinni láta þeir 
sér nægja að sitja í leikstjórastól-
unum en þessir fjölhæfu menn eru 
einnig handritshöfundar, fram-
leiðendur og klipparar í hjáverk-
um. Um þessar mundir vinna þeir 
að spennumyndinni Time to Kill 
með stórstjörnunni Nicolas Cage 
og að handritsgerð bandarískr-
ar aðlögunar á The Eye sem móg-
úllinn Tom Cruise mun framleiða 
ásamt félaga sínum Paul Wagner. 
Leikstjórn hennar verður í hönd-
um tveggja næsta óþekktra leik-
stjóra, Frakkanna Davids Moreau 
og Xaviers Palud.

Úlfhildur tekur undir að aðdá-
endur hrollvekja horfi mikið til 
austurs og að aðstandendur kvik-
myndahúsa mættu gera meira af 
því að sýna myndir þaðan en ekki 
aðeins framleiðslu frá Bandaríkj-
unum. „Eins og margir hafa bent 
á ríkir ákveðin einhæfni í kvik-
myndahúsum almennt sem er 
næstum óskiljanleg miðað við vin-
sældir kvikmyndahátíða,“ segir 
Úlfhildur og áréttar að hún væri 
einnig til í að sjá fleiri myndir frá 
Suður-Ameríku en þarlendir leik-
stjórar hafa einnig verið að gera 
mjög eftirtektarverða hluti að 
undanförnu.

Áhugafólk um hryllingsmynd-
ir lætur þó varla nýjustu Pang-
myndina fram hjá sér fara og ekki 
spillir að á morgun er föstudagur-
inn þrettándi og því viðeigandi að 
láta hræða úr sér líftóruna.

Málhalt ofurkvendi og dvergur



„Making of“-myndin Wrath of Gods eða Reiði guð-
anna eftir Jón Gústafsson fékk áhorfendaverðlaun-
in á Kvikmyndahátíðinni í Oxford nýlega. Myndin 
lýsir þeim aðstæðum sem kvikmynd Sturlu Gunnars-
sonar, Bjólfskviða, var gerð við en kvikmyndagerð-
armennirnir þurftu að glíma við óblíð náttúruöfl og 
trega peningamenn. Þrátt fyrir að Bjólfskviða hafi 
fengið blendin viðbrögð á sínum tíma virðist mynd-
in um hana njóta mikillar hylli enda þykir hún varpa 
skemmtilegu ljósi á kvikmyndagerð í harðbýlu landi. 
Þá skemmir varla fyrir að aðalleikari Bjólfskviðu, 

Gerard Butler, kemur mikið fyrir í 
Reiði guðanna en hann leikur ein-

mitt aðalhlutverkið í kvikmynd-
inni 300, sem hefur verið að slá 

hvert aðsóknarmetið á fætur 
öðru.

Reiði guðanna verðlaunuð
Kvikmynda-
framleiðandinn
Harvey Wein-
stein segist 
vera að íhuga 
það alvarlega 
að skipta kvik-
myndinni The 
Grindhouse í 
tvennt. Mynd-
in hefur feng-
ið afleita dóma 
og skelfilega 
dræma aðsókn 
og Weinstein er 
reiðubúinn að beygja sig undir 
dóm áhorfenda. Myndin er reynd-
ar tvær í einni, Death Proof sem 
leikstýrt er af Quentin Taranti-
no og skartar Kurt Russell í að-
alhlutverki og hins vegar Planet 

Terror með Rose 
McGowan sem 
Robert Rodriguez 
gerir.

Weinstein seg-
ist sannfærður um 
að myndirnar eigi 
eftir að njóta sín 
betur sem tvær 
og telur vefsíðan 
Pagesix.com að 
þessi tilhögun 
komi sterklega til 
greina. „Ég held 
að fólk hafi ekki 

áttað sig á því hvað við vorum að 
gera, þetta var í raun tvær fyrir 
eina. Ég skil heldur ekki stærð-
fræði en vil gjarnan koma til móts 
við áhorfendur,“ lét Weinstein 
hafa eftir sér. 

Tarantino í tvennt



Danski bruggmeistarinn 
Jens Eiken kom til Íslands á 
dögunum. Einar Logi Vignis-
son ræddi við hann um 
Jacobsen-bjórinn sem kem-
ur á markað hér um næstu 
mánaðamót.

Íslendingar eru á góðri leið með 
að ná í skottið á hinum Norður-
löndunum í bjórdrykkju þótt enn 
sé einhver vegur að ná frænd-
um okkar Dönum. Ljós lagerbjór 
er um 99 prósent af sölunni en þó 
hefur sala á öli og öðrum bjórteg-
undum aukist hægt og bítandi. 
Í Evrópu er þessi þróun komin 
lengra og sífellt meiri áhugi og 
sala á gæðabjórum. Helst sá áhugi 
í hendur við aukinn áhuga á vínum 
og iðulega fylgist það að þeir sömu 
og komast á bragðið með góð vín 
vilja kynna sér flóknari bjór. 

Svokölluð örbrugghús eða 
míkróbrugghús hafa skotist upp 
eins og gorkúlur um alla álfuna. Í 
Danmörku einni eru slík brugghús 
hátt í hundrað. Bjórrisinn Carls-
berg stefnir að því að vera leiðandi 
í þessari þróun og stofnaði fyrir 
tveimur árum míkróbrugghúsið 
Jacobsen. Það er nefnt eftir stofn-
anda fyrirtækisins, J.C. Jacobsen, 
og þótti löngu tímabært að nafn 
hans væri dregið fram. Jacobsen 
skírði hið heimsfræga brugghús 
eftir Karli syni sínum og hæðinni 
sem brugghúsið stendur á. Hóla 
og hæðir kalla Danir berg og vöru-
merkið Carlsberg var fætt.

Það er alltaf gaman að hitta fólk 

sem hefur gríðarlega ástríðu fyrir 
starfi sínu. Talar um það af slík-
um ákafa að vonlaust er að hríf-
ast ekki með. Bruggmeistarinn 
Jens Magnus Eiken virkaði á mig 
eins og unglingur sem nýbyrjaður 
er í popphljómsveit þegar ég hitti 
hann fyrir nokkrum vikum. Jens 
er lyfjafræðingur að mennt sem 
lét drauminn rætast og gerðist 
bruggmeistari. Hann hafði mikinn 
áhuga á íslensku hráefni og þeim 
miklu möguleikum sem væru 
fyrir hendi hérlendis að búa til 
gæðabjór. „Ég nota hvönn í bjór-
ana mína, þið eigið nóg af henni,“ 
sagði Jens. Hann var staddur hér 
á landi til að kynna Jacobsen-bjór-
inn sem fást mun í vínbúðum frá 
1. maí en er þegar kominn í sölu 
á nokkrum betri veitingastöðum. 
Á veitingastaðnum Silfri á Hótel 
Borg voru haldnir Jacobsen-dagar 
þar sem settur var saman matseð-
ill þar sem mismunandi tegundir 
Jacobsen-bjórs rímuðu við réttina. 
„Við hugsum þennan bjór fyrst 
og fremst með mat. Það er mikil-
vægt að hafa það í huga þegar fólk 
smakkar bjórinn okkar. Hann er 
sterkur til að kalla fram öll helstu 
einkenni hráefnisins. Þetta er ekki 
bjór til að drekka í miklu magni 
heldur að njóta í rólegheitum.“ 

„Við búum til nokkrar ólíkar týpur 
til að para við mismunandi mat. 
Saaz Blonde er ljós bjór í belgísk-
um stíl þar sem við notum tékk-
nesku saaz humlana og hvönnina 
sem ég minntist á. Þetta er bjór 
sem hefur komið einstaklega vel 
út með íslenska fisknum og ræður 
vel við miklar sósur. Dökki bjór-

inn, Brown Ale, er ristaður og á 
vel við allan grillaðan mat. Margir 
hafa bent mér á að þessir bjórar 
gætu virkað vel með dæmigerð-
um íslenskum jólamat og þorra-
mat. Það væri gaman að fá að 
prófa þennan skrítna mat sem ég 
hef heyrt miklar sögur af. Sumt 
þekki ég frá Danmörku eins og 
hamborgarhrygginn og get stað-
fest að dökki bjórinn á einstaklega 
vel við hann. Reyndar skiptir nor-
ræn matarmenning mjög miklu 
máli fyrir framgang bjórsins á al-
þjóðavettvangi því Norðurlöndin 
eru orðin mjög þekkt fyrir gæði 
í matreiðslu og norræna veitinga-
staði má finna í öllum helstu stór-
borgum Vesturlanda.“ 

Jens segist fá mjög frjálsar 
hendur hjá Carlsberg og að mik-
ill metnaður ríki hjá fyrirtækinu. 
„Þetta verður aldrei nein massa-
framleiðsla og það vita stjórn-
endur. Og gæðin skipta gríðar-
lega miklu máli fyrir ímynd fyr-
irtækisins. Enda hafa allir glaðst 
yfir þeim feiknarlega góðu mót-
tökum og gagnrýni sem bjór-
inn hefur fengið, t.d. hjá hinum 
fræga enska bjórrýni Michael 
Jackson. Hann benti mér í sam-
tali á mikilvægi tilraunastarf-
semi og að opna huga fólks fyrir 
ólíkum tegundum bjórs. Ég reyni 
að prófa mig eins mikið áfram 
og mér er unnt og starfa tölu-
vert með öðrum míkróbrugghús-
um í Danmörku. Við eigum okkar 
eigin samtök og vinnum saman 
að gæðastöðlum og fræðslu en 
það er gífurlega mikilvægt í jafn 
viðkvæmri framleiðslugrein að 
gæðin séu í lagi.“ 

Suður-afrískar kanónur

Borðar skjaldbökur en ekki lifur

Kanonkop er eitt frægasta vínhús Suður-Afríku þótt ekki sé það stórt. 
Þau fjögur vín sem fyrirtækið framleiðir komu á markað hér nýverið. 
Langt er um liðið síðan ég hef fagnað jafn innilega nýju innleggi í vín-
flóruna hérlendis. Vínin eru aldeilis frábær og vonandi taka íslenskir 
vínáhugamenn þeim fagnandi til að þau haldist inni í vínbúðum. Það 
gæti reynst þrautin þyngri því vínin eru ekki ódýr og það hafa verið 
örlög flestra samlanda þeirra sem kosta mikið meira en þúsundkall 
að detta úr hillum vínbúðanna eftir nokkra mánuði. Mörg ódýr suður-
afrísk vín hafa náð miklum vinsældum hér á landi. Þannig er Drostdy-
Hof mest selda kassavínið. En dýrari vínin hafa átt erfiðara um vik 
og ekki náð að kveikja í vínáhugamönnum. Mörgum þykja þau gróf 
og meiri um sig en góðu hófi gegnir. Kanonkop gæti breytt þessari 
mynd. Vínin eru afar fínleg og evrópsk í stíl enda yfirlýst markmið 
fyrirtækisins að vera álitið svar Suður-Afríku við fremstu vínhúsum 
Bordeaux sem flokkuð eru í fyrsta yrki.

Ekki verður annað sagt en að Kanonkop sé með fókusinn í lagi. 
Framleiðir aðeins fjögur rauðvín. Kanonkop Kadette (1.680 kr.) er 
ágætur byrjunarreitur. Blanda þar sem pinotage er ríkjandi. Pinotage 
er höfuðþrúga Suður-Afríku. Blendinsþrúga sem var búin til fyrir 
tæpri öld, bræðingur pinot noir og cinsaut. Vín úr henni eru jafnan 
djúprauð, kröftug og heit. Sumum finnst þau minna á brennt gúmmí, 
á jákvæðan hátt þó. Vín úr pinotage eru ekki allra. Vinkona mín Dom-
inique Plédel Jónsson, skólastjóri Vínskólans, er ekki 
mikill aðdáandi pinotage en segir Kanonkop Pinotage 
(2.690 kr.) besta vín úr þrúgunni sem hún hafi smakk-
að. Get ég tekið undir þau orð. Var ekki síður hrifinn 
af Kanonkop Cabernet Sauvignon (2.690 kr.), en leikni 
Afríkumannanna með þá þrúgu er einstök og ekki oft 
nægur gaumur gefinn í allri pinotage-umfjölluninni. 
Flaggskipið er svo Kanonkop Paul Sauer (2.980 kr.). 
Klassísk Bordeaux-blanda sem gagnrýnendur halda 
ekki vatni yfir. Einn aðdáandi er Einar Thoroddsen vín-
læknir, sem telur vínið það fremsta úr álfunni.

Kanonkop er fjölskyldufyrirtæki og heldur 
nú fjórða kynslóðin um taumana. Er staðsett í 
Stellenbosch, einu helsta vínræktarsvæði lands-
ins. Nafnið er dregið af hæð sem gnæfir yfir vín-
ekrurnar og mætti íslenska sem „Hólkahóll“. 
Þar var hleypt af fallbyssu fyrr á tíð þegar skip 
sáust stefna á Höfðaborg. Streymdu þá bændurn-
ir úr héraðinu til borgarinnar að selja sjómönn-
um varning sinn.

... að blanda sítrónusafa og vatni í skál og 
láta það rúlla í örbylgjuofninum í stutta 
stund. Hann mun ilma eins og nýr.
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Franski rithöfundurinn Alain 
Robbe-Grillet er væntanlegur til 
landsins síðar í mánuðinum. Hann 
verður gestur frönsku menning-
arhátíðarinnar Pourquoi pas? 
sem nú stendur yfir en skáldið 
mun halda fyrirlestur í Háskóla 
Íslands 20. apríl og síðan verður 
forsýning á kvikmynd Grillet dag-
inn eftir þar sem hann mun ræða 
við áhorfendur um myndina.

Torfi Tulinius, prófessor í frönsku 
og miðaldabókmenntum við Há-
skóla Íslands, þekkir vel til skálds-
ins Alain Robbe-Grillet og er ágæt-
is vinur þeirra hjóna. „Robbe-Grill-
et er eitt fremsta skáld Frakka og 
var einn af forvígsmönnum skálda-
stefnunnar „nouveau roman“ eða 
„nýsögunnar,“ útskýrir Torfi. 
„Hann var talsmaður þessa hóps 
skálda í Frakklandi sem brutust 
fram á sjónarsviðið snemma á 
sjötta áratugnum og höfðu mikil 
áhrif á skáldsöguna. Og Grillet var 
fremsti maður í víglínunni þrátt 
fyrir að vera yngsti meðlimur-
inn í hópnum,“ bætir prófessorinn 
við. „Markmið þeirra var fyrst og 
fremst að koma á sömu formbreyt-
ingu í skáldsögunni og hafði orðið í 
ljóðlistinni skömmu áður,“ útskýr-
ir Torfi. „Þetta þótti nýstárlegt og 
erfið lesning en átti líka að vera 
það enda er það sem er nýtt oft erf-
itt,“ bætir Torfi við. Hann segir 
að þá hafi þeir orðið mjög frægir 
en lítið lesnir en í dag hafi dæmið 
snúist við.„Nú eru þeir ekki sömu 

frægðarpersónurnar en 
mikið lesnir og kennd-
ir við alla stærstu há-
skólana.“

Robbe Grillet og kona hans 
Catherine hafa verið áberandi í 
frönsku menningar- og þjóðlífi 
síðastliðna áratugi og þá ekki síst 
fyrir frjálslynt viðhorf sitt gagn-
vart kynlífi og öllu sem því teng-
ist. Hefur Catherine meðal ann-
ars skrifað umdeildar greinar 
þar sem hún mælir fyrir lögleið-
ingu vændis. „Jú, þau hafa lagt 
ákveðna rækt við frábrigði af 
venjulegri kynhegðun og það er 
mjög auðvelt að sjá hversu upp-
tekinn Robbe-Grillet er af sam-
bandi kynlífs og ofbeldis í verk-
um sínum,“ útskýrir Torfi. Hann 
bætir því við að þetta sjáist ef til 
vill hvað best í þeim kvikmynd-
um sem Robbe-Grillet hefur gert. 
Að mati Torfa er Robbe-Grillet 
reyndar jafnmikill frumherji í 
kvikmyndagerð og skáldsögunni. 
„Hann ætlar að sýna C’est Grad-
iva qui vous appelle sem er nýj-
asta verk hans og þar má glöggt 
sjá þetta samhengi kynlífs og of-
beldis,“ útskýrir Torfi en þetta 
ku vera í fyrsta skipti sem mynd-
in er sýnd fyrir utan kvikmynda-
hátíðina í Feneyjum. „En hann er 
hins vegar algjörlega andsnúin 
því að fólk sé beitt ofbeldi held-
ur segir að þetta séu sviðsetning-
ar á valdbeitingu þar sem tveir 
þátttakendur taka þátt af fúsum 
og frjálsum vilja af því að þeir 
fá eitthvað út úr því,“ útskýrir 
Torfi. „Að mati Robbe-Grillet er 
það sem sumir kalla klám erótík 
í hans augum og svo öfugt.“

Hrifinn af sambandi 
kynlífs og ofbeldis

Það er skammt stórra högga 
á milli í ástarmálum söngv-
arans Justin Timberlake. 
Hann hefur verið orðaður 
við ófáar fegurðardísirn-
ar síðan hann hætti með 
Cameron Diaz og er iðulega 
úti á lífinu. 

Síðasta stúlkan sem Justin 
Timberlake var orðaður við er 
leikkonan Jessica Biel. Í síðustu 
viku sást til þeirra í partíi á Mal-
ibu þar sem þau kysstust og föðm-
uðust fyrir allra augum. Þetta var 
á föstudaginn langa í afmælis-
veislu sameiginlegs vinar þeirra. 
Justin og Jessica mættu saman til 
veislunn- ar hönd í hönd.

„Ef Jessica stóð og talaði við 
vinkonur sínar kom Justin allt-
af til hennar, kyssti hana á háls-
inn og þau enduðu í innilegum 
faðmlögum,“ sagði heimildarmað-
ur úr partíinu í viðtali við tíma-
ritið US Weekly. Þetta er ekki í 
fyrsta skipti sem sögur af sam-
bandi þeirra fara af stað. Skömmu 
eftir að Justin hætti með Camer-
on Diaz sást til þeirra að daðra við 
hvort annað í partíi sem söngvar-
inn Prince hélt eftir Óskarsverð-
launahátíðina. Skömmu seinna 
fóru þau saman í skíðaferðalag. 
Justin og Jessica neituðu á þeim 
tíma að þau væru par.

Eftir þetta skellti Justin sér á 
stefnumót með hinni sjóðheitu 
leikkonu Scarlett Johansson. Var 
strax talað um að þar færi heitasta 
parið í Hollywood. Á sama tíma 
fór Jessica Biel á nokkur stefnu-
mót með leikaranum Ryan Reyn-
olds, en þau léku saman 
í kvikmyndinni Blade: 
Trinity. Þessum sam-
böndum tveimur lauk 
þó snögglega.

Nú er Justin sem sagt 
aftur farinn að gera 

sér dælt við Jess-
icu Biel en dram-
atíkinni lýkur 
ekki alveg með 
því. Þau Ryan 
Reynolds og 
Scarlett Johans-
son láta þetta 
nefnilega ekki 
ganga yfir sig. 
Sama kvöld og 
Justin og Jess-
ica kysstust í 
afmælisveislu

fóru þau Ryan og Scarlett á róm-
antískan veitingastað í New York 
og létu mjög vel að hvort öðru. 
„Þau eru klárlega saman,“ sagði 
einn gestanna á veitingastaðnum. 
Þannig er nú lífið í henni Holly-
wood.

Katie Holmes mætti með dótt-
ur sína Suri í kvikmyndaver í síð-
ustu viku. Í kjölfarið ganga sögur 
um að hún og Tom Cruise hygg-
ist láta dótturina birtast á hvíta 
tjaldinu innan tíðar. Katie mætti í 
Silvercup-stúdíóið þar sem marg-
ar prufuupptökur eru gerðar. „Það 
er ekkert frágengið enn, meðan 
Katie var í prufum passaði barn-
fóstra dótturina,“ sagði heimildar-
maður New York Daily News. 
Dóttirin Suri verður eins árs í 
næstu viku.

Suri á 
hvíta tjaldið



„Verulega ljótt og ærumeiðandi er að 
bendla menn að ósekju við svo alvarleg-
an glæp. Lögreglan lítur þetta alvarlegum 
augum og segir mig verða að spyrna við 
fótum,“ segir Ásgeir Davíðsson, sem betur 
er þekktur sem Geiri á Goldfinger.

Vísir birti 19. mars síðastliðinn frétt 
undir fyrirsögninni „Geiri Goldfinger 
kærður fyrir líkamsárás“. Í fréttinni segir 
ónefndur leigubílstjóri Geira hafa misst 
stjórn á sér, hótað sér og kýlt ítrekað í and-
litið.

Lögmaður Geira, Brynjar Níelsson hrl., 
leggur fram kæruna í nafni Geira en hún 
er tvíþætt. Í fyrsta lagi er leigubílstjór-
inn Jón Halldórsson kærður fyrir rangar 
sakargiftir. Í öðru lagi er farið fram á að 
gefið verði upp hver sá er sem kallar sig 
GunnarBest hjá Vísi.is og setti fram at-
hugasemd við fréttina á Vísi. Sá segir af 
grunsemdum sínum þess efnis að Geiri sé 

viðriðinn hvarf Valgeirs Víðissonar sem 
saknað var árið 1994 og hefur ekki fundist.

Geiri segir þetta út í hött en lítur ásakanir 
um kjaftshöggið alvarlegri augum. „Ég er 
ekki vanur að ganga um og kýla menn. Ég 
er alinn upp hjá góðu fólki og var kennt að 
hvorki ljúga né stela. Hvað þá kýla menn. 
Þetta fólk myndi snúa sér við í gröfinni ef 
það vissi hvað væri í gangi núna.“

Þórir Guðmundsson, ritstjóri Vísis, segir 
fyrirliggjandi að ef dómstólar vilji fá að 
vita hver standi á bak við nöfn á spjallþráð-
um og á athugasemdakerfum muni Vísir 
gera sitt besta til að veita þær upplýsingar.

„Hins vegar er ekki víst að hægt sé að 
finna viðkomandi. Menn skrá sig þarna inn 
og eru ekki endilega að gefa upp nöfn og 
kennitölur þannig að hægt sé að rekja það,“ 
segir Þórir.

„Ég óttast ekki þessa kæru hans,“ segir 
Jón leigubílstjóri og stendur við framburð 

sinn, þann sem Vísir birti. Jón segir að 
rannsókn á kæru sinni sé ekki lokið og hann 
hafi enn frest til að leggja fram bótakröfu. 
Jón segist jafnframt hafa undir höndum 
áverkavottorð.

Aðspurður hvernig á þessum ýfingum 
standi segir Jón þær tengjast vini sínum, 
Viðari Má Friðfinnssyni, fyrrverandi starfs-
manni Geira á Goldfinger. Hann hafi verið 
rekinn af Goldfinger fyrir að vera í sam-
bandi við súludansmey, en tekið við sem 
framkvæmdastjóri á súlustaðnum Bóhem. 
Á hann verið ráðist af tveimur grímuklædd-
um mönnum á síðasta ári og telur Jón Geira 
tengjast þeirri árás. Geiri hafnar því hins 
vegar alfarið og segist hafa þá verið í New 
York með konu sinni.

Eftir að Fréttablaðið talaði við Vísismenn 
vegna vinnslu þessarar fréttar var svo búið 
að taka niður athugasemdir við veffréttina.

Geiri á Goldfinger ósáttur og kærir á móti

Breska leikkonan Keira Knightley 
lifir í ótta þessa dagana því fimm 
karlmenn ofsækja hana og elta 
hvert sem hún fer. „Ég er ótrú-
lega hrædd,“ segir Keira enda veit 
hún ekkert um hversu hættulegir 
þessir óðu aðdáendur hennar eru. 
„Fimm menn elta mig og ég veit 
ekki hvort þeir eru nauðgarar eða 
eitthvað annað. Ég er dauðhrædd 
á hverjum degi.“

Keira hrædd 
um líf sitt

Paris Hilton virðist eiga ákaflega 
bágt með að haldast á vinum en 
nýjasta vinkona 
hennar á það 
kannski sameig-
inlegt með Paris 
að vera ekki við 
eina fjölina 
felld … hvað 
starf varð-
ar. Paris sást 
nefnilega í 
hrókasam-
ræðum við 
klámmynda-
leikkonuna
Jennu Jameson 
í afmæli þeirr-
ar síðarnefndu 
á hóteli í Las 
Vegas. 

Hvort Hilt-
on-erfinginn

hafi verið að þiggja góð 
ráð frá Jameson skal 
ósagt látið en fyrirsæt-

an varð fyrir því óláni 
að kynlífsmyndband 

hennar og Rick Sol-
omon lak út á netið 
og skákaði meðal 

annars öllu því nýj-
asta í klámiðnaðin-
um þá í smásölu.

Breska blað-
ið The Sun birt-
ir myndir úr af-

mælinu og má þar 
meðal annars sjá 
Lukas Rossi í góðu 
stuði með Jennu 
en hann ættu Ís-
lendingar að kann-
ast vel við úr sjón-
varpsþáttunum

Rock Star: Supernova 
þar sem Magni „okkar“ 
Ásgeirsson sló í gegn.

Jenna ný vin-
kona Parísar

UNGFRÚ REYKJAVÍK
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FRÁ DANNY BOYLE
LEIKSTJÓRA 28 DAYS LATER
OG  TRAINSPOTTING KEMUR

SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

FRÁ DANNY BOYLE
LEIKSTJÓRA 28 DAYS LATER
OG  TRAINSPOTTING KEMUR

SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

ANNAR ÞESSARA
TVEGGJA

HEFUR
HEILA

Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 5.45, 8 og 10.15
THE ILLUSIONIST     kl. 8 og 10.15

SUNSHINE  kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 5, 7, 9 og 11
MR. BEAN´S HOLID. SÝND Í LÚXUS kl. 5, 7, 9 og 11
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 4
TMNT           kl. 4, 6, og 8 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER SÍÐUSTU SÝNINGAR          kl. 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE SÍÐUSTU SÝNINGAR        kl. 3.50 B.I. 7 ÁRA

HOT FUZZ         kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 8 og 10
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA

,,MAGNÞRUNGINN SPENNUTRYLLIR OG 
SJÓNARSPIL SEM GEFUR EKKERT EFTIR''

VJV, TOPP5.IS

Þá er hún komin, fyrsta plata 
spilltu ofurstjörnunnar Silviu 
Night sem átti hug og hjörtu ís-
lensku þjóðarinnar stóran hluta 
ársins í fyrra. Það gæti orðið erf-
itt að endurvekja áhugann á Sil-
viu blessaðri eftir Eurovision-
óverdósið, en dveljum ekki við 
það heldur snúum okkur að tón-
listinni á plötunni. 

Goldmine er unnin í Hafnar-
firði, Reykjavík og Los Angeles. 
Aðalmaðurinn á bak við vinnslu 
plötunnar er Sölvi Blöndal, fyrr-
um aðalsprauta Quarashi, en Birg-
ir Örn Steinarsson og Sveinbjörn 
Bjarki Jónsson eiga líka stóran 
þátt í gerð hennar. Sölvi og Birgir 
Örn semja flest lögin í samein-
ingu, en platan er hljóðblönduð 
af Warren Riker, sem hefur unnið 
með mörgum af stærstu tónlistar-
mönnunum vestanhafs, til dæmis 
Michael Jackson, Fugees, Santana 
og Arethu Franklin. Hann er þre-
faldur Grammy-verðlaunahafi. 
Fleiri góðir listamenn 
leggja plötunni lið, til 
dæmis Þórir Baldursson 
sem sér um strengja-
útsetningar í nokkr-
um lögum og DJ Dice 
sem spilar á plötuspil-
ara.

Tónlistin á Goldmine er 
mikið unnið nútímapopp. 
Það heyrist að það hefur 
mikið verið nostrað við 
lögin. Taktarnir hjá 
Sölva eru margir flottir 
og eftir því sem maður 
hlustar oftar uppgötvar 
maður fleiri skemmtileg 
smáatriði sem setja svip 
á einstaka lög. Ágústa 
Eva skilar sínu líka ágæt-
lega. Vandamálið við plöt-
una er hins vegar sjálfar 
lagasmíðarnar. Þær eru 
ekki upp á marga fiska. 
Það eru að vísu nokk-
ur sæmileg lög. Thank 
You Baby venst vel, 
titillagið Goldmine er 
OK og ballaðan hans 
Magnúsar Þórs Sig-
mundssonar Snow-
flake er alveg í lagi 

líka, en önnur lög eru 
vond. Og það gengur 
ekki í popptónlist þó 
að það geti alveg virk-

að t.d. í hiphoppi og 
danstónlist þar sem 

lögmálin eru önnur 
og allt stendur 
ekki og fellur með 
lagasmíðunum.

Og þess vegna 
sitjum við uppi 
með þessa þver-

sagnakenndu stað-
reynd: Goldmine er 

ein metnaðarfyllsta 
poppplata sem gerð 
hefur verið hér á landi. 
Það er meiri fram-
sýni og hugmynda-
auðgi á henni heldur 
en þorranum af ís-
lenskum poppplöt-
um, en samt virk-
ar hún engan veg-
inn af því að lögin 
sjálf eru vonlaus. 
Synd.

Metnaðurinn dugir ekki
Þrátt fyrir að aðeins sé vika 
síðan nýjasta plata þeirra kom 
út eru meðlimir hljómsveitar-
innar Kings of Leon þegar farn-
ir að semja efni á næstu plötu. 
Söngvarinn Caleb Followill upp-
lýsir á vef NME að hann sé þegar 
byrjaður að semja lög en textarn-
ir bíði betri tíma.

„Það eru komin ný lög en ég 
læt textana bíða. Ef maður semur 
þá er hætt við að við förum strax 
að spila lögin á tónleikum. Það er 
heilt ár síðan við kláruðum nýju 
plötuna og síðan höfum við bara 
beðið eftir að plötufyrirtækið 
gæfi hana út. Þess vegna erum við 
tilbúnir að semja nýtt efni,“ segir 
hann.

Nýja platan, Because of the 
Times, hefur fengið góðar viðtök-
ur og fór til að mynda beint í efsta 
sæti breska breiðskífulistans. 
Followill er nokkuð ánægður með 
hana: „Ég hlustaði á hana um dag-
inn í fyrsta skipti síðan við kláruð-
um upptökurnar. Hún hljómaði vel 
og ég var stoltur af henni.“

Strax byrjaðir á næstu plötu

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG VANA
VERKAMENN?
Höfum milligöngu um að útvega 
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins 

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS



Sýnd í Háskólabíói Sýnd í Háskólabíói

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

WILD HOGS kl. 5:50 - 8 - 10:20 b.i 7

300. kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.16

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 - 8 - 10:20   Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 3:40 Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 - 8 - 10:10   Leyfð

MR. BEAN VIP kl. 4 - 6 - 8 - 10:10   

HOT FUZZ kl. 8 - 10:30   B.i.16

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

ROBINSON FJÖLSKYLDAN ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

MEET THE ROBINSSON  ENSKU Tali kl. 8:10 - 10:20 Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

300. kl. 8 - 10:30 B.i.16

NORBIT kl. 5:50 Leyfð

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

MR. BEAN´S HOLIDAY kl.   6 - 8 Leyfð

300 - SÍÐUSTU SÝNINGAR! kl. 10 B.i. 16

MEET THE ROBINSSON kl. 6 Leyfð

WILD HOGS kl.   8 - 10 Leyfð

Háskólabíó
  

THE GOOD GERMAN  kl. 8 B.i.16

TELL NO ONE kl. 5:40

LADY CHATTERLEY kl. 8

HORS DE PRIX kl. 5:50    

BECAUSE I SAID SO kl. 6 - 8:15 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 5:40 - 8  Leyfð

WILD HOGS  kl.  10:20 b.i 7

300. kl. 10:20 B.i.16

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

DIANE KEATON MANDY MOORE

BESTA MAMMA Í HEIMI GETUR LÍKA 
VERIÐ ERFIÐASTA MAMMA Í HEIMI.

Ný GRíMYND FRá SömU OG 
GERðu SHAUN OF THE DEAD.

...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 8 - 10 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 Leyfð

THE HITCHER kl. 10:10 B.i. 16

„FYNDNASTA SPENNUMYND áRSINS” - GQ

LIB TOPP5.IS

HJ MBL

VIJ BLAÐIÐ

GBG KVIKMYNDIR.COM

Fyrir tæpum tveimur áratugum 
sat ég ásamt eldri bróður mínum 
uppi í sófa og kvartaði sáran yfir 
því að fá ekki að leigja mynd-
bandsspólu. Foreldrarnir hugðust 
bregða undir sig betri fætinum 
og fylgjast með kosningaúrslitum 
en okkur bræðrunum var gert 
að horfa á einhvern „ensk-
an gamanþátt með dósahlátri“. 
Varla var þó liðin mínúta áður en 
hláturinn hafði tekið öll völd. Áður 
en ég vissi af lá öll fjölskyldan í 
krampakasti á gólfinu yfir furðu-
legu háttalagi undarlegs manns á 
skjánum, Mr. Bean. Og hver gæti 
gleymt því þegar Mr. Bean rotar 
sjálfa drottninguna, sofnar í kirkju 
eða reynir að svindla á prófi?

Þetta hugarfóstur Rowans At-
kinson heillaði heimsbyggðina 
svo um munaði á þessum tíma. 
Og Atkinson, sem hafði kitlað 
hláturtaugarnar með Black Adder 
nokkrum árum áður, varð að stór-
stjörnu. Réttara væri að segja að 
Mr. Bean hefði orðið að þessari 
stórstjörnu. Hvíta tjaldið krafð-

ist krafta hans og fyrir tíu árum 
kom út fyrsta myndin, Mr. Bean: 
The Movie. 

En hvort Atkinson sé að verða 
blankur skal ósagt látið því nú 
hefur nýrri mynd um þennan ein-
feldning skolað á land. Að þessu 
sinni fer hann í frí til Cannes á 
sama tíma og hin merka kvik-
myndahátíð er haldin við strendur 
Miðjarðarhafsins. Bean tekur að 
sér rússneskan dreng sem verð-
ur viðskila við föður sinn sökum 
óheppilegra krafna Mr. Bean um 
myndatöku af sjálfum sér. Og á 
vegi þeirra verða sjálfhverfur 
leikstjóri og frönsk leikkona sem 
dreymir um frægð og frama.

Því miður tekst Atkinson ekki að 
galdra fram sömu hlátursköst og 
áður. Mr. Bean‘s Holiday sannar í 
raun hið fornkveðna; það er ekki 
hægt að segja sama brandarann 
aftur og aftur og aftur... og aftur. 
Smáfólkið gæti þó haft gaman af 
heimskulegum uppátækjum Eng-
lendingsins sérlundaða en það 
er ofsögum sagt að myndin sé 

fyndin. Og kannski er heiti mynd-
arinnar forleikur að því sem koma 
skal: gott frí hjá Mr. Bean. 

Tími kominn á frí hjá Mr. Bean

Nýr tónleikastaður verður opnaður 
í miðbæ Reykjavíkur hinn 23. júní 
næstkomandi. „Þetta verður þrjú 
hundruð manna staður á tveimur 
hæðum í porti við Hafnarstrætið,“ 
segir Gylfi Blöndal, sem sér um að 
skipuleggja tónleikadagskrá stað-
arins.

„Þetta er gamalt timbur-
hús sem er búið að gera upp 
og það verður mjög falleg-
ur og sérstakur hljómur 
þarna eins og er gjarnan 
í svona gömlum timbur-
húsum,“ segir Gylfi. Mikil 
þurrð hefur verið á tónleika-
stöðum í Reykjavík eftir að 
Grand Rokk og Gaukur 
á Stöng ákváðu að 
snúa sér að íþrótt-
um þannig að 
þetta mun ef-
laust gleðja 
marga. „Þetta 

verður fullkomin stærð fyrir 
flesta reykvíska tónleika. Ekki of 
stórt og ekki of lítið. Svo stefn-
um við líka á að flytja inn spenn-
andi erlendar hljómsveitir sem 
eru ekki svo stórar að þær fylli 
Höllina eða Nasa. Svona svipað 

og Kiddi í Hljómalind var að 
gera „í gamla daga“. Það er 
margt spennandi í bígerð. 
Við ætlum jafnvel líka að 
hafa útitónleika í portinu 
á laugardögum.“ Áhuga-
samar hljómsveitir mega 
hafa samband við Gylfa 

því planið er að hafa tón-
leikadagskrána skipulagða 

vel fram í tímann.

Nýr tónleikastaður 
í miðbænum



Haukar og FH vilja fá úrslitakeppnina aftur

HHááddeeggiissffuunndduurr ÍÍSSÍÍ
fföössttuudd.. 1133.. aapprriill kkll.. 1122..0000

Viðar Halldórsson Sviðsstjóri íþróttafræðisviðs
HR fer yfir niðurstöður rannsóknarinnar Ungt fólk 2006 í E-sal 
íþróttamiðstöðvarinnar í Laugardal.  Allir velkomnir.

Frekari upplýsingar má finna á 

www.isi.is

 Lokaúrslit Iceland Ex-
press deildar karla halda áfram 
í kvöld þegar KR tekur á móti 
Njarðvík í DHL-höllinni og hefst 
leikurinn klukkan 20.00. 

Njarðvík vann fyrsta leik-
inn 99-78 þar sem Njarðvík vann 
lokaleikhlutann 29-6. Undanfarin 
tvö ár hefur Njarðvík tapað leik 
tvö í einvígjum þar sem þrjá leiki 
hefur þurft að vinna og nú er að 
sjá hvort sú hefð haldist. 

Njarðvík skoraði 52 stig úr teig 
í síðasta leik og komst 28 sinnum 
á vítalínuna og KR-ingar þurfa 
fyrst og fremst að verja teiginn 
sinn betur í kvöld.

Heimamenn í KR eru undir í 
þriðja sinn í úrslitakeppninni og 
vita því vel hvað þarf til að koma 
sér aftur inn í seríuna.

Njarðvík tapar 
alltaf leik tvö

AC Milan og Liverpool 
komust í gær í undanúrslit Meist-
aradeildar Evrópu. Liverpool 
keppir við Chelsea alveg eins 
og fyrir tveimur árum þegar fé-
lagið fór alla leið og vann Meist-
aradeildina. AC Milan mætir 
Manchester United. AC Milan og 
Liverpool spila seinni leikinn á 
heimavelli.

Það var löngu ljóst að Liver-
pool færi áfram eftir 3-0 útisig-
ur en staðan var hvergi nærri 
eins góð hjá Mílanó-mönnum sem 
voru á erfiðum útivelli.

AC Milan varð að skora eftir 2-
2 jafntefli á heimavelli sínum í 
fyrri hálfleik. Bayern München 
var líklegt til afreka í upphafi 
leiks en eftir að AC Milan skor-
aði tvö mörk með stuttu millibili 
þá gat ítalska liðið dottið aftur 
á völlinn og haldið aftur af hug-
myndasnauðum sóknum þýska 
liðsins.

Hollendingurinn Clarence See-
dorf sýndi snilli sína á fjögurra 
mínútna kafla í fyrri hálfleik og 
sannaði það af hverju þessi gam-
alreyndi leikmaður er enn að spila 
með einu besta liði Evrópu. Fyrst 
fékk hann sendingu frá Brasil-
íumanninum Kaka og afgreiddi 

boltann laglega í markið. Síðan 
stakk hann boltanum skemmti-
lega inn fyrir vörnina á „besta 
vin Bayern München“, Filippo 
Inzaghi, sem skoraði af öryggi 
sitt sjötta mark gegn þýska lið-
inu í Meistaradeildinni. 

„Manchester United er sterkt 
lið en við erum ánægðir með að fá 
að mæta þeim því við áttum fyrir 
þennan leik minni möguleika en 
Bayern að komast áfram. Við 
unnum þá tvisvar fyrir tveimur 
árum og það hjálpar okkur eins 
að eiga seinni leikinn á heima-
velli,“ sagði Carlo Ancelotti, 
þjálfari AC Milan.

Peter Crouch tryggði Liver-
pool 1-0 sigur á PSV Eindhvov- en með marki um miðjan seinni 

hálfleik. Markið skoraði hann 
eftir sendingu frá Robbie Fow-
ler, sem var fyrstur að átta sig 
eftir að Gomes, markvörður PSV, 
hafði bjargað því að varnarmað-
ur hans skoraði sjálfsmark. 

Liverpool hafði öll spilin á sinni 
hendi og eftir að PSV varð manni 
færra þegar 26 mínútur voru til 
leiksloka var aðeins spurning um 
hvort Liverpool tækist að ná inn 
sigurmarkinu. Það tókst þremur 
mínútum síðar og Liverpool gat 
síðan bætt við mörkum á loka-

kaflanum en það tókst þeim ekki. 
„Þetta var kannski ekki áhorf-

endavænn leikur en við kláruð-
um þetta verkefni. Við vorum 
búnir með mestu vinnuna í fyrri 
leiknum og þetta snerist bara um 
tryggja okkur áfram. Það verður 
mjög sérstakt að mæta Chelsea. 
Við höfum mætt þeim áður og 
vonandi verður sama niðurstaða 
núna og þá,“ sagði Peter Crouch 
eftir leikinn en hann er sáttur 
við frammistöðu sína í Meistara-
deildinni.

AC Milan og Liverpool tryggðu sér sæti í undanúrslitum og bættust í hóp Manchester United og Chelsea. 
Ítalska liðið sótti 2-0 sigur til München á sama tíma og Peter Crouch tryggði Liverpool 1-0 sigur á PSV.

 Úrslit leikja í DHL-
deild karla í gærkvöldi þýða að 
Haukar standa einkar vel að vígi 
í fallbaráttunni síðustu tvær um-
ferðirnar. Bæði Fylkir og ÍR töp-
uðu en Haukar unnu átta marka 
sannfærandi sigur á Stjörnunni. 
Það þýðir að Haukar eru tveimur 
stigum frá fallsæti þegar einung-
is tvær umferðir eru eftir.

„Það er vissulega plús að úr-
slit annarra leikja voru okkur 
hagstæð en við verðum fyrst 
og fremst að hugsa um okkur. 
Þetta er afar langþráður sigur 
hjá okkur en hann er sá fyrstu á 
þessu ári,” sagði Páll Ólafsson, 
þjálfari Hauka, eftir leik. „Við 
megum því þakka fyrir að vera 
ekki í verri stöðu en við erum í 
dag. Við höfum svo sem verið að 
spila fína leiki en það hefur vant-
að að klára allar 60 mínúturnar. 
Það tókst í kvöld og við unnum 
frábæran sigur.“

Stjarnan hafði eins marks for-
ystu í fyrri hálfleik en það var 
fyrst og fremst að þakka góðri 
vörn og markvörslu Roland Er-
adze. En eins og hendi væri veif-
að skelltu Haukar sinni vörn í lás 
í síðari hálfleik og um leið hætti 
Roland nánast alfarið að verja 
skot á hinum enda vallarins.

Haukar unnu fyrstu tíu mínút-
ur síðari hálfleiks með sex mörk-
um gegn einu og var það nóg for-

skot til að byggja sigurinn á. Jón 
Karl Björnsson og Árni Þór Sig-
tryggsson röðuðu inn mörkunum 
og gáfust Stjörnumenn á endan-
um hreinlega upp. 

„Við kláruðum færin okkar 
betur í seinni hálfleik enda var 
Roland að verja óþarflega mörg 
skot okkar í þeim fyrri. En seinni 
hálfleikur var betri hjá okkur en 
sá fyrri, við bjuggum okkur til 
betri færi og varnarleikurinn var 
gríðarlega sterkur. Mér fannst 
líka Björn Ingi standa sig mjög 
vel í markinu.“

Sérstaka athygli vakti innkoma 
Jón Karls en hann lék við hvern 
sinn fingur, skoraði mörk í öllum 

regnbogans litum. „Hann hefur 
ekki fengið mikil tækifæri að und-
anförnu og vildi greinilega sýna 
að hann eigi heima í byrjunar-
liðinu. Kannski voru það mistök 
að nota hann ekki meira en hann 
virtist vera með Roland gjörsam-
lega í vasanum,“ sagði Páll.

Hann er þó varkár fyrir loka-
sprettinn í deildinni þó útlit-
ið sé gott. „Það eru þrátt fyrir 
allt tvær umferðir og það hlakk-
ar ekkert í okkur. Það er gott að 
vinna leik og það eykur sjálfs-
traustið í liðinu. Við eigum eftir 
að mæta HK og Val og það eru lið 
sem við getum vel unnið.“

Haukar fóru langt með að 
bjarga sæti sínu í efstu deild

 Akureyringar komu fíl-
efldir til leiks gegn slöku liði Fylk-
is á heimavelli sínum á Akureyri í 
gær. Heimamenn komust í 5-0 og 
litu aldrei til baka á meðan hug-
myndasnauðir Fylkismenn sýndu 
lítil sem engin tilþrif. Akureyring-
ar unnu sannfærandi 31-22 sigur 
og styrktu stöðu sína þar með í 
harðri fallbaráttu þegar aðeins 
tvær umferðir eru eftir.

„Ég bjóst ekki við svona stór-
um sigri en þetta var mjög sann-
færandi. Við sýndum allar okkar 
bestu hliðar í þessum leik. Við 
hleyptum þeim full nálægt okkur 
í fyrri hálfleik en bættum allt-
af í þegar þeir voru að ná okkur,“ 
sagði Sævar Árnason, þjálfari Ak-
ureyrar, eftir leikinn.

Staðan í hálfleik var 14-10 en 
yfirburðir Akureyringa voru al-
gjörir í síðari hálfleik. Góð vörn 
skapaði mörg hraðaupphlaup á 
meðan Arnar Jón Agnarsson dró 
þungan Fylkisvagninn einn í sókn-
inni. Það var ekki að sökum að 
spyrja og auðveldur níu marka 
sigur Akureyrar var staðreynd, en 
hann hefði reyndar hæglega getað 

verið stærri ef ekki hefði verið 
fyrir kæruleysi heimamanna 
undir lokin.

„Við fórum þetta á liðsheildinni 
núna eins og við höfum gert í allan 
vetur. Það voru margir menn að 
spila vel í þessum leik og þetta er 
okkar aðal styrkleiki. Við nýttum 
hann vel í kvöld,“ bætti Sævar við. 

Fylkismenn kafsigldir



 Hann var rislítill hand-
boltinn hjá ÍR og HK. Hlutskipti 
liðanna var ólíkt enda hvort á 
sínum enda töflunnar og það ekki 
að ástæðulausu. HK var klassa 
betri allan tímann og innbyrti 
mjög sanngjarnan sjö marka 
sigur, 28-35.

„Við þurftum þessi tvö stig og 
nú er þetta orðið verulega þungt,“ 
sagði Erlendur Ísfeld, þjálfari ÍR, 
svekktur eftir leik. „Mér fannst 
vanta trúna í mitt lið í dag. Ég hef 
aldrei í vetur fundið svona mikið 
andleysi og ég tel að það sé vegna 
þess að leikmenn trúðu því ekki að 
þeir gætu unnið þennan leik. Ég 

taldi okkur þurfa þrjú stig í síð-
ustu þrem leikjunum og það var 
sárt að sjá á eftir tveim stigum í 
kvöld.“

Það var nokkuð til í þessu hjá 
Erlendi og hans lið lék ekki sem 
lið í gær. Einstaklingsframtak var 
alls ráðandi og varnarleikurinn 
var hriplekur og rúmlega það.

HK hafði lítið fyrir þessu og 
engu breytti þótt landsliðsmaður-
inn Valdimar Þórsson hefði klúðr-
að tólf skotum utan af velli. Eina 
markið sem hann skoraði utan af 
velli var þegar hann tók frákast af 
víti sem hann hafði klúðrað.

„Við náðum forskoti í byrjun og 

litum aldrei til baka. ÍR gafst samt 
aldrei upp og því gátum við ekki 
tekið neina áhættu. Ég hefði nefni-
lega viljað hvíla leikmenn meira í 
dag,“ sagði Gunnar Magnússon, 
aðstoðarþjálfari HK. „Nú er press-
an komin yfir á Valsmenn. Við 
verðum samt að einbeita okkur að 
okkar leik. Okkar verk er að klára 
okkar leiki og treysta á að Vals-
menn misstígi sig.“

Nú er pressan komin yfir á ValsmennMeistaradeildin:

DHL-deild karla:

DHL-deild kvenna



 Atvik sem átti sér 
stað eftir leik Hauka og Keflavík-
ur á þriðjudagskvöld hefur vakið 
mikla athygli. Þá fær Helena 
Sverrisdóttir, leikmaður Hauka, 
olnbogann á Arnari Mar Gunnars-
syni, aðstoðarþjálfara Keflavíkur, 
í hálsinn. 

Arnar Mar hefur beðið Helenu 
og Haukana afsökunar á fram-
ferði sínu. Helena segir hann hafa 

játað að um viljaverk hafi verið 
að ræða og slíkt hið sama segja 
Haukar. Annað segir Arnar Mar 
þó við Fréttablaðið.

„Þetta var óviljaverk. Ég átt-
aði mig ekki á því að nokkuð hefði 
gerst fyrr en morguninn eftir 
þegar byrjað var að ræða þetta á 
spjallsíðum. Ég tók ekki eftir að 
nokkuð hefði gerst. Ég hef beð-
ist fyrirgefningar. Adrenalín-
ið var í botni eftir leik og ég sé 
eftir þessu,“ sagði Arnar Mar en 
á hverju er hann nákvæmlega að 
biðjast afsökunar? 

„Að hafa labbað aðeins utan 
í hana, sem ég hefði ekki átt að 
gera. Ég var ekkert að hugsa. Ég 
mun gera eitthvað gott fyrir Hel-
enu í staðinn. Mér finnst samt að 
verið sé að gera of mikið úr mál-
inu. Ég geri mér samt grein fyrir 
að þetta lítur ekki vel út fyrir mig 
en ég ætlaði ekki að gefa olnboga-
skot eða meiða hana.“

Helena var ekki ánægð með 
hegðun Agnars og segir hann hafa 

sagt aðra sögu við sig en Frétta-
blaðið.

„Hann labbaði utan í mig. Hann 
viðurkenndi að hafa gert þetta 
viljandi og segist sjá mikið eftir 
þessu,“ sagði Helena, sem hefur 
fyrirgefið Agnari þótt hún sé ekki 
ánægð með hann. „Mér fannst 
mjög hallærislegt að gera þetta 
og hann verður að eiga þetta við 
sjálfan sig. Dómarinn vildi svo 
ekkert gera neitt í þessu. Sagði að 
leikurinn væri búinn.“

Agnar Mar Gunnarsson, aðstoðarþjálfari Keflavíkur, hefur beðið Helenu 
Sverrisdóttur, leikmann Hauka, afsökunar á að hafa rekist utan í hana eftir leik 
liðanna á þriðjudag. Agnar segir um óviljaverk að ræða af sinni hálfu.
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Sony Ericsson W880i
Örþunnur Walkman  tónlistarsími
   Frábær 2 megapixla myndavél • Léttur og fjölhæfur

MP3 tónlistarspilari með tónlistargreini
Handfrjáls búnaður fylgir

Verð 39.980 kr.
Verð áður 49.900 kr.

Þú færð símann í vefversluninni á siminn.is
eða á næsta sölustað Símans.

Tilboðin gilda til 15. apríl

MDS-60 ferðahátalarar

Verð 3.980 kr.
Verð áður 4.980 kr.
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Fullkominn jeppi fyrir íslenskar aðstæður

KYRON er fullvaxinn jeppi með hátt og lágt drif, byggður á grind 

og er stærri en ætla má við fyrstu sýn. Tækninýjungar eru 

fjölmargar og skila sér í einstakri nýtingu á afli og frábærum 

aksturseiginleikum. Komdu til okkar á Tangarhöfðann, þú verður 

ekki fyrir vonbrigðum með þetta vel varðveitta leyndarmál.

Þú gerir einfaldlega ekki betri kaup í jeppum í dag!

KYRON - dísil - sjálfskiptur
Verð aðeins: Kr. 3.495.000,-

Bilabúð Benna
1975-2005 30 ára
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Eins og komið hefur fram í fjöl-
miðlum hyggst stórsveitin Síðan 
skein sól koma saman á nýjan leik 
síðasta vetrardag, 18. apríl, og 
leika mörg af sínum bestu lögum 
í Borgarleikhúsinu. Samkvæmt Ís-
leifi B. Þórhallssyni, framkvæmda-
stjóra Concert, er þegar uppselt á 
fyrri tónleikana og hefur því öðrum 
verið bætt við seinna um kvöldið. 

Hljómsveitin verður þó ekki ein á 
sviðinu því sannkallað landslið tón-
listarmanna mun leggja þeim lið. 
Þá munu gamlir vinir og nýir reka 
inn nefið en meðal þeirra eru sjálf 
Silvía Nótt, KK og Björn Jörundur. 

Þegar Fréttablaðið náði tali af 
Helga Björnssyni 
var ekki annað að 
heyra á honum 
en hann væri 
spenntur
fyrir

þessum gestum. „Ég nefndi það við 
Silvíu að hún myndi 

syngja Nostalgíu, 
lagið sem Ingi-

björg Stefánsdótt-
ir söng með okkur 

á sínum tíma,“ segir 
Helgi.
Þeir KK og Björn Jör-

undur eru hins vegar 
sveitinni að 

góðu kunn-
ir. Og upp-
lýsir Helgi 
meðal ann-

ars að KK 

hafi spilað með þeim á plötunni 
Einmanna sem kom út árið 1999. 
„Ætli við reynum ekki að fá hann 
til að spila með okkur eitt eða tvö 
lög af þeirri plötu,“ segir Helgi. 
Björn Jörundur hefur einnig komið 
töluvert við sögu sveitarinnar. Var 
reyndar í harðri baráttu við Síðan 
skein sól á sveitaballamarkaðin-
um með Ný dönsk á sínum tíma en 
gróf síðan stríðsöxina og tók smá 
túr með sveitinni þegar bassaleik-
arinn Jakob Smári var í fríi. „Ætli 
við tökum ekki saman Þú ert ekk-
ert betri en ég, það ætti að vera við 
hæfi,“ segir Helgi og hlær.
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„Ég borða yfirleitt hafragraut.“

Gamlir vinir Sólarinnar og nýir

Eins og fram kom í Fréttablaðinu í júlí 
á síðasta ári var Óttar Guðnason ráð-
inn sem kvikmyndatökumaður í nýjustu 
kvikmynd Jan De Bont, Stopping Power. 
Þá stóð til að tökur hæfust í september 
en yrði síðan lokið í október. Eitthvert 
bakslag kom í málið, nýir fjárfestar tóku 
við kvikmyndinni og nýir leikarar voru 
ráðnir til verksins. Óttar hélt hins vegar 
sinni stöðu og skömmu fyrir páskahelg-
ina barst honum tölvupóstur frá leik-
stjóranum þar sem hann bað Óttar um 
að fara að gera ferðatöskurnar klárar. 
„Það á allt saman að skýrast öðru hvor-
um megin við helgina hvenær ég fer út 
og núna er þetta svona áttatíu prósent að 

þetta fari allt að rúlla,“ segir Óttar, sem 
var í langþráðu páskafríi á Spáni þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum.

Myndin verður tekin upp í Berlín og á 
svæðinu þar í kring. Óttar sagðist ekki 
vita hvaða leikarar hefðu verið ráðnir í 
staðinn fyrir þá gömlu en verið væri að 
hnýta síðustu hnútana á þeim bænum.

Um er ræða spennumynd sem fjall-
ar um orrustuflugmann sem fer í frí 
til Evrópu á húsbíl. Í för með honum er 
dóttir hans og kærasta en þegar húsbíln-
um er rænt með stúlkunni hans innan-
borðs hefst æsilegur eltingaleikur. Og 
þetta mun því krefjast mikillar útsjón-
arsemi hjá kvikmyndatökumanninum ís-

lenska að festa kappakstra 
og annað tengt því á filmu. 
Hinn hollenski Jan De Bont 
hóf sjálfur störf sem kvik-
myndatökumaður en hefur að 
undanförnu aðallega fengist við 
leikstjórn og gerði meðal ann-
ars Speed og fyrstu Löru Croft-
myndina.

Óttar gerir sig kláran í bátana

Krummi Björgvinsson í Mínus fer 
með hlutverk Jesú Krists í upp-
færslu Vesturports á söngleikn-
um Jesus Christ Superstar. „Jesús 
Kristur var og er enn þekktasta 
stjarna og rokkstjarna heims-
ins. Auðvitað vill maður leika 
aðal fyrst,“ sagði Krummi, sem 
fetar þannig fyrstu skref sín á 
leiklistarsviðinu.

„Ég hef náttúrlega oft spilað á 
leiksviði, sem tónlistarmaður,“ 
benti hann réttilega á. „Þetta er 
heldur ekki svo langt frá því sem 
ég hef verið að gera frá því að ég 
var lítill krakki, að syngja rokk-
músík á sviði. En þetta er öðru-
vísi tjáning. Ég þarf að tjá karakt-
er og sögu, sem er svolítil áskor-
un, og líka það skemmtilegasta við 
þetta,“ sagði Krummi. 

Hann kvaðst ekki stressaður 
yfir að leika sjálfan Jesú Krist. 
„Nei, nei. Ég er kaþólikki og var 
í kaþólskum skóla. Trú hefur allt-
af verið mikill partur af mínu lífi, 
þó ég sé kannski ekki að fara að 
skrifta hvern einasta dag,“ sagði 
hann. „Þetta verður líka svolítið nú-
tímalegri uppsetning, Jesús Krist-
ur með tattú og attitjúd,“ bætti 
hann við. „Það er kominn tími til 
að hrista upp í þessu og gera þetta 
að ótrúlega flottu rokksjóvi. Ég er 
allavega hundleiður á að horfa á 
sömu uppsetningu á þessu fram og 
til baka,“ sagði hann. 

Krummi segir Jesus Christ 
Superstar vera einn besta söng-
leik allra tíma. „Tónlistin er meiri 
háttar, og það hafa líka frábærir 
söngvarar sungið þetta. Ian Gillan 
úr Deep Purple og Ted Neely, sem 
gerði þetta rosalega vel í kvik-
myndinni,“ sagði hann. „Ég geri 
þetta að mínu eigin. Ég er 

ekkert að fara að 
setja klemmur á 
eistun á mér til að 
ná háa séi, sko,“ 
sagði hann sposk-

ur. 
Með honum á 

sviðinu verða 
aðrir reynd-

ir tónlistarmenn, því Jens Ólafson, 
betur þekktur sem Jenni úr Brain 
Police, og Bjarni Hall úr Jeff Who? 
fara með hlutverk Júdasar og Pét-
urs. Pontíus Pílatus verður í hönd-
um Ingvars E. Sigurðssonar, Ólaf-
ur Darri Ólafsson leikur Kaífas, 
Heródes verður Ólafur Egill Ól-
afsson og Lára Sveinsdóttir leikur 
Maríu Magdalenu. 

Félagar Krumma úr Mínus, þeir 
Bjössi og Bjarni, verða honum 
til halds og trausts í hljómsveit-
inni. „Það er rosalega gott, enda 
eru þeir þéttasta tempótvíeyki 
sem Ísland hefur séð, að mínu 
mati,“ sagði Krummi. Karl Sig-
urðsson úr Baggalúti verður kór-
stjóri, og halda hann og leikstjór-
inn Björn Hlynur Haraldsson kór-
prufur annað kvöld. Þeir sem vilja 

spreyta sig á þeim og syngja í kapp 
við Krumma í sumar geta látið vita 
af sér á rakel@artbox.is.

Handrit er að sögn Krumma enn 
í vinnslu, en frumsýningin verður 
væntanlega um mitt sumar.

FYRSTUR
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Ævintýraleg
símatilboð
Allir símar frá Vodafone afhendast forhlaðnir,
forstilltir og með 2 ára ábyrgð.

Með Vodafone live! kemst þú á Netið í símanum
þínum og getur til dæmis skoðað hvað er í bíó,
náð í brandara, skoðað stjörnuspána þína og
halað niður hringitónum og skjámyndum.

Komdu í næstu Vodafone verslun, hringdu í
1414 eða smelltu þér inná www.vodafone.is til
að fá nánari upplýsingar.

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Vodafone live!

Nokia 6234
Miklu meira en bara sími.
Með Bluetooth, myndavél,
útvarpi, steríó heyrnartólum
og styður minniskort.

Vodafone live!

Nokia 6085
Krúttlegur með Bluetooth,
myndavél, útvarpi, steríó
heyrnartólum, styður
minniskort. Fæst í fleiri litum.

Vodafone live!

Sharp GX-17
Mjög fjölhæfur á ótrúlegu
verði.Með Bluetooth,
myndavél og USB
tengjanlegur.
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Ævintýraverð

16.900 kr.

Ævintýraverð

9.900 kr.

Ævintýraverð

19.900 kr.

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

mmtudaga
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012

Fátt er leiðinlegra en kosninga-
fundir sem fjölmiðlar finna 

sig nú knúna til að bjóða upp á. 
Því ríður á að passa sig að opna 
ekki fyrir útvarp eða sjónvarp 
næsta mánuðinn því alls staðar 
er hætta á að þaulæft froðusnakk 
fólks sem æst er í að ná sér í þægi-
lega innivinnu næstu fjögur árin 
skelli á með offorsi. Leiðindi eru 
ekki eftirsóknarverð þótt séu 
lýðræðisleg.

sitja þeir í settinu, fram-
bjóðendurnir. Sumir þrútnir og 
iðandi, aðrir glottandi og tilbún-
ir með það sem þeim finnst leiftr-
andi lúmskar athugasemdir. Svo 
er talið í og tuðið hefst. Munnar 
frambjóðenda fara á krúskontról 
og moka út vaðli sem aldrei kemur 
á óvart. Frumleg hugsun virðist 
bönnuð og einlægni illa séð. Aldrei 
fæst svar við því sem er spurt um, 
bara loðið röfl um eitthvað allt 
annað. Umsjónarmenn standa í 
ströngu við að segja frambjóðend-
um að halda kjafti á kurteislegan 
hátt þegar frammígjammið fer úr 
böndunum. Frambjóðendur setja 
fram sannfærandi tölur sem eru 
dregnar sannfærandi í efa. Einn 
segir eitt, annar segir annað, nei 
nei og jú víst, sumir urra, aðrir 
setja upp hundshaus. Fúllyndir 
frambjóðendur reyna sitt besta 
til að líta vel út en springa oftast á 
limminu svo skín í ólundina. Eina 
leiðin til að hafa örlítið gaman af 
þessu er að ímynda sér að allir séu 
allsberir.

lofa allir unaðs-
legri framtíð í besta landi í heimi. 
Sokkafólkið í stofum landsins á í 
mestu erfiðleikum með að ákveða 
sig því allir virðast svo góðir: ætla 
að leysa brýnustu vandamálin 
fljótlega eftir kosningar og auð-
vitað redda vandamálum öryrkja 
og öldraðra eins og síðast – og þar-
síðast.

hefur svo sem ekki yfir 
miklu að kvarta í landi þar sem 
helsta tilvistarspurningin er hvort 
maður eigi að fá sér karamellu- 
eða súkkulaðisósu á ísinn sinn. Og 
þó: fákeppni, okur og vinnuálag 
eru mál sem mætti ræða. Þau sitja 
á hakanum í tuðbylgjunni. Flest 
önnur mál eru talin merkilegri en 
það hvort við eigum bara áfram 
að þurfa að vinna mest allra til að 
hafa efni á dýrasta mat og dýrustu 
lánum í heimi.

allt kemur til alls geta 
kjósendur verið vissir um að-
eins eitt, sama hver vinnur kosn-
ingarnar: Komin í þægilega inni-
djobbið verður þeirra allra fyrsta 
verk að hækka kaupið sitt.

Lýðræðisleg 
leiðindi


