
 „Við fórum til að athuga 
með reykjarlykt en þá stóðu eld-
tungurnar upp úr niðurfalli á klós-
ettinu. Áður en við vissum af fyllt-
ist húsið af reyk og það brakaði og 
small í veggjunum. Þá hlupum við 
út úr húsinu og mættum slökkvi-
liðsmönnum á leiðinni inn,“ segir 
Patrekur Sigurjónsson sem var við 
þriðja mann við störf í Lækjargötu 
2 þegar gífurlegur eldur braust þar 
út í gær. Félagi hans, Bjarni Sig-
urðsson, telur eldinn hafa breiðst út 
í húsinu á tveimur til þremur mín-
útum. „Við höfðum ekki einu sinni 
tíma til að taka dótið okkar með 
okkur, svo fljótt var þetta að gerast. 
Við einfaldlega hlupum út með eld-
inn á hælunum.“

Gífurleg eyðilegging varð í 
miðbæ Reykjavíkur í gær þegar 
húsin að Lækjargötu 2 og Austur-
stræti 22 urðu eldi að bráð. Allt til-
tækt lið lögreglu og slökkviliðs höf-
uðborgarsvæðisins barðist við 
eldinn í allan gærdag. Engin slys 
urðu á fólki þegar eldurinn braust 
út eða í aðgerðum á staðnum. Til-
kynnt var um eldinn laust fyrir 
klukkan tvö og var allt tiltækt lið 
lögreglu og slökkviliðs á höfuðborg-
arsvæðinu þegar sent á staðinn. 
Voru starfsskilyrði slökkviliðs afar 
erfið í allan gærdag á meðan 
slökkvistörfum stóð. Reykkafarar 
lýsa aðkomunni sem gríðarlega erf-

iðri og fyrstu mínúturnar gátu þeir 
aðeins varist eldinum sem sótti að 
þeim úr öllum áttum.

Björn Karlsson, forstöðumaður 
Brunamálastofnunar, segir ljóst að 
eldvörnum hafi verið ábótavant í 
húsunum. „Annars hefði eldur ekki 
náð svona langt. En það er erfitt að 
fara að ítrustu kröfum í brunavörn-
um í gömlum friðuðum húsum því 
þau eru byggð eftir gömlum reglu-
gerðum.“ 

Stefán Eiríksson, lögreglustjóri 

höfuðborgarsvæðisins, segir að 
rannsókn bendi til að eldsupptök 
hafi verið í loftljósi í söluturni 
sem stendur á milli húsanna sem 
eru tvö af þeim elstu og sögufræg-
ustu í Reykjavík. 

Ljóst er að menningarsögulegt 
tjón er mikið en borgarstjóri segir 
að húsin verði endurreist. Fjárhags-
legt tjón hefur ekki verið metið en 
það skiptir mörg hundruð milljón-
um, að sögn þeirra sem gerst 
þekkja. 

Opið 13–17 í dag

Allir velkomnir.

20.52

Um 200 manns sinntu útkallinu

Stórtjón eftir elds-
voða í miðbænum

Að minnsta kosti þrír voru 
fluttir á slysadeild með brunasár 
í gærkvöld eftir að heitavatns-
æð rofnaði í miðborg Reykjavík-
ur. Um 80 gráðu heitt vatn foss-
aði niður Vitastíg og Laugaveg 
og áttu vegfarendur fótum sínum 
fjör að launa.

Lekans varð vart um klukk-
an tíu í gærkvöld en þá tók heitt 
vatn að fossa upp um götubrunn 
á Vitastíg. Skömmu síðar lokaði 
lögreglan Laugaveginum fyrir 
umferð en þá höfðu nokkrir veg-
farendur brennt sig á vatninu. Að 
sögn læknis á slysadeild var ekki 
um alvarleg brunasár að ræða. 

Þá flæddi vatn í að minnsta 
kosti einn kjallara við Laugaveg 
og olli þar einhverjum skemmd-
um.

Ekki er ljóst að svo stöddu 
hvers vegna heitavatnsæðin gaf 
sig.

Vegfarendur 
brenndust

17.10

Allt tiltækt lið lögreglu og slökkviliðs barðist við eld í miðbæ Reykjavíkur í gær-
dag. Eldurinn átti upptök í söluturni. Eldvarnir voru ófullnægjandi. 



 Á fyrsta fjórðungi 
ársins voru að meðaltali 3.500 
manns án vinnu og í atvinnuleit. 
Eru það tvö prósent vinnuafls, 
tæpu hálfu prósenti minna en á 
sama tíma á síðasta ári. Athugan-
ir Hagstofunnar leiða þetta í ljós. 

Atvinnuleysi nú mælist mest hjá 
ungu fólki. Fjöldi starfandi á 
fyrsta ársfjórðungi var 172.800 og 
fjölgaði um 9.300 frá 2006.

Fram kemur að meðalfjöldi 
vinnustunda fólks í fullu starfi var 
rúmar 47 klukkustundir á viku, 
heldur fleiri hjá körlum en konum.

3.500 án vinnu 
og í atvinnuleit

 Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráð-
herra mun á næstu dögum leggja til að tekin verði 
upp „eðlileg samskipti“ við heimastjórn Palestínu-
manna.

„Ég tel að myndun heimastjórnarinnar sé jákvætt 
skref og  ég er þeirrar skoðunar að við eigum að taka 
upp eðlileg samskipti við stjórn sem er kosin í lýð-
ræðislegum kosningum,“ segir Valgerður. 

Norðmenn hafa lengst þjóða gengið í að rjúfa 
alþjóðlega einangrun stjórnar Fatah-hreyfingarinn-
ar og Hamas-samtakanna. Í síðasta mánuði sagði 
norska stjórnin að eðlilegu stjórnmála- og viðskipta-
sambandi við palestínsku stjórnina yrði komið á. 
Aðrar Evrópuþjóðir hafa ekki stigið þetta skref enn.

Valgerður vill þó leggja ríka áherslu á kröfur 
Kvartettsins svokallaða, fjóreyki Sameinuðu 
þjóðanna, Bandaríkjanna, ESB og Rússlands. 
Ráðherra nefnir sérstaklega að heimastjórnin eigi 

að viðurkenna tilverurétt Ísraelsríkis. 
„Á það hafa Norðmenn lagt áherslu líka og við 

munum halda þeim skilyrðum á lofti. Það má túlka 
orð Hamas-samtakanna þannig að þau séu að verða 
jákvæðari í garð þessara skilyrða. Öllum má líka 
vera ljóst að stjórnleysi á þessu svæði hjálpar 
hvorki Palestínumönnum né Ísraelsmönnum,“ segir 
utanríkisráðherra.

 Tveir menn um þrí-
tugt, búsettir á höfuðborgarsvæð-
inu, hafa verið handteknir vegna 
rökstudds gruns um að þeir hafi 
átt viðskipti við erlendan barna-
klámhring. Þetta staðfesti Björg-
vin Björgvinsson, yfirmaður kyn-
ferðisbrotadeildar lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.

Mennirnir sem um ræðir voru 
handteknir í lok síðustu viku eftir 
að tilkynning um tengsl klám-
hringsins hingað til lands barst frá 
Europol til embættis ríkislögreglu-
stjóra, sem vísaði málinu áfram til 
lögreglu höfuðborgarsvæðisins. 
Um var að ræða allstórt samvinnu-
verkefni.

Í kjölfar handtökunnar var gerð 
húsleit heima hjá mönnunum og 
samtals sjö tölvur gerðar upptæk-
ar. Þær eru nú til rannsóknar hjá 
tölvudeild lögreglunnar.

Að sögn Björgvins komst upp 
um klámhringinn eftir að ítalskur 
karlmaður hafði verið handtekinn 
í heimalandi sínu. Ljóst þykir að 
barnaklámhringurinn eigi upptök 
sín á Ítalíu, en hafi síðan teygt 
anga sína til fleiri Evrópulanda, 
þar á meðal Íslands. Rökstuddur 
grunur leikur á því að Íslending-
arnir tveir séu meðal þeirra sem 
keypt hafa barnaklámefni með 
þessum hætti.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins er enn ekki komið í ljós 
hvað tölvur tvímenninganna hafa 
að geyma, enda skammt liðið frá 
því að þær komust í hendur lög-
reglu. Mönnunum var sleppt að 
yfirheyrslu lokinni, en lögreglan 
vinnur að rannsókn á máli þeirra.

Björgvin segir að nær stöðugt sé 

verið að koma upp um alþjóðlega 
barnaklámhringi. Frá því að kyn-
ferðisbrotadeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu hóf starf sitt 
um áramót hafa 8-10 Íslendingar 
komið við sögu lögreglu í slíkum 
málum  á ofangreindu tímabili, 
annaðhvort eftir að þeir höfðu 
hlaðið barnaklámi inn á tölvur 

sínar eða fest kaup á því. Ekki er 
langt síðan fimm manns voru 
handteknir hér á landi vegna gruns 
um tengsl við umfangsmikinn 
alþjóðlegan barnaklámhring, sem 
rakinn var til Austurríkis. Mál 
þeirra hafa verið til rannsóknar 
hjá lögreglu.

Tveir grunaðir um 
kaup á barnaklámi
Tveir menn voru handteknir í síðustu viku vegna gruns um viðskipti við erlend-
an barnaklámhring. Sjö tölvur í eigu mannanna eru til rannsóknar. Handtakan 
átti sér stað í kjölfar tilkynningar Europol um tengls klámhringsins til Íslands.  

Bókverkakonan
Áslaug Jónsdóttir hlaut Barna-
bókaverðlaun menntaráðs 
Reykjavíkurborgar annað árið í 
röð. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri afhenti verðlaunin 

við hátíðlega 
athöfn í Höfða í 
gær. 

Verðlaunin 
fær Áslaug fyrir 
bókina Stór 
skrímsli gráta 
ekki sem hún 
samdi og 
myndskreytti
ásamt Svíanum 
Kalle Güettler 
og Rakel Helms-
dal frá Færeyj-
um. Í fyrra 

hlaut Áslaug verðlaunin fyrir bók 
sína Gott kvöld.

Verðlaun fyrir bestu þýðingu 
barnabókar 2007 fær Rúnar Helgi 
Vignisson rithöfundur fyrir 
Sólvæng eftir kanadíska rithöf-
undinn Kenneth Oppel.

Verðlaunuð í 
annað sinn

Samskipti við Palestínustjórn

 Fjögurra manna 
fjölskylda slasaðist í alvarlegu 
umferðarslysi í Langadal um 
klukkan sjö í gærmorgun. 

Þyrla Landhelgisgæslunnar 
sótti þrjá á Blönduós. Einn var 
fluttur með sjúkrabíl á sjúkra-
húsið á Akureyri með minni 
háttar áverka á brjóstholi. 

Bílstjórinn, maður um þrítugt, 
er ekki alvarlega slasaður 
samkvæmt upplýsingum 
Landspítala. Móðir hans 
slasaðist, er handleggs- og 
mjaðmagrindarbrotin og fjórði 
maðurinn beinbrotnaði í andliti, 
öxlum og hrygg en mun ekki 
hafa lamast.

Alvarlegt slys í 
Langadal

 Fjórar stórar sprengjur 
voru sprengdar í hverfum sjía-
múslíma í Bagdad í gær. Spreng-
ingarnar drógu að minnsta kosti 
164 menn til dauða og enn fleiri 
særðust. Þetta voru mannskæð-
ustu árásirnar á einum degi frá 
því írösk öryggismálayfirvöld 
hers og lögreglu, auk bandaríska 
herliðsins, efndu til átaks í að 
koma á friði í höfuðborginni fyrir 
tveimur mánuðum. 

Flestir fórust þegar bílsprengja 
var sprengd inni í hópi verka-
manna á Sadriyah-markaðnum í 
miðri Bagdad. Minnst 116 dóu og 
145 særðust, að sögn talsmanns Al-
Kindi-sjúkrahússins, þangað sem 
flest fórnarlömbin voru flutt. 

Minnst 164 far-
ast í Bagdad

Ókunnir árásarmenn myrtu í gær þrjá 
starfsmenn hjá kristinni bókaútgáfu í borginni 
Malatya í Tyrklandi. Fólkið var bundið á höndum 
og fótum og skorið á háls þegar að var komið. Einn 
var þá enn með lífsmarki, en dó á sjúkrahúsi 
skömmu síðar, að sögn lögreglu. Eitt fórnar-
lambanna kann að hafa verið Þjóðverji, en ekkert 
fékkst staðfest að svo komnu máli um þjóðerni 
hinna myrtu. 

Fjórði maðurinn komst undan árásarmönnunum 
með því að stökkva út um glugga. Hann var á 
sjúkrahúsi með höfuðáverka og önnur meiðsl, en 
ekki í lífshættu. 

Lögregla handtók fjóra menn, grunaða um að 
hafa framið árásina. Hún rannsakaði einnig hvort 
verið gæti að maðurinn sem stökk út um gluggann 
hefði verið í hópi árásarmannanna. 

Öfgaþjóðernissinnar í Tyrklandi hafa áður beint 
spjótum sínum að Zirve-útgáfunni í Malatya, sem 
meðal annars hefur dreift Biblíum. Saka þeir 
útgáfuna um að reka áróður fyrir trúskiptum, sem 
þeir álíta örgustu goðgá í landi þar sem 99 prósent 
íbúanna eru múslímar.

 Yfir helmingur 
veitingahúsa og sjötíu prósent 
mötuneyta lækkuðu ekki verð 
eftir 1. mars þegar virðisauka-
skattur á matvæli lækkaði. Þetta 
kemur fram í skýrslu sem 
Neytendastofa hefur tekið saman. 

Í 54 prósentum tilvika var 
verðið óbreytt eða hærra eftir 1. 
mars. Ábendingum frá almenningi 
var fylgt eftir með bréfum til 
veitinga- og kaffihúsa. 47 prósent 
svöruðu og sögðust hafa lækkað. Í 
53 prósentum tilvika bárust ekki 
svör eða þau kváðust ekki ætla að 
lækka. Aðeins tólf mötuneyti 
lækkuðu hjá sér verð eftir 1. mars.

Minnihluti 
lækkaði verð

Björn, er þetta enn ein eftir-
herman?





Byrjendanámskeið
Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur 
enga tölvukunnáttu. Á þessu námskeiði er allt tekið 
fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel af stað 
í notkun tölvu.

Aðalmarkmið námskeiðsins er að gera þátt-
takendur færa um að nota tölvuna sjálfstætt 
m.a. til að skrifa texta, læri að nota internetið
 og að meðhöndla tölvupóst.

Kennt er mánudaga og miðviku-
daga og er hægt að velja um
morgun- eða kvöldnámskeið. 
Kennsla hefst 23. apríl og lýkur 16. maí. 

Lengd 42 std. Verð kr. 32.900,-
Kennslubók innifalin.
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Gífurleg eyðilegging varð í miðbæ 
Reykjavíkur í gær þegar húsin að 
Lækjargötu 2 og Austurstræti 22 
urðu eldi að bráð. Allt tiltækt lið 
lögreglu og slökkviliðs höfuðborg-
arsvæðisins barðist við eldinn í 
allan gærdag. Engin slys urðu á 
fólki þegar eldurinn braust út eða í 
aðgerðum á staðnum. Talið er að 
eldsupptök hafi verið í söluturni 
sem stendur á milli húsanna sem 
eru tvö af þeim elstu og sögufræg-
ustu í Reykjavík. Ljóst er að mikið 
menningarsögulegt tjón hefur 
orðið. Húsið við Lækjargötu 2 er 
stórskemmt og húsið við Austur-
stræti 22 er gjörónýtt. 

Tilkynnt var um eldinn laust 
fyrir klukkan tvö í gær og var allt 
tiltækt lið lögreglu og slökkviliðs á 
höfuðborgarsvæðinu þegar sent á 
staðinn. Voru um 100 manns, bæði 

lögreglu- og slökkviliðsmenn, á 
vettvangi þegar mest var. Reyk-
kafarar fóru inn í húsin strax við 
komuna á vettvang og lögregla 
hófst handa við að rýma svæðið. 
Voru starfsskilyrði slökkviliðs afar 
erfið í allan gærdag á meðan 
slökkvistörfum stóð. 

Jón Viðar Matthíasson slökkvi-
liðsstjóri segir ljóst að slökkviliðs-
menn hafi lagt sig í mikla hættu en 
slökkvistarfið hafi gengið vonum 
framar miðað við hversu aðkoman 
var ljót. „Við þurftum að rífa þakið 
af Austurstræti 22 vegna þess hvað 
var mikil hrunhætta og ég treysti 
því ekki að senda inn menn í þessar 
hættulegu aðstæður.“ Jón Viðar 
telur að eldvarnir húsanna hafi 
ekki verið nægilega góðar, enda 
séu húsin gömul og erfitt að koma 
slíku við.

Björn Karlsson, forstöðumaður 
Brunamálastofnunar, segir ljóst að 
eldvörnum hafi verið ábótavant í 
húsunum. „Annars hefði eldur ekki 
náð svona langt. En það er erfitt að 
fara að ítrustu kröfum í brunavörn-
um í gömlum friðuðum húsum því 
þau eru byggð eftir gömlum reglu-
gerðum.“ Björn segir að við nýja 
starfsemi, eins og veitingahúsa-
rekstur, verði að uppfylla bygginga-
reglugerðir á þeim tíma. Það er hins 
vegar ekki alltaf hægt.“ Björn segir 
að eldvarnareftirlit þurfi stundum 
að slaka á kröfum vegna þess að 
viðkomandi hús sé menningarverð-
mæti og þeim megi ekki breyta.

Talið er að eldurinn hafi kviknað 
út frá loftljósi í söluturni sem 
stendur á milli húsanna tveggja, að 
sögn Stefáns Eiríkssonar, lögreglu-
stjóra höfuðborgarsvæðisins. 

Þórður Halldórsson, vettvangs-
stjóri lögreglunnar, segir að þrátt 
fyrir að mikinn fjölda fólks hafi 
drifið að og fylgst með brunanum 
hafi gengið mjög vel að rýma 
svæðið. „Fólk hefur verið mjög 
samvinnufúst og farið eftir öllum 
fyrirmælum lögreglu.“ 

Slökkviliðsmenn Brunavarna 
Suðurnesja stóðu vaktina í höfuð-
stöðvum Slökkviliðs höfuðborg-
arsvæðisins eftir að allt tiltækt 
slökkvilið af höfuðborgarsvæð-
inu hafði verið sent á vettvang. 
Þeirra hlutverk var að manna 
slökkvistöðina til að annast önnur 
útköll ef af yrði. Reykjarkófið frá 
eldinum sást úr nágrannabyggð-
arlögunum en reykurinn lagðist 
yfir miðborgina, bæði til suðurs 
og vesturs. 

Gífurleg eyðilegging í stór-
bruna í miðbæ Reykjavíkur
Tvö sögufræg hús urðu eldi að bráð í mesta bruna í Reykjavík í áratugi. Mikil mildi þykir að enginn slasað-
ist í eldsvoðanum. Allt tiltækt slökkvilið barðist við eldinn. Eldvarnir eru taldar hafa verið ófullnægjandi.

16.48
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„Það er óljóst á þessu stigi hvort 
við ráðumst í endurbyggingu,“ 
sagði Garðar Hannes Friðjóns-
son, framkvæmdastjóri Fast-
eignafélagsins Eikar, sem er eig-
andi Lækjargötu 2 og húsnæðisins 
þar sem söluturninn Fröken 
Reykjavík var til húsa, en talið er 
að eldurinn hafi kviknað. „Þetta 
er auðvitað skelfilegt en við þökk-
um fyrir að enginn hafi slasast í 
þessum mikla eldi. Það er erfitt 
að gera sér grein fyrir skaðanum 
en það er ljóst að hann er mjög 
mikill sökum elds, reyks og vatns. 
Þetta er tryggt en það er erfitt að 
gera sér grein fyrir því að hve 
miklu leyti. Það væri gott ef við 
gætum byggt upp húsnæðið í 
upprunalegri mynd en það er 
ótímabært að gera sér grein fyrir 
stöðu mála núna.“

Eik leigði út húsnæði til Rósen-
berg, Kaffi Óperu, Landsbankans 
og Iceland visitors, sem leigði út 
húsnæðið undir söluturninn. 

Þórður Pálmason, sem leigir 
reksturinn á Rósenberg af Eik, var 
að vonum daufur í dálkinn er hann 
sat á stéttarkanti við Lækjargötu 
og horfði á staðinn brenna. „Ég er 
mjög lítið tryggður og þetta er 
gríðarlegt tjón fyrir mig. Í raun 
var þetta allt sem ég átti. Ég var 
með ýmsa persónulega muni þarna 

inni sem ég held því miður að séu 
ónýtir.“

Bjarni Jónsson, sem er í for-
svari fyrir félagið Austurstæti 22 
hf. sem á og leigir út húsið þar 
sem skemmtistaðurinn Pravda 
var en húsið gjöreyðilagðist í 
brunanum, sagði ótímabært að 
svara því hvort ráðist verði í end-

urbyggingu. „Það þarf að byrja á 
því að meta tjónið og síðan skoð-
um við okkar mál. Það er auðvitað 
hræðilegt að horfa upp á þetta 
gerast. Við erum tryggð en það er 
ekki ljóst enn þá hvernig þessi 
mál fara. Það er alltof snemmt að 
reyna að meta tjónið til fjár.“ 

Á morgun föstudaginn 20. apríl:
• Eurovision-stemmning í öllum útibúum SPRON.

• Eiríkur Hauksson mætir í SPRON, Ármúla 13a, kl.14. 
Allir velkomnir!

• Taktu þátt í leik á spron.is sem stendur frá 
20. apríl til 1. maí og þú gætir unnið ferð fyrir tvo 
til Helsinki og verið með í fylgdarliði Eiríks.

EUROVISION

MEÐ EIRÍKIFERÐ ÞÚ
TIL HELSINKI?
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Fylgstu með á spron.is

EUROVISION-UPPHITUN SPRON

„Við vorum langt komnir með að 
gera upp staðinn,“ segir Tómas 
Kristjánsson sem unnið hefur að 
enduruppbyggingu húsnæðis 
Kaffi Óperu að Lækjargötu 2. 
„Þetta er mikið áfall fyrir okkur, 
ekki síst í ljósi þess að við erum 
ekki að fara að opna veitingastað 
eins og við ætluðum okkur. En við 
erum tryggðir fyrir tjóni að 
einhverju leyti en það er erfitt að 
meta hvernig staða mála verður.“

Endurbætur 
langt komnar

„Mér finnst þetta afskaplega 
sorglegt,“ sagði Guðný Helga 
Herbertsdóttir, sem stóð ásamt 
barnabarni sínu, Andra Kjerúlf, 
sjö ára, og horfði á slökkvi-
liðsmenn sinna störfum sínum. 
„Þetta er mikill sorgardagur því 
þessi hús settu mikinn svip á 
miðborgina. Við komum úr Kópa-
voginum til þess að fylgjast með 
þessu enda er þetta  sorglegur og 
mikill viðburður í senn.“

Nýtt brunavarnakerfi sannaði gildi 
sitt á Hótel Borg í gær en loft-
ræstikerfi lokaðist um leið og 
reykur tók að berast yfir miðbæ-
inn. „Við erum nýbúin að taka hér 
allt í gegn og það munaði miklu. 
Um leið og brunavarnakerfið fór í 
gang lokaðist fyrir streymi inn í 
húsið og það skipti sköpum. 
Annars hefðum við þurft að 
reykræsta allt húsið,“ sagði Ólafur 
Þorgeirsson hótelstjóri skömmu 
eftir að eldurinn kom upp. Um 
áttatíu prósent gistirýma hótelsins 
voru uppbókuð, en samtals eru 56 
herbergi á hótelinu. „Við vorum 
heppin að sleppa að mestu, þótt 
lítils háttar reykur hafi komið inn 
á veitingastaðina hérna á neðstu 
hæðinni.“

Brunakerfi 
skipti sköpum

Sorglegur dag-
ur í miðbænum

„Þegar við komum fyrst inn var 
þar mikill hiti og gífurlegur reyk-
ur. Það var afar erfitt að eiga við 
aðstæður í byrjun. Við vorum 
nýkomnir inn í salinn á Óperu 
þegar eldurinn kom aftan að okkur 
og reyndar úr öllum áttum. Við 
gátum ekkert gert nema að verj-
ast eldinum og átta okkur á því 
hvað væri best að gera,“ sagði Sig-
urður Sigurðsson reykkafari sem 
fór fyrstur inn í brennandi húsin í 
miðbæ Reykjavíkur með félaga 
sínum, Ásgeiri Halldórssyni. 

Þegar reykkafarar fara inn í 
byggingu þurfa þeir fyrst að skil-

greina hvar mesti eldurinn er í hús-
inu. Einnig að finna upptök eldsins 
og brjóta sér leið að þeim. „Þannig 
er reynt að finna hvar mesti eldur-
inn geisar og það eykur líkurnar á 
að slökkvistarf gangi fljótt og vel,“ 
segir Eyþór Sveinsson reykkafari. 
„Þegar við komum fyrst á staðinn 
var mikill eldur í þaki söluturnsins. 
Við náðum að slökkva það að mestu 
og síðan fórum við inn á veitinga-
staðinn Pravda. Þar fórum við strax 
að glíma við eldinn sem var gríðar-
lega mikill.“

Eyþór segir að allhvass vindur 
hafi gert það að verkum að eldurinn 

rauk upp þar sem mikill eldsmatur 
sé í gömlum húsum. „Eldurinn 
rýkur upp aftur og aftur og smýgur 
út um allt. Vindurinn gerir okkur 
þannig erfitt fyrir.“

Jón Viðar Matthíasson slökkvi-
liðsstjóri segir að fljótt dragi af 
mönnum við þessar aðstæður. 
„Menn fara inn í eldinn með nýtt 
reykköfunarsett aftur og aftur. Það 
tekur alveg rosalegan toll af mönn-
um. Við svona aðstæður kemur í 
ljós hvað þrotlausar æfingar þess-
ara stráka er mikilvæg. Hún er 
fyrir daga eins og þennan,“ segir 
Jón Viðar.

Umkringdir eldhafinu
Reykkafarar sem fyrst fóru inn í brennandi húsin urðu að verjast eldi úr öllum 
áttum. Reykur og hiti var gífurlegur og aðstæður erfiðar frá upphafi. 

„Mér finnst mjög dapurlegt að 
horfa á þessi hús brenna,“ sagði 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
borgarstjóri þar sem hann stóð í 
Austurstræti og horfði á aðgerðir 
slökkviliðs í miðbænum í gær. 
„En við munum reisa húsin aftur 
í upprunalegri mynd, það er ekki 
um neitt annað að ræða. Við 
verðum að byrja strax á upp-
byggingarstarfinu. Þessi hús 
munu standa hér áfram.“ 

Vilhjálmur segir mikilvægt að 
götumynd miðbæjarins verði 
komið í upprunalegt horf, þjóðin 
hljóti að vera sammála um það. 

Kaldhæðni örlaganna höguðu 
því svo í gær að Vilhjálmur átti 
skipulagðan fund við Jón Viðar 
Matthíasson slökkviliðsstjóra 
þegar hann heyrði af eldinum. 
„Ég hefði gjarnan viljað funda 
við aðrar kringumstæður,“ sagði 
Vilhjálmur.

Húsin verða 
endurreist
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Valhöll, Háaleitisbraut 1, 2. hæð, 105 Reykjavík 
Símar: 515 1735 og 898 1720, fax: 515 1717 
Netfang: oskar@xd.is
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna alþingis 
kosninganna 12. maí nk. er hafin.

Erlendis er kosið í sendiráðum Íslands og hjá mörgum ræðismönn-
um.  Einnig er kosið á sjúkrahúsum og öldrunarstofnunum skv. 
sérstökum auglýsingum þar um.

Munið að hafa skilríki meðferðis.

Utankjörstaðaskrifstofan veitir allar upplýsingar og aðstoð við 
kosningu utan kjörfundar.  Einnig er hægt að nálgast upplýsingar á 
heimasíðu Sjálfstæðisflokksins www.xd.is og á upplýsingavef      
dómsmálaráðuneytisins www.kosning.is

Sjálfstæðisfólk!
Látið okkur vita um stuðningsmenn 
sem ekki verða heima á kjördag, t.d. 
námsfólk erlendis.

UTANKJÖRSTAÐASKRIFSTOFA
SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS

Kosið er hjá sýslumönnum um allt land.
Í Reykjavík er kosið í anddyri Laugardalshallarinnar
alla daga kl. 10.00 - 22.00.

Elstu hús 
Reykjavíkur
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 „Það er skelfilega sárt að 
horfa upp á svona merkilegar 
minjar verða eldi að bráð. Þetta 
horn er eitt helsta kennileiti 
Reykjavíkur og þessum húsum 
fylgir afar merkileg saga,“ segir 
Guðjón Friðriksson sagnfræðing-
ur sem fylgdist með brunanum í 
miðborginni í gær. 

Húsin tvö sem brunnu eru með 
eldri húsum bæjarins. Húsið við 
Lækjargötu 2 var byggt árið 1852 
og var fyrsta hornhúsið sem byggt 
var í Reykjavík. Hitt húsið, við 
Austurstræti 22, er að stofninum 
til frá árinu 1801 og því eitt allra 

elsta hús landsins. „Ég leyfi mér 
að segja að þetta hús við Austur-
stræti sé einn merkasti sögustað-
ur landsins,“ segir Guðjón en 
húsið var bústaður stiftamtmanns 
og þar var landsyfirréttur til húsa. 
Í húsinu var æðsti dómstóll lands-
ins og árið 1809 bjó sjálfur Jör-
undur hundadagakonungur í hús-
inu. Prestaskóli var starfræktur í 
húsinu um áratuga skeið sem Guð-
jón segir að hafi verið fyrsti vísir-
inn að háskóla á Íslandi. Þá muna 
eflaust margir Reykvíkingar eftir 
Haraldarbúð en hún var rekin í 
húsinu frá árinu 1915.

Húsið við Lækjargötu 2 á sér 
einnig merka sögu. Þar rak Sigfús 
Eymundsson ljósmyndastofu og 
bókaverslun frá árinu 1871 og 
matsala stúdenta „Mensa Acad-
emica“ var í húsinu frá 1921.

Magnús Skúlason, arkitekt og 
forstöðumaður húsfriðunarnefnd-
ar ríkisins, segir að tjónið sé ómet-
anlegt. „Það er skelfilega sorglegt 
að sjá svona byggingararfleifð 
fara upp í reyk,“ segir Magnús 
sem fagnar yfirlýsingum borgar-
stjóra um að húsin verði gerð upp 
í upprunalegri mynd. 

Menningarminjar 
urðu eldi að bráð
Húsin sem brunnu við Austurstræti 22 og Lækjargötu 2 eru með elstu húsum 
bæjarins. Sérfræðingar segja að menningartjónið sé ómetanlegt.
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Nýr, fallegri og miklu
betri Opel.

0 kr. í útborgun*

28.412* kr. á mánuði
fyrir beinskiptan Opel Astra 1.6 ( Verð: 1.890.000 kr. )

31.836* kr. á mánuði
fyrir sjálfskiptan Opel Astra 1.8 ( Verð: 2.120.000 kr. )

 Olíublautir fuglar 
sáust í Hvalsnesfjöru í gær, þar á 
meðal dauður fýll sem talið er að 
hafi drepist af öðrum orsökum. 
Helgi Jensson, verkefnisstjóri hjá 
Umhverfisstofnun, segir að ekki 
sé um bráða hættu að ræða. Beðið 
verði með að hreinsa fjöruna þar 
til á morgun, föstudag, þar sem 
dagurinn í dag er frídagur. 

Ríkharður Friðriksson, starfs-
maður Heilbrigðiseftirlits Suður-
nesja, gekk fjörur í Sandgerði í 
gær að beiðni Umhverfisstofnun-
ar til að kanna umfang olíumeng-
unarinnar. Hann sagði að olíu-
slikja lægi yfir en aðeins einn 
olíublautur fýll hefði fundist. 

Guðmundur Ásgeirsson, stjórn-
arformaður Nesskipa, segir að 

smurolía hafi farið undan vélinni í 
sjóinn þegar Wilson Muuga var 
dreginn af strandstað í fyrrakvöld. 
Búast megi við að um nokkur tonn 
af smurolíu geti verið að ræða. 

Wilson Muuga liggur nú við 
bryggju í Hafnarfjarðarhöfn. 
Guðmundur segir að hreinsa þurfi 
vélarbotninn og dæla upp smáveg-
is af sjóblandaðri olíu. Meira verði 
ekki gert í bili. Mestar líkur séu á 
því að siglt verði með skipið til 
viðgerða eða niðurrifs á ódýrum 
stað austarlega við Svartahaf. „Ég 
á ekki von á því að strákarnir 
hérna geti ráðið við þetta,“ segir 
hann.

Vinna við að ganga frá tækjum 
og björgunarbúnaði hófst á strand-
stað í gær. 

Beðið með hreinsun



...í sumar !

Ómissandi á
grillkjötið !

149
Hunts grillsósur

4 tegundir

kr.
stk.

349kr./pk.

Góu tvenna

139kr./pk.

Pop Secret örbylgjupopp

3 pokar í pakka 

99kr./stk.

Krónubrauð

299
Krónu pylsur
10 stk í pakka

kr.
pk. 399

Grillborgar með

brauði 4stk

kr.
pk.

89
Egils Mix 
2 lítrar

kr.
stk.

1299
Krónu lambagrillsneiðar

þurrkryddaðar

kr.
kg.

27%
afsláttur

1398
Móa kjúklingabringur

kr.
kg.

40%
afsláttur

899
Grísakótilettur í

Las Vegas marineringu

kr.
kg.

Gleðilegt sumar !



57,2 prósent þjóð-
arinnar eru fylgjandi aðskilnaði 
ríkis og kirkju, samkvæmt nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins. 
42,8 prósent eru því mótfallin og er 
munurinn marktækur. 

Ef litið er til afstöðu fólks eftir 
kyni segjast 62,0 prósent karla 
vera fylgjandi aðskilnaði ríkis og 
kirkju. Aðeins rétt rúmur meiri-
hluti kvenna, 51,6 prósent, segist 
hlynntur aðskilnaði. 

Ef litið er til afstöðu fólks eftir 
því hvaða stjórnmálaflokk það seg-
ist myndu kjósa er marktækur 
munur á afstöðu þeirra sem myndu 
kjósa Frjálslynda flokkinn, Sam-
fylkingu og Vinstri græn. Meiri-

hluti stuðningsfólks allra flokk-
anna þriggja er fylgjandi 
aðskilnaði. 69,6 prósent þeirra sem 
styðja Frjálslynda flokkinn, 62,8 
prósent þeirra sem styðja Sam-
fylkingu og 70,7 prósent þeirra 
sem styðja Vinstri græn segjast 
hlynnt aðskilnaði ríkis og kirkju. 
Þá er marktækur munur á afstöðu 
þeirra sem ekki gefa upp hvaða 
flokk þeir myndu kjósa og segjast 
56,2 prósent þeirra vera fylgjandi 
aðskilnaði þessara tveggja stofn-
ana.

Tæpur meirihluti stuðnings-
manna Framsóknarflokksins, 51,5 
prósent, er fylgjandi aðskilnaði, en 
tæpur minnihluti stuðningsmanna 

Sjálfstæðisflokkins, 49,7 prósent, 
segist andvígur aðskilnaði ríkis og 
kirkju. Hringt var í 800 manns 
laugardaginn 14. apríl og skiptust 
svarendur jafnt eftir kyni og hlut-
fallslega eftir kjördæmum. Spurt 
var: Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) 
aðskilnaði ríkis og kirkju? 75,1 pró-
sent tók afstöðu til spurningarinn-
ar.

Margir nemendur og nokkrir kennarar 
við Virginia Tech-háskólann höfðu haft áhyggjur af 
Cho Seung-Hui, hinum 23 ára gamla nemanda sem 
framdi fjöldamorð í skólanum á mánudaginn. Sumir 
óttuðust að hann ætti eftir að fremja einhver voða-
verk.

„Við vorum alltaf að grínast með að við værum bara 
að bíða eftir að hann gerði eitthvað, bíða eftir að 
frétta af einhverju sem  hann hefði gert,“ sagði 
Stephanie Derry, ein af skólasystrum hans. „En þegar 
ég fékk símtal um að það hafi verið Cho sem gerði 
þetta, þá fór ég bara að gráta, ég veinaði og grét.“

Cho hafði verið kærður til lögreglu fyrir að leggja 
tvær skólasystur sínar í einelti og árið 2005 var farið 
með hann á geðsjúkrahús vegna þess að talin var 
hætta á að hann fremdi sjálfsvíg. Cho stundaði nám 
við enskudeild skólans og skrifaði bæði leikrit og ljóð 
sem vöktu óhug meðal samnemenda hans og kennara. 
Textarnir voru ofbeldiskenndir, þóttu barnalegir og 
fullir af heift. Öllum sem þekktu hann var ljóst að eitt-
hvað mikið var að.

„Ég veit við erum að tala um ungmenni,“ segir 
Nikki Giovanni, einn af kennurum hans við enskudeild 
skólans, „en það var einhver illska í þessum dreng.“ 

Hún segir að margir nemenda sinna hafi hætt að 
mæta vegna þess hvernig Cho hagaði sér. Hún fékk 
því framgengt að hann var rekinn úr tímunum en 
annar kennari, Lucinda Roy, tók þá að sér að kenna 
honum í einkatímum.

„Hann var svo fjarlægur og einmana,“ sagði Roy. 
„Það var næstum eins og að tala út í tómið, eins og 
hann væri ekki á staðnum. Hann var með sólgleraugu 
og dró hattinn svo langt niður að það sást varla í 
andlitið.“

Vakti óhug meðal nemenda



Það líður að því að 
gerð jarðganga milli Bolungar-
víkur og Hnífsdals verði boðin 
út.

Sturla
Böðvarsson
samgönguráð-
herra segir að 
eftir útboð geti 
framkvæmdir
hafist fljótlega; 
vonandi í vetur. 

Áætlað er að 
gangagerðin
kosti á sjötta 
milljarð króna. 

Í vegaáætlun 
til 2010 sem samþykkt var á 
lokadögum þingsins í mars er 
gert ráð fyrir göngum milli 
Bolungarvíkur og Hnífsdals og 
að því stefnt að gerð þeirra verði 
lokið árið 2010.

Gerð jarðganga 
hefst á árinu

 Nítján ára piltur hefur 
verið ákærður fyrir líkamsárás, 
eignaspjöll, nytjastuld og umferð-
arlagabrot í Héraðsdómi Reykja-
ness.

Piltinum er meðal annars gefið 
að sök að hafa ráðist á mann í 
slagtogi við óþekktan mann, 
slegið hann með hafnaboltakylfu 
og misþyrmt með öðrum hætti 
þannig að hann hlaut mikla 
áverka af. 

Þá er hann ákærður fyrir að 
hafa stolið bátnum Gísla KÓ10 úr 
Kópavogshöfn og siglt honum í 
strand í Skerjafirði. Þess er 
krafist að pilturinn verði dæmdur 
til refsingar.

Sigldi stolnum 
bát í strand

 Sjálfvirk hjartastuð-
tæki hafa verið sett í nokkra af 
útkallsbílum öryggisvarða 
Securitas á höfuðborgarsvæðinu. 
Starfsmenn fyrirtækisins eru oft 
fyrstir á vettvang þegar slys eða 
óhöpp verða og því þótti brýn 
ástæða til að útbúa bíla með 
þessum tækjum. Nú þegar hafa 
tækin bjargað mannslífi.

Tækið sem Securitas hefur fest 
kaup á nefnist Samaritan AED. 
Það sendir rafstraum í gegnum 
hjartað og getur komið því í 
eðlilegan takt. Heilbrigðisyfir-
völd um allan heim hafa mælt 
með fjölgun slíkra tækja enda 
sannað að þau auka lífslíkur 
þeirra sem fá hjartastopp. Nú 
þegar hafa Samaritan AED tækin 
verið sett í sjúkrabifreiðar, 
sjúkrahús, heilsugæslustöðvar, 
skip, lögreglubíla, íþróttamið-
stöðvar og víðar.

Hefur þegar 
bjargað lífi

Dr. Þorsteinn I. Sigfússon, prófessor 
við Háskóla Íslands, hlýtur alþjóðlegu 
orkuverðlaunin, Global Energy International 
Prize, í júní næstkomandi. 

Verðlaunin eru veitt fyrir rannsóknir 
Þorsteins á sviði orkumála og hljóða upp á tíu 
milljónir rúblna, eða um 26 milljónir 
íslenskra króna. Þorsteini var tilkynnt þetta 
formlega í rússneska sendiráðinu í gær, en 
það verður svo Vladimír Pútín Rússlandsfor-
seti sem afhendir honum þau í sumar.

Þorsteinn sagðist við athöfnina vera afar 
hrærður vegna viðurkenningarinnar. Hann 
hafi heyrt fyrir nokkrum dögum að hann 
stæði eftir til úrslita ásamt fjórum öðrum, en 
upphaflega komu um hundrað vísindamenn 
til greina. 

„Þetta eru verðlaun sem ég veiti viðtöku 

fyrir hönd hins breiða hóps Íslendinga, sem í 
gegnum árin hafa staðið að rannsóknum á 
endurnýjanlegum orkugjöfum. Mér finnst ég 
standa á öxlum mikilmenna í þeim efnum og 
það er mér heiður að taka við þessum 
verðlaunum,“ sagði Þorsteinn.

Viktor Tatarintsev, sendiherra Rússlands á 
Íslandi, sagði Þorstein vísa veginn til 
framtíðar fyrir sambræður sína. Rannsóknir 
hans væru afar mikilvægar fyrir Rússland, 
sem og heiminn allan. „Að vera olíu- og 
gasauðugt land er eitt, en það er ekki hægt að 
treysta á það til allrar framtíðar. Endurnýj-
anleg orka er framtíðin.“ 

GLEÐILEGT SUMAR
Krítar og myndlist

Vinstri grænt sumar, kíktu í kaffi á Suðurgötuna milli 15 - 18

HAPPY
SUMMER

FELIZ
VERANO

WSZYSTKIEGO 
NAJLEPSZEGO

Z OKAJI PIERWSZEGO
DNIA LATA

Einnig opið á Kosningamiðstöðvum VG í Hamraborg 1-3 og á Grensásvegi 16a.

Allir velkomnir

Teiknum framtíðina á götuna







nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Of þungt popp fyrir Einar Bárðar
Þar fór töfralausnin Nei, þarna er hún 

Forvörslu við landnáms-
skálann við Aðalstræti 
er nú að mestu lokið en 
fornleifafræðingar þurftu 
að leggja höfuðið í bleyti 
og grípa til nýstárlegra 
aðferða til að bjarga hon-
um frá glötun.  Gestir og 
gangandi geta litið við á 
Landnámssýningunni í dag 
og kynnt sér hvernig að var 
staðið og hvernig til tókst.  

Skálinn, sem fannst syðst við Aðal-
stræti árið 2001, er um 1100 ára 
gamall, frá þeim tíma þegar menn 
námu fyrst land í Reykjavík. Torf-
ið í honum var því komið vel til ára 
sinna og mátti við litlu hnjaski án 
þess að brotna niður og verða að 
dufti. Því var ljóst að til að varð-
veita skálann varð að finna leið til 
að koma í veg fyrir niðurbrot 
torfsins. Í þeim tilgangi var fyrir 
þremur árum leitað til Per Thorl-
ing Hadsund og Jannie Amsgaard 
Ebsen, forvarða við Nordjyllands 
Historiske Museum. Eftir að hafa 
brotið heilann um hvernig best 
væri að varðveita skálann komust 
þau að nýstárlegri lausn sem ekki 
hefur verið notuð við varðveislu 
torfrústa áður svo vitað sé. 

„Þetta var mikil áskorun,“ segir 
Per. „Við þurftum að finna leið til 
að styrkja torfið en litur rústar-

innar þyrfti að vera sem næst 
óbreyttur og bindiefnið að vera 
nógu gljúpt til þess að raki jarð-
laganna undir rústinni gæti gufað 
upp í gegnum torfið.“ 

Eftir margar tilraunir með ýmis 
bindiefni datt Per niður á lausn-
ina: efni sem ber hið þjála heiti 
tetraethylsilikat og hefur verið 
notað um árabil til forvörslu högg-
mynda og húsa úr steini. „Það 
hafði hins vegar aldrei áður verið 
notað á torf og við vissum því ekki 
hvort það myndi virka,“ segir 
Jannie. „En eftir mýmargar til-
raunir sýndist okkur að það myndi 
bera árangur. Ómeðhöndlað torf 
molnar við lítið átak en eftir að 

hafa verið úðað með tetraethylsi-
likat er það mjög hart,“ segir hún 
og réttir blaðamanni grjótharðar 
kleinur, klósettpappír og visku-
stykki sem hafa verið úðuð með 
efninu til að sýna fram á áhrif 
þess.  

Bindiefninu var úðað á skálann í 
þremur umferðum og lauk þeirri 
síðustu fyrir skemmstu og for-
vörslu skálans því að mestu lokið, 
en hún var ekki með öllu hættu-
laus. „Bindiefnið er ekki baneitrað 
en við notuðum það í svo stórum 
skömmtum að við þurftum að 
klæðast eiturefnabúningum og 
vera með súrefnisgrímur meðan á 
vinnu stóð. En torfið er hættulaust 

eftir að það hefur harðnað.“ 
Að sögn Per og Jannie reka 

verkefni á borð við þetta ekki oft á 
fjörur fornleifafræðinga, til að 
mynda er það mjög dýrt og óal-
gengt að menn vilji kosta miklu til 
við varðveislu torfbæja. „Þetta er 
mikil vinna og tetraethylsilikat er 
mjög dýrt,“ segir Jannie. „Hver 
lítri kostar um þúsund krónur og 
við höfum notað um það bil tólf 
þúsund lítra. Í ljósi þess hversu 
merkilegur þessi skáli er og 
hversu mikið menningarlegt gildi 
hann hefur fyrir íslensku þjóðina 
voru menn reiðubúnir að kosta 
miklu til. En mér þykir ólíklegt að 
við eigum eftir að taka þátt í jafn 
viðamiklu verkefni í náinni fram-
tíð.“ 

Per bætir við að fyrir fornleifa-
fræðing sé þetta næstum eins og 
að vera krakki í sælgætisbúð. 
„Þetta hefur verið skemmtileg 
vinna og lærdómsrík, til dæmis 
höfum við gert margar tilraunir 
með þetta bindiefni og uppgötvað 
nýja möguleika þess sem eiga lík-
lega eftir að nýtast í fornleifa-
fræði. Og ekki síst ánægjulegt að 
fá að taka þátt í að varðveita jafn 
merkilega fornleif og þessi skáli 
er.“  

Skálinn hefur verið til sýnis á 
Landnámssýningunni 871+/2 frá 
því í fyrra. Ókeypis er á sýning-
una í dag og munu fornleifafræð-
ingarnir flytja fyrirlestra á ensku 
um forvörsluna. Fram að þessu 
hafa hátt í 30 þúsund manns séð 
sýninguna sem var á dögunum til-
nefnd til evrópsku safnaverðlaun-
anna, European Museum of the 
Year Award, fyrir árið 2008. 

Nammibúð fyrir fornleifafræðinga
Umhverfisþátt-
urinn skoðaður



Aldraðir hafa átt allan okkar stuðning í áratugi. 
Taktu þátt því þörfin er brýn. 
Einfaldur miði kostar aðeins 1.000 kr.

Opið um helgina í aðalumboðinu 
Tjarnargötu 10, kl. 12:00 - 18:00.
Hringdu núna í síma 561 7757 - Kauptu miða á www.das.isÍS
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+ 3 milljónir 
   í bakpokann

á tvöfaldan miða!

+ 6,3 milljónir í skottið
á tvöfaldan miða!
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Miðasala hafin á das.is

-vinningur í hverri viku

768
skattfrjálsar
milljónir
í peningum
á árinu

Vinningarnir verða til sýnis 

í Smáralindinni um helgina

Smáralind
um helgina

Nýtt happdrættisár - enn glæsilegri vinningar!



Ferskar kryddjurtir Ber í úrvali

Vínber Sætar kartöflur Paprika Iceberg salat

Gleðilegt sumar!

Ananas Kúrbítur Paprika



Sveppir

Grillkartöflur Blómkál Eggaldin Lárpera

af ferskum ávöxtum og grænmeti!
glæsilegt úrval

Sítrusávextir 

gllælæssiilileleggtt úrúrvvalalAlltaf

verði ykkur að góðu!



fréttir og fróðleikur

Strangar reglur fyrir smábátasjómenn

Ótvírætt gagn

Fjöldamorðin í Virginia 
Tech-háskólanum á mánu-
dag hafa enn á ný vakið 
upp umræðu um byssueign 
í Bandaríkjunum. Litl-
ar líkur þykja þó á því að 
sú umræða verði hávær í 
kosningabaráttunni næstu 
misserin.

Skotárásir í skólum virðast vera 
algengari í Bandaríkjunum en víð-
ast hvar annars staðar. Voðaverk 
af því tagi vekja jafnan óhug og 
mikla umfjöllun í fjölmiðlum. Í 
hvert sinn sem slíkt gerist fer 
einnig af stað umræða um byssu-
eign í Bandaríkjunum. Sú umræða 
er þegar komin á fullt skrið, bæði 
innan Bandaríkjanna og utan 
þeirra.

Strax daginn eftir voðaverkin 
voru margir leiðarahöfundar í 
evrópskum dagblöðum snöggir að 
varpa skuldinni á það hve frjáls-
lega Bandaríkjamenn umgangast 
byssur. Samtök bandarískra byss-
ueigenda, National Rifle Associat-
ion, með hinn aldna leikara Charl-
ton Heston í fararbroddi, eru gerð 
meðsek hinum 23 ára gamla Cho 
Seung-Hui sem varð bæði sjálfum 
sér og 32 nemendum og kennurum 
að bana, vopnaður tveimur 
skammbyssum sem hann átti í litl-
um vandræðum með að útvega sér 
með löglegum hætti í Virginíu-
ríki.

Aðra byssuna keypti Cho í byssu-
búð í bænum Roanoke hinn 13. 
mars og greiddi fyrir með kredit-
korti sínu, en hina fékk hann hjá 
veðlánara í Blacksburg hinn 9. 
febrúar. 

„Hann var viðkunnanlegur og 
snyrtilegur háskólastrákur,“ sagði 
John Markell, eigandi búðarinnar 
í Roanoke, í viðtali við AP-frétta-
stofuna. „Við seljum ekki byssu ef 
við höfum minnsta grun um að 

eitthvað sé bogið við kaupin.“ 
Samkvæmt lögum Virginíuríkis 

er litlar hömlur lagðar við vopna-
kaupum. Heimilt er að kaupa sér 
byssu einu sinni í mánuði.

Talið er að um 600 til 700 milljón 
byssur séu til í heiminum, og er þá 
átt við smærri vopn á borð við 
skammbyssur og riffla, en ekki 
þungavopn. Þriðjungurinn af 
öllum þessum byssum er í Banda-
ríkjunum, og má af því ráða hve 
mikla áhersla Bandaríkjamenn 
leggja á að vopnvæðast.

Talsmenn byssueignar vísa jafnan 
í 2. viðauka bandarísku stjórnar-
skrárinnar, þar sem kveðið er á 
um rétt almennings til að bera 
byssur:

„Þar sem vel skipulagt land-
varnarlið er nauðsynlegt fyrir 
öryggi frjálsra ríkja skal réttur 
þjóðarinnar til að eiga og bera 
vopn óskertur látinn.“

Viðaukinn er ekki langur, eins 
og sjá má, en merking hans hefur 
þó vafist fyrir mörgum og sýnist 
sitt hverjum. Til dæmis er deilt 
um hvort með orðalaginu „réttur 
þjóðarinnar“ sé átt við „rétt ein-
staklinga“ til að eiga og bera byss-
ur, eða hvort þar sé átt við stærri 
heildir, hópa eða samtök einstakl-
inga, og þá væri viðaukinn skilinn 
sem svo að hann kveði á um rétt 
ríkjanna til þess að halda uppi 
skipulögðum hersveitum.

Ráðandi viðhorf í Bandaríkjun-
um, jafnt meðal stjórnmálamanna 
sem almennings, virðist hins 
vegar vera að byssueign falli 
undir almenn mannréttindi. Hver 
maður þurfi að hafa ótvíræðan 
rétt til að geta varið sig fyrir árás-
um.

Málsvarar óheftrar byssueign-
ar hafa jafnvel sagt fjöldamorðin í 
Blacksburg einmitt vera gott 
dæmi um það hve afdrifaríkar 
afleiðingar það geti haft að leyfa 
fólki ekki að bera byssur til að 
verja sig. Ef nemendur, eða í það 
minnsta kennarar, hefðu haft leyfi 

til að bera byssur á skólalóðinni 
hefði verið hægt að bjarga mörg-
um mannslífum. Cho hefði ein-
faldlega verið skotinn niður áður 
en hann hefði náð að valda jafn 
miklu tjóni og raun varð á.

Umræða um útbreiðslu byssu-
eignar hefur reyndar ekki verið 
áberandi í stjórnmálum í Banda-
ríkjunum svo árum skiptir. Satt að 
segja hefur vart verið minnst á 
þetta mál af neinni alvöru allan 
þann tíma sem George W. Bush 
hefur verið Bandaríkjaforseti, og 
ólíklegt þykir að það muni breyt-
ast mjög á næstunni þótt fjölda-
morðin í Virginia Tech verði vafa-
laust til þess að málið skjóti upp 
kollinum af og til í kosningabar-
áttunni næstu misserin.

„Þetta mál er að mestu leyti 
farið af dagskrá,“ er haft eftir 
stjórnmálafræðingnum Robert J. 
Spitzer í veftímaritinu Salon. 

Demókratar hafa lengst af lagt 
mikla áherslu á að herða reglur 
um byssukaup. en veruleg breyt-
ing hefur orðið þar á. Núna „hlaupa 
þeir eins og fætur toga burt frá 
þessu máli og vilja ekki hengja 
hatt sinn á það,“ segir Spitzer.

Harry Reid, leiðtogi þingmeiri-
hluta Demókrataflokksins í öld-
ungadeild Bandaríkjaþings, hvet-
ur til þess að voðaverkin á 
mánudag verði ekki til þess að 
menn flýti sér um of að setja 
strangar reglur.

„Ég held að við ættum að hugsa 
um fjölskyldurnar og fórnarlömb-
in en ekki velta vöngum yfir þeim 
átökum sem búast má við í fram-
tíðinni um lagasetningu,“ sagði 
Reid nú á þriðjudaginn. Aðrir leið-
togar demókrata hafa tekið undir 
þetta.

Umræða vakin úr dvala

Spæni og hör færðu
í Húsasmiðjunni Ögurhvarfi*

Hey!
ásamt úrvali af öðrum vörum fyrir hestamanninn

* Hestavörur fást einnig í völdum
verslunum um land allt



Í Háskólanum á Bifröst, fimmtudaginn
19. apríl frá kl. 14 – 17.

Boðið verður upp á leiðsögn um háskólaþorpið, skemmtun 
fyrir börnin og kaffi og vöfflur.

• Allar deildir háskólans kynna námsframboð í grunn- og framhaldsnámi og bjóða umsækjendum

og öðrum áhugasömum upp á viðtöl við deildarforseta, námsráðgjafa og kennara.

• Stjórnendur skólans ræða umsóknir og úrvinnslu þeirra við þá sem vilja.

• Kennslufræði háskólans verður kynnt en fámennir verkefnahópar, nálægð við kennara og starfsfólk

auk verkefnavinnu í tengslum við atvinnulífið skapar skólanum mikla sérstöðu.

• Íbúðir, herbergi og önnur aðstaða nemendagarða verður til sýnis.

• Nemendur kynna nám og daglegt líf á Bifröst.

• Öll  félagsleg aðstaða verður til sýnis þar á meðal líkamsræktarsalir, heitir pottar, kaffihús og  lestraraðstaða.

• Grunnskólinn á Varmalandi og leikskólinn Hraunborg kynna starfsemi sína.

• Á meðan  foreldrar skoða svæðið geta börnin farið á hestbak og leikið sér í leiktækjum á háskólatorginu.

• Boðið verður upp á kaffi, kakó, vöfflur og ís.

• Allir gestir fá frímiða í Hvalfjarðargöngin til baka.

Allir velkomnir

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár



hagur heimilanna

Hægt er að fara yfir úttekt-
arheimild þó að síhringikort 
séu notuð og geta korthafar 
lent í því að fara á „FIT“. 
Þetta gerist þegar færslur 
tefjast í níu daga, til dæm-
is vegna bilunar. Börn og 
unglingar mega ekki stofna 
til skulda. 

Hægt er að fara yfir úttektarheim-
ild á reikningum þegar debetkort 
sem eru síhringikort eru notuð þó 
að slíkt eigi ekki að geta komið 
fyrir. Notendur slíkra korta geta 
lent í því að greiða svokallaðan 
FIT-kostnað upp á minnst 750 krón-
ur nema þeir mótmæli við bank-
ann. 

Jóhannes Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Neytendasamtak-
anna, kannast við að kvartað sé 
yfir því að börn og unglingar sem 
hafi síhringikort fari yfir á reikn-
ingum sínum vegna þess að kortin 
hringi ekki inn og séu látin greiða 
„FIT“-kostnað. 

„Þegar fólk fær svona kort fyrir 
börnin sín gengur það út frá því að 
alltaf sé kannað hvort til sé inni-
stæða. Fólk telur sig vera að 
tryggja sig fyrir því að unglingar 
fari fram yfir og svo er ekki hægt 
að treysta á það,“ segir hann og 
bendir á að kostnaðurinn geti verið 
himinhár, til dæmis þegar dagvext-
ir leggjast ofan á. „Hreint okur,“ 
segir hann. 

„Síhringikortin virka þannig að 
það er alltaf hringt eftir heimild og 
féð tekið frá þannig að korthafinn 
getur ekki farið yfir á reikningn-
um. Sérstaklega gildir þetta um 
debetkort fyrir börn og unglinga 
sem eru ófjárráða. Þau mega ekki 
stofna til skulda en mega ráðstafa 
sínu sjálfsaflafé og gjafafé,“ segir 
Ragnar Már Vilhjálmsson, vöru-
stjóri hjá Glitni.

Halla Leifsdóttir, deildarstjóri 
hjá Visa Íslandi, segir að síhringi-
kort hringi alltaf inn en færslur 

geti tafist. Ef þær skili sér ekki inn 
á níu dögum, til dæmis vegna bil-
unar í tækjabúnaði, geti korthafinn 
fengið hina fráteknu peninga aftur 
inn á reikninginn sinn, eytt þeim 
óvart og farið á „FIT“. 

Reglur bankanna eru mismun-
andi. Ragnar segir að Glitnir rukki 
ekki „ófjárráða krakka um nein 
færslugjöld eða „FIT“-kostnað. 
Þessir aðilar séu allir án þjónustu-
gjalda. „Ef upp koma tilfelli um 
slíkt þá undantekningarlaust leið-

réttum við slíkan kostnað,“ segir 
hann. 

Anna Bjarney Sigurðardóttir, 
forstöðumaður hjá Landsbankan-
um, kannast við vandamálið með 
síhringikortin og segir að þegar 
slíkt gerist sé málið skoðað og 
leyst með sanngjörnum hætti. 

Friðrik Halldórsson, forstöðu-
maður hjá Kaupþingi, kannast við 
vandamálið með síhringikortin en 
segir að það sé löngu liðin tíð hjá 
Kaupþingi.

Fara yfir heimild þrátt 
fyrir síhringikortin

Umfelgun á venjulegum fólksbíl 
með 13-15 tommu dekk á stálfelg-
um er ódýrust hjá Vöku og dýrust 
hjá N1. Hjá Vöku kostar umfelgun-
in 4.800 krónur en hjá N1 kostar 
hún 6.090. Munurinn nemur 1.290 
krónum eða um fjórðungi af kostn-
aðinum við umfelgunina hjá Vöku.

Fréttablaðið kannaði nýlega 
kostnaðinn við umfelgun á sjö 
stöðum á landinu: Vöku, Pitstop, 
Gúmmívinnslunni Akureyri, Bílkó, 
Dekkjaverkstæði Grafarvogs, 
Dekkjaáttunni og N1. Umfelgunin 
var næstódýrust hjá Pitstop og 
næstdýrust hjá Dekkjaáttunni. 

Runólfur Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri FÍB, rifjar upp að 

hæsta verð á samskonar umfelgun 
hafi verið 5.800 krónur samkvæmt 
verðkönnun ASÍ, sem gerð var síð-
asta haust, og það hafi verið innan 
N1-keðjunnar. „Ég hefði átt von á 
að því að þeir sem voru með hæsta 
verðið í haust myndu halda í við 
sig en svo virðist ekki vera,“ segir 
Runólfur. Hann telur bersýnilegt 
að neytendur geti sparað í umfelg-
un með því að skoða framboð. „Það 
munar umtalsvert um 1.200 krón-
ur.“

Lögreglan hefur heimild til að 
sekta bíleigendur fyrir nagladekk 
frá 15. apríl. Runólfur segir að 
hefð sé fyrir því að bíða fram að 
mánaðamótum þar sem aðstæður 

geta verið með þeim hætti að 
nagladekkja sé þörf. Sektin nemur 
5.000 krónum á dekk. 

Munar 1.200 krónum

 Milli þess sem plötusnúðurinn Kitty 
Lapka skankar skífum mallar hún 
gulrætur og þrífur eftir ketti.

Reykhyltingar ´67
Okkar tími er kominn!

Með komandi vori eru liðin 40 ár síðan við vorum útskrifuð úr 
gagnfræða- og landsprófi frá Reykholtsskóla í Borgarfirði.

Er ekki tími til kominn að hittast?
Maggnús Víkingur Grímsson á land við Flúðir í Hrunamannahreppi 
sem nefnist “Laufskálabyggð”.  Þar hefur hann ákveðið að efna til úti-
hátíðar helgina 21.-22. júlí  ´07, sér-hannaða fyrir okkur Reykhyltinga,
nægt pláss fyrir tjöld, hjólhýsi og þess háttar, maka, börn og jafnvel
barnabörn, eftir því hvað hver vill. 

Samkomutjald, útisalerni, flatbökusala, glens og gaman. 

Auk þess mun Maggnús fljúga útsýnisflug með þá sem þess óska ef 
veður leyfir, engan glannaskap.

Í undirbúningsnefnd eru:

Fyrir landsprófið: sími
Stefán Magnús Böðvarsson stebo@visir.is 899 1726
Stefanía Ólafsdóttir stella@grindavik.is 6607319

Fyrir gagnfræðinga:
Maggnús Víkingur Grímsson maggnus@laufskalar.is 893 65 99
Einar Axelsson einarax@simnet.is 899 2478
Þorvaldur Aðalsteinsson gudrid@simnet.is 893 3269

Látið nú heyra frá ykkur, til einhvers af nefndarfólkinu,
því við verðum jú að vita þátttöku.

Byrjið strax að rifja upp skemmtisögur og Sturlungar,
byrjið nú að æfa nokkur lög t.d. I´m on an Island og Undir bláhimni.

Rykfrakki á slikk
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N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki. Við höfum 115 afgreiðslustaði um land allt,  þjónustu-

stöðvar, verslanir, hjólbarða- og smurþjónustu ásamt öflugri fyrirtækjaþjónustu.
Við óskum landsmönnum öllum gleðilegs sumars. N1 – Meira í leiðinniWWW.N1.IS

MERKI UM GOTT SUMAR



[Hlutabréf]

Hátt gengi krónunnar skýrist 
fyrst og fremst af ofmati á gengi 
hennar gagnvart Bandaríkjadal. 
Raungengi gagnvart bandaríkja-
dal er nálægt sjö ára jafnvægis-
gildi. Þetta kemur fram í nýrri 
skýrslu greiningardeildar Kaup-
þings banka.

Á fundi greiningadeildarinn-
ar í gærmorgun kynntu Þóra 
Helgadóttir og Ásdís Kristjáns-
dóttir, sérfræðingar deildarinn-
ar, úttekt sína á stöðu krónunnar. 
Þar kemur fram að viðskiptahalli 
verði viðvarandi næstu árin í ljósi 
vaxandi ójafnvægis þáttatekna, 
en undir þær falla laun, vextir 
og arðgreiðslur. „Slíkt ójafnvægi 
skýrist fyrst og fremst af erlendri 
skuldasöfnun íslenskra útrásar-
fyrirtækja. Hins vegar má velta 
fyrir sér hvort slíkt ójafnvægi sé 
áhyggjuefni sér í lagi ef litið er 
til íslensku krónunnar. Hátt raun-
gengi krónunnar nú um stundir 
skýrist fyrst og fremst af ofmati 
íslensku krónunnar gagnvart doll-
ara. Raungengi krónu gagnvart 
evru er hins vegar í kringum jafn-
vægi,“ segir í ritinu. 

Haraldur Yngvi Pétursson, sér-
fræðingur greiningadeildar Kaup-
þings, fór yfir þróun og horfur í 
Kauphöllinni á morgunverðar-
fundi með fagfjárfestum í fyrra-
dag. Hér hefur vöxturinn verið 
mestur, 20,7 prósent það sem af 
er árinu, en næst á eftir kæmi 
sænska kauphöllin með 10,1 pró-
sents vöxt. „Enn er töluvert rúm 
fyrir hækkun á úrvalsvísitölunni 
og teljum við að hún endi kringum 
8.500 stig í lok árs,“ segir hann. 
Í fyrri spá bankans var gert ráð 

fyrir að vísitalan færi í 8.000 stig. 
Hann segir þó ekki ólíklegt að ein-
hverjar sveiflur kunni að verða. 
Góð uppgjör fjármálafyrirtækja 
og ytri vöxtur er það sem grein-
ingardeildin segir að styðji við 
hækkun markaðarins.

Þannig spáir greiningadeildin 
75 prósenta hagnaðaraukningu á 
fyrsta ársfjórðungi þessa árs frá 
sama tímabili í fyrra hjá þeim fé-
lögum sem afkomuspár bankans 
ná til og að hagnaður fjármálafyr-
irtækja aukist um 65 prósent.

Greiningadeildin er með þrjú 
félög í yfirvogun í umfjöllun sinni, 
en það eru Mosaic Fashions, Lands-
bankinn og Bakkavör. Spáð er 11 og 
10 prósenta hækkun á gengi bréfa 
Bakkavarar og Landsbankans til 
tólf mánaða og 20,5 prósenta hækk-
un á gengi Mosaic Fashions. Þar 
spili inn í jákvæðar fréttir af bresk-
um smásölumarkaði sem greining-
ardeildin telur að komi félaginu 
mjög til góða.

Krónan er ofmetin og viðskiptahalli verður við-
varandi næstu ár. Á sama tíma árar vel fyrir hluta-
bréfamarkað, segir greiningadeild Kaupþings.

Peter S. Gitmark, þingmaður 
Hægriflokksins á norska Stór-
þinginu og situr auk þess í fjár-
laganefnd þingsins, hefur skrifað 
Kristinu Halvorsen, fjármálaráð-
herra Noregs og leiðtoga Sósíal-
istaflokksins, bréf og krafið hana 
um ástæður þess að  Kredittilsy-
net, norska fjármálaeftirlitið, vari 
við því að Kaupþing eignist meira 
en fimmtungshlut í norska fjár-
málafyrirtækinu Storebrand.

Í bréfinu vísar Gitmark til 
skýrslu Fjármálaeftirlitsins sem 
lak til norska dagblaðsins Dagens 
Næringsliv í síðustu viku en þar 
kemur fram að Kaupþing skorti 
reynslu af tryggingarekstri, skorti 
eigið fé, sé of áhættusækið og við-

kvæmt fyrir skakkaföllum í brot-
hættu íslensku hagkerfi til að fara 

með meirihluta hlutafjár í Store-
brand.

„Er þetta stefna ríkisstjórnar-
innar?“ spyr Gitmark í bréfinu og 
gagnrýnir Björn Skorgstad Aamo, 
forstjóra eftirlitsins harðlega fyrir 
afstöðu eftirlitsins. Ríkisstjórn-
in fór að tilmælum eftirlitsins og 
setti þak á viðskipti Kaupþings við 
20 prósenta hlut í Storebrand þrátt 
fyrir að bankinn hefði óskað eftir 
því að fá að fara með fjórðungs-
hlut í fjármálafyrirtækinu. Bank-
inn fer nú með rétt rúman sautján 
prósenta hlut í Storebrand og er 
stærsti hluthafi félagsins. 

Dagens Næringsliv segir í gær 
að Halvorsen muni svara bréfi 
þingmannsins eftir viku.

Kaupþing rætt á stórþinginu

Tveir af stærstu sparisjóðum 
landsins, SPRON og BYR spari-
sjóður, hafa sagt skilið við hina 
sparisjóðina í sameiginlegum 
markaðsmálum undir heitinu 
„sparisjóðurinn“. Samanlagt eru 
sparisjóðirnir tveir með um sex-
tíu prósent af umsvifum spari-
sjóðanna.

SPRON hefur reyndar unnið 
undir eigin merkjum markaðs-
lega séð um nokkurra ára skeið og 
BYR sparisjóður ætlar frá og með 
næstu áramótum að fara eigin 
leiðir þótt ekki liggi fyrir hvort 
það verði alfarið út úr markaðs-
málum eða eingöngu auglýsinga-
þættinum.

Guðjón Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Sambands íslenskra 
sparisjóða, segir að þetta sé að 
vissu leyti eðileg þróun þegar til 
verða jafn stórar einingar og Byr 
sem varð til með samruna SPH og 
SPV. 

Þeir sparisjóðir sem eftir verða 
ætla að þjappa sér saman að sögn 
Guðjóns. „Það er jafnöruggt að 
þeir sparisjóðir sem eru fyrir 
utan þessa tvo munu enn þá frek-
ar herða samstarfið markaðslega. 
Auðvitað má gera ráð fyrir að 
minni peningar fari í þessi mál í 
heildina.“ Hann bendir á að sam-
eiginlega ráði þeir sparisjóðir sem 
eftir verða nálægt tíu prósentum 
af einstaklingsviðskiptum í land-
inu þannig að mikill kraftur á að 
vera til staðar.

Enn vinna sparisjóðirnir saman 
á mörgum sviðum. „Það er mik-
ilvægt að átta sig á því að allir 
sparisjóðir í landinu eru aðilar að 
Sambandi sparisjóða og vinna náið 
saman að stórum og smáum hags-
munamálum, til dæmis aðlögun og 
innleiðingu Basel 2, sem er flókið 
bankaverkefni, og fræðslumálum 
sparisjóðanna,“ segir Guðjón.

Láta af samstarfinu

Peningaskápurinn...



Laugardalshöll, 19. maí kl. 21. 
Miðasala á midi.is og í miðasölusíma
Listahátíðar, 552 8588.

Snillingurinn
Goran Bregovic 
á Íslandi
ásamt 40 manna hljómsveit

Tvímælalaust einn af hápunktum
Listahátíðar!



Danir eru hugsandi yfir horfum 
á fasteignamarkaði þessa dagana 
en sjaldan hafa jafn margar íbúð-
ir verið til sölu. Spáð hefur verið 
verðlækkunum, sem þegar eru 
orðnar að veruleika, ekki síst á 
Stór-Kaupmannahafnarsvæðinu. 
Margir fasteignasalar hafa tekið 
upp bandarískar aðferðir til að 
að selja fasteignir víðs vegar um 
landið.

Danska viðskiptablaðið Börsen 
bendir á að sala á íbúðamarkaði 
hafi dregist saman á svæðinu og 
sé af sem áður var þar eð margir 
haldi að sér höndum.

Í ljósi þessa hafi fasteigna-
félög á borð við Corell Ejend-
omme hætt við að auglýsa 42 
nýjar leiguíbúðir með kauprétt-

arákvæði. Margir veigri sér við 
því að festa sér fasteign af ótta 
við að markaðsverðmæti eigna 
þeirra eigi eftir að falla.

Blaðið segir marga fasteigna-
sala í Danmörku hafa gripið til 
ýmissa ráða til að hleypa lífi 
í fasteignamarkaðinn. Þannig 
bjóði sumir flatskjái eða bifreið-
ar í kaupbæti með íbúðum eða 
húsum auk þess sem ýmiss ann-
ars konar góðgæti fylgir með 
kaupum á fasteignum svo sem 
líkamsræktarkort og utanlands-
ferðir. 

Bent er á að þessi aðferð sé vel 
þekkt í Bandaríkjunum en það 
var fyrst í ár sem löglegt varð 
að freista neytenda með þessum 
hætti í Danmörku.

Fasteignasalar gegn samdrætti

Breska kauphöllin í Lundúnum 
(LSE) er sögð hafa hug á samstarfi 
við þýsku kauphöllina í Frank-
furt og samnorrænu kauphall-
arsamstæðuna OMX, sem rekur 
kauphallir í Eystrasaltslöndun-
um og á Norðurlöndunum, þar á 
meðal hér. Ólíklegt er að af sam-
starfi LSE verði í bráð því stjórn 
bandaríska hlutabréfamarkaðar-
ins Nasdaq er sögð ætla að gera 
allt sem í hennar valdi standi til 
að koma í veg fyrir samstarf LSE 
við hlutabréfamarkaði á alþjóð-
legum vettvangi. 

Ástæðan fyrir þessu er and-
staða Cörlu Furse, forstjóra LSE, 
gegn yfirtökutilboði Nasdaq á 
síðasta ári og í byrjun þessa árs. 
Furse fékk mikið lof fyrir af-
stöðu sína. Það virðist koma í bak 
hennar nú því Nasdaq tryggði sér 
tæpan 30 prósenta hlut í breska 
markaðnum á meðan yfirtökutil-
raununum stóð og mun nýta 

eignastöðuna til að hefna sín, að 
sögn breska blaðsins Financial 
Mail.

Nasdaq hefur leitað eftir sam-
starfi við kauphallir á meginlandi 
Evrópu síðastliðin tvö ár og er 
sagt hafa gert tilboð í OMX upp 
á 23 milljarða sænskra króna, 
jafnvirði 221 milljarðs íslenskra 
króna, í síðustu viku. Talsmaður 
OMX vísaði orðróminum á bug 
og sagði stjórnina eiga í viðræð-
um við nokkrar kauphallir um 
samstarf á ýmsum sviðum. 

Nasdaq hefnir sín á LSE
Micheal O‘Leary, 
forstjóri írska lág-
gjaldaflugfélagsins
Ryanair, er sagður 
velta því alvarlega 
fyrir sér að stofna 
lággjaldaflugfé-
lag sem muni sinna 
flugi á milli Evrópu 
og Bandaríkjanna á 
næsta ári. Ástæðan 
er samningur á milli 
Bandaríkjanna og 
Evrópusambands-
ins um auknar heim-
ildir flugfélaga til 
að fljúga álfanna á 
milli.

Mörg flugfélög sjá fram á verð-
stríð á flugleiðunum og spá því að 
farmiðaverð yfir hafið muni hríð-
lækka í kjölfarið. 

Breska fréttastofan Sky segir 
að flugfélagið sem O‘Leary íhug-
ar að setja á laggirnar muni ekki 

fljúga undir merkj-
um Ryanair. Haft hefur 
verið eftir O‘Leary, að 
verðmiðinn geti farið 
allt niður í sjö pund, 
jafnvirði rétt rúmra 900 
króna. Markaðsaðilar 
telja verðið alltof lágt. 

Talsverð samkeppni 
liggur þegar í loftinu 
því annað breskt flug-
félag, Zoom Airlines, 
hefur í bígerð að fljúga 
daglega á milli Gat-
wick og John F. Kenn-
edy flugvallarins í New 
York þegar samningur-
inn tekur gildi á næsta 

ári.
Gert er ráð fyrir því að fyrstu 

vélar Zoom Airlines fari í loftið 
undir lok júní á næsta ári og mun 
farmiðaverð liggja í 129 pund-
um, tæpum 17 þúsund íslenskum 
krónum.

Ryanair stofnar félag

Allt fyrir bílinn – á afbragðsverði

aðeins í dag kl. 12–16

rýmingarsala

Kíktu á Klettháls 9 og gríptu tækifærið: 
Alls kyns aukahlutir í fjölmargar tegundir bíla 
– á hreint einstöku rýmingarverði.

50 til 80% 
afsláttur:
Loftsíur

Vindskeiðar

Lexusljós

Bassabox

Rúðuþurrkur

Hátalarabox

Álfelgur

Perur

Sport-stýri

Aukaljós

Spoiler Kit

Króm-stútar

ÁG Mótorsport – Kletthálsi 9
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SKIPHOLT

SUÐURLANDSBRAUT

LAUGAVEGUR

ÁR
MÚLI

-5kr.
af eldsneyti

35%

Campingaz-grill

9900 kr.

afsláttur af öllum réttum

af grilli

Í dag opnum við glæsilega Olís-stöð við Háaleitisbraut með öllu tilheyrandi.

Renndu við og skolaðu af bílnum, nýttu þér 5 króna afslátt af eldsneyti, fáðu þér 

gott að borða á góðu verði eða hreinlega kipptu með þér gasgrilli á sértilboði!

OLÍS – við höldum með þér!

FJÓRFALDIR
Vildarpunktar

Frábær tilþrif 
á Háaleitisbraut
Við opnum nýja Olís-stöð kl.14 í dag!



Í Hagkaupum





greinar@frettabladid.is

Ef leiðtogar stjórnarandstöð-
unnar birtu svohljóðandi 

sameiginlega yfirlýsingu nú 
strax í byrjun kosningarbarátt-
unnar, þyrftu kjósendur ekki að 
velkjast í vafa um valkostina í 
stjórnmálunum:

„Stjórnarandstöðuflokkarn-
ir hafa ákveðið að mynda nýja 
meirihlutastjórn, nái þeir til-
skildum meiri hluta á Alþingi 
í kosningunum í vor. Stjórnar-
andstaðan gengur bundin til al-
þingiskosninga í fyrsta sinn í 
sögu lýðveldisins. Við heitum 
því að mynda samhenta, hæfa 
og sterka ríkisstjórn að loknum 
kosningum, fáum við þingstyrk 
til að stjórna landinu næstu 
fjögur ár. 

Höfuðatriðin í málefnasamn-
ingi nýrrar ríkisstjórnar verða 
þessi:

Við myndum jafnaðarstjórn. 
Við ætlum að hverfa frá þeirri 
ójafnaðarstefnu, sem núverandi 
ríkisstjórn Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks hefur markað. 
Við ætlum að draga úr ójöfnuði 
í samfélaginu með því að jafna 
aðstöðu launþega og fjármagns-
eigenda í skattalögum, meðal 
annars með hækkun skattleys-
ismarka. Við ætlum að tryggja 
öldruðum, öryrkjum og öðrum, 
sem höllum fæti standa, betri 
og tryggari kjör. Við ætlum að 
blása til nýrrar sóknar í mennta-
málum á öllum skólastigum, því 
að góð menntun er lykillinn að 
betri og jafnari lífskjörum til 
langs tíma litið. 

Við myndum græna stjórn. 
Við ætlum að endurskoða stefn-
una í stóriðjumálum og taka rík-
ara tillit til landsins og komandi 
kynslóða en núverandi ríkis-
stjórn hefur gert. Ákvarðan-
ir um einstök stóriðjuver hing-
að og þangað um landið snerta 

alla landsmenn og einnig óborn-
ar kynslóðir og eru því sam-
eiginlegt úrlausnarefni þjóðar-
innar, en ekki sérmál einstakra 
byggðarlaga. Við ætlum að 
staldra við og marka framsýna 
stóriðjustefnu í sátt við landið. 
Við ætlum að stöðva uppblástur 
landsins með því að hefta lausa-
göngu búfjár og hrossa, svo að 
Ísland megi aftur verða grænt.

Við myndum frjálslynda 
stjórn. Við ætlum að taka stefn-
una í sjávarútvegsmálum til 
endurskoðunar og snúa frá því 
rangláta og óhagkvæma fisk-
veiðifyrirkomulagi, sem núver-
andi ríkisstjórn hefur haldið til 
streitu í óþökk mikils hluta þjóð-
arinnar. Við ætlum að virkja 
ákvæði gildandi laga um sam-
eignarhald þjóðarinnar á fiski-
miðunum, bæði í orði og á borði. 
Við ætlum að standa vörð um 
frelsi einstaklingsins til orðs 
og æðis, frelsi með ábyrgð. Við 
ætlum að ýta undir heilbrigða 
samkeppni og uppræta okur 
með því að efla bæði fjármála-
eftirlit og samkeppniseftirlit. 

Við myndum lýðræðisstjórn. 
Við ætlum að loknum samning-
um við Evrópusambandið að 
leggja í dóm þjóðarinnar tillögu 
um aðild Íslands að Evrópusam-
bandinu og upptöku evrunnar á 
Íslandi í stað krónunnar. Í öllum 

flokkum eru uppi öndverð sjón-
armið um Evrópumálið. Það er 
skiljanlegt. Við munum takast á 
um þetta mál fyrir opnum tjöld-
um. Við heitum því að virða nið-
urstöðu þjóðaratkvæðagreiðsl-
unnar. Við ætlum að marka 
nýjar áherzlur í utanríkismál-
um og tryggja varnir landsins til 
frambúðar. Við ætlum að svipta 
hulunni af símahlerunum á fyrri 
tíð.

Við myndum velferðarstjórn. 
Við ætlum að standa vörð um 
velferð allra Íslendinga og efla 
félags- og heilbrigðisþjónustu, 
löggæzlu, samgöngur, mennt-
un og menningu. Heilbrigði, ör-
yggi, menntun og menning hald-
ast í hendur og efla mannauðinn, 
mikilvægustu auðlind þjóð-
arinnar. Við ætlum að greiða 
fyrir nauðsynlegum framför-
um á öllum þessum sviðum með 
skipulagsumbótum og endur-
skipulagningu ríkisfjármálanna, 
bæði útgjalda og tekna, án þess 
þó að auka skattheimtu og um-
svif ríkisins. Verkaskipting rík-
isins, sveitarfélaga og einka-
geirans verður skoðuð vandlega. 

Við myndum sterka stjórn. 
Við ætlum að veita viðnám 
gegn verðbólgu og vafasamri 
skuldasöfnun með styrkri og 
samræmdri fjármálastjórn og 
ýmsum skipulagsumbótum, 
svo sem fækkun ráðuneyta. Við 
ætlum að skera upp herör gegn 
hlutdrægni í embættaveiting-
um á vegum ríkisins og í einka-
væðingu ríkisfyrirtækja. Við 
ætlum að setja lög um rannsókn-
arnefndir á vegum Alþingis, svo 
að ljós reynslunnar megi lýsa 
upp leiðina til betri og gagn-
særri stjórnsýslu. 

Við lýsum eftir skýru umboði 
kjósenda til að hrinda þessum 
fyrirætlunum í framkvæmd.“ 

Við myndum stjórn 

Samfylkingin kveinkar sér undan 
umræðu um ábyrgð flokksins á bið-

listum eftir hjúkrunarrými í Reykja-
vík. Slík grein birtist hér á þessum 
vettvangi 17. apríl eftir Guðríði Arnar-
dóttur, bæjarfulltrúa Samfylkingarinn-
ar í Kópavogi.

Í 38. gr. laga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga segir að sveitarstjórnir 
eigi að stuðla að því að aldraðir geti búið við eðli-
legt heimilislíf svo lengi sem verða má.  Þá segir: 
„Jafnframt verði tryggð nauðsynleg stofnana-
þjónusta þegar hennar er þörf.“

Skv. lögum um málefni aldraðra skipa sveitar-
stjórnir í þjónustuhóp aldraðra, sem gerir m.a. 
tillögur til sveitarstjórna um öldrunarþjónustu og 
metur vistunarþörf aldraðra.

Ábyrgð sveitarfélaga á að tryggja öldruð-
um stofnanaþjónustu þegar þeim brestur heilsa 
og þrek til sjálfstæðrar búsetu er því skýr.  Þótt 
ríkið taki þátt í kostnaði við uppbyggingu öldr-
unarstofnana og greiðir stóran hluta af rekstrar-
kostnaði þeirra, er það á ábyrgð sveitarfélaga að 
meta þörf fyrir hjúkrunarrými. Þar liggja upp-
lýsingar um þarfir íbúa fyrir samfélagslega þjón-
ustu á hverjum tíma.  Flest sveitarfélög lands-

ins hafa gegnt þessari skyldu sinni með 
ágætum.  Þegar á heildina er litið eru 
næg hjúkrunarrými hér á landi til að 
fullnægja þörf fyrir hjúkrunarrými 
fyrir aldraða. Þeim er hins vegar mis-
dreift um landið. Skortur á hjúkrunar-
rýmum er fyrst og fremst á höfuðborg-
arsvæðinu, sérstaklega í Reykjavík.

Skv. lögum eiga sveitarfélög að leggja 
til 15% af byggingarkostnaði hjúkrun-
arheimila. Í  stjórnartíð Sjálfstæðis-
flokksins í Reykjavík brugðust borg-
aryfirvöld við skorti á hjúkrunarrým-

um m.a. með byggingu Droplaugarstaða með 
65% kostnaðarhlutdeild á árinu 1981 og Seljahlíð-
ar með 100% hlutdeild á árinu 1986. Ekkert slíkt 
framtak átti sér stað í tíð R-listans til að bregð-
ast við sama vanda. Hins vegar liggja nú þegar 
fyrir áætlanir um byggingu 400 hjúkrunarrýma á 
næstu árum að mestu á höfuðborgarsvæðinu.

Það er því ljóst að R-listinn sofnaði á verðin-
um í þau 12 ár sem hann sat við stjórnvölinn í 
Reykjavík. Því finnst mér ótrúlega djarft leik-
ið af Samfylkingunni að slá upp auglýsingu um 
að flokkurinn vildi byggja 400 ný hjúkrunarrými 
á næstu 1½ ári, þegar meginhluti vandans er á 
ábyrgð þeirra sjálfra! Hverra er „vanrækslu-
syndin“? Ég spyr! 

Höfundur er alþingismaður í Reykjavík.

Biðlistar eftir hjúkrunarrými

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

L
aunajafnrétti næst á Íslandi árið 2070 ef þróunin verð-
ur áfram jafnhæg og hún hefur verið síðustu ár. Þetta 
er auðvitað óviðunandi en líka ótrúlegt miðað við hvað 
allir sem um málið tjá sig eru sammála um hversu ósann-
gjörn þessi staða er.

Flestir þeir sem ráðandi eru í samfélaginu, stjórnmálamenn og 
atvinnurekendur, eru sammála um að kynbundinn launamunur 
eigi ekki að viðgangast. Þegar hins vegar kemur að því að aðhaf-
ast er eins og flestir snúi sér undan og neiti að horfast í augu við 
það að það er ekki hægt að sitja með hendur í skauti og bíða þess 
að kynbundinn launamunur hverfi af sjálfu sér. Það er ótækt að 
ungar konur sem í dag eru að stíga sín fyrstu skref á vinnumark-
aðnum þurfi að horfa fram á kynbundinn launamun alla starfsævi 
sína og jafnvel alla starfsævi dætra sinna líka.

Vitað er um nokkrar leiðir sem hægt er að nota til þess að hraða 
þróuninni í átt til launajafnréttis. Þar má nefna afdráttarlausari 
viðurlög við að brjóta á konum á þann veg að þær hafi ekki sömu 
laun og karlar sem vinna sambærileg störf. Sömuleiðis hafa rann-
sóknir sýnt að launaleynd hefur óæskileg áhrif á launamun kynj-
anna. Þrátt fyrir þetta vilja margir þeirra stjórnmálamanna, sem 
þó segja kynbundinn launamun ótækan, ekki grípa til þeirra laga-
legu úrræða sem virðast skila árangri. 

Þetta er önnur hliðin á peningnum. Hin hliðin snýst um viðhorf 
í samfélaginu til þeirra starfa sem konur gegna nánast eingöngu. 
Upphaf jafnréttisbaráttu samtímans á áttunda áratugnum sner-
ist að miklu leyti um að reyna að uppræta hugsunina um kvenna-
störf og karlastörf. Kyn átti ekki að skipta máli þegar kom að því 
hjá ungu fólki að velja sér nám og/eða starf. Vissulega var einnig 
rætt um að hin hefðbundnu kvennastörf væru vanmetin til launa 
en undirliggjandi var að sú þróun myndi eiga sér stað samhliða 
að laun jöfnuðust milli starfsgreina þegar aukið jafnvægi næðist 
milli kynja innan þeirra.

Hugarfarsbreytingin náði þokkalega vel til kvenna. Þannig 
hefur vígi karla fallið í hverri stéttinni á fætur annarri, einkum 
þó í þeim greinum sem krefjast menntunar. Á sama tíma hefur 
lítil hugarfarsbreyting orðið meðal ungra karla þegar kemur að 
því að velja sér starfsvettvang. Þeir eru enn sárafáir sem sækja í 
hinar hefðbundnu kvennagreinar, einkum umönnunarstörfin. Þau 
eru enn nánast eingöngu í höndum kvenna.

Á tyllidögum er iðulega dáðst að öllum þeim konum sem vinna 
hörðum höndum að því að annast veika og aldraða, að ekki sé 
minnst á allar þær sem kenna börnunum í leikskólum, grunn-
skólum og jafnvel framhaldsskólum. Þegar kemur að því að sýna 
virðingu fyrir þessum stéttum í launum er höfðinu stungið í sand-
inn. Þó er ljóst að það verður að leiðrétta laun þessara stétta sem 
bornar eru uppi af konum og það verður ekki gert öðruvísi en að 
hækka laun þeirra umfram laun annarra stétta. Það verður bara 
að takast á við afleiðingarnar, bæði efnahagslegar og aðrar.

Ráðamenn verða að sýna í verki að vilji þeirra stendur til þess 
að uppræta kynbundinn launamun. Orð eru til alls fyrst en þá má 
ekki sitja við þau tóm.

Góður vilji en 
minni efndir
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Körfuboltastandur fyrir börn
4.990 kr/stk.

Grill með gaskút - ósamansett
16.990 kr/stk.

Freestyle hjól Mongoose
19.990 kr/stk.

Grill 3 brennara - ósamansett
29.990 kr/stk.

Golfkerrur
9.990 kr/stk.

Barnahjól 4-8 ára 16” stelpu og stráka
9.990 kr/stk.

Barnahjól 2-5 ára 12” stelpu og stráka
Verð frá 6.990 kr/stk.

BMX hjól
9.990 kr/stk.

Seldust upp í fyrra!

Draumur allra stráka

3 hjóla golfkerrur

Opnum kl. 12 í dag



Í nýlegu opnuviðtali Mbl. við 
ríkislögreglustjóra, Harald 
Johannessen, fer hann mikinn. 
Þar sakar hann m.a. kjörna full-
trúa á Alþingi um að vilja grafa 
undan trúverðugleika lögreglu 
og annarra stofnana ríkisins. Í 
ljósi stöðu ríkislögreglustjóra 
ber að taka ásakanir hans al-
varlega. Í viðtalinu segist ríkis-
lögreglustjóri hafa séð fyrir að 
ákærum á hendur einstaklingum 
í olíumálinu yrði vísað frá dómi. 
Málið hafi verið tekið til rann-
sóknar hjá lögreglu vegna þrýst-
ings stjórnmálamanna og þeir 
þurfi nú – í ljósi niðurstöðu meiri-
hluta Hæstaréttar – að skýra að-
komu sína að umræðunni. Undir 
þetta sjónarmið var tekið í 
Reykjavíkurbréfi Mbl. Undirrit-
aður hefur tekið þátt í opinberri 
umræðu um ríkislögreglustjóra-
embættið og olíumálið og tekur 
þessa beiðni eðlilega til sín. Mér 
er því bæði ljúft og skylt að verða 
við beiðni þeirra félaga – þ.e.a.s. 
ríkislögreglustjóra og Morgun-
blaðsins um frekari umræðu.

Meirihluti Hæstaréttar segir í 
niðurstöðum sínum að málið hafi 
farið forgörðum í meðförum ríkis-
lögreglustjóra. Skýrslum sem 
starfsmenn olíufélaganna gáfu 
Samkeppnisstofnun hafi ekki 
verið haldið nægilega aðgreind-
um við rannsókn málsins. Þar sem 
ríkislögreglustjóri hafi gert þess-
ar skýrslur að gögnum refsimáls-
ins hafi sakborningar ekki fengið 
sanngjarna málsmeðferð og rann-
sókn ríkislögreglustjóra taldist 
vera gölluð. Í ljósi þessa vísaði 
meirihluti Hæstaréttar málinu 
frá dómi. Niðurstaða Hæstaréttar 

er endanleg. Hin undar-
lega niðurstaða Hæsta-
réttar í málinu hefði 
getað verið ríkislög-
reglustjóra málsvörn, 
ef hann hefði ekki sagst 
hafa séð hana fyrir eins 
og hann segir í viðtalinu 
við Mbl. Í ljósi þessa er 
eðlilegt að gera ríkar 
kröfur til þess að vand-
að hefði verið sérstak-
lega til rannsóknarinn-
ar. Það telur Hæstiréttur ekki hafa 
verið gert. Meirihluti Hæstarétt-
ar byggir niðurstöðu sína um frá-
vísun á túlkun ákvæða mannrétt-
indasáttmála og stjórnarskrár um 
sanngjarna málsmeðferð. Túlkun 
meirihlutans á sér ekki fordæmi, 
svo vitað sé. Meginreglan við 
túlkun ákvæðis mannréttindasátt-
mála Evrópu að þessu leyti hefur 
verið sú að yfirlýsing einstaklings 
fyrir stjórnvaldi, þar sem hann 
játar á sig brot, skuli ekki notuð 
í refsimáli ef hún er fengin fram 
með ólögmætum þvingunum. Hér 
er því lykilspurningin hvort játn-
ingar starfsmanna olíufélaganna 
fyrir samkeppnisyfirvöldum hafi 
verið knúnar fram með þving-
unum. Eins og Eiríkur Tómasson 
lagaprófessor benti á í merku er-
indi var engri þvingun beitt gagn-
vart forstjórum olíufélaganna því 
þeir óskuðu eftir því að fá að gefa 
skýrslur. Í þessu tilviki höfðu 
olíufélögin beinan hag af sam-
starfi við stjórnvöld. Það gaf þeim 
vonir um lægri stjórnvaldssektir. 
Það var því ekki aðeins kristileg 
iðrun og samviskubit, sem kall-
aði á játningar, heldur ekki síður 
fjárhagslegir hagsmunir olíufé-
laganna. Það eru mannréttindi 
að einstaklingar fái af fúsum og 
frjálsum vilja létt á samvisku 
sinni með skýrslugjöf fyrir yfir-
völdum. Skýrslugjöfin breytist í 
forréttindi ef hún hefur í för með 

sér lækkun sekta og 
niðurfellingu refsing-
ar – einhverskonar af-
sláttartilboð ríkisins – 
tveir fyrir einn. Að sú 
frjálsa skýrslugjöf eigi 
þátt í því að refsimál-
ið eyðilegðist stenst 
hvorki lögfræðilega né 
út frá heilbrigðri skyn-
semi. Hin fordæma-
lausa túlkun Hæsta-
réttar á mannréttinda-

ákvæðum er því ákaflega ívilnandi 
fyrir fjársterka einstaklinga sem 
vilja stunda skaðleg efnahags-
brot.

Sjálfstætt og faglegt ákæru- og 
lögregluvald er hornsteinn refsi-
vörslukerfisins. Sá sem fer með 
þetta vald verður að vera undir 
það búinn að mæta umræðu og 
gagnrýni um störf sín. Refsivörslu-
kerfið er ekki einkamál fáeinna 
útvalinna. Það varðar allt sam-
félagið. Í áðurnefndu viðtali segir 
ríkislögreglustjóri að hann hafi 
frá upphafi talið vafasamt að hefja 
lögreglurannsókn vegna olíumáls-
ins. Ef það var fagleg niðurstaða 
embættisins átti embættið að 
standa á henni. Önnur niðurstaða
er fráleit í ljósi kröfunnar um 
sjálfstætt og faglegt ákæruvald 
– breytir engu þó undiritaður sé 
henni ósammála. Það vekur því 
mikla undrun og furðu að þrátt 
fyrir þessa niðurstöðu embættis-
ins skuli málið hafa verið þar til 
meðferðar á fjórða ár. Af viðtalinu 
verður ráðið að rannsóknin hafi 
hafist vegna þrýstings alþingis-
manna. Orð ríkislögreglustjóra 
eru áfellisdómur yfir embættinu, 
því þau verða ekki skilin á annan 
veg en þann að ríkislögreglustjóra-
embættið sé ekki nægilega sjálf-
stætt og faglegt – það sveiflist 

eftir tíðaranda hverju sinni og/eða 
viðhorfum og kröfum stjórnmála-
manna. Við lestur viðtalsins vökn-
uðu óhjákvæmilega spurningar 
um réttmæti ásakana sakborn-
inga í svokölluðu Baugsmáli. Þeir 
hafa lengi haldið því fram að rót 
þess máls megi rekja til viðhorfa 
stjórnmálamanna. Yfirlýsing ríkis-
lögreglustjóra er vatn á þeirra 
myllu.

Í lýðræðisríki er krafan: Sömu 
leikreglur fyrir alla. Ef vald-
hafar eiga að öðlast trúverðug-
leika verða þeir að beita valdinu 
þannig að allir séu jafnir fyrir 
lögum. Sambærileg mál fái sam-
bærilega meðferð. Trúverðug-
leika öðlast menn ekki af því að 
fylla brjóst sitt og ermar af heið-
ursmerkjum eða íklæðast skraut-
legum búningum – annað og miklu 
meira þarf að koma til. Olíumálið 
laut að miklum hagsmunum og 
samráð félaganna olli sannan-
lega miklu tjóni. Fé var haft af 
almenningi, fyrirtækjum, ríki og 
sveitarfélögum. Lögreglurann-
sóknin birtist almenningi þannig 
að ekki væru til nægir fjármun-
ir til að sinna henni, auk þess sem 
ríkislögreglustjóri dró lappirnar 
og virðist ekki hafa vandað sig. 
Á sama tíma fóru hundruð millj-
óna í rannsókn Baugsmálsins. Við 
þá rannsókn virtist aldrei skorta 
fé eða áhuga. Þrátt fyrir það er 
enn óljóst hverjir voru þolendur í 
því máli. Það er sjálfsögð og eðli-
leg krafa að sambærileg mál fái 
samskonar meðferð. Ella missa 
stjórnvöld tiltrú almennings. 

Í upphafi vísaði ég til þess að 
ríkislögreglustjóri hefði sakað 
kjörna fulltrúa þjóðarinnar um að 

reyna að grafa undan trúverðug-
leika lögreglu og annarra ríkis-
stofnana. Hér er ríkislögreglu-
stjóri að saka alþingismenn um 
að vega að stjórnskipun landsins. 
Þessi orð sín verður ríkislögreglu-
stjóri að skýra frekar – ella teljast 
þau dauð og ómerk. Þá þarf ekki 
að koma á óvart, m.a. í ljósi orða 
ríkislögreglustjóra um ósjálfstæði 
embættisins og niðurstöðu dóm-
stóla í mörgum erfiðum málum, 
sem embættið hefur haft til rann-
sóknar, að margir efist um hæfni 
og getu ríkislögreglustjóra til að 
stýra embættinu. Við lestur við-
talsins vakti sérstaka athygli mína 
að ekki var spurt augljósra spurn-
inga. Leyfi ég mér að láta eftirfar-
andi spurningar fljóta með í þeirri 
von að ríkislögreglustjóri sjái sér 
fært að svara þeim á þessum vett-
vangi, auk þess sem hann skýri 
mun betur hvað felist í ásökunum 
hans á hendur kjörnum fulltrúum 
á Alþingi.

1. Hvernig stóð á því að rannsókn 
á olíumálinu stóð yfir í á fjórða 
ár, ef rannsóknaraðili var sann-
færður um að engar forsendur 
voru fyrir rannsókninni? 

2. Eru fleiri dæmi en olíumálið 
svokallaða um að sakamála-
rannsókn hafi hafist vegna 
utanaðkomandi þrýstings frá 
stjórnmálamönnum – ráðherr-
um og/eða alþingismönnum?

3. Hvaða nafngreindir stjórn-
málamenn – alþingismenn/ráð-
herrar – höfðu þau áhrif að lög-
reglurannsókn hófst? 

4. Er ríkislögreglustjóra sætt í 
embætti eftir að hafa viður-
kennt að utanaðkomandi áhrif 
urðu til þess að lögreglurann-
sókn hófst gagnvart einstakl-
ingum, þvert á faglegt mat 
embættisins?

Höfundur er alþingismaður.

Ríkislögreglustjóri og olíumálið

Lampard 
Rooney
Gerrard
Einar*
Ronaldo
*fyrir okkur hin
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Ef fólk er spurt hvað er þeim 
mikilvægast eða dýrmætast í líf-
inu myndu flestir foreldrar svara 
því að það séu börnin. Því er nú 
svo farið að allir foreldrar þurfa 
að senda börnin sín í skóla og að 
sjálfsögðu viljum við að þeim 
líði vel í skólanum ekki síður en 
að þau læri eitthvað gagnlegt. 
Eftir að báðir foreldrar fóru út 
á vinnumarkaðinn hefur þróun-
in orðið sú að börnin eru mestan 
tíma sólarhringsins í skólanum. 
Það er því ákaflega mikilvægt 
að skólakerfið sé sniðið að þörf-
um barnanna og taki mið af ein-
staklingnum ekki síður en heild-
inni. Við Vinstri græn viljum að 
innan skólakerfisins rúmist mis-
munandi straumar og stefnur svo 
að bæði börn og foreldrar geti 
valið það sem hentar þeim best. 
Það teljum við að best sé gert 
með því meðal annars að draga 
úr miðstýringu, fara nýjar leið-
ir í mati á námsárangri þannig 
að skólastarfið miðist ekki ein-
göngu við próf, ýta undir og taka 
vel á móti frumkvæði fagfólks 
og gefa þeim hugmyndafræði-
legt frelsi innan skólakerfisins 
og leggja áherslu á einstaklings-
miðað nám. Innan skólakerfis-
ins þarf líka að vera bæði tími og 
rými fyrir mikinn leik og sköp-
un barna. Ekki veitir af að börn 
fái að vera börn og leika sér eins 
lengi og mögulegt er. Hvernig sjá 
Vinstri græn fyrir sér mennta-
kerfi til framtíðar?

Mismunandi straumar og stefn-
ur innan skólakerfisins gera það 

að verkum 
að hver og 
einn ætti 
að eiga 
auðveld-
ara með að 
finna skóla 
við hæfi 
barna sinna 
og foreldr-
ar geta þá 
valið hvað 
þeim finnst 

henta best. Innan hins opinbera 
menntakerfis þarf að vera rúm 
fyrir sjálfstætt framtak fagfólks 
og hugmyndafræðilegt frelsi. 
Þeir sjálfstæðu skólar sem nú eru 
reknir fá allir framlög frá hinu 
opinbera. Það þarf hins vegar að 
gera breytingar í kerfinu þannig 
að hægt sé að bjóða upp á hið sjálf-
stæða framtak fagfólks og mis-
munandi aðferðir innan kerfisins 
en afnema með öllu skólagjöld 
því þau eru eingöngu til þess að 
mismuna börnum. Við teljum að 
öll börn eigi að hafa þetta val, en 
ekki einungis þau sem koma frá 
efnaðri heimilum. 

Í stefnuskrá Vinstri grænna í 
menntamálum kemur fram að við 
viljum afnema samræmd próf og 
opna fyrir nýjar leiðir í mati á 
skólastarfi og námsárangri. Einn-
ig viljum við ýta undir einstakl-
ingsmiðað nám í mun víðari skiln-
ingi þess heldur en eingöngu að 
það taki mið af því hversu hratt 
hver nemandi fer í gegnum hið 
hefðbundna námsefni. Að okkar 
mati þurfa börnin líka að hafa 
frelsi til þess að velja í auknum 
mæli um listir, íþróttir, handverk 
eða vísindi ef áhugi þeirra liggur 
á einu sviði framar öðru. Þar að 

auki teljum við að nemendur eigi 
að fá frelsi til að koma að mótun 
skólastarfsins í auknum mæli og 
læra lýðræðisleg vinnubrögð og 
gagnrýna hugsun. 

Menntun og umönnun barna okkar 
er með verðmætustu störfum 
samfélagsins því þar er grunnur-
inn lagður að framtíðinni. Nauð-
synlegt er að tryggja kennurum 
og fagfólki góð kjör og verður 
það að teljast góð langtímafjár-
festing samfélagsins í heild. Að 
mati okkar Vinstri grænna þarf 
einnig að leggja aukna áherslu á 
símenntun kennara og rannsókn-
ir í skólastarfi. 

Auk þess sem hér er nefnt má 
líka bæta við að í menntastefnu 
okkar leggjum við áherslu á 
móðurmálskennslu fyrir börn 
innflytjenda auk menntunar í 
sjálfbærni og jafnrétti fyrir öll 
skólastig. Á framhaldsskólastig-
inu viljum við tryggja jafnrétti 
til náms þannig að landsbyggð-
in hafi aukinn aðgang að mennt-
un og skólagjöld verði afnumin. 
Við teljum mikilvægt að tryggja 
jafnrétti til náms með því meðal 
annars að ungmennum á lands-
byggðinni sé tryggður aðgang-
ur að menntun til 18 ára aldurs. 
Einnig viljum við að ungt fólk 
geti fengið stúdentspróf af öllum 
námsbrautum, hvort sem um er 
að ræða verknám, listnám eða 
hinar hefðbundnu leiðir. Okkar 
stefna gengur út á að byggja 
góðan grunn fyrir framtíð lands-
ins með góðri og fjölbreyttri 
menntun sem öll er metin að 
verðleikum. Kíkið á stefnuna á 
heimasíðu okkar vg.is.

Höfundur skipar 5. sæti á lista 
VG í Suðvesturkjördæmi. 

Fjölbreytt og réttlátt menntakerfi 

Herferð Vífilfells fyrir Coke 
Zero brýtur íslensk landslög, 

en 18. grein laga um jafnan rétt og 
stöðu kynjanna segir: „Auglýsandi, 
og sá sem hannar eða birtir auglýs-
ingu, skal sjá til þess að auglýsingin 
sé öðru kyninu ekki til minnkunar, 
lítilsvirðingar eða stríði gegn jafnri 
stöðu og jafnrétti kynjanna á nokk-
urn hátt“. Það þarf vart að útskýra 
hvernig herferð sem inniheldur 
eftirfarandi frasa brýtur þessi lög:

Af hverju ekki konur með zero 
skoðanir?

Af hverju ekki konur með zero 
bílpróf?

Af hverju ekki kynlíf með zero 
forleik?

Af hverju ekki 2 kærustur með 
zero afbrýðisemi?

Af hverju ekki kærustur með zero 
er ég feit í þessu?

Herferðin hlutgerir konur út frá 
fordómafullum staðalímyndum, svo 
ekki sé minnst á hversu lítillækk-
andi hún er fyrir karlmenn. Sóley 
Tómasdóttur hyggst kæra herferð-
ina, en ég deili undrun hennar á 
því að það hafi ekki verið gert fyrr. 
Sjálf hef ég lagt fram kæru til Siða-
nefndar SÍA. 

Snúum okkur að alþjóðalögum. 
Algeng skilgreining á hugtakinu 
hate speech er: Orðræða sem geng-
ur út á að gera lítið úr, ógna eða hóta 
fordómafullum aðgerðum gegn 
manneskju eða hóp fólks vegna kyn-
þáttar, kyns, aldurs, uppruna, trúar, 
kynhneigðar, fötlunar o.s.frv. 

Herferð Coke Zero fellur undir 
þessa skilgreiningu þar sem inntak 
hennar gerir viljandi lítið úr konum. 
Þegar kæra hefur borist íslenskum 
dómstólum verður herferðin annað-
hvort dæmd brotleg eða ekki. Ef 
hún verður dæmd sem brot er það 
klárlega staðfesting á því að hún 
flokkast undir ofanritaða skilgrein-
ingu á „hate speech“. 

Verði herferðin ekki dæmd brot-
leg (sennilega myndu lög um mál-
frelsi vera sterkust herferðinni til 
varnar) þá væri hægt að áfrýja til 
hæstaréttar. Ef sá dómstóll myndi 
einnig dæma Vífilfelli í vil, þá koma 
alþjóðalög til sögunnar því málinu 
mætti þá vísa til Evrópudómsstóls-
ins. Tíunda grein Mannréttindasátt-
mála Evrópu segir m.a.: 

1. Sérhver maður á rétt til tján-
ingarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná 
yfir frelsi til að hafa skoðanir, taka 
við og skila áfram upplýsingum og 
hugmyndum heima og erlendis án 
afskipta stjórnvalda...

2. Þar sem af réttindum þessum 
leiða skyldur og ábyrgð er heimilt 
að þau séu háð þeim formsreglum, 
skilyrðum, takmörkunum eða við-
urlögum sem lög mæla fyrir um og 
nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóð-
félagi vegna þjóðaröryggis, land-
varna eða almannaheilla, til þess 
að firra glundroða eða glæpum, til 
verndar heilsu eða siðgæði manna, 
mannorði eða réttindum... 

Ég bendi sérstaklega á orðalag-
ið í grein 10.2 um verndun siðgæð-
is og réttinda þegna, en til þess hafa 
hin íslensku jafnréttislög einmitt 
verið sett. Talsvert mörg mál hafa 

farið fyrir 
Evrópu-
dómstólinn 
útfrá þess-
ari grein 
og ég tel að 
í þessu til-
felli myndi 
málið klár-
lega verða 
dæmt sækj-
anda í vil.  

Þó að of-
angreindur rökstuðningur sýni fram 
á að herferð Coke Zero sé mannrétt-
indabrot samkvæmt Evrópulögum, 
þá brýtur hún einnig gegn fjölda 
annarra alþjóðlegra sáttmála og 
má þar helst nefna: Sáttmála Sam-
einuðu þjóðanna (málsgrein 2 í for-
mála, grein 1, 13, 55 og 76), Mann-
réttindayfirlýsingu Sameinuðu 
þjóðanna (greinar 1,2 og 7), Alþjóð-
lega sáttmálann um borgaraleg og 
stjórnmálaleg réttindi (grein 2, 20 
og 26) og Kvennasáttmálann (grein-
ar 1, 2 og 5).

Mig langar einnig að skoða málið 
frá siðferðilegu sjónarhorni. Þú út-
skýrir í svari þínu að herferðin byggi 
á erlendri fyrirmynd og hef ég ein-
mitt kynnt mér þá herferð (sérstak-
lega hér í Bretlandi þar sem ég bý). 
Í fyrsta lagi þá fer breska herferð-
in hvergi jafnlangt yfir strikið og 
sú íslenska (frasann „af hverju ekki 
konur með ZERO skoðanir“ hef ég 
t.d. hvergi séð annars staðar en á Ís-
landi). Í öðru lagi þá réttlætir upp-
runi herferðarinnar ekki innihald 
hennar. Hvert land hefur ákveðin 
lög og sem betur fer er Ísland fram-
arlega á merinni hvað varðar jafn-
réttislög. Herferðin brýtur íslensk 
lög, algerlega óháð því hvernig hún 
hefur gengið erlendis (en víða hefur 
henni verið mótmælt).

Í svari þínu við kvörtun minni 
segir þú: „Herferðin á að vera góð-
látlegt grín um hvernig lífið væri 
ef það væri aðeins einfaldara og er 
þema herferðarinnar hvernig góðir 
hlutir gætu verið betri ef þeim 
fylgdu engar afleiðingar“. Sam-
kvæmt þessu má skilja staðhæf-
inguna „af hverju ekki konur með 
ZERO skoðanir“ sem svo að skoðan-
ir séu þær slæmu „afleiðingar“sem 
fylgja þeim annars „góða hlut“ 
konum. 

Þarf ég virkilega að útskýra nánar 
fyrir þér Stefán af hverju þessi her-
ferð er ólögleg, siðlaus og markaðs-
leg sjálfsmorðstilraun? Væri betra 
að láta hér við sitja og sættast á þá 
staðreynd að landið okkar er komið 
lengra en svo á hinni þróunarlegu 
mannréttindabraut en að slík aðför 
að einhverjum þjóðfélagshóp líð-
ist? Eða finnst þér kannski að ennþá 
lengra mætti ganga: „af hverju 
ekki kynlíf með ZERO samþykki?“ 
er þessi staðhæfing líka góðlátlegt 
grín? Af hverju ekki?

Ég er viss um að þú ert greind-
ur og vel gerður maður Stefán og 
ég hvet þig til að gera einn einfald-
an hlut. Sestu niður og lestu „góðlát-
lega grínið“ um konur sem er í þess-
ari herferð og segðu mér á hvaða 
tímapunkti þú hlærð mest.

Höfundur er meistara-
nemi í mannréttindum við 

University of London.

Opið bréf til mark-
aðsstjóra Vífilfells 
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KAREN MILLEN
Kringlunni og Smáralind

vorútsala

afsláttur af
völdum vörum
30%



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Frímanni Sigurðssyni finnst að 
Íslendingar mættu vera sjálf-
stæðari í fatavali sínu.

„Ég man fyrst eftir því að hafa 
heillast sérstaklega af tískunni tíu 
ára gamall, þegar mamma mín sneri 
aftur frá Kýpur með jogginggalla 
handa mér. Það sem gerði útslag-
ið var að þarna átti ég orðið buxur 
og peysu sem voru í sama lit og það 
þótti mér einstaklega gott mál,“ 
segir Frímann og hlær. 

Í dag starfar Frímann meðal ann-
ars sem útlitshönnuður, en kýs þó 
að gefa sig ekki sérstaklega út fyrir 
það.

„Ég vil hvorki vera þekktur fyrir 
útlit mitt né kynhneigð því hvorugt 
segir neitt um það sem er á milli 
eyrnanna. Að stílisera þykir mér 
skemmtilegt því það er gaman að 
gera það sem maður gerir vel, en ég 
vil samt ekki endilega vera þekktur 
sem Frímann stílisti.“

Um tíma starfaði Frímann í GK 
á Laugavegi og þar kynntist hann 
því hvernig þessi bransi virkar hér-
lendis.

„Í raun finnst mér ótrúlegt til 
þess að hugsa hvað það eru fáir sem 
stjórna því hvernig fólk klæðir sig 
hér á landi. Um tíma var þetta bara 
„Sautján-veldið“ sem réði þessu en 
núna er sem betur fer komið aðeins 
meira úrval. Það breytir því þó ekki 
að Íslendingar eru mjög einsleitir í 
klæðaburði og þá mættu karlmenn-
irnir sérstaklega vera sjálfstæðari 
í þessum efnum. Maður þarf ekki 
annað en bregða sér til Kaupmanna-
hafnar eða Stokkhólms til að sjá allt 
aðra stemningu.“ 

Tískunni 
stýrt af 
fáum



Skótískan í sumar einkennist 
af sandölum og háum skóm.

Hællinn fer hækkandi á skóm, auk 
þess sem sólinn er orðinn þykk-
ari. Skór í anda sjöunda áratugar-
ins verða áberandi og támjóir skór 

eru á útleið. Sandalar í rómversk-
um stíl verða í miklu úrvali. Þetta 
er fátt eitt af því sem búast má 
við af skótískunni í sumar. Gyllt, 
brons og silfur munu einnig njóta 
vinsælda og þá sérstaklega í stíl 
við hvíta kjóla. 

Sumarið er tíminn

SUMARIÐ Í ER KOMIÐ Í 
  FRÖNSKUBÚÐINNISUMARIÐ Í ER KOMIÐ Í 
  FRÖNSKUBÚÐINNI

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

Vorum að fá 

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is
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COMB &CARE

Fæst í apótekum um land allt.

Sjampó og næring til varnar flóka
• Mild formúla sem svíður ekki undan.
• Sterkt flókavarnarefni fyrir sítt hár.
• Hárið verður hreint, mjúkt
    og viðráðanlegt. 
• Endingargóður ilmur.

Flókasprey
og flókahárkrem
• Verndar raka hársins 
    með B5 vítamíni. 
• Fjarlægir flóka, auðveldar greiðslu
    og verndar hreinlæti hársins.
• Endingargóður ilmur.

Auðvelt í notkun – frábær árangur
(Lúsaforvörn) Lúsin helst síður í vel hirtu hári. Inniheldur rósmarín sem fælir lúsina frá.

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

EYE-CARE

Fæst í apótekum um land allt

Vision Eye Care
•Dauðhreinsaðir augnklútar sem 
   þrífa viðkvæm augnsvæði.
•Innihalda kamillu og glýserín sem 
   hafa róandi og rakagefandi áhrif.
•Einstaklega góðir fyrir linsunotendur.
•Vernda pH gildi augnanna.
•Klútarnir eru augnlæknisfræðilega-
   og ofnæmisprófaðir og innhalda ekki
   ertandi efni.

Dreifingaraðili ,  S.L.I ehf. ,  Sími: 866 9512

Fæst hjá: Yggdrasil

Lakkrís, Berja 
og ávaxtabragð

BARNAVITAMÍN

Heilsustúdíó og snyrtistofa

ENGLAKROPPAR
Langarima 21. s. 587-3750

www.englakroppar.is

Grennum, stinnum og losum
þig við appelsínuhúð

4, 6 og 8 vikna átök

Frábær tilboð í boði

15% afsláttur á snyrtistofu

Tengsl eru talin vera á milli 
neyslu unnins rauðs kjöts og 
brjóstakrabbameins.

Konur sem borða mikið kjöt, eink-
um og sér í lagi rautt eða unnið 
kjöt, eru líklegri til að fá brjósta-
krabbamein, samkvæmt niður-
stöðum nýlegrar breskrar könn-
unar.

Sérfræðingar við Háskólann í 
Leeds fylgdust með matarvenjum 
35.372 kvenna á aldrinum 35 til 69 
ára í átta ár. Rannsóknin leiddi í 
ljós að konur sem borðuðu kjöt í 
mestu magni voru mun líklegri en 
grænmetisætur til að fá brjósta-
krabbamein fyrir eða eftir tíðar-
hvörf.

Mesta áhættan á brjóstakrabba-
meini var í hópi kvenna eftir tíða-
hvörf og virtist rautt og unnið kjöt 
ein helsta orsökin að mati rann-
sakenda. Konur sem borðuðu 
rautt kjöt voru 56 prósentum lík-
legri til að fá brjóstakrabbamein 
en þær sem slepptu því. Þær sem 
neyttu rauðs kjöts í mestu magni 
voru 64 prósentum líklegri til að 
fá brjóstakrabba en hinar.

Tengslin á milli kjötneyslu og 
brjóstakrabbameins reyndust ekki 
eins sterk í hópi kvenna fyrir tíða-
hvörf. Engu að síður voru konurn-
ar tuttugu prósentum líklegri en 
grænmetisætur til að fá brjósta-
krabba.

Óljóst er hvaða ástæður kunna 
að vera fyrir þessum tengslum. 
Getgátur eru uppi um að mettuð 
fita eigi hlut að máli.

Frá þessu er greint í The British 
Journal of Cancer.

Rautt kjöt orsök 
brjóstakrabbameins



Hönnun Kitschfríðar og Glers í 
Bergvík nú í Kirsuberjatrénu.

Kitschfríður og Sigrún Ó. Einars-
dóttir hafa bæst í hóp þeirra lista-
kvenna sem selja verk sín og hönn-
un í Kirsuberjatrénu við Vestur-
götu. Báðar eru þær þekktar fyrir 
einstaka hönnun sína. Kitschfríð-
ur fyrir litríkan og hugmyndarík-
an fatnað og skart, og Sigrún fyrir 
handblásin glerverk undir vöru-
merkinu Gler í Bergvík. 

Nýverið var rými Kirsuberja-
trésins stækkað og búðin tekur 
því enn einn vaxtarkippinn 

með því að fá þess-
ar listakonur til liðs 

við sig.

Góð viðbót

Saumavél er þarfaþing á 
hverju heimili, hvort sem 
lagfæra þarf fatnað eða sauma 
nýja flík, setja upp gluggatjöld 
eða búa til bútasaumsteppi. 

Eftir nokkurra ára ládeyðu 
hefur vélsaumi vaxið fiskur um 
hrygg á allra síðustu 
tímum. Það gerðist 
eftir að fatahönn-
un kom til sögunn-
ar sem skólafag og 
alls konar útsaums-
mynstur komust í 
tísku. Þetta 

staðfestir Hans Gíslason hjá Við-
gerðarþjónustunni í Mosgerði 3 í 
Reykjavík sem hefur rekið sauma-
vélaverkstæði síðan 1978. „Fjöldi 
stúlkna hefur gaman af að sauma 
á sig föt, enda margar að fást við 
fatahönnun, en á tímabili var það 
ekki fínt að heita saumakona.“ 

Hans selur bæði nýjar og not-
aðar saumavélar 

og er með umboð 
fyrir tegundirn-
ar Necchi og Toy-
ota. Þótt Toyota-
merkið sé fremur 
sett í samband við 

bíla en saumavél-
ar segir Hans þær 

Vinsældir saumav

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

Ný sending af 
sængurfatnaði

Ný mynstur og nýjar gerðir

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



véla fara vaxandi
hafa verið búnar til frá 1973. „Í 
framleiðslunni er byggt á mikilli 
reynslu en nýjungar eins og raf-
eindabúnaður og leiðbeiningar-
skjáir eru líka komnir til sög-
unnar,“ segir Hans. Hann kveðst 
selja allar notaðar Toyota-vélar 
með tveggja ára ábyrgð með flest-
um þeim aukahlutum sem fylgdu 
þeim nýjum. 

Pfaff á Grensásvegi selur einnig 
saumavélar. Merkin eru Pfaff, 
Husqvarna og Singer, sem þekkt 
eru að gæðum. Úrvalið er mikið 
og verðið fjölbreytilegt. Að sögn 
sölumanns þar er talsvert um að 
saumavélar séu keyptar til ferm-
ingargjafa.

Zúúber – morgunþáttur 
alla virka morgna frá 
kl. 7.00–10.00.



BÍLAR &
FARARTÆKI
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Líf og fjör í Fífunni
Auður Ottesen lofar herleg-
heitum á sýningunni 
Sumarhús og garður. BLS. 4
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Skógrækt við sumarbústaði 
hefur aukist mikið síðustu ár 
og Brynjólfur Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Skógræktar-
félags Íslands, segir að um 
níutíu og fimm prósent sumar-
bústaðaeigenda gróðursetji 
tré við bústaði sína.

„Skógrækt hefur aukist gífurlega 
og nánast allir sem eru með bú-
staði eru að rækta í kringum sig. 
Fólk er að bæta skjólið við bú-
staðina og skilyrðin og koma sér 
upp svona reitum. Þetta er ekki 
bara puð, fólk fær líka lífsfyll-
ingu og ánægju af að vinna þetta 
og rækta á sínum lendum,“ segir 
Brynjólfur.

Ástæðuna fyrir því að svo 
margir eru farnir að stunda rækt-
un við sumarbústaði sína telur 
Brynjólfur vera staðsetningu 
bústaðanna. „Áður var fólk að 
byggja bústaði í skógarlendum 
og einhverju kjarri en núna er 
það liðin tíð. 

Það sem býðst í dag er yfirleitt 
lönd þar sem enginn trjágróður er 

til staðar og því þarf fólk að byrja 
á byrjuninni  hvað það varðar.“

Brynjólfur segir að sumar-
bústaðaeigendur séu mjög hug-
myndaríkir þegar kemur að vali 
á trjátegundum. „Það er kannski 
dálítið misjafnt eftir landshlut-
um hvaða tegundir eru vinsælast-
ar en í dag nota menn mjög fjöl-
breytta flóru af trjám og runnum. 
Framboðið er orðið miklu meira 
og þekkingin líka og fólk er farið 
að notfæra sér það,“ segir hann.

Þeir sem vilja fræðast meira 
um gróðursetningu og trjárækt 
geta farið inn á heimasíðu Skóg-
ræktarfélags Íslands, www.skog.
is, þar sem hægt er að finna 
ýmsar upplýsingar. „Svo erum 
við að fara af stað með gróður-
setningarnámskeið í maí sem 
getur verið gott fyrir þá sem ætla 
að fara að rækta upp landið sitt,“ 
segir Brynjólfur.

emilia@frettabladid.is

Ánægjuleg vinna sem 
veitir mörgum lífsfyllingu

Brynjólfur Jónsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Íslands, segir gróðursetningu við sumarbústaði alltaf vera að aukast 
enda séu bústaðir í dag ekki lengur byggðir í skógarlendum eða kjarri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Berjarunnar verða sífellt vinsælli og hér er verið að uppskera af hunangsvið.

Í barrskógum má oft sjá rjúpnaspor en rjúpan heldur oft til í þeim og leitar þar skjóls.

Á vorin spretta vorlaukar víða í skógum.
Loðvíðir er ein af þeim tegundum sem 

boða komu vorsins.

Tilvalið í bústaðinn



Dagskrá

Abacus á Íslandi
Allianz á Íslandi
All Senses “Upplifðu allt á Vesturlandi”
Asar ehf
Gljúfrasteinn - Laxness safn
Hótel Glymur
Ferðamannasetur Hvanneyri
Ullarsetrið
Sveitafitness
Búvélasafnið
Landbúnaðarháskólinn
Fossatún
Snorrastofan í Reykholti
Ferðaþjónustuan Húsafelli
Hraunsnef
Sæferðir
Hótel Framnes
Hótel Ólafsvík
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
Hótel Hellnar
Ensku Húsin við Langá
Landnámssetur Íslands
Hótel Hamar
Hamarsvöllur
Leynir Golfvöllur
A-Skaftafellssýsla
Atlantsolía
Áburðaverksmiðjan
Áfangar
Ásútgáfan
Bátar og sport ehf
Billjón ehf - Floridahús.
BM Vallá
Borgarhús ehf
Bos ehf
Borgarplast hf
Dúkþak ehf
Edda Hótel
Enjo á Íslandi
EON arkitektar - Hljómskálagarður
Eyrfeld ehf
Express Ferðir
Farfuglar
Fánasmiðjan
ferd.is
Ferðafélag V-Barðastrandasýslu
Ferðaþjónustan Breiðuvík / Látrabjarg
Hænuvík
Stekkaból - gistiheimili
bildudalur.is
Villimey
Vesturfari
Skrúðhamrar - gistiheimili
Bjarmaland - gistiheimili
Minjasafnið Hnjóti
Þorpið
Bjarkarholt - gistiheimili
Hamraborg - gistiheimili
Hótel Flókalundur
Ferðaklúbbur 4x4
Ferðamálasamtök Austurlands
Ferðamálasamtök Höfuðborgarsvæðisins

Ferðamálasamtök Íslands
Ferðamálasamtök Norðurlands eystra
Ferðamálasamtök Norðurlands vestra
Ferðamálasamtök Suðurlands
Ferðamálasamtök Suðurnesja
Ferðamálasamtök Vestfjarða
Ferðamálasamtök Vesturlands
Ferðamálaskóli Kópavogs
Ferðamálastofa
Ferðaþjónusta bænda
Félag Blómaskreyta
Félag ferðaþjónustubænda
Félag leiðsögumanna
Félag skrúðgarðyrkjumeistara
Samband iðnaðarins
Fjölur ehf
Flugfélag Íslands
Flúðasveppir
Fosshotel
Fuglaverndarfélag íslands
GA Tours - Golf Activity Ltd.
Garðyrkjufélag Íslands
Garðyrkjustöð Ingibjargar
Gámaþjónustan hf
GB ferðir
Glugg-inn
Gluggar og garðhús ehf
Glófi
Golfborgir
Golfklúbbur Vestmannaeyja
Golfleikjaskólinn
Golfsamband Íslands
Gosbrunnar ehf
Grillbúðin
Habitana House
Haraldur Þráinsson
Hálendisferðir
Hárkarla- og ferðaþjónustan Bjarnahöfn
Heklusetrið
H. Jacobsen ehf, Saladmaster
Hjukse Bruk - Norsk sumarhús
Hljómsýn - Tivoli útvörp
Hole in One
Hollusta úr hafinu
Hólaskóli
Hópbílar
Hótel Akureyri
Hótel Búðir
Hrein fjárfesting
Hrífunes
Hús og bjálkar ehf
Iceland Express
Iceland Excursions - Gray Line Iceland
Icelandair
Icelandair Hotels
Indriðastaðir ehf
Indus ehf
Innlit húsgögn ehf
Inns of Iceland
Í ríki Vatnajökuls
Gistiheimilið Ásgarður, Höfn.
Gistiheimilið Hvammur, Höfn

Farfuglaheimilið  Nýibær, Höfn
Hótel Höfn
Gistiheimilið Hafnarnes, Höfn
Árnanes, gistiheimili, veitingastaður, gallerí
Gistiheimilið Hoffeli
Hótel Edda , Nesjaskóla
Fosshótel Vatnajökull
Ferðaþjónusta bænda, Brunnhól
Gistiheimilið Hólmi
Ferðaþjónustan Skálafelli
Ferðaþjónusta bænda Smyrlabjörgum,
veitingar, gisting
Ferðaþjónustan Lækjarhúsum
Ferðaþjónustan Hala
Ferðaþjónustan Hrollaugsstöðum/Gerði
Farfuglaheimilið Vagnsstöðum
Gistiheimilið Bölti, Skaftafelli
Hótel Skaftafell, Freysnesi
Frost og Funi , Hofi
Ferðaþjónustan Litla-Hofi
Gistiheimilið Vesturhús, Öræfum
Tjaldsvæðið Skaftafelli,
Tjaldsvæðið Svínafelli Öræfum
Tjaldsvæðið Höfn
Tjaldsvæði Stafafelli
Jöklasýningin Höfn
Byggðasafnið Höf
Golfvöllur Höfn
Sundlaug Hafnar
Sjóminjasafn, Höfn
Jöklajeppar, Ís-og ævintýri
Vatnajökull.is
Lónsöræfaferðir
Íslenskir fjallaleiðsögumenn
Jöklulsárlón
Öræfaferðir, Hofsnesi /ferðir í Ingólfshöfða
Þórbergssetur
Flosalaug, (sundlaug) Öræfum
Veitingahúsið Víkin, Höfn
Ósinn, Höfn
Kaffihornið, Höfn
Hótel Höfn
Hafnarbúðin
Fosshótel Vatnajökull
Árnanes
Veitingasalan Þórbergssetri
Ferðaþjónustan Smyrlabjörgum
Hótel Skaftafell, Freysnesi
Veitingasalan við Jökulsárlón
Bakaríið Miðbæ, Höfn (konditori)
Hafnarbúðin

Söluskáli Freysnesi
Humareldhúsið Höfn
Íshestar
Íshúsið ehf
Íslandsmálning ehf
Íslenska gámafélagið
Ísrör ehf
Janusbúðin
KB ráðgjöf
KBA hf, Spakongen
K. Karlsson
Kator ehf
Kirsuberjatréð
Kópavogsbær
Kvenfélagasamband Íslands
Kverkus ehf
Kynnisferðir - Reykjavík Excursions
Köfunarskólinn
Landbúnaðarháskóli Íslands
Landgræðsla ríkisins
Landsbjörg
Leiðsögmannaskólinn
Leirubakki
Lífland hf
Ljóri ehf
Logo prent
Lotto
Magnað Austurland
Skíðasvæðið í Stafdal /Sundhöll
Seyðisfjarðar
Hótel Aldan
Ferðamálafélag Djúpavogshrepps
Tækniminjasafn Austurlands
Skálanes náttúru- og menningarsetur
Skaftafell menningarmiðstöð
Skemmtilegt ehf
Djúpivogur
Fjarðabyggð
Icelandic Mountain Guide
Seyðisfjörður
Marco
Masa
Minniborgir ehf
Mótormax
MV heildverslun
Nevada Bob
Ofnasmiðja Reykjavíkur ehf
Olíufélagið hf
Parket og gólf
Partýbúðin
Perla Investment

PGV
Pjaxi
Plús minus optic
Powerade
Progolf
Purity herbs
Radisson SAS 1919
Rangárþing eystra
Kaffi Langbrók
Ferðaþjónustan Smáratúni
Hótel Hvolsvöllur
Byggðasafnið á Skógum
Torfastaðir ehf.
Hótel Skógar
GHR
Sögusetrið Hvolsvelli
Saumur og merking
Sána ehf
Securitas
Seglagerðin Ægir
Sixt bílaleiga
Signature húsgögn
Skorri ehf
Skógræktarfélag Íslands
Stilling
Stokkar og steinar
Sturlaugur & Co
Sumarhúsið og garðurinn
Sölufélag garðyrkjumanna
Thorsson & Kruse Sales ehf
Tímaritið Gróandinn
Tónmilda Ísland
Umhverfisstofnun
Urtasmiðjan ehf
Útivera
Vatnsvirkinn ehf
Vatnsrúm ehf - 4you
VDO
Verkhönnun og tæknisalan
Vestanviður ehf.
Vesturröst
Vetrarsól
Vélaborg
Vélaver hf
Víðitré
Vogabær
Víkingaslóðir
Ömmubakstur
Wellamed-Ísland

YFIR 300 SÝNENDUR TAKA ÞÁTT!

MIÐAVERÐ
Fullorðnir kr. 1000 / Helgarpassi kr. 1500

Börn 6 - 12 ára kr. 500 / Öryrkjar og ellilífeyrisþegar kr. 500

Sumarhúsið
& Garðurinn

SVIÐIÐ
Laugardagur:

11:00 Keppnin Blómaskreytir 2007
13:00 Hestateymingar fyrir börnin
14:00 Verðlaunaafhending um
         útilistaverk
14:30 Línudans
15:00 Hestateymingar fyrir börnin
16:30 Línudans
17:00 Verðlaunaafhending
         Blómaskreytir 2007

Landsleikur á Ferðatorgi
  – Yfir 100 vinningar

Sunnudag:

13:00 Hestateymingar fyrir börnin
14:30 Línudans
15:00 Hestateymingar fyrir börnin
16:30 Línudans

Landsleikur á Ferðatorgi
– Yfir 100 vinningar

GOLFSVÆÐI
Laugardag og sunnudag:

13:00 Heimsmeistari í
Trick Shot Show

14:00 Landsliðsæfing í golfi
16:00 Heimsmeistari í

Trick Shot Show

Chip-keppni

SMÁRASKÓLI
Laugardagur:

Golfíþróttin
– sóknarfæri ferðaþjónustunnar?

13:00 Setning, Jón Ásgeir Eyjólfsson
         forseti GSÍ  / Golf á Íslandi- 
         sóknarfæri

13:15 Rob Holt CEO Ryder Cup 
Wales 2010  /Mikilvægi

         stórviðburða í golfi fyrir
         ferðaþjónustuna í Wales.

13:45 Jón Karl Ólafsson, CEO 
         Icelandair /Er golf á Íslandi
         eitthvað sem við getum selt?

14:15 Margeir Vilhjálmsson, framkv.
         stjóri Black Sand /
         Uppbygging alþjóða-
         golfvallar á Íslandi

14:45 Hörður Þorsteinsson, framkv.
         stjóri GSÍ /Hvar nálgumst við
         erlenda kylfinga? Kynning á 
         Solheim Cup 2007

15:15 Ásbjörn Björgvinsson,
    Golfklúbbi Húsavíkur  /Eru

          Íslendingar ekki líka ferðamenn?

15:45 Pallborð fyrirspurnir.
         Samantekt og fundarstjóri,
         Magnús Oddsson 
         ferðamálastjóri
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Falleg viðarhúsgögn í gamal-
dags stíl eru nýkomin í verslun-
ina Virku. Áferð og handbragð 
húsgagnanna er sérstaklega 
vandað. 

Hlýleg viðarhúsgögn í gamal-
dags stíl virka vel hvort sem er í 
sumarbústaði eða á heimili. Slík 
húsgögn var verið að taka upp í 
Virku í Mörkinni 3 nú fyrir helgi. 
Þau komu frá nýjum framleið-
anda í Bandaríkjunum. Litirnir 
eru hvítur, svartur, grænn og ant-
ikblár og flest húsgögnin eru líka 
máluð að innan. Dagbjört Helga-
dóttir verslunarkona lýkur lofs-
orði á handbragðið. 

„Þessi húsgögn eru hömruð, 
máluð í einum lit og olíuborin en 
síðan pússuð niður. Sú meðhöndl-
un gefur sérstaka áferð og það er 
mjög vönduð vinna á þeim. Einnig 
má segja má að hver hlutur sé ein-
stakur því engir tveir hlutir verða 
alveg eins þegar þeir eru hand-
unnir á þennan hátt,“ segir hún. 

Skápar, borð, og ruggustólar eru 
meðal þess sem kemur úr gámun-
um. „Það er mikið búið að bíða eftir 
ruggustólunum,“ segir Dagbjört 
brosandi. Einnig segir hún horn-
skápana alltaf njóta vinsælda enda 

séu þeir litlir og nettir. „Þetta eru 
sniðug húsgögn að því leyti að þau 
taka lítið pláss og komast því víða 
fyrir. Reyndar er hægt að fá þau í 
breiðari gerðum líka.“ - gun  

Handunnið og 
huggulegt

Borð sem hentar í eldhúsið. Gott að vinna við og leggja frá sér hluti.

Vinalegur ruggustóll í sumarbústaðinn.

Þessi fallegi viðarskápur er einkennandi 
fyrir húsgögnin í Virku.

Hornskáparnir njóta vinsælda í Virku.

Sýningin Sumar 2007 verður í Fíf-
unni í Kópavogi helgina 20.-22. 
apríl og er í raun þrjár sýningar 
í einni: Ferðir, golf og sumarhúsið 
og garðurinn. Auður Ottesen held-
ur utan um þá síðastnefndu og 
lofar stórskemmtilegri sýningu.
„Þetta er í sjötta sinn sem sýningin 
Sumarhúsið og garðurinn er hald-
in og hún hefur aldrei verið stærri 
en nú,“ segir Auður en yfir 300 
sýningaraðilar verða með kynn-
ingar í Fífunni um helgina.

Spurð hvort börn geti unað sér 
á sýningunni segir Auður: „Já, við 
erum gjörn á að vera með eitt-
hvað fyrir börnin þannig að þeim 
líði vel. Þau fá að föndra, kubba, 
lita og reisa bjálkahús en eru allt-

af í seilingarfjarlægð frá foreldr-
unum.“

Auður segir að fólk komi á sýn-
inguna og sé þar hátt í þrjár til 
fjórar klukkustundir. „Það er bæði 
margt að sjá og alls konar upplif-
un fyrir fólk. Þar má nefna hönn-
unarsýningu sem er gaman að 
skoða en þar eru hönnunarnemar 
að keppa um umhverfislistaverk 
með fræðslu- og notagildi. Þar eru 
alveg stórkostlegar hugmyndir. 
Síðan er blómaskreytingarkeppni 
á laugardeginum þannig að það 
er hægt að una sér vel þarna alla 
helgina,“ segir Auður og reiknar 
með að um 20-22 þúsund manns 
muni heimsækja sýninguna um 
helgina. sigridurh@frettabladid.is

Líf og fjör í Fífunni

Auður Ottesen vinnur hörðum höndum við undirbúning sýningarinnar Sumar 2007 
en hún heldur utan um sumarhús og garða á sýningunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Four Seasons glerbyggingar
e ru  f rábær lausn sem he fur
ve r ið  mikið  notuð á  Ís landi .

Gle r ið  e r  háe inangrandi ,
með mjög góðr i  sólarvörn
og öryggisgle r  sem e r
skylda að nota  í  þök.

Gle r ið  ge r i r  húsin  að 100%
he i l sárshúsum.

Sem dæmi um notkun hér á landi er:

Fyrir einkaheimili: Stofur, sólstofur, borðstofur,
eldhús, svalalokanir, sumarbústaðir og margt fleira.

Fyrir atvinnuhúsnæði: Veitingahús, hótel, verslunar-
hús, söluskálar, barnaheimili og margt fleira.

Verkhönnun
Kirkjulundi 13, 210 Garðabæ
Sími 565 6900
Netfang verkhonnun@simnet.is

SÓLSTOFUR - SVALALOKANIR
Viðhaldsfríar í húsið eða sumarbústaðinn
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Sífellt fleiri kjósa að búa í sumar-
bústöðum allt árið um kring.

„Sumarbústaðaeigendum fjölgar 
stöðugt hérlendis og það verður al-
gengara að fólki minnki við sig í 
bænum og kaupi sér rúmgóða bú-
staði til að að búa í allt árið um 
kring,“ segir Heimir Guðmunds-
son, byggingameistari og eigandi 
Trésmiðju Heimis, sem sérhæfir 
sig í smíði sumarbústaða.

Heimir bendir á að í samræmi 
við þessa þróun séu sumarbústaðir 
sífellt meir farnir að líkjast  íbúð-
arhúsum. „Sumarbústaðirnir sem 
Trésmiðja Heimis byggir eru sem 
dæmi frá 42 og upp í allt að 300 
fermetra stórir. Hægt er að fá þá 
fullbúna utan jafnt sem innan; með 
rafmagni og hita, ljósum, gólfefn-
um, sérsmíðuðum innréttingum, 
heimilis- og hreinlætistækjum og 
steyptum grunni.“

Þá er lóð óupptalin, sem bústað-
urinn stendur á, jarðvinna, teng-
ing fyrir rotþró, flutningur á bú-
stað, skjólveggir, gestahús, sem 
eru oft á bilinu 25-30 fermetra stór, 
sólpallar og heitir pottar, sem eru 
að verða órjúfanlegur hluti sumar-

bústaðaparadísa að sögn Heimis.
„Við réttum fólki síðan lykla að 

húsunum fullkláruðum,“ útskýrir 
hann. „Það tekur rúmt ár að koma 
svona heildarpakka saman, hvort 
sem við förum eftir eigin teikning-
um eða annarra. Þeir sem panta 
sumarbústaði nú geta þannig 
vænst þess að fá þá afhenta næsta 
vor.“

Heimir segir fullbúna 95 fer-
metra sumarbústaði geta kost-
að frá 26 til 28 milljóum og upp 
úr, háð staðsetningu og séróskum 
hvers og eins. „Verðlagið skýrist af 
því að miklu meira er lagt í sumar-
bústaði nú en áður fyrr. Sem dæmi 
erum við í síauknum mæli farin að 
flísaleggja baðherbergi, forstofu, 
ganga og eldhús. Eins og ég segi er 
þetta í takt við þá hugarfarsbreyt-
ingu sem hefur orðið upp á síðast-
kastið. Fólk er farið að líta á sum-
arbústaði sem heilsárshúsnæði.“

Hægt er að fræðast betur 
um Trésmiðju Heimis á www.
tresmidjan.is. roald@frettabladid.is

Flutt úr bænum
í bústaðinn

Sumarbústaðir líkjast sífellt meir 
venjulegum íbúðarhúsum, þar sem 
sífellt fleiri kjósa að búa í þeim allt árið 
um kring.

Hægt er að fá sumarbústaðina fullbúna að innan, með gólfefnum, innréttingum, 
heimilis- og hreinlætistækjum og fleiru.

Heimir segir fullbúna 95 fermetra sumarbústaði geta kostað frá 26 milljónum og upp 
úr, allt eftir staðsetningu og séróskum hvers og eins.

Heimir Guðmundsson byggingameist-
ari hefur marga ára reynslu af smíði 
sumarbústaða. Að hans sögn er svæðið 
í kringum Flúðir með vinsælli stöðum til 
að byggja sumarbústaði á.

MYND/EGILL BJARNASON

Ekki láta 
þér leiðast
Engin tölva, ekkert sjón-
varp, langt í bæinn... Fyrir 
fólk sem veit ekkert hvað 
það á af sér að gera í bú-
staðnum eru hér nokkrar 
hugmyndir:

Lestu tímarit. Allir 
hafa áhuga á einhverju og 
fyrir hvert áhugamál er að 
minnsta kosti til eitt tíma-
rit. Tölvuleikir, snekkjur, 
golf, kynlíf, bakstur, tón-
list... tímarit skipta hundr-
uðum og nú er lag að lesa 
upp til agna.

Gerðu líkamsæfingar. 
Ef þú hefur ekki komið þér 
af stað í ræktinni er þetta 
rétti tíminn til að einbeita 
sér að æfingunum.

Planaðu... Næstu vikur, 
mánuði, ár. Gerðu lista yfir 
allt sem þig langar til að 
gera heima hjá þér, í vinn-
unni, utan vinnu. Hver eru 
markmið þín? Í sumarbú-
stað er ágætt að stunda 
svolitla íhugun.

Spilaðu. Það er gaman 
að spila við fjölskyldu og 
vini. Í raun getur það verið 
töluvert meira spennandi 
en að horfa á morðsögu í 
sjónvarpinu.

 Sumarhúsið
& Garðurinn

VÆNTANLEG

Græn útgáfa í sókn
Kíktu í básinn okkar á sýningunni 

Sumar 2007
í Fífunni í Kópavogi 

um helgina.

Glæsilegir vinningar í boði 
fyrir áskrifendur okkar.

Áskriftarsími 586 8005
og á www.rit.is

Blöðin og bækurnar fást einnig á öllum helstu blaðsölustöðum um land allt
Sumarhúsið og garðurinn ehf.
Síðumúla 15, 108 Reykjavík
Sími 586 8005 • www.rit.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Síðustu ár hefur færst töluvert 
í vöxt að Íslendingar kaupi sér 
hús á Spáni til þess að geta 
eytt sumarfríunum sínum þar. 
Vigdís Þóra Sigfúsdóttir og 
Hjördís Harpa Guðlaugsdóttir 
reka fasteignasöluna og leigu-
miðlunina Verano á Spáni.

Verano er nýtt fyrirtæki á Spáni 
sem er bæði fasteignasala og leigu-
miðlun. Auk þess býður fyrirtækið 
viðskiptavinum sínum upp á margs-
konar aðra þjónustu. „Við tökum að 

okkur að hafa eftirlit með eignun-
um fyrir fólk, sjáum um viðgerðar-
þjónustu og viðhald, hjálpum til við 
skjalagerð, bjóðum upp á akstur og 
styttri skemmtiferðir og erum með 
tuttugu og fjögurra tíma neyðar-
þjónustu,“  segir Vigdís og bætir 
við að þar sem Hjördís sé búin að 
búa lengi á Spáni tali hún tungu-
málið eins og innfædd. „Til dæmis 
er mikið um að eldri borgarar sem 
eru þarna tali ekki tungumálið og 
því er mikilvægt að þeir hafi ein-
hvern sem gerir það og þekkir 
heilbrigðiskerfið og annað vel og 

ef eitthvað kemur upp á getur fólk 
því leitað til okkar,“ segir hún

Vigdís segir að hún og Hjördís 
hafi verið búnar að ganga lengi 
með hugmyndina að Verano í mag-
anum áður en fyrirtækið var form-
lega stofnað. „Við höfðum báðar 
verið mikið þarna úti og eftir að 
við kynntumst komumst við fljótt 
að því að við áttum okkur sama 
draum og ákváðum því bara að 
drífa okkur í að láta hann verða að 
veruleika,“ segir hún.

Sjá www.verano.is.
emilia@frettabladid.is

Sjá um eftirlit og útleigu

Vigdís lét drauminn rætast og stofnaði 
fasteignasölu á Spáni með vinkonu 
sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Margar fallegar fasteignir eru til sölu hjá Verano.

Ekki ætti að vera erfitt að slappa af í fríinu í þessu umhverfi.

 SÆTIR GARÐÁLFAR Garðálfar eru skemmtileg skreyting í 
garðinn yfir sumarið og eru þeir til af ýmsum gerðum og stærðum. 
Þeir lífga upp á garða og blómabeð enda jafnan litríkir og glað-
legir dugnaðarforkar. Rúmfatalagerinn er með úrval af litlum og 
sætum garðálfum sem kosta frá 299 krónum.

Álfarnir eru flestir við störf 
í garðinum enda miklir 
dugnaðarforkar.

Á sýningunni Sumar 2007 mun Félag skrúðgarðyrkjumeistara 
halda upp á 40 ára afmæli sitt en það var stofnað árið 1967. Félag-
ið mun kynna fagið á sýningunni og hvetja til náms í skrúðgarð-
yrkju. 40 fermetra sýningarsvæði mun endurspegla færni og 
þekkingu skrúðgarð-
yrkjumeistara í hönn-
un og vinnubrögð-
um en það helsta sem 
skrúðgarðyrkjumenn
starfa við eru hellu-
lagnir, hleðslur, stíga-
gerð, plöntun, klipp-
ingar og umhirða 
grænna svæða.

Félag skrúðgarðyrkju-
meistara 40 ára

Skrúðgarðyrkjumeist-
arar munu halda upp á 
afmælið á sýningunni 
Sumar 2007 í Fífunni 
helgina 20.-22. apríl.



KERTO LÍMTRÉ 

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.
KERTO LÍMTRÉ er frá Finnlandi og hefur verið á markaði á Íslandi frá árinu 1981.

KERTO LÍMTRÉ er það hagkvæmasta og besta sem notað er sem burðarbitar.

KERTO LÍMTRÉ getur sparað verulega fjármuni í burðarvirki þar sem 
þaksperrur fara yfir 5 metra í lengd,  þá er notað KERTO LÍMTRÉ í stað 

hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.

Einnig er KERTO notað í milliveggjastoðir.

KERTO LÍMTRÉ, eitt það besta í tré, til nýbygginga og viðhalds.

TM MOSFELL EHF   •   HOLTSBÚÐ 93   •   SÍMI 566 6606   •   FAX 566 6619   •   MOSFELL@MOSFELL.IS  •  WWW.MOSFELL.IS

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Söluaðilar um allt land 
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KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

Gra
nítb

orð
plö

tu
rwww.granithusid.is

S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar

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



ATVINNA



TILKYNNINGAR

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!



FASTEIGNIR

TRAUST
VIRÐING

ÞJÓNUSTA
Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

Gunnar
Sölufulltrúi

899 0800

Stefán Páll
Löggiltur 

fasteignasali

Engin í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign RE/MAX FASTEIGNIR • Engjateig 9 • 105 Reykjavík • Sími: 578 8800 • Fax: 578 8809 FASTEIGNIR

• Glæsileg lúxusíbúð
• Framandi innréttingar
• Granítborðplötur í eldhúsi og á baði
• Hiti í gólfi á baði

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA.

m2: 101,5

Herb.: 3ja

Brunab.mat: 19,7 M

Stæði í Bílageymslu

Byggingarár: 2006 

Verð: 24.900.000Eign sem þú verður að skoða

Berjavellir 1, 221 Hafnarfjörður - 3ja herb.   24.900.000

m2: 121,2

Herb.: 5

Brunab.mat: 21,7 M

Bílskúr: Nei

Byggingarár: 2004

Verð: 28.200.000Eign sem þú verður að skoða

Daggarvellir 1, 221 Hafnarfjörður - 5 herb.   28.200.000

• 2 rúmgóð svefnherbergi
• Björt og rúmgóð stofa
• Nýlegt eldhús
• Baðherbergi með sturtu
• Geymsla í sameign
• Góð staðsetning
BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA.

m2: 95,5

Herb.: 3ja

Brunab.mat: 13,5 M

Bílskúr: Nei

Byggingarár: 1947

Verð: 23.900.000Eign sem þú verður að skoða

Mávahlíð 41, 105 Reykjavík - 3ja herb.   23.900.000

• Yfirbyggðar svalir
• Sérinngangur af svölum
• Geymsla á hæðinni
• Vel skipulögð
• Hornbaðkar
• Flott eign á flottum stað
BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA.

m2: 79,9 

Herb.: 2ja

Brunab.mat: 14,8 M

Bílskúr: Nei

Byggingarár:

Verð: 19.900.000Eign sem þú verður að skoða

Eskivellir 7, 221 Hafnarfjörður - 2ja herb.   19.900.000

• Íbúð í fjórbýli
• Upptekinn loft að hluta
• Stutt í alla þjónustu og skóla

BÓAS 699 6165 & GUNNAR 899 0800 SÝNA EIGNINA

ÞÓRARINN
JÓNSSON

Hdl. Löggiltur 
fasteigna-

og skipasali

BRYNJÓLFUR
TÓMASSON
Sölufulltrúi

S: 847 8001 

Sími 847 8001
www.remax. is
bi l l i@remax. is

Fr
um

Ertu í  fasteignahugleiðingum?
Vegna mikillar sölu 

vantar allar stærðir eigna á skrá!
Við verðmetum eignina þína þér að

kostnaðarlausu og án skuldbindinga! 

Hafðu samband í síma 847 8001

Frábært fjárfestingartækifæri
6-7 herbergja, 175 fm sérhæð með sérinngangi 
sem hentar vel til herbergjaútleigu. Áætlaðar 
leigutekjur allt að 360.000 kr. Frábær staðsetning í 108 Rvk.  
Næg bílastæði.  
Upplýsingar gefur Sigurður í síma 896 2312

Fr
u

m

Fjárfestingartækifæri - 108 Rvk

Smiðshöfði 8
Reykjavík

Verð: 29,9
Stærð: 201,9

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 20.800.000
Bílskúr: nei

Remax  Lind  kynnir  7  íbúðarherbergi  á  2.  hæð  til  sölu  að  Smiðshöfða  8,  Reykjavík.  Sameiginlegt
baðherbergi með salerni og sturtuaðstöðu og eldhús. Herbergin eru öll í útleigu í dag.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun s. 699 5008

Studio - íbúðir

Bolhol t  6  *  105 Reyk jav ík  *  S ími :  517-4050

Vetrartilboð:
Fullbúin stúdíó-íbúð á 25.000 kr. vikan. 

Nettenging í íbúðum. Aðgangur að þvottahúsi.

www.bolholt.is
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OPNUNARTÍMI SAPPOS.
Fimmtudaga 12-18
Föstudaga 12-18
Laugardaga 11-18
Sunnudaga 13-18

Sendum í póstkröfu. 
www.sappos.is

534 5700

Miðhrauni 14
Garðabæ
Sími 534 5700

Hrísalundi 5 
Akureyri
Sími 534 5740 www.sappos.is

Sappos fagnar sumrinu með landsmönnum og býður því uppá eitt
allra flottasta tilboð sem sést hefur á Íslandi...2 fyrir 1 á öllum vörum!
Þú last rétt, 2 fyrir 1 á öllum vörum. Þetta er ekki flókið, þú kaupir þér
t.d skó á 1000 kr. og velur þér aðra á 1000 kr. FRÍTT.
Gildir um allar vörur , skó, töskur, hanska ofl. ofl...
Frábært úrval af sumarskóm fyrir alla fjölskylduna.

Tilboðið gildir í fjóra daga, frá fimmtudeginum 19 - 22. apríl.

KORTATÍMABILNÝTT

Greitt er fyrir dýrari vöruna.

GLEÐILEGT
SUMAR
GLEÐILEGT
SUMAR

2 1FYRIR
AF ÖLLUM VÖRUM

SUMARGJÖF
100 fyrstu viðskiptavinirnir fá
vandaðan Rucanor körfubolta
frítt með kaupum.

FRÍTT



„Það eru nú að vísu 42 ár síðan ég byrj-
aði, sagan nær aðeins lengra aftur,“ 
segir Garðar Guðmundsson, stofnandi 
Íþróttafélagsins Gróttu á Seltjarnar-
nesi. 40 ár eru liðin frá stofnun félags-
ins um þessar mundir og verður af-
mælinu fagnað með hátíðardagskrá í 
Íþróttahúsi Seltjarnarness í dag.

Mikið vatn hefur runnið til sjávar 
síðan Garðar smalaði saman drengj-
um á Seltjarnarnesi til að spila fótbolta 
á kvöldin fyrir rúmum fjörutíu árum. 
„Ég setti upp auglýsingu í Melabúðinni 
um að ég ætlaði að stofna félag og það 
voru 127 strákar sem skráðu sig. Svo 
var ég bara með þessum strákum úti 
á túni á hverju einasta kvöldi að spila, 
frá því að vinnu lauk og fram að mið-
nætti,“ segir Garðar. „Þetta er auðvitað 
allt breytt í dag, nú er Grótta stórveldi 
með fína aðstöðu til íþróttaiðkunar.“ 

Garðar viðurkennir að árangurinn 
á knattspyrnuvellinum mætti vera 
betri en segir félagið bæta það upp á 
öðrum sviðum. Hann getur þó stært 
sig af prýðisgóðum árangri með Old 
boys-flokki félagsins sem hann þjálf-
ar. „Við höfum ekki unnið neina titla 
en stöndum okkur alltaf vel. Árið í 
fyrra var okkar besta ár,“ segir Garð-
ar, sem hefur alltaf jafn gaman af því 
að þjálfa. „Ég sleppi ekki höndunum af 
þessu. Það er þó orðið svo núna að ég 
tek bara eitt og eitt ár í einu.“

Hátíðardagskrá í tilefni afmæl-
is Gróttu hefst klukkan 13 í dag 
með skrúðgöngu frá Sundlaug 
Seltjarnarness undir stjórn Lúðrasveit-

ar bæjarfélagsins. Eftir það verður 
dagskrá í íþróttahúsinu þar sem meðal 
annars verða sýningar frá íþrótta-
deildum Gróttu. Jónmundur Guðmars-
son bæjarstjóri og Bjarni Álfþórs-
son, formaður Gróttu, flytja ávörp og 
Íþróttamaður Gróttu verður heiðrað-

ur. Ýmislegt verður í boði fyrir yngri 
kynslóðina og allir fá kaffi og afmæl-
istertu. Annað kvöld verður síðan há-
tíðarkvöldverður og diskótek í Félags-
heimili Seltjarnarness. Upplýsingar 
um miðasölu fást á skrifstofu Gróttu.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og útfarir má senda á 
netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í 
síma 550 5000.

„Að eignast börn er há-
punktur þess að vera kona, 

það er ótrúlega fallegt. Ef 
barneignir hafa áhrif á feril 
minn þá verður það bara að 
vera. Mér er alveg sama. Ef 
stjörnulífið er þannig, þá vil 

ég ekki sjá það.“

Uppreisn gyðinga í Varsjá

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir og afi,

Jóhann Helgason
bóndi, Leirhöfn,

andaðist á öldrunardeild Heilbrigðisstofnunar
Þingeyinga að morgni 15. apríl sl. Jarðarförin fer fram
frá Snartarstaðakirkju fimmtudaginn 26. apríl kl. 14:00.

Dýrleif Andrésdóttir
Andrea Jóhannsdóttir
Margrét Jóhannsdóttir   Steinar Matthíasson
Arnfríður Jóhannsdóttir
Hildur Jóhannsdóttir           Jón Þór Guðmundsson
Dýrleif Pétursdóttir           Þorvaldur Snorri Árnason
María Jónsdóttir           Andri Hnikarr Jónsson
Jóhanna Jónsdóttir           Sveinn Þórður Þórðarson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem auð-
sýndu okkur samúð og vinarhug við andlát
útför bróður okkar,

Jóhanns Guðlaugssonar

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu
Eir og Bjargi á Seltjarnarnesi fyrir góða og kærleiksríka
umönnun. Samferðafólki er þökkuð áratuga tryggð og
vinátta. Guð blessi ykkur öll.

Lilja Guðrún Guðlaugsdóttir
Jón Guðmundur Guðlaugsson
og aðstandendur.

Alúðarþakkir sendum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð, hýhug og vináttu við
andlát, útför og minningarathöfn elsku-
legrar eiginkonu, dóttur og móður okkar,

Hönnu Erlendsdóttur
Backmo, Svíþjóð.

Guð geymi ykkur öll.

Ægir Guðmundsson, Jóhanna Jónsdóttir, Helga Björk,
Stefanie og aðstandendur.

50 ára
Kristján

Zophoníasson
er 50 ára í dag, 19. apríl.

Hann tekur á móti gestum í dag að

Grandagarði 8, Reykjavík, milli klukkan 17 og 20.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og bróðir,

Hörður Andrésson
Blásölum 22, Kópavogi,

lést að heimili sínu aðfaranótt 8. apríl.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Ragnheiður Guðmundsdóttir
Laufey Linda Harðardóttir Jóhannes Georgsson
Elfur Erna Harðardóttir Jón Trausti Gylfason
Ragnheiður Martha, Alexandra og
Jóhanna Linda Jóhannesdætur
Berglind Birta og Freyja Lind Jónsdætur
Björnveig Andrésdóttir, Hanna Andrésdóttir Cronin.

Þökkum innilega öllum þeim sem
sýndu okkur hlýhug og samúð við
andlát elskulegs bróður, mágs og frænda,

Hafsteins Karlssonar

Systkini og fjölskyldur.

60 ára afmæli
Í tilefni af 60 ára afmæli mínu 

þann 23. apríl vil ég bjóða vinum
og vandamönnum í kaffi   laugar-

daginn 21. apríl frá kl. 15:00 í sal
Hitaveitunnar í Njarðvík.

Fanney Elísdóttir





M
álefni Írana 
hafa verið í 
fréttum upp 
á síðkastið, 
ekki síst vegna 
bresku sjólið-

anna fimmtán sem Íranar tóku 
höndum fyrir nokkru og hafa nú 
látið lausa. Sigurður M. Magnús-
son, formaður Geislavarnanefndar 
Alþjóðakjarnorkumálastofnunar-
innar, hefur fylgst með þessum 
málum og segir að Íran hafi orðið 
uppvíst að því að uppfylla ekki 
þær kröfur sem gerðar séu um 
bann við útbreiðslu kjarnavopna. 
189 ríki hafa undirritað samn-
ing þar að lútandi og er Íran eitt 
þeirra. „Íranar virða ekki þennan 
samning,“ segir Sigurður. 

Markmiðið með samningnum 
er að koma í veg fyrir útbreiðslu 
kjarnavopna og gera samtím-
is öllum ríkjum kleift að hagnýta 
sér kjarnorku í friðsamlegum til-
gangi. Samningurinn felur í sér að 
Alþjóðakjarnorkumálastofnunin
hefur víðtækt umboð til að fylgj-
ast með því að aðildarríkin standi 
við skuldbindingar sínar. Þær fela 
meðal annars í sér að veita upp-
lýsingar um alla starfsemi sem 
tengist kjarnorku og tilkynna um 
allar rannsóknir og þróunarvinnu 
þegar á hönnunar- og undirbún-
ingsstigi.

„Íran hefur rétt á því að hagnýta 
kjarnorkuna í friðsamlegum til-
gangi eins og önnur aðildarríki. 
Brot Írana felst fyrst og fremst 
í því að hafa ekki sagt frá fyrir-
ætlunum sínum. Árið 2003 kom 
í ljós að þeir höfðu kerfisbund-
ið leynt upplýsingum um kjarn-
orkuuppbyggingu sína í tíu til tólf 
ár. Ef þeir hefðu veitt þessar upp-
lýsingar á sínum tíma er spurn-
ing hvort þeir væru taldir vera 
að brjóta samninginn í dag. Til að 
gera illt verra hafa Íranar verið 
mjög tregir til að verða við kröf-
um Alþjóðakjarnorkumálastofn-
unarinnar um upplýsingar og 
að heimila nauðsynlegt eftirlit,“ 
segir hann. 

Starfsemi Írana á sviði kjarn-
orku er þess eðlis að þeir geta 
stigið skrefið til fulls og hagnýtt 
tæknina til þess að smíða kjarna-
vopn. „Þar stendur kannski hnífur-
inn í kúnni. Mikil tortryggni ríkir 
á báða bóga vegna þess að Íranar 
leyndu upplýsingum með kerfis-
bundnum hætti í langan tíma og 
þráast svo við að veita umbeðn-
ar upplýsingar og heimila eftir-
lit. Síðan er þetta pólitískt því að 
ástandið í Mið-Austurlöndum spil-
ar stórt hlutverk.“

Þegar ríki brýtur ákvæði samn-
ingsins um bann við útbreiðslu 
kjarnavopna ber stjórn Alþjóða-
kjarnorkumálastofnunarinnar að 
grípa tafarlaust inn í og krefjast 
þess að fá umbeðnar upplýsingar. 
Ef þær eru ekki veittar á að vísa 
málinu til Öryggisráðs Sameinuðu 
þjóðanna. Frá árinu 2003 hefur 
verið reynt að fá nauðsynlegar 
upplýsingar en án árangurs og 
því var málinu vísað til Öryggis-
ráðsins á síðasta ári. Öryggisráð-
ið hefur krafist þessara upplýs-
inga og að Íranar hætti tafarlaust 
þeirri starfsemi sem deilurnar 
snúast um en Íranar láta það sem 
vind um eyru þjóta. 

„Þeir hafa verið með yfirlýsing-
ar mjög nýlega um að þeir hafi 
náð mikilvægum áfanga í auðgun 
úrans og séu farnir að geta auðgað 
úran í stórum stíl en það veit eng-
inn hvert innihaldið í þessum yfir-
lýsingum er eða á hvaða stigi það 
er,“ segir Sigurður. „Íranar segj-
ast hafa fullan rétt til að gera það 
sem þeir eru að gera og færa má 
rök fyrir því að svo sé. Það breyt-
ir hins vegar ekki því að þeim bar 
á sínum tíma skylda til þess að láta 
vita af því sem þeir voru að gera 

og leyfa Alþjóðakjarnorkumála-
stofnuninni að hafa eftirlit með 
því.“

Íranar eru með úran í jörðu og 
reyna nú að vinna úranið, auðga 
það þannig að hægt sé að nota það 
sem brennsluefni í kjarnaofna. 
Sigurður segir að stórt skref sé frá 
því að geta auðgað úran til notkun-
ar sem brennsluefni í kjarnaofna 
í það að auðga úran í það  miklu 
magni að hægt sé að nota það í 
kjarnasprengju. Íranar eigi mikið 
verk fyrir höndum þar til þeir eigi 
kjarnorkuvopn.

„Eitt er að geta auðgað úran 
í þeim mæli að hægt sé að nota 
það í sprengju. Annað er að búa 
til sjálfa sprengjuna og þannig 
búnað að hægt sé að framkalla 
sprengingu,“ segir hann. „Eitt er 
að geta gert tilraun við ákveðnar 
aðstæður sem hægt er að stjórna, 
annað er að vera með vopn sem 
hægt er að sprengja. Þriðja skref-
ið er síðan hvernig vopnið er flutt. 
Þróa þarf eldflaugar sem geta 
borið þessi vopn og síðan þarf 
að tengja saman eldflaugina og 
vopnið og geta sent flaugina með 
sprengjunni á skotmarkið og láta 
hana springa þar.“

Sigurður bendir á að Íransforseti 
hafi dregið helförina í efa og talað 
um að þurrka Ísraelsríki af yfir-
borði jarðar. Þessi ummæli hafa 
skiljanlega valdið titringi. Ísraels-
menn óttast það sem getur gerst 
ef Íranar koma sér upp kjarna-
vopnum. Sigurður segir að fræði-
lega sé hægt að ráðast inn í Íran 
til að reyna að koma í veg fyrir að 
Íranar komi sér upp kjarnavopn-
um. Slík innrás myndi setja allt í 
bál og brand í þessum heimshluta. 

Hann bendir á að Ísraelsmenn 
geti líka gert loftárásir á kjarn-
orkustöðvar í Íran en þær séu 
mjög dreifðar, lítið vitað um stað-
setningu þeirra og fjölda og talið 
að þær mikilvægustu séu neðan-
jarðar. „Til eru sprengjur sem eru 
mörg þúsund kíló að þyngd og sér-
staklega hannaðar til þess að bora 
sig ofan í jörðina og springa þar. 
Þessar sprengjur hafa Ísraels-
menn fengið frá Bandaríkjamönn-
um. Vitað er að þeir ráða líka yfir 
mjög öflugum flugher. Hins vegar 
er ekki einfalt að sjá fyrir sér að 
þeir geti framkvæmt aðgerð af 
þessu tagi þannig að hún takist,“ 
segir hann og bætir við að erfitt 

sé að sjá að hægt sé að leysa þetta 
mál með valdi.

Reynt hefur verið að leysa 
ágreininginn við Írana með samn-
ingaleiðinni. Sigurður telur að 
Íranar hafi verið slungnir í þeim 
viðræðum og dregið stórveldin 
og Evrópuþjóðirnar á asnaeyrun-
um. „Þeim hefur tekist að spila 
mjög vel á þá sundrungu sem er 
meðal ríkja heimsins. Banda-
ríkjamenn hafa verið herskáir 
en Evrópumenn mildari og viljað 
reyna samningaleiðina til þrautar. 
Rússar hafa hins vegar dreg-
ið lappirnar, af því að þeir hafa 
selt Írönum mikið af því sem þeir 
þurfa í sín kjarnorkuver og hafa 
því hagsmuna að gæta.“

Klukkan tifar og tíminn vinnur 
með Írönum sem halda ótrauðir 
áfram kjarnorkuáætlunum sínum 
og færast stöðugt nær því að geta 
auðgað úran í svo miklu magni að 
þeir geti framleitt kjarnavopn. 
„Þeir segja sjálfir að þeir séu ein-
göngu að þessu í friðsamlegum til-
gangi og að öll þeirra starfsemi 
miði að því að geta hagnýtt kjarn-
orkuna til rafmagnsframleiðslu. 
Hins vegar eru þeir grunaðir um 
græsku því óumdeilt er að þeir 
hafa brotið samninginn og upp-
fylla ekki skuldbindingar sínar,“ 
segir Sigurður. 

Þó að Alþjóðakjarnorkumála-
stofnunin hafi heimild til að ganga 
úr skugga um að engin önnur 
kjarnorkustarfsemi sé í Íran en 
Íranar hafa tilkynnt um þá hafa 
Íranar ekki undirritað þann hluta 
samningsins. Þeir hafa sent bréf 
til Alþjóðakjarnorkumálastofn-
unarinnar þar sem þeir segjast 
heimila eftirlit eins og þeir hefðu 
undirritað samninginn en þegar til 
á að taka hafa þeir ekki leyft það 
og því er umfangið á kjarnorku-
áætlun þeirra ekki þekkt. 

„Ekki liggja fyrir nægileg-
ar upplýsingar til að staðfesta að 
ekki sé önnur kjarnatengd starf-
semi í landinu en Íranar segja frá. 
Enginn treystir því sem þeir segja 
vegna þess hvað þeir draga lapp-
irnar og hafa leynt miklu lengi. 
Inn í þetta blandast svo heimsmál-
in og ástandið í þessum heimshluta 
þannig að það er bara skelfileg 
tortryggni á báða bóga. Hún stig-
magnast og Íranar nota ástandið 
í pólitískum tilgangi, taka frum-
kvæði og verða leiðandi í sínum 
heimshluta,“ segir Sigurður M. 
Magnússon.

Tortryggnin í garð Írana eykst
Tortryggnin í garð Írana eykst og stöðugt verður meiri hætta á átökum þar sem samningaviðræður skila litlu. Íranar eru 
grunaðir um að reyna að koma sér upp kjarnavopnum og nýta sér stöðu sína til að verða leiðandi í Mið-Austurlöndum. 
Sigurður M. Magnússon er formaður Geislavarnanefndar Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar. Guðrún Helga 
Sigurðardóttir ræddi við hann um kjarnorkuuppbygginguna í Íran. 

 Þeim hefur tekist að 
spila mjög vel á þá 
sundrungu sem er 
meðal ríkja heims-
ins. Bandaríkjamenn 
hafa verið herskáir 
en Evrópumenn 
mildari og viljað 
reyna samningaleið-
ina til þrautar.



Við hlustum!

Einstakt samspil náttúru og vísinda
til að viðhalda unglegri húð

Blue Lagoon húðvörurnar eru árangur einstaks samspils náttúru og vísinda og færa okkur áður óþekkta leið til að viðhalda 
unglegu yfirbragði húðarinnar. 

Nýjustu vísindarannsóknir á náttúrulegum efnum úr jarðsjó Bláa Lónsins sýna einstaka virkni þeirra gegn öldrun húðarinnar. 
Rannsóknirnar voru unnar í samstarfi við Prof. Jean Krutmann, virtan sérfræðing í rannsóknum á öldrun húðarinnar og
áhrifum umhverfis á hana.

Kynning á nýrri Blue Lagoon andlitslínu í Lyf & heilsu í Kringlunni dagana 19.–25. apríl. 
Glæsilegur kaupauki fylgir ef keypt er vara úr nýju línunni.







U
mboðsmenn Grob-
ans passa greini-
lega vel upp á skjól-
stæðing sinn því 
beita þurfti nokkr-
um brögðum til að 

ná sambandi við söngvarann. Að 
endingu hafðist það og söngvar-
inn reyndist vera spenntur fyrir 
komu sinni hingað til lands. Gro-
ban sagðist ætla að dveljast hér á 
landi í nokkra daga til að venjast 
tímamismuninum en hann kemur 
fram ásamt Gospelkór Reykjavík-
ur og sinfóníuhljómsveit. Groban 
ákvað að hefja heimsferð sína á Ís-
landi vegna allra þeirra góðu hluta 
sem hann hafði heyrt um landið 
hjá fólki í tónlistarbransanum. Og 
hann segist vera auðmjúkur yfir 
því hversu hratt seldist upp á fyrri 
tónleikana. 

Groban býr einn í Englaborginni, 
á hvorki konu né börn en segist 
eiga hund. Það er erfitt fyrir hann 
að sinna fjölskyldulífi um þess-
ar mundir en hann vonast þó til að 
eignast góða konu og börn fyrr en 
síðar. „Núna er ekki rétti tíminn,“ 
segir Groban. „Ég á sjálfur mjög 
góða foreldra sem hafa stutt vel 
við bakið á mér,“ bætir hann við 
en faðir hans er sonur pólskra og 
rússneskra innflytjenda en móðir 
hans af norskum ættum. „Það er 
hins vegar ekki ómögulegt að eiga 
fjölskyldulíf í þeirri stöðu sem ég 
er. Ég geri mér fyllilega grein fyrir 
því að það að eiga fjölskyldu skipt-
ir miklu máli fyrir manns eigin 
hamingju,“ segir Groban. „Og ég 
vonast til að sá tími renni upp, fyrr 
eða síðar.“

Söngvarinn hefur heimsreisu 
sína hér á Íslandi. Við taka svo 
löng ferðalög á landi sem og láði, 
fjarri vinum og ættingjum þar 
sem oftar en ekki er dvalist á 

misgóðum hótelum. Groban seg-
ist hins vegar njóta þess að vera 
á ferðalagi, hann sé á þeim aldri 
þar sem ævintýrin eru rétt hand-
an við hornið. „Ég byrjaði á þess-
um tónleikaferðalögum mínum 
fyrir þremur eða fjórum árum 
síðan en það var ekkert sjálfgefið 
að mér líkaði þetta líferni. Ég von-
aðist hins vegar til þess enda eru 
ferðalög í kringum heiminn mikil 
guðsgjöf,“ segir Groban. „Ferða-
lögin víkka út sjóndeildarhring-
inn og ég er 26 ára þannig að þetta 
er akkúrat það sem mann á mínum 
aldri dreymir um að gera,“ bætir 
hann við og segist aldrei hafa velt 
því fyrir sér af hverju í ósköpun-
um hann er að þessu á annað borð 
þegar hann hvílir lúin bein á hót-
elherbergi. „Það getur gengið á 
ýmsu, bæði fyrir tónleika og eftir 
tónleika, en á þessum tveimur 
tímum sem ég stend á sviðinu er 
eins og allar áhyggjur séu á bak og 
burt,“ útskýrir Groban. „Skjól mitt 
á þessum ferðalögum er sviðið og 
þá tilfinningu sem maður fær við 
það að standa fyrir framan áhorf-
endur er ekki hægt að toppa. Hún 
er algjörlega einstök og allt verð-
ur þess virði.“

Groban var orðinn fjórtán ára 
þegar hann uppgötvaði að hann 
gæti sungið. Hinar illviðráðanlegu 
mútur voru þá að baki. „Strákar 
verða að bíða þar til unglingsárin 
eru að baki,“ grínast Groban með. 
„Ég komst síðan í kynni við David 
Foster sautján ára gamall og eftir 
það gerðust hlutirnir frekar hratt,“ 
segir Groban. „Þetta hefur verið 
mikið ævintýri en vonandi er fram-
tíðin bara björt því mér finnst eins 
og ég eigi mikið eftir ógert í list-
inni,“ segir Groban. Hann viður-
kennir að hann hafi alltaf dreymt 
um að standa á sviði en aldrei 

þorað að vona að sá draumur yrði 
að veruleika. „Þegar maður fær 
tækifærið grípur maður það. Og 
ég er ótrúlega þakklátur því fólki 
sem hefur veitt mér mín tæki-
færi,“ bætir hann við.

Þótt Groban hafi selt plötur í 
milljónum eintaka og verið til-
nefndur til Grammy-verðlauna 
hafa engu að síður ófáir horn í 
síðu söngvarans. Segja tónlistina 
væmna og sérsniðna handa mið-
aldra konum. Groban segist vissu-
lega hafa fundið fyrir því á upp-
hafsárum sínum að konur á miðj-
um aldri væru í meirihluta á 
tónleikum hans en í dag komi fólk 
á öllum aldri. „Ég veit ekki hvern-
ig þetta verður á Íslandi en þegar 
við erum að spila á þessum stóru 
tónleikastöðum í Bandaríkjunum 
eru áhorfendur af báðum kynj-
um,“ segir Groban en eilítið fát 
kemur á söngvarann og hann spyr 
af einskærri einlægni hvort það 
sé satt að bara konur hafi keypt 
miða á tónleikana hér á landi. Eftir 
að hafa verið fullvissaður um að 
þetta séu einungis gróusögur kref-
ur hann blaðamann um tíu dollara 
ef einhverjir á hans aldri láti sjá 
sig í Laugardalshöllinni.

Groban segist ekki vilja skilgreina 
tónlist sína sem sígilda. Og hefur 
aldrei reynt að brjóta sér leið inn 
í óperuheiminn en segir að sín tón-
list sé einhvers staðar á milli popps 
og sígildrar tónlistar. „Ég ber 
mikla virðingu fyrir sígildri tónlist 
og geri mér grein fyrir því að þar 
er krafist mikillar hæfni og hæfi-
leika, ólíkt því sem mörgum þykir 
vera í poppinu,“ útskýrir Groban. 
„Á hinn bóginn býður klassíkin 
ekki upp á þær tilraunir sem mig 
langar að gera. Ég er mikill aðdá-
andi popptónlistar þegar hún er 
vel gerð og að því leytinu lýtur hún 

sömu lögmálum og aðrar listgrein-
ar. Hið sama á við um klassíska 
tónlist, þar er alveg jafn marga lé-
lega tónlistarmenn að finna eins 
og góða,“ segir Groban.

Groban var í tilraunaham 
þegar hann hóf að vinna að sinni 
nýjustu plötu, Awake. Fékk til 
sín upptökustjóra sem hann hafði 
lengi langað til að vinna með, 
þeirra á meðal Glenn Baillard 
sem hefur unnið með Alanis Mor-
risette og Dave Matthews Band, 
Herbie Hancock og Marius DeVr-
ies en hann hefur meðal annars 
verið Björk okkar Guðmundsdótt-
ur innan handar. „Þetta er fólk sem 
hefur verið að vinna í þeim hluta 
tónlistargeirans sem er mjög ólík-
ur því sem ég hef verið að gera,” 
útskýrir Groban og hann er þeim 
innilega þakklátur fyrir að hafa 
tekið tíma til að vinna með sér. 
„Nýjasta platan mín er því góð 
blanda af því sem ég hef hingað til 
gert og einhverju sem fólk hefur 
ekki heyrt frá mér áður,“ segir 
Groban. „Hún er því nokkuð fjöl-
breytt þó að auðvitað voni ég að 
hún hafi heildstæðan svip,“ bætir 
hann við.

Tónleikagestir í Laugardalshöll 
geta átt von á því að fá mikið fyrir 
sinn snúð um miðjan maí. Gro-
ban er annálaður fyrir mikla fag-
mennsku á sviði og gagnrýnend-
ur hafa hælt honum á hvert reipi 
fyrir frammistöðu sína á tónleik-
um. „Sumir tónlistarmenn leggja 
ekki mikla rækt við aðdáendur 
sína og þeir um það. Mér finnst 
það hins vegar vera skylda mín að 
sinna þeim sem hafa gert mig að 
því sem ég er í dag og það eru að-
dáendurnir. Mín tilfinning er sú að 
aðdáendur krefjast sífellt meira af 
sínum eftirlætistónlistarmönnum 
og mér finnst ekkert nema sjálf-
sagt að bregðast við þeirra kröf-
um.“ 

Syng ekki bara 
fyrir miðaldra konur

Þrátt fyrir að vera aðeins 26 ára hefur Josh Groban afrekað meira en margur. Hann hefur sungið í Vatíkaninu 
og dúetta með söngvurum á borð við Barböru Streisand og Celine Dion. Þrátt fyrir þessa afrekaskrá segist Gro-
ban þó enn eiga sitt besta eftir. Freyr Gígja Gunnarsson lagði á sig krókaleið og hafði að endingu uppi á Groban 
á heimili hans í Los Angeles.





Fyrir kosningar er mikilvægt 
fyrir stjórnmálahreyfingar að 
listabókstafir þeirra séu jafn 
vel kynntir og heiti flokkanna. 
Sérstaklega er mikilvægt fyrir 
flokkana að þeir sem kjósa utan 

kjörstaða þekki listabók-
staf þess flokks sem á að 
kjósa.
Nær allir stafir í stafróf-
inu hafa verið notaðir til 

að einkenna stjórnmálaflokka en 
bókstafirnir eru greinilega misá-
hugaverðir fyrir flokkana. Eng-
inn hefur til dæmis notað bók-
stafina Ð, W, X, Y, Æ eða Ö. Þá 
er ekki hefð fyrir því að úthluta 
broddstöfum sem listabókstaf. 

Nær allir kjósendur 
vita nú fyrir hvað B, D, 
F, S og V stendur fyrir. 

En flokkar eins og Fram-
sóknarflokkurinn og Sjálf-

stæðisflokkurinn hafa ekki 
alltaf fengið þeim listabókstöfum 

úthlutað. Skýrist það 
meðal annars af því 
að fram til sumar-
kosninga 1942 var 

einungis listakosn-
ing í Reykjavík, en 

ekki í öðrum kjördæmum. Fram 
að þeim tíma var listabókstöf-
um í Reykjavík úthlutað í staf-
rófsröð eftir því hvaða stjórn-

málaflokkar óskuðu fyrst eftir 
listabókstaf, en eftir 1942 komst 
meiri festa í úthlutun bókstafa. 
Það var ekki fyrr en með haust-
kosningum 1959 sem listakosn-
ing var í öllum kjördæmum, en 
frá 1942 til 1959 voru listakosn-
ingar í Reykjavík og sex öðrum 

kjördæmum.
Vegna þess að listabókstaf-
ir festust ekki í sessi fyrr en 
1942 hafa til dæmis Fram-

sóknarflokkurinn, Kommún-
istaflokkurinn og Íhaldsflokk-

urinn allir verið merktir B. Þá 
hafa Sjálfstæðisflokkur, Sósíal-
istaflokkur og Framsóknarflokk-
ur verið merktir C í einhverjum 
kosningum.

Alþýðuflokkurinn hefur 
setið einn að listabókstafn-

um A fyrir alþingiskosningar. 
Sú breyting varð þó á árið 1991 
að nafn flokksins var ekki leng-
ur skráð Alþýðuflokkur, heldur 
Alþýðuflokkur - Jafnaðarmanna-
flokkur Íslands. Síðast var boðið 
upp á listabókstafinn A í alþing-
iskosningunum 1995, en fjórum 
árum síðar bauð Alþýðuflokkur-
inn fram undir nafni Samfylking-
ar. 

Þrátt fyrir að Framsóknar-
flokkurinn bjóði nú fram 

undir listabókstafnum B hafa 
fjórir aðrir flokkar haft þenn-

an listabókstaf á síðustu áttatíu 
árum. Fyrstur var Borgarflokk-
urinn sem bauð fram árið 1923. 
Þá þurfti að krossa við B til að 
kjósa Íhaldsflokkinn í kosning-
unum 1927. Næstur með lista-
bókstafinn B var Kommúnista-
flokkurinn árið 1931. Árið 1934 
var komið að Bændaflokknum að 
bjóða fram undir B-inu og loks 
var Framsóknarflokknum úthlut-
að B-inu árið 1942. 

Auk þessara fimm B-lista var 
boðið upp á BB-lista í Norður-
landskjördæmi vestra í kosn-
ingunum 1983, þegar fram kom 
sérframboð framsóknarmanna í 
kjördæminu.

Bókstafurinn C er lítið notað-
ur í íslensku, en fimm stjórn-

málaöfl hafa notast við þennan 
listabókstaf. Þannig eiga Fram-
sóknarflokkur, Sjálfstæðisflokk-
ur, Sameiningarflokkur alþýðu 

- sósíalistaflokkur, Bandalag 
jafnaðarmanna og Frjálslyndi 
flokkurinn (hinn fyrri) það sam-
eiginlegt að bjóða fram undir 
þessum listabókstaf. 

Fram til 1942 voru ekki fastar 
skorður á því hvaða listabókstaf 
stjórnmálahreyfingunum var 
úthlutað, heldur var það frem-
ur eftir „fyrstur kemur, fyrst-
ur fær“ reglunni. Eftir 1942 var 
það Sameiningarflokkur alþýðu - 
sósíalistaflokkur sem hlaut C-ið, 
allt til kosninganna 1953. Þrjátíu 
árum síðar kom listabókstafur-
inn C svo í hlut Bandalags jafn-
aðarmanna.

Aðeins tvær stjórnmálahreyf-
ingar hafa verið einkenndar 

með bókstafnum D. Fyrst var það 
Sjálfstæðisflokkurinn sem hlaut 
D-ið í kosningunum 1931. Í kosn-
ingunum 1934 til og með kosn-
inganna 1937 varð Kommúnista-
flokkurinn hins vegar á undan að 
óska eftir listabókstaf og hlaut D, 
á meðan Sjálfstæðisflokkurinn 
var þá einkenndur með E. 

Sjálfstæðisflokkurinn var svo 
aftur merktur D í alþingiskosn-
ingum um sumarið 1942 og hefur 
haldið listabókstafnum síðan. 

Engin stjórnmálahreyfing 
hefur boðið fram undir bók-

stafnum Ð.

Nýtt framboð mun bjóða fram 
með listabókstafnum E í kosn-

ingunum í ár. Það er framboð 
baráttusamtaka eldri borgara og 
öryrkja. Framboðið sóttist eftir 
listabókstafnum A, en ekki þótti 
nægjanlega langt síðan A var 
vendilega merkt Alþýðuflokkn-
um og var þeirri ósk því hafnað. 

E hefur ekki verið valkostur 
í alþingiskosningum frá árinu 
1991, þegar Verkamannaflokk-
ur Íslands bauð fram undir þess-
um listastaf. Þá var Lýðveldis-
flokkurinn einkenndur með bók-
stafnum í alþingiskosningunum 
1953, Framsóknarmenn í Ár-
nessýslu kusu E í kosningunum 
1946 og bókstafurinn einkenndi 
flokk þjóðveldismanna í sumar- 
og haustkosningum 1942. Þá var 
Sjálfstæðisflokkurinn einkennd-
ur með listabókstafnum í kosn-
ingunum 1934 til og með 1937. 

er annar tveggja vinsælustu 
bókstafanna til að einkenna 

framboð til Alþingis. Nú tilheyr-
ir hann Frjálslynda flokknum og 
hefur gert það frá árinu 1999. 

Fimm aðrar hreyfingar hafa 
áður notast við bókstafinn og 
voru þrjár þeirra frjálslynd-
ar. Frjálslyndir voru einkenndir 
með F árið 1991 og Samtök frjáls-
lyndra og vinstri manna í kosn-
ingunum 1971 til og með 1978. 
Árið 1942 buðu hins vegar Frjáls-
lyndir vinstrimenn fram undir F-
inu. Þjóðvarnarflokkurinn fékk 
listabókstafinn í kosningunum 
1953 til og með haustkosninga 
1959 og Flokkur þjóðernissinna 
hafði listabókstafinn árið 1934. 

Líkt og Alþýðuflokkurinn 
með A-ið situr Alþýðubanda-

lagið eitt að G-inu, reyndar undir 
tveimur heitum. Sem Alþýðu-
bandalag, allt til kosninganna 
1995, þegar boðið var fram undir 
heitinu Alþýðubandalag og óháð-
ir. 

Bókstafurinn H er hinn 
tveggja vinsælustu listabók-

stafanna og hafa sex framboð 
boðið fram með hann sem ein-
kenni.

Fyrst kom framboðið Utan 

flokka árið 1963, en einungis var 
hægt að kjósa það framboð í Aust-
urlandskjördæmi. Þá stóð H fyrir 
Óháða lýðræðisflokkinn í kosn-
ingum 1967 og Óháða kjósendur 
í Vestfjarðakjördæmi árið 1978. 
Ári síðar, 1979, var það grínfram-
boðið Hinn flokkurinn sem bauð 
fram undir merki H-sins. Heima-
stjórnarsamtökin voru svo ein-
kennd með H árið 1991 og Húm-
anistaflokkurinn árið 1999. 

er með óvinsælli listabókstöf-
um og hefur einungis verið 

notað einu sinni til þessa; í kosn-
ingunum 1967 þegar Utan flokka 
í Reykjavík bauð fram. Listabók-
stafurinn I býðst þó aftur nú í maí 
þegar bókstafurinn stendur fyrir 
Íslandshreyfinguna.

Tvisvar hefur J verið notað 
sem listabókstafur og ætti því 

að vera frekar auðvelt að fá þeim 
bókstaf úthlutað. Samtök um jafn-
rétti og félagshyggju notuðu staf-
inn fyrst árið 1987, en Þjóðvaki, 
með Jóhönnu Sigurðardóttur 
fremsta í flokki, bauð fram með 
þessum listabókstaf árið 1995.

Fjórar stjórnmálahreyfing-
ar hafa notast við listabók-

stafinn K. Ekki geta það talist 
líkar hreyfingar, því þarna eru á 
ferðinni annars vegar kristilegar 
hreyfingar og hins vegar komm-
únistar. Kommúnistasamtökin, 
marxistarnir - lenínistarnir buðu 
fram undir K-inu árið 1974, en 
breyttu svo nafninu fyrir kosn-
ingarnar 1978 þegar boðið var 
fram undir heitinu Kommúnista-
flokkur Íslands, marxistar - len-
ínistar. Rúmum tuttugu árum 
síðar þýddi kross við K atkvæði 
greitt Kristilegu stjórnmála-
hreyfingunni og fjórum árum 
síðar atkvæði til Kristilega lýð-
ræðisflokksins. 

er greinilega listabókstafur 
óháðra frambjóðenda. Í kosn-

ingunum 1978 voru það Óháðir 
kjósendur í Suðurlandskjördæmi 
sem buðu fram undir merkjum 
þess bókstafs. Ári síðar var þar 
enn sérframboð í Suðurlands-
kjördæmi á ferðinni en hét þá 
Utan flokka. 

Þrjár hreyfingar hafa stuðst 
við listabókstafinn M. Tvær 

þeirra voru svæðisbundnar, Lýð-
ræðisflokkurinn í Norðurlands-
kjördæmi eystra árið 1974 og 
Vestfjarðalisti, samtök stuðnings-
manna Péturs Bjarnasonar, árið 
1995. Árið 1987 var kross við M 
stuðningur við Flokk mannsins. 

Framboðin sem merkt hafa 
verið N eru þrjú. Fyrstur var 

Lýðræðisflokkurinn í Reykjavík 
árið 1974. Síðan leið hálf öld áður 
en bókstafurinn var aftur nýttur, 
þá undir merkjum Náttúrulaga-
flokks Íslands. Síðasta stjórn-
málahreyfingin til að bjóða fram 
undir listabókstafnum N var Nýtt 
afl í kosningunum 2003. 

hefur einungis einu sinni 
verið notað, það var þegar 

Framboðsflokkurinn bauð fram 
árið 1971. 

Bókstafurinn P hefur einn-
ig aðeins einu sinni verið val-

kostur í alþingiskosningum og 
það bara í Reykjaneskjördæmi 
þegar Lýðræðisflokkurinn bauð 
fram árið 1974. 

Grínframboðið Sólskins-
flokkurinn var stórhuga árið 

1979 og vildi meðal annars draga 

landið suður á bóginn í sólina ef 
nægjanlega margir krossuðu við 
bókstafinn Q. 

Bókstafurinn R hefur tvisv-
ar staðið fyrir Fylkinguna í 

alþingiskosningum. Í fyrra sinn-
ið var það árið 1974 þegar Fylk-
ingin - baráttusamtök sósíalsista 
bauð fram 1974. Í tveim kosning-
um þar á eftir, 1978 og 1979, var 
það Fylking byltingarsinnaðra 
kommúnista sem bauð fram með 
listabókstafinn R. 

Listabókstafurinn S hefur fjór-
um sinnum verið í boði, fyrst 

árið 1978 þegar stjórnmálahreyf-
ing undir því skýra nafni Stjórn-
málaflokkur bauð fram. Ári síðar 
var listabókstafnum úthlutað til 
hreyfingar utan flokka í Norður-
landskjördæmi eystra. Borgara-
flokkurinn hlaut S í kosningunum 
1987 og kross við S var einungis 
mögulegur í Suðurlandskjördæmi 
árið 1995, þegar Suðurlandslisti, 
listi utan flokka á Suðurlandi, 
bauð fram. Frá árinu 1999 hefur 
listabókstafurinn S hins vegar til-
heyrt Samfylkingunni. 

Í þrígang hefur verið hægt að 
kjósa T, en ekki í öllum kjör-

dæmum. Utan flokka, sérfram-
boð sjálfstæðra í Vestfjarðakjör-
dæmi, hlaut listabókstafinn í 
kosningunum 1983. Annað sjálf-
stætt framboð notaðist við T í síð-
ustu alþingiskosningum þegar 
sjálfstæðismaðurinn Kristján 
Pálsson bauð fram undir nafn-
inu Framboð óháðra í Suðurkjör-
dæmi. Hann hafði óskað eftir að 
fá að bjóða fram undir listabók-
stöfunum DD, en fékk ekki. Árið 
1991 tilheyrði T hins vegar Öfga-
sinnuðum jafnaðarmönnum. 

hefur einungis verið úthlutað 
Vinstrihreyfingunni - grænu 

framboði, sem nú býður fram 
undir listabókstafnum V. 

Árið 1978 gátu Óháðir kjós-
endur í Reykjaneskjördæmi 

krossað við V. Fyrir kosningarnar 
1983 tilheyrði V hins vegar Sam-
tökum um kvennalista og gerði til 
og með alþingiskosninganna 1995. 
Þetta árið mun Vinstrihreyfingin 
– grænt framboð notast við þenn-
an bókstaf. 

Ekkert framboð hefur komið 
fram með listabókstafinn W.

Enginn hefur boðið fram með 
listabókstafinn X, þó að slag-

orðið „X við X“ hljómi freistandi. 
Einsýnt þykir að X yrði aldrei út-
hlutað sem listabókstaf.

Enginn hefur boðið fram með 
listabókstafinn Y.

Eftir að Z var úthýst úr ís-
lenskri stafsetningu hafa tvær 

stjórnmálahreyfingar notast við 
þann bókstaf sem listabókstaf. 
Fyrsta græna framboðinu, sem 
hét einungis Grænt framboð og 
bauð fram árið 1991, var úthlut-
að zetunni. Þá var hægt að kjósa 
Anarkista á Íslandi með því að 
krossa við Z árið 1999.

er eini íslenski stafurinn sem 
hefur verið úthlutað sem lista-

bókstaf. Árið 1987 var Þ úthlutað 
Þjóðarflokknum. Í kosningunum 
1991 hét framboðið svo Þjóðar-
flokkur - Flokkur mannsins. 

Listabókstafurinn Æ hefur 
ekki verið notaður í alþing-

iskosningum.

Nær allir bókstafir stafrófsins hafa verið notaðir til að einkenna lista stjórnmálahreyfinga fyrir al-
þingiskosningar frá árinu 1923. Nokkrar undantekningar eru þó. Ekki er hefð fyrir broddstöfum. 
Þá hefur enginn viljað notað stafina Ð, W, X, Y, Æ og Ö. Þar til nú hafa bókstafirnir F og H verið 
notaðir til að einkenna flestar hreyfingar, eða sex. Svanborg Sigmarsdóttir leit yfir stafróf stjórn-
málahreyfinga og sá meðal annars að Framsóknarflokkurinn, Sósíalistaflokkurinn og Sjálfstæðis-
flokkurinn hafa allir notað sama listabókstaf.
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Alþjóðlega 
síkis-

fyrirtækið

Fólk sem er aðeins minna 
en fullorðið er reglulega 
krafið svara við spurn-
ingunni um hvað það 
ætli að verða þegar það 
er orðið stórt. Nú á dög-
unum las ég frétt um að 

ungt fólk í dag setji helst stefnuna 
á að verða sérfræðingar, svona arki-
tektar, læknar og lögfræðingar sem 
mér finnst gott og blessað því ekki 
áttum við von á að komandi kynslóð-
ir dreymi upp til hópa um að vinna 
í framleiðslu og ræstingum, eða 
hvað?

Það ætla jú flestir að verða „eitt-
hvað“ og ekki bara ungt fólk held-
ur litar þessi verðandi allt okkar líf. 
Sem betur fer stefna flestir að því að 
bæta sig, okkur býðst fjöldi náms-

leiða og leiðbeininga í því hvernig 
við getum orðið betri og „eitthvað“ 
meira en við erum í dag. En það er 
bara eins og að við séum aldrei „til-
búin“. 

Mér varð hugsað til þessa þegar 
ég sá leikritið Lífið – notkunarreglur 
hjá Leikfélagi Akureyrar um daginn. 
Í  þessu leikriti Þorvaldar Þorsteins-
sonar fullyrðir persónan Bjalla að 
hún hafi aldrei orðið neitt… nema 
glöð og hamingjusöm. Hún er þó 
alveg jafn týnd og aðrar persónur 
verksins sem þó hafa nokkuð skýr 
hlutverk og verkaskiptingu en ráfa 
samt um í algjöru stefnuleysi. Boð-
skapur þessa gæti verið sá að ekki 
er allt fengið með því að vera „eitt-
hvað“ og eru þau sannindi alls ekki 
ný undir sólinni.

Lengi var líka lagt blátt bann við 
því að fólk „héldi að það væri eitt-
hvað“ og þá var stundum spurt: 
„Hver heldurðu eiginlega að þú 
sért?“ Þá stóð oftast á svörunum og 
gerir líklega enn þá. Ein afleiðing 
þessa eru heilu hjarðirnar af fólki 
með botnlitla minnimáttarkennd 
sem heldur áfram að spyrja hvort 
annað hvað það „haldi eiginlega að 
það sé“.

Þegar ég var að alast upp – og 
ég er jú að því enn þá – var ég líka 
spurð hvað ég ætlaði að verða. Líkt 
og margir af minni kynslóð yppti 
ég oftast öxlum og sagði: „Bara eitt-
hvað.“ Nú er ég nokkuð viss um að 
vera orðin bæði glöð og hamingju-
söm, nema með þessa mynd þarna af 
mér enda líkist hún mér ekki neitt.

Stærðir
155/70R13 4,499 kr.
165/70R13 4,799 kr.
175/70R13 4,999 kr.
175/65R14 5,499 kr.
185/65R14 5,599 kr.
17570R14 4,999 kr.
185/70R14 5,499 kr.
185/65R15 5,999 kr.
195/65R15 6,499 kr.
205/55R16 8,999 kr.
215/55R16 9,999 kr.
215/45R17 11,999 kr.
225/45R17 12,999 kr.
235/40R18 17,999 kr.

Stærðir
205/75R15 9,499 kr.
30X9,50R15 13,499 kr.
31X10,50R15 14,999 kr.
33X12,50R15 16,999 kr.
35X12,50R15 17,999 kr.
265/75R16 15,499 kr.
265/70R17 15,999 kr.
35X12,50R17 26,999 kr.
285/65R18 31,999 kr.
35X12,50R18 33,999 kr.

Stærðir
195/70R15 9,999 kr.
225/70R15 10,999 kr.





Kl. 20
Hagfræðingurinn F. William Engdahl 
heldur kvöldfyrirlestur um alþjóða-
mál í ReykjavíkurAkademíunni. Er-
indi sitt byggir Engdahl á metsölu-
bókinni „A Century of War: Anglo-
American Politics and the New 
World Order“. Í bókinni rekur Eng-
dahl  víðtæk umsvif og áhrif alþjóð-
legra olíufyrirtækja og þekktra fjár-
málamanna á sögu 19. og 20. aldar. 
Aðgangseyrir er 800 kr.

Djasshátíð Garðabæjar hefst í 
dag og stendur fram á laugar-
dag. Þetta er í annað sinn sem há-
tíðin er haldin en hún heppnað-
ist með afbrigðum vel í fyrra. Í 
ár einskorðast dagskrá hátíðar-
innar ekki við innfædda Garð-
bæinga heldur leita skipuleggj-
endur hennar víða fanga og beina 
kastljósi sínu til dæmis að yngstu 
og elstu djasstónlistarmönnun-
um sem tengjast bænum. List-
rænn stjórnandi hátíðarinnar er 
Sigurður Flosason tónlistarmað-
ur og fyrrum bæjarlistamaður 
Garðabæjar.

Í dag verður boðið upp á tón-
leika í Urðarbrunni, hátíðarsal 
Fjölbrautaskólans í Garðabæ þar 
sem Stórsveit Reykjavíkur leik-
ur undir stjórn Össurar Geirs-
sonar og Borgardætur syngja 
bæði sem einsöngvarar og tríó. Á 
morgun verða yngstu djasslista-
menn Garðabæjar í fremstu röð á 
tónleikum í Tónlistarskóla Garða-

bæjar en þar kemur fram hljóm-
sveitin Tepokinn og söngkonan 

María Magnúsdóttir. Á sama stað 
á laugardag verða síðan tvennir 
tónleikar, Jóel Pálson og kvint-
ett hans leikur kl. 14 en síðan 
verða haldnir tónleikar til heið-
urs merkisberum djasstónlistar 
í bænum, píanóleikurunum Árna 
Elfari og Ólafi Stephensen. Þar 
leiðir einn af fremstu djasspíanó-
leikurum þjóðarinnar og nýbak-
aður Garðbæingur, Agnar Már 
Magnússon tríó sitt og leikur lög 
sem tengjast fyrrgreindum köpp-
um. Með honum leika trymbillinn 
Erik Qvik og kontrabassaleikar-
inn Þorgrímur Jónsson. 

Ókeypis er á viðburði hátíðar-
innar og er tónlistarunnendum 
bent á að sækja sér miða fyrir-
fram í útibú Glitnis við Garða-
torg en einnig verður hægt að fá 
miða á tónleikastað. Það er menn-
ingar- og safnanefnd Garðabæjar 
sem stendur að hátíðinni og aðal-
styrktaraðili hátíðarinnar í ár er 
Menningarsjóður Glitnis.

Til heiðurs merkisberunum

Guðný Guðmundsdóttir 
hefur verið konsertmeistari 
Sinfóníuhljómsveitar Ís-
lands í rúm þrjátíu ár. Sjálf 
segist hún ekki hafa tölu 
á þeim tónleikum þar sem 
hún hefur leikið einleik með 
sveitinni enda er hún ekkert 
upptekin af því að telja.

Guðný leikur einleik í tveim-
ur verkum á tónleikum Sinfóníu-
hljómsveitarinnar á morgun og 
endurnýjar þar kynni af gömlum 
kunningjum. „Þetta eru hvoru-
tveggja verk sem mér eru afar 
kær og hafa fylgt mér lengi,“ 
segir Guðný og útskýrir að verk-
in séu miklar andstæður og krefj-
ist mjög ólíkra túlkana. Hið fyrra 
er Rómansa eftir tékkneska tón-
skáldið Dvorák, afar rómantískt 
eins og nafnið ber með sér. „Það 
verk er skrifað fyrir einleiksfiðlu 
og hljómsveit, afar ljúft og lag-
rænt en heilmikið drama og al-
varleiki í bland,“ segir Guðný og 
áréttar að þar fái hljómsveitin 
einnig að njóta sín vel. 

Hið síðara er virtúósastykki úr 
smiðju Maurice Ravel, verk sem 
flestir fiðleikarar vilja glíma við 
og kennt er við sígaunann. „Við 
vitum að sígaunar eru fantafiðl-
arar og það er mikil hefð í þeirra 
tónlist. Ravel átti það til að bregða 
sér í allra kvikinda líki, hann kom 
fyrir negrasálmum í sinfóníunum 
sínum og blús í fiðlusónötu. Þarna 
fer hann á kostum og skrifar verk 
líkt og fyrir sígauna. Þetta er þó 
ekki bara skemmtun og fjör held-
ur er líka að finna sorgleg blæ-
brigði í verkinu.“ Verkið er hratt 
og fjörugt undir lokin og reynir 
mjög á einleikarann sem þarf að 
munda boga sinn á ýmsa vegu sem 
ekki er algengt í öðrum verkum.

Guðný skellir góðlátlega upp úr 
þegar talið berst að þeim fjölda 

tónleika Sinfóníunnar þar sem 
hún hefur leikið einleikshlutverk-
in. „Ég einbeiti mér að núinu og 
er ekkert að telja,“ segir hún og 
kímir. Hún tekur fram að sér finn-
ist það mikil gæfa að fá að hafa 
verið samferða sveitinni sem 
hefur vaxið og dafnað svo mjög. 
„Ég get ekki annað sagt. Það hafa 
auðvitað orðið miklar breytingar 
á hljómsveitinni frá því að ég hóf 
störf. Hún var nú alls ekki alslæm 

þegar ég byrjaði en hún hefur 
vaxið mikið og eiginlega sífellt 
meira með hverju árinu,“ segir 
hún að lokum. 

Tónleikarnir fara fram í Há-
skólabíói og hefjast kl. 19.30 annað 
kvöld. Á efnisskránni eru auk þess 
forleikur eftir Rossini og íslensk-
ur frumflutningur á fyrstu sin-
fóníu Rakhmanínovs. Stjórnandi 
á tónleikunum er hinn marglofaði 
Owain Arwell Hughes. 

Fransmenn og fjölskyldufjör

Kómedíuleikhúsið frumsýnir ein-
leikinn Skrímsli í Baldurshaga á 
Bíldudal í dag. Mun þetta vera í 
annað sinn sem atvinnnuleikhús 
frumsýnir á Bíldudal, en áður 
hefur Kómedíuleikhúsið frum-
sýnt þar einleikinn um Mugg.

Viðeigandi er að verk þetta sé 
frumsýnt á Bíldudal því Arnar-
fjörðurinn er sagður eitt mesta 
skrímslasvæði landsins en 
skrípildi hafa frá örófi alda sést 
reglulega í sjó og vötnum á Ís-
landi. Þetta eru dularfullar skepn-
ur af ýmsum toga, mishættulegar 
víst en í leikritinu leitast skrímsl-
afræðingurinn Jónatan Þorvalds-
son, sem leikinn er af Elfari Loga 
Hannessyni, við að setja fram 

óvefengjanlegar sannanir fyrir 
tilvist þeirra hér á Íslandi.

Bílddælingar vinna nú að opnun 
sérstaks skrímslaseturs sem 
verður opnað á Bíldudal sumarið 
2008. Það má því segja að frum-
sýningin sé eins konar upphit-
un fyrir opnun skrímslasetursins 
enda er stefnt að því að leikurinn 
verði sýndur þar í framtíðinni.

Höfundur og leikstjóri er Pétur 
Eggerz, tónlist er eftir Guðna 
Franzson og Marsibil G. Kristj-
ánsdóttir gerir skrímslamynd-
ir. Leikritið verður síðan sýnt 
í Möguleikhúsinu við Hlemm 
næstkomandi laugardag en verk-
ið verður síðar sýnt í skólum og 
víðar um land. 

Dularfullar skepnur



Í dag er góður dagur til að nota ávísunina þína.
Gleðilegt bókasumar!

Bókin er besta sumargjöfin!
Þegar þú kaupir bækur frá íslenskum útgefendum fyrir að lágmarki 3.000 kr. skaltu
nota þína ávísun sem 1.000 kr. afslátt af bókakaupunum.

Þjóðargjöfin er samstarfsverkefni bókaútgefenda, bókabúða og annarra bóksala auk Glitnis. Í Viku

bókarinnar fá öll heimili á landinu senda ávísun á bókakaup. Markmiðið er að efla lestur barna og ungs

fólks á Íslandi og benda á að bóklestur er ekki aðeins einstök skemmtun, heldur einnig mikilvæg leið til 

að auka skilning á samhengi, efla málþroska, veita innsýn í flókin málefni og styrkja vald á tjáningu.

Ávísunin gildir í bókabúðum og völdum stórmörkuðum sem selja bækur þegar keyptar eru bækur

útgefnar á Íslandi fyrir a.m.k. 3.000 krónur. Ávísunin gildir dagana 17. apríl – 7. maí 2007.

ÞJÓÐARGJÖF til bókakaupaÞú hefur í höndum

Þessi ávísun er gjöf til bókakaupa frá bókaútgefendum, bóksölum og Glitni.

Þú getur notað þessa ávísun sem 1.000 kr. afslátt af bókakaupum. Ávísunin gildir í bókabúðum og

flestum útsölustöðum bóka þegar keyptar eru bækur útgefnar á Íslandi fyrir a.m.k. 3.000 kr.
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Framseldu ávísunina þína.

Þú gætir unnið bankabók frá Glitni með 

10.000 kr. innstæðu!
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Þú getur notað eina ávísun fyrir hverjar 3.000 kr. sem þú verð til bókakaupa.
Af 12.000 kr. bók færðu 4.000 kr. afslátt. Sæktu fleiri ávísanir í næsta útibú Glitnis!



„Í rauninni er ég fremur jarðbundinn maður, en ég á tvo árganga af 
Populær Mekanik, sem ég skoða oft í einverunni á kvöldin og rakst 
þar á þessa bráðsnjöllu teikningu af vængjum sem ég svo smíðaði úr 
naumum efniviði. Dálítið síðan smíðinni lauk, en það var ekki fyrr en 
í haust að ég fór að nota þá að ráði.“ Á þessum orðum hefst smásagan 
Vængmaður eftir Gyrði Elíasson (úr safninu Bréfbátarigningin). Þetta 
er eins snjallt upphaf á smásögu og hugsast getur og hefur alla kosti 
formsins – smásagan hefur ekki tíma til að breiða úr sér eða draga 
upp mikla sviðsmynd og raða þar niður persónum, hún verður að grípa 
lesandann strax og koma sér að efninu. Í þessum tveimur málsgrein-
um höfum við kynnst bæði sögumanni og aðstæðum svo vel að okkur 
kemur ekki á óvart að frétta það í framhaldinu að það sé engin holl-
usta að fljúga eftir kvöldmat eða að vængmaðurinn kjósi helst að hafa 
Stjörnufræði Björns Jenssonar Latínuskólakennara með sér á fluginu.

Maxim Biller, merkilegasti núlifandi smásagnahöfundur Þjóðverja, 
segir í nýlegri grein að helsti kostur smásögunnar sé sá að hún taki les-
andann alvarlega. Hún þykist ekki ætla að veita honum endurmenntun 
í mannkynssögu eða hagfræði eða birta honum heilan heim. Eitt tilsvar 
hér, höfuðhneiging þar, ein kæruleysisleg handahreyfing og ímyndun-
arafl lesandans hrekkur í gang. Strangt til tekið veit lesandinn eftir 
lestur smásögu minna en áður, ef eitthvað er, hún er enginn kvöldskóli. 
En góð smásaga er eins og leiftur, eitt andartak vitrast okkur örlög-
in einsog þegar tvinna er kippt í gegnum nálarauga svo notuð sé líking 
frá Kafka, og við vitum að lífið er eintóm örvænting eða bara gleði og 
hamingja, allt eftir því hvernig sagan hittir okkur fyrir. 

Smásagan hefur vissulega ekki notið sannmælis á bókamarkaðn-
um. Útgefendur hafa litið hana hornauga, ef eitthvað er, smásagna-
höfundur er í þeirra huga heftur skáldsagnahöfundur, smásagan inni-
stæðulaus ávísun á heim sem eftir er að skapa. En í raun er þessu öfugt 
farið. Smásagan er óútfyllt ávísun á sagnabanka lesandans. Heming-
way sagði eitt sinn að besta verk hans væri þessi smásaga: „Til sölu: 
Smábarnaskór, aldrei notaðir.“ Lesandinn býr til söguna, smásagna-
höfundurinn réttir honum bara kompás og sendir hann út í heim, án 
þess að segja honum frá segulskekkjunni. Blaðið Guardian bað núna í 
vor nokkra höfunda að semja sögu í anda Hemingways og mátti hafa 
gaman af sumum tillögunum, einsog hjá David Lodge: „„Epli?“ „Nei.“ 
„Smakkaðu!“ „ADAM?“ „Ó Guð.““

Þetta eru æfingar, en grundvallarreglan er sú sama, lesandinn á leik. 
Biller segir að uppáhaldssaga sín sé eftir Charles Bukowski: George 
liggur drukkinn og órakaður í húsvagninum sínum og Constance 
kemur inn og segist hafa yfirgefið sinn prúða eiginmann, af því hann 
vildi aldrei horfa á hana nakta hvort sem er. George er almennileg-
ur við hana í smástund, en lemur hana svo og leggur síðan lúinn höfuð 
hennar í kjöltu sér. Þegar hann er sofnaður fer hún aftur til prúða eig-
inmannsins og segir: Saknaðirðu mín, baby?

Smásagan læst ekki vera heill heimur, en hún hefur allan heiminn 
að baksviði og við sjáum hann í leiftri hennar. Við höldum af stað með 
vængmanninum, glerhiminninn tekur á móti okkur og það er gott að 
hafa stjörnufræðina í lúnum spjöldum til að glöggva sig á sjöstirninu 
og blaka vængjunum ofurhægt. Að fluginu loknu brjótum við vængina 
snyrtilega saman ofan í leðurkassa. Og getum alltaf tekið þá upp aftur 
og haldið af stað.

Lof smásögunnar

16 17 18 19 20 21  22

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00
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Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is





Fáar stofnanir eru jafn 
samofnar bandarísku þjóð-
lífi og alríkislögreglan, FBI, 
og Hollywood hefur löngum 
hrifist af FBI þótt lítið sé 
um gagnrýni á hana.

Kvikmyndin Breach sem frumsýnd 
verður um helgina fjallar um föður-
landssvik innan FBI og þær eru ekki 
margar sem draga slík mál fram 
í dagsljósið. J. Edgar Hoover sem 
stofnaði FBI vissi sem var að kvik-
myndirnar voru handhægt hjálp-
artæki til að viðhalda góðri ímynd 
FBI. Og má segja að sá árangur lifir 
enn góðu lífi í Hollywood.

Hoover hefur löngum þótt kynleg-
ur kvistur í bandarískri sögu og 
gerði Bob Hoskins honum skemmti-
leg skil í kvikmyndinni um Richard 
Nixon þar sem forstjórinn birtist í 
líki hnýsins og afbrigðilegs manns. 
Hoover ákvað að færa út kvíarnar 
og gera á stofnuninni veigamiklar 
breytingar þegar Bandaríkin hófu 
hið svokallaða stríð gegn glæpum 
í upphafi fjórða áratugar síð-
ustu aldar. Stofnuninni tókst að 
elta uppi og drepa marga af 
frægustu glæpamönnum 
Bandaríkjanna, þeirra 
á meðal John Dillinger, 
Baby Face Nelson og 
George „Machine Gun“ 
Kelly. Þegar seinni 

heimsstyrjöldin braust út fékk 
stofnunin síðar meir það hlutverk 
að koma í veg fyrir skemmdarverk 
óvildarmanna stórveldisins og hafði 
FBI meðal annars hendur í hári sex 
nasista sem hugðust fremja hryðju-
verk á bandarískri grund. Þegar 
Kalda stríðið skall á var það síðan 
hlutverk FBI að elta uppi njósnara 
og sjá til þess að ekki lækju út mikil-
vægar trúnaðarupplýsingar til óvin-
anna í austri.

Hoover var ákaflega hrifinn af 
kvikmyndum og sökum valda sinna 
gat hann óspart beitt áhrifum sínum 
til þess að gera ímynd FBI jákvæða 
út á við. Hoover vildi nefnilega 
tryggja að bíómyndirnar drægju 
upp hetjuímynd af starfsmönnunn-
um til að laða að unga drengi og að 
skilaboðin væru skýr: glæpir borg-
uðu sig aldrei.

Sama ár og FBI varð að raunveru-
leika birtist James Cagney í kvik-
myndinni G-Men en þar má glöggt 

sjá þessi áhrif FBI. Þótt glæpa-
mennir töldu sig hafna yfir 
lögin voru G-Men (starfs-
menn FBI) reiðubúnir til að 

fórna lífi sínu og limum 

til að halda landinu öruggu og glæpa-
lausu. Talið er að G-Men hugtakið 
sé komið frá sjálfum Machine Gun 
Kelly sem FBI náði undir lokin.

En Hollywood náði sem betur fer 
að skjóta sér undan áhrifum FBI 
þótt vissulega séu þær vandfundnar 
myndirnar þar sem stofnunin verð-
ur fyrir harðri gagnrýni. Árið 1988 
börðust þeir Willem Dafoe og Gene 
Hackman við Ku Klux Klan í Miss-
issippi Burning en þar mátti glöggt 
sjá hversu mikið álit Bandaríkja-
menn hafa á þessari stofnun, þrátt 
fyrir allt; Dafoe og Hackman voru 
reiðubúnir til að hætta starfsferli 
sínum ef það væri það sem þyrfti til 

að ná morðingjunum. Frægasti óvin-
ur FBI er þó án nokkurs vafa sjálf-
ur Hannibal Lecter sem Anthony 
Hopkins skapaði árið 1991 þegar 
hann lék sér að Clarice Starling eins 
og litlu lambi. 

FBI lifir enn hinu ljúfa lífi í Holly-
wood þótt blikur séu á lofti um að 
það kunni að breytast. Stofnuninni 
hefur verið kennt um andvaraleysi 
í aðdraganda árásanna á Tvíbura-
turnana 2001 og kannski er það tím-
anna tákn að fyrst núna skuli í kvik-
myndahúsum vera sýnd mynd sem 
fjallar um föðurlandssvik innan 
þessarar al-amerísku stofnunar.

Vill endurgera Home Alone 2 með Corky



Verði ykkur að góðu!

LAMBAGEIRI Í  RÓSMARÍN
GRILLSPJÓT kr.

kg
kr.
stk.

GRÍSALUNDIR
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg

NAUTAFILLET
SPJÓT MEÐ GRÆNMETI

kr. kg

Þú sparar

VOGA
ÍDÝFUR

139 kr.
stk.

MAARUD
SNAKK

339 kr.
350 g

SKÖTUSELSFIÐRILDI
Í TÓMAT OG HVÍTLAUK kr.

pk.

fyrir

Kjúklingur
á hálfvirði!

Móa ferskur
kjúklingur

EGILS
APPELSÍN

129 kr.
2 l

afsláttur

Nýtt Nýtt

kr. stk.

Þú sparar

afsláttur

Gleðilegt sumar!

Opið í dag sumardaginn fyrsta til kl. 21



Nú er mál að fara að huga að matjurtagarðinum, ef 
einhverrar uppskeru á að vera að vænta í sumar. 
Svava Rafnsdóttir, garðyrkjufræðingur hjá Blóma-
vali, á ráð undir rifi hverju hvað varðar kryddjurt-
ir.

„Basilíku má sá hvenær sem er. Hana hefur 
maður bara í eldhúsglugganum, því hún þolir illa 
að vera úti,“ útskýrði Svava. Í Blómavali má finna 
ágætis úrval kryddjurtafræja. „Við erum til dæmis 
með margar tegundir af basilíku. Það er ein venju-
leg, önnur nettari, ein rauð, sítrónubasilíka, thai-
basilíka og kanilbasilíka,“ sagði Svava. 

Aðrar jurtir sem sóma sér vel í glugganum eru 
rósmarín, timjan, fáfnisgras og óreganó, að sögn 
Svövu. Úti þrífast hins vegar jurtir á borð við kór-
íander, steinselju, graslauk, dill, salvíu og pipar-
myntu. „Piparmyntan er æðislega flott í potti. Ég er 
alltaf með hana í stórum potti á veröndinni hjá mér, 
því hún veður svolítið um garðinn,“ sagði Svava. 

Hún segir best að forrækta kryddjurtir inni við. 
„Svo fer maður með þær út í góðu veðri og inn yfir 
nóttina svo að þær venjist kuldanum. Það kallast 
að herða plöntuna.“ Að því loknu ætti jurtin að lifa 
sumarið af úti á verönd. Frekari leiðbeiningar má 
oftar en ekki finna á fræpokunum, en annars má 

leita þeirra hjá starfsfólki Blómavals eða á heima-
síðu þess.

Tími kryddjurtanna nálgast

... að meistarakokkurinn Fabrizio Moreno, frá 
veitingahúsinu virta Pepenero, er gestur La 
Primavera fram á sunnudag. Matseðill Mor-
eno er stútfullur af klassískum réttum og því 
ómissandi fyrir sælkera.

Leikarinn Orri Huginn 
Ágústsson stundar elda-
mennsku eins og aðrir 
stunda golf. Hann sótti 
grillið inn í skúr fyrir mán-
uði.

„Matur er eiginlega aðalhobbíið 
mitt. Ég er nánast matarpervert,“ 
sagði Orri. Þó að hann hafi gaman 
af tilraunastarfsemi í eldhúsinu 
segir hann þó mikilvægt að hafa 
einfalda rétti sem mótvægi. „Þess-
ar uppskriftir eru til dæmis bara 
einfaldur og fljótlegur matur, en 
samt til að gera vel við sig,“ sagði 
Orri.

Í sumar er hins vegar heljarinn-
ar matarveisla á dagskrá, sem Orri 
segir útheimta margra daga elda-
mennsku. „Við erum tuttugu í hópi 
sem höldum nýársboð. Í ár frestað-
ist það af óviðráðanlegum orsökum 
og verður því að garðveislu í júlí í 
staðinn. Síðast þegar við héldum 
svona boð vorum við með tíu rétti 
á mann og elduðum í fjóra daga. En 
svo eldar maður ekki í tvo mánuði 
eftir það,“ sagði hann kíminn.

Fyrir leikara er ekki alls kost-
ar auðvelt að sinna eldamennsku á 
kvöldin. „Við frumsýnum söngleik-
inn Gretti á sunnudaginn og ég hef 
ekki komist mikið í pottana í törn-
inni.“ sagði Orri. „En ég sé fram á 
gósentíð eftir frumsýningu og þá 
getur maður leyft sér að gera ein-
hverjar gloríur í eldhúsinu. Með 
hækkandi sól fyllist maður líka 
meiri móð og ég dró grillið út í 
garð fyrir mánuði síðan. Uppskrift 
eins og þessi er þægileg en pínulít-
ið öðruvísi. Þetta er ekkert flókn-
ara en formarinerað kjöt en mikið 
skemmtilegra,“ sagði hann.

Bökunartími kartaflnanna fer auð-
vitað eftir stærð en 45 mínútur eru 
þó yfirleitt nægur tími. Rauðlauk-
urinn má fara á grillið á sama tíma 
og kartöflurnar. 

Kryddið steikur með salti og 
pipar eftir smekk. Blandið bjór og 
bbq-sósu saman í skál og marinerið 
kjöt í a.m.k. 30 mín. Það má flækja 
marineringuna með þurrkryddum 
og hunangi en hún er alveg nógu 
bragðmikil og góð svona einföld. 
Hitið grillið vel, látið kjötið á heita 
grindina í stutta stund á hverri hlið 
til að fá fallegar rákir og góða grill-
bragðið. Lækkið hitann aðeins og 
grillið í u.þ.b. 22-25 mínútur í heild-
ina eða eftir smekk. 

Innihaldi jógúrtsósunnar bland-
að saman í skál og borið fram. 
Sósan er frábær með bæði kartöfl-
unum og kjötinu. 

Til að væta kverkarnar er kjörið 
að bera fram meira af uppáhalds-
bjórnum þínum, því ekkert á eins 
vel við þessa nautasteik eins og 
bjórinn sem hún er marineruð í.

Koníak og klassavín í sumarbyrjun
Sumarið heilsar vínáhugamönnum með áhugaverðum uppákomum. 
Tveir af vínvænustu veitingastöðum borgarinnar bjóða heim gesta-
kokkum. Í samstarfi við vínframleiðandann Fonterutoli býður La 
Primavera hingað Fabrizio Marino yfirmatreiðslumann á veitingahús-
inu Pepenero rétt utan Pisa. Matseðilinn er einkar lokkandi og með 
honum eru boðin gæðavín frá m.a. Fonterutoli og hinum stórkostlega 
hvítvínsframleiðanda í hlíðum Alpanna, Alois Lageder.
Menningardagarnir franskt vor á Íslandi, Pourguoi pas, standa  yfir og 
tveir matar- og vínviðburðir birtast okkur frá Frakklandi næstu daga.
Siggi Hall fær til liðs við sig franska „Michelin“ stjörnukokkinn Franc-
is Chaeveau og býður matseðil með 7% vsk. Skýtur þannig á umræð-
una um tregðu veitingahúsanna að lækka virðisaukaskattinn. Með 
matnum frá Provence er boðið upp á sérvalin frönsk vín. 

Á mánudaginn geta svo vínáhugamenn sest á skólabekk um síðdeg-
isstund. Vínskólinn stendur þá fyrir koníaksnámskeiði, „Masterclass“, 
í samstarfi við framleiðandann Camus sem átt hefur vinsælasta koní-
ak hér á landi áratugum saman. Lesley Ellis, sem hefur starfað hjá 
Cognac Camus í meira en 30 ár, stýrir námskeiðinu sem haldið verður í 
Þingholti á Hótel Holti frá kl. 17 til 19. 

Mun hún leiða þátttakendur í gegnum allt ferli koníaksgerðar ásamt 
því að skýra helstu reglur og flokkun koníaks. Einnig mun hún ræða 
markaðsstöðu koníaks á heimsmarkaði ásamt því að leiða áhugasama 
í gegnum smökkun á mismunandi gæðakoníaki frá Camus-húsinu. Það 
er stærsta koníakshúsið sem rekið er sem fjölskyldufyrirtæki og hefur 
Camus-fjölskyldan framleitt koníak allt frá árinu 1863. Camus er frægt 
fyrir flóknar blöndur og hefur verið ráðandi um langt árabil á heims-
markaði hvað varðar sölu á hágæða  koníaki ásamt fágætum sérteg-
undum í kristal- eða postulínsumbúðum. Koníak hefur jafnan á sér há-
gæðablæ og ímyndin og framsetningin skiptir miklu máli.  Á síðasta 
ári voru flöskur Camus-koníaks endurhannaðar. Eru breytingarnar um-
talsverðar þótt fyrirtækið sé annars frekar íhaldssamt eins og vera ber 
um framleiðanda vöru þar sem halda þarf gríðar-
lega fast í hefðirnar. Koníaksneysla hefur breyst 
mikið síðari ár og framleiðendur hafa leitað nýrra 
markaða og breytinga á framsetningu.

Námskeiðsgjald er 2.000 kr. og fer skráning 
fram á vinskolinn@vinskolinn.is. Þetta er einstakt 
tækifæri til að smakka úrval vandaðra koníaksteg-
unda og það fyrir verð sem jafngildir einu glasi!

Argentískt nautakjöt í uppáhaldi

OPIÐ HÚS - HVERAGERÐI
EINBÝLISHÚS AÐ REYKJAMÖRK 15

HÚSRÁÐENDUR BJÓÐA  Í BÆINN, Í DAG, Á MILLI KL 14 OG 16
Eignin er 144,2 fm einbýli, þar af 30 fm í kjallara. Húsið er steinsteypt og hef-
ur verið endurnýjað að hluta að innan. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
stofu, borðstofu, baðherbergi, þvottahús, búr, eldhús og forstofu. Baðher-
bergið er flísalagt. Eldhús með kirsuberjainnréttingu. Gólfefni flísar og park-
et. Ný miðstöðvarlögn. Eignarlóð. Staðsetningin er góð í grónu umhverfi,
miðsvæðis í bænum. Eign sem gefur mikla möguleika svo sem viðbyggingu, 
bílskúr og fl. Verð 25,6 millj.
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Sigríður Hanna Sigurbjörnsdóttir tekur formenn stjórn-
málaflokkanna á teppið í Ráðhúskaffi. Þar sýnir hún and-
litsmyndir sínar af stjórnmálamönnunum.

„Þetta eru í raun og veru teppi sem eru strengd upp á ramma. Aðferðin 
kallast textíl collage. Þetta er straujað á og límt, ekki saumað eins og stóru 
teppin mín eru,“ útskýrir Sigríður. Hún hefur unnið að andlitsmyndunum í 
vetur og segir meiri vinnu felast í þeim en margan gruni. 
Að sýningarstaðurinn sé Ráðhúskaffi segir Sigríður ekki bara hljótast af 
beintengingunni við stjórnmálin. „Þessi veggur er bara alveg rakinn fyrir 
þessar myndir, en auðvitað er þetta vel við hæfi svona í tilefni kosning-
anna,“ sagði hún. Sigríður segir verkin enda fjalla um það lýðræðislega 
frelsi okkar að fá að velja og kjósa. 
Sviptingar í stjórnmálum undanfarnar vikur urðu til þess að auka álag-
ið í vinnu Sigríður. „Það má segja að ég hafi verið alveg í spreng að klára 
myndina af Ómari,“ sagði Sigríður. Hún hefði gjarnan viljað sjá fleiri 
konur í formannsstöðum, en ekki eingöngu vegna jafnréttishugsjónar-
innar. „Ég var orðin svo hundleið á þessum skeggjuðu köllum. Það er svo 
erfitt að ná skegginu góðu,“ sagði sposk. „En það var mikil áskorun fyrir 
mig að vinna þetta, að reyna að ná svipnum og örlitlu af karakter hvers 
og eins,“ sagði Sigríður. „Stundum tóku þeir völdin og útkoman varð allt 
önnur en ég ætlaði mér.“
Í gær voru liðin tvö ár frá því að Sigríður opnaði sína fyrstu sýningu, en 
listinni sinnir hún í tómstundum. „Þá sýndi ég tólf pólitísk teppi. Ég fjall-
aði um frelsi og kúgun kvenna,“ sagði Sigríður, sem hefur því markað sér 
ákveðna sérstöðu. 
Aðspurð hvort hún óttist ekki að einhver gæti fallið þá freistni að kaupa 
mynd af formanni til að nota sem gólfmottu segist Sigríður vona að svo 
verði ekki. „Þetta eru nú veggteppi. Ég held við séum ekki svo illa inn-
rætt,“ sagði hún og hló við. Sýningin stendur fram yfir kosningar.

Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður 
sem fram fór á Ísafirði um páska-
helgina hefur vakið mikla athygli 
út fyrir landsteinana.

„Það voru tíu eða ellefu erlendir 
blaðamenn hér á hátíðinni. Bresk-
ir, bandarískir, þýskir og einhverj-
ir frá Skandinavíu líka,“ segir Örn 
Elías Guðmundsson, betur þekktur 
sem Mugison, einn aðalskipuleggj-
andi hátíðarinnar. „Þeir tóku fullt 
af viðtölum við tónlistarfólkið sem 
var að spila hérna. Við erum ekkert 
að borga listafólkinu þannig að það 
er mjög fínt að það sé smá tækifæri 
að spila hér.“

Koma blaðamannanna er þegar 
farin að skila sér. Veftímaritið 

Drowned in Sound, sem er eitt mest 
skoðaða tónlistartímaritið á netinu, 
fjallaði ítarlega um hátíðina í gær. 
Sérstaklega er blaðamaður hrif-
inn af Esju, nýstofnaðri hljómsveit 
Daníels Ágústs og Krumma úr 
Mínus, og ofurhljómsveitinni Dr. 
Spock með Óttarr Proppé fremstan 
í flokki. Auk þess talar hann fallega 
um Pétur Ben, Lay Low, Ampop og 
fleiri.

Aðrir blaðamenn sem komu voru 
meðal annars frá bresku blöðun-
um The Guardian og The Times og 
Musik Woche sem er eitt stærsta 
bransablaðið í Þýskalandi.

„Mér fannst reyndar skrýtið að 
hafa þessa blaðamenn þarna því 
hugmyndin á bak við hátíðina var 
alltaf að hafa hana litla og heimil-
islega,“ segir Mugison. „Þetta rétt 
slapp núna, þeir voru nógu fáir til 
að falla inn í hópinn.“ Blaðamaður 
Drowned in Sound er sammála Mu-
gison og talaði sérstaklega um það 
að nálægðin við listafólkið, aldurs-
breidd áhorfendahópsins og vest-
firsku böndin væru stór hluti af því 
sem gerði hátíðina svona frábæra.  

Aldrei fór ég suður 
á allra vörum

Söngvarinn Bryan Ferry hefur beð-
ist afsökunar á jákvæðum ummæl-
um sínum um nasista. Ferry sagði í 

viðtali að valda-
tími nasista 
væri „hreint 
frábær“.

Brian Ferry, 
sem er fyrr-
um söngvari 
Roxy Music, 
lét ummælin 
falla í viðtali 
við þýskt dag-
blað. Þar talaði 
hann um aðdá-
un sína á verk-
um Leni Rief-

enstahl sem gerði áróðursmyndir 
fyrir nasista, og arkitektúr Albert 
Speer. Í viðtalinu, sem birtist í Welt 
am Sonntag, viðurkenndi Ferry 
einnig að hann kallaði hljóðver sitt 
í London „Führerbunker“.

„Ég biðst innilega afsökunar 
ef ummæli mín hafa móðgað ein-
hvern. Þau voru eingöngu hugsuð 
út frá listrænu og sögulegu sjón-
arhorni. Eins og öðrum finnst mér 
nasistatíminn hræðilegur.“

Ferry biðst 
afsökunar

GLEÐILEGT SUMAR
Frábær sumartilboð í gangi
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Lagnadeild BYKO

fimmtudag, föstudag & laugardag

NUDDPOTTASÝNING 
Í LAGNADEILD BYKO

- VÖFFLUR OG KAFFI, FIMMTUDAG OG LAUGARDAG

Official Hot Tub
Sponsor for

The American
Institute of Stress

- SÉRFRÆÐINGUR Á STAÐNUM

- ALLT AÐ 6 MÁNAÐA VAXTALAUSAR
  RAÐGREIÐSLUR, (EINUNGIS ÞESSA 3 DAGA)

GLÆSILEG NUDDPOTTASÝNING Í LAGNADEILD BYKO BREIDD, SKEMMUVEGI 2, BLÁ GATA

Með pottunum fylgja tröppur, auka filter, lyftubúnaður fyrir lokið og heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu.



We Were Dead Before the Ship 
Even Sank − hér getur ekki verið 
um að ræða nokkra aðra sveit 
en Modest Mouse. Fyrsta lagið, 
March Into the Sea, er líka eins 
Modest Mouse-legt og lag getur 
hugsast orðið. Annað lagið, Dash-
board, er síðan kennimerki hinn-
ar nýju Modest Mouse sem er allt 
í einu farin að semja slagara sem 
fá ofspilun í útvarpi. Flott upphaf 
á plötu og sannar strax að Modest 
Mouse er eðalsveit. En síðan kárn-
ar gamanið.

Platan á augljóslega að fylgja 
eftir vinsældum síðustu plötu, 
Good News For People Who Love 
Bad News, sem var óvæntur hitt-
ari og líklegast poppaðasta plata 
Modest Mouse til þessa. Þessi plata 
verður því miður að teljast sem 
slakur eftirbátur síðustu plötu. 
Innkoma Johnnys Marr (fyrrver-
andi gítarleikara The Smiths og 
80’s hetja) gerir lítið fyrir sveit-
ina og ummerki hans eru ekki auð-
sjáanleg. Í fyrsta skiptið á ferlin-
um virðist Modest Mouse vera að 
reyna eitthvað og mistekst þannig. 
Ég get samt ímyndað mér að Mod-
est Mouse hafi reynt ýmsa hluti 
áður en þá hljómuðu tónarnir svo 
áreynslulausir, svo yfirgengilega 
rökréttir þrátt fyrir ringlureiðina. 
Lög eins Fly Trapped In a Jar, Fire 
It Up og Education eru öll ekkert 
nema skugginn af sjálfum sér, hið 
síðastnefnda líklegast eitt versta 

lag sem komið hefur úr smiðju 
hljómsveitarinnar.

Plúsarnir við plötuna eru þó 
blessunarlega fleiri en mínus-
arnir enda eins framúrskarandi 
góð hljómsveit á borð við Modest 
Mouse vandfundin. We’ve Got Ev-
erything er líklegur slagari, Miss-
ed the Boat er melódísk ballaða, 
Florida er Modest Mouse á sínum 
besta degi og Steam Engine af-
slappað stuðlag. Þessi lög sanna 
að Modest Mouse hefur þetta enn 
alveg í sér og textar Isaacs Brock 
halda sveitinni ennþá í fremstu 
röð. Ég get samt ekki að því gert 
að platan We Were Dead Before 
the Ship Even Sank veldur von-
brigðum og er sísta plata Modest 
Mouse til þessa, ekki versta, því 
Modest Mouse er ófær um að gera 
lélegar plötur.

Gott en slæmt

plata Modest Mouse til þessa 
en samt sem áður margslungin 
og heldur Modest Mouse enn í 
fremstu röð.

Hljómsveitirnar Reykjavík!, Ultra 
Mega Technobandið Stefán, Retro 
Stefson og <3 Svanhvít! spila á 
tónleikum á Grand Rokk í kvöld. 
Útvarpsþátturinn Frank á X-inu 
stendur fyrir tónleikunum til að 
fagna sumardeginum fyrsta sem 
og 450 daga afmæli þáttarins.

Reykjavík!, Ultra Mega Techno-
bandið Stefán og Retro Stefson 
eru allt hljómsveitir sem hafa 
vakið athygli upp á síðkastið fyrir 
frumlega og skemmtilega tónlist 
og afar líflega sviðsframkomu. 

Hljómsveitin <3 Svanhvít! er 
ellefu manna band sem varð í öðru 
sæti í síðustu Músíktilraunum. 
Sveitin vakti mikla athygli fyrir 
líflega sviðsframkomu og frum-
lega hljóðfæraskipan þar sem 
meðal annars var leikið á ryksugu, 
potta og töfragítar.

Tónleikarnir hefjast kl. 22 og 
það kostar 1.000 krónur inn.

Sumargleði á Grandrokk

Tónleikaferð þeirra Ólafar 
Arnalds, Lay Low og Péturs 
Ben um landið hefst í kvöld. 
Fyrstu tónleikarnir eru á 
Egilsstöðum.

„Ég er mjög spennt yfir þessu 
öllu saman því það er lengi búið 
að vera draumur hjá mér að fara 
í svona tónleikaferð um landið. Ég 
hef spilað úti á landi aður en aldrei 
farið á svona túr,“ segir Ólöf Arn-
alds tónlistarkona sem ásamt þeim 
Pétri Ben og Lay Low mun gleðja 
eyru landsmanna á tónleikaferð 
hringinn í kringum landið. Þau 
munu spila á Egilsstöðum, Akur-
eyri, Hrísey, Stokkseyri, Bolung-
arvík, Akranesi og enda svo á því 
að spila í Reykjavík.

„Ég hef komið á alla staðina 
nema Hrísey og hlakka mikið til 
að koma þangað. Staðurinn sem 
við spilum á þar er pínulítill og 
það verður ábyggilega bara fólk-
ið sem býr þarna sem kemur og 
kannski nokkrir ferðamenn. Ann-
ars verður þetta örugglega allt 
mjög skemmtilegt.“

Það er Rás 2 sem er bakhjarl 

ferðarinnar og tilgangur hennar 
er að að gefa tónlistaráhugafólki 
á landsbyggðinni tækifæri til að 
sjá og heyra fremsta tónlistar-
fólk landsins af yngri kynslóðinni 
í heimabyggð.

Bæði Pétur Ben og Lay Low 
spila með hljómsveitum sínum en 
Ólöf verður ein með kassagítar.

Öll hafa þau vakið mikla athygli 
fyrir nýútkomnar plötur sínar og 
þykja afar skemmtileg á tónleik-

um. Því er það mikill happafeng-
ur fyrir landsbyggðarbúa að eiga 
þess kost að sjá þau spila á tón-
leikum.

Nánari upplýsingar um tíma-
setningar og tónleikastaði má 
finna á heimasíðu Rásar 2, www.
ruv.is/poppland.

Þá er viðtal við Ólöfu Arnalds 
í tengslum við nýútkomna plötu 
hennar Við og við í Fréttablaðinu 
á laugardaginn.
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20%
aukaafsláttur
á vorútsölunni.

20% afsláttur í barnadeild
                                    fimmtudag til sunnudags …



MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

EIN SVAKALEGASTA 
HROLLVEKJA TIL 

ÞESSA. ENN MEIRA 
BRÚTAL EN FYRRI 

MYNDIN.

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

FRAKKLAND
Á EKKI

MÖGULEIKA

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

ÞEIR ERU MÆTTIR

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

*KRAKKADAGAR 450 kr.

SHOOTER      kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER         kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 6

HILLS HAVE EYES 2       kl. 6, 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER  kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 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

HILLS HAVE EYES 2         kl. 5.50, 8 og 10. 10 B.I. 18 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2 SÝND Í LÚXUS kl. 3.40, 5.50, 8 og 10. 10 
PERFECT STRANGER           kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 3, 5, 7, 9 og 11
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 2 og 3.45
TMNT           kl. 2, 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 1.30 og 3.45 !óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Jamis Fester 2.0
20”, 6-9 ára, álstell, 6 gíra

Verð 22.990 kr.

Jamis Lady Bug
12”, 2-5 ára

Verð 12.990 kr.

Jamis Hot Rod
12”, 2-5 ára

Verð 12.990 kr.

Jamis Laser 2.0
20”, 5-9 ára álstell, fótbremsa

Verð 16.990 kr.

Jamis Capri 2.0
20”, 6-9 ára, álstell, 6 gíra

Verð 19.990 kr.

Jamis Capri 2.4
24”, 7-12 ára, álstell, 7 gíra

Verð 22.990 kr.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580



...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIANE KEATON MANDY MOORE Háskólabíó

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

BECAUSE I SAID SO kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 5:40 Leyfð

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

BREACH kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.12

TÍMAMÓT kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

THE GOOD SHEPERD kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.12

Börn sjá meira en 
fullorðnir gera sér grein fyrir!

Háspenna, lífshætta frá Pang Bræðrum. 

Saga öflugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd 
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro

  

HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA 
SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA 
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10   Leyfð

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 1 - 1:30 -3-3:40-5:50 Leyfð

WILD HOGS kl. 1:30-3:40-5:50-8-10:20 b.i 7

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

SHOOTER kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.16

SHOOTER VIP kl. 1:30 - 4 - 8 - 10:40 

THE GOOD SHEPERD kl. 8 - 10:40 B.i.12

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16

BREACH                        kl. 1:40 - 3:50 - 5:40 - 8 - 10:20 B.i.12

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16

ROBINSON FJÖLSK... M/- ÍSL TAL kl. 1:50 - 4 - 6:10 Leyfð

MEET THE RO...M/- ENSKU Tali kl. 8:10 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16

NORBIT kl. 1:50 - 3:50 Leyfð

DIGITAL

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

SHOOTER kl. 8 - 10:20 B.i. 16

MEET THE ROBINSONS kl. 4 - 6 Leyfð

HAPPILY NEVER AFTER kl. 4 Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 6 - 8 Leyfð

CHAOS kl. 10 B.i. 16

BECAUSE I SAID SO kl. 8 - 10:20 Leyfð

MEET THE ROBINSSON kl. 4 - 6 Leyfð

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

THE MESSENGERS kl. 8 - 10 B.i.16

SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr
á allar sýningar merktar 
með appelsínuguluBYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ á allar sýningar merktar 
með appelsínugulu

GLEÐILEGT SUMAR!

Jamis Laser 1.6
16”, 3-6 ára

Verð 14.990 kr.

Jamis Miss Daisy
16”, 3-6 ára

Verð 14.990 kr.

Rollerblade Micro TFS
Stækkanlegir barnaskautar
Einfalt og töff reimakerfi
Rammi: Trefjaplast
Hjól: 72 mm/80A
Legur: ABEC 3
Stærðir: 29-34, 34-37 og 36-40

Verð 9.990kr.

Rollerblade
Micro Combo
Stækkanlegir barnaskautar
Rammi: Trefjaplast
Hjól: 72 mm/80A
Legur: ABEC 3
Ein stærð: 29-34

Verð 9.990kr.

Hlífasett

fylgir 20%
afsláttur
af öllum barnahjólum og barnalínuskautum 
miðvikudaginn 18. og fimmtudaginn 
19. apríl (sumardaginn fyrsta).
Hjólin fást í Kringlunni og Smáralind.

út í vorið
Hjólaðu
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SMS
LEIKUR

BESTI PLAYSTATION 2 LEIKUR ALLRA TÍMA

11. HVER
VINNUR!
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SENDU SMS
BTC FGW Á 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU: GOD OF WAR 2 

DVD MYNDIR, FULLT AF PEPSI,

AÐRIR TÖLVULEIKIR OG
MARGT FLEIRA

STRANGLEGA BANNAÐUR INNAN 18 ÁRA!

LENDIR 26. APRÍL Í BT!

Nýr David Winnie á leið upp á Skaga?

 Alþjóðaleikar ungmenna 
fara fram hér á landi í sumar. Um 
er að ræða fimm daga keppni frá 
20. júní til 25. júní.

Leikarnir eru fjölmennasti al-
þjóðlegi íþróttaviðburður sem 
haldinn hefur verið á Íslandi og 
skipuleggjendur ætla hvergi að 
spara í því að gera þá sem glæsi-
legasta.

Von er á um 1.200 keppend-
um hingað til lands og með þeim 
kemur fjöldi þjálfara og foreldra.

Stærstur hluti leikanna fer 
fram í Laugardal en keppt verð-
ur í frjálsum, knattspyrnu, hand-
bolta, sundi, badminton, júdó og 
golfi.

Í gær var ritað undir samn-
inga við Kaupþing og Símann sem 
verða aðalstyrktaraðilar mótsins.

Von á um 1.200 
keppendum

 Barcelona vann öruggan 
sigur á Getafe, 5-2, í fyrri leik lið-
anna í spænsku bikarkeppninni.

Leiksins verður fyrst og fremst 
minnst fyrir annað markið sem 
Argentínumaðurinn Lionel Messi 
skoraði. Hann fékk þá boltann 
fyrir aftan miðju, sólaði hvern 
varnarmann Getafe af öðrum, 
síðan markvörðinn og lagði bolt-
ann í netið. Ótrúlegt mark sem 
þegar er byrjað að tala um í sömu 
andrá og mark Maradona gegn 
Englandi á HM 1986.

Eiður Smári var loksins í byrj-
unarliði Barcelona og hann nýtti 
tækifærið sitt vel og skoraði eitt 
marka Barcelona með góðu skoti í  
teignum.

Langþráð mark 
hjá Eiði Smára

Enska úrvalsdeildin:

Spænski bikarinn:

Ítalska úrvalsdeildin:

Þýski handboltinn:

 Chelsea heldur áfram að 
anda ofan í hálsmálið á Manchest-
er United og gefur nákvæmlega 
ekkert eftir í kapphlaupinu um 
enska meistaratitilinn. Meist-
ararnir lögðu Íslendingafélagið 
West Ham í gær, 1-4, á Upton Park 
og staða Eggerts og félaga mjög 
slæm.

Leikur Lundúnaliðanna í gær 
var bráðfjörugur frá upphafi. 
Phillips skoraði tvö frábær mörk í 
fyrri hálfeik. Carlos Tevez jafnaði 
í millitíðinni með laglegu marki en 
Phillips átti flottustu tilþrifin með 
seinna markinu sínu.

West Ham fékk tvö ágæt færi 
til að jafna í upphafi síðari hálf-
leiks en hafði ekki heppnina með 
sér. Chelsea nýtti sín færi aftur á 
móti betur og fagnaði því örugg-
um sigri og þrem stigum.

„Tilfinningin að hafa skorað 
þessi mörk er yndisleg en ég verð 
að tileinka félögum mínum mörk-
in en þeir hafa aldrei tapað trúnni 
á mér,“ sagði Wright-Phillips sem 
hefur ekki þótt standa undir vænt-
ingum frá því hann var keyptur á 
21 milljón punda frá Manchester 
City.

„Það er ósköp eðlilegt að maður 
verði sterkari eftir því sem maður 
leikur fleiri leiki og hlutirnir eru 
loksins að koma hjá mér. Við viss-

um annars vel hvað við yrðum að 
gera í þessum leik. Við verðum 
að vinna hvern einasta leik til að 
setja pressu á Man. Utd. Þetta var 
enn ein brúin sem við þurftum að 
fara yfir og viljinn í þessu liði er 
hreint ótrúlegur,“ sagði Phillips að 
lokum.

Félagi hans, Frank Lampard, 

fékk óblíðar móttökur eins og 
venjulega á Upton Park þó sex ár 
séu síðan hann yfirgaf West Ham.

„Þetta truflar mig ekki neitt. 
Þvert á móti hvetja baulin mig 
áfram. Ég þrífst í svona umhverfi. 
Það voru nokkur vel valin orð látin 
fjúka en ég er ekkert að erfa það.“ 

Toppbaráttan í ensku úrvalsdeildinni er enn æsispennandi eftir að Chelsea 
minnkaði forskot Man. Utd niður í þrjú stig á ný er liðið lagði West Ham, 1-4, á 
Upton Park. Staða Hamranna er mjög alvarleg og fátt annað en fall blasir við.

 Ársþing Hanknatt-
leikssambands Íslands, HSÍ, fór 
fram í gær og lauk ekki fyrr en 
seint í gærkvöldi. Að venju biðu 
þingsins nokkrar áhugaverðar 
tillögur. 

Sú sem vakti mesta athygli 
var tillaga Hafnarfjarðarliðanna 
Hauka og FH sem lögðu fram til-
lögu um fjölgun liða með úrslita-
keppni sem var felld út fyrir 
ári síðan. Tillagan var dregin til 
baka.

„Mótinu verður engu að síður 
breytt á þá leið að áfram verð-
ur átta liða deild en nú með fjór-

um umferðum í stað þriggja,“ 
sagði Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ. „Tillaga um 
umgjörð leikja var einnig sam-
þykkt og svo verður breyting 
á deildarbikarnum. Sú keppni 
verður spiluð á milli jóla og 
nýars á einni helgi. HSÍ mun 
halda utan um þá helgi. Tillaga 
um ferðajöfnunarsjóð var ekki 
samþykkt en mælt hafði verið 
með hækkun.“

Guðmundur Ágúst Ingvarsson 
var endurkjörinn formaður HSÍ 
en hann var einn í framboði. 

Haukar og FH drógu 
tillögu sína til baka





 Knattspyrnusamband 
Evrópu, UEFA, greindi í gær frá 
því hvar úrslitakeppni Evrópu-
mótsins árið 2012 yrði haldin. 
Flestir bjuggust við því að Ítalía 
fengi keppnina og ef ekki Ítalía þá 
Króatía og Ungverjaland.

Það kom því talsvert á óvart 
þegar Michel Platini, forseti 
UEFA, tilkynnti að Pólland og Úkr-
aína fengju að halda keppnina.

„Þessar þjóðir eru verðugir sig-
urvegarar en það tapaði enginn. 
Allar umsóknirnar voru góðar en 
hlutu bara ekki náð fyrir okkar 
augum í þetta skiptið. Ég get 
ekki talað nógu vel um hversu 
mikið þjóðirnar allar lögðu á sig 

í umsóknarferlinu. Það var mik-
ill metnaður í öllum umsóknum,“ 
sagði Platini.

Formenn knattspyrnusam-
banda Póllands og Úkraínu voru 
að vonum himinlifandi. „Það bíða 
núna 85 milljónir knattspyrnu-
unnenda eftir þessum stóra við-
burði. Vinskapurinn á milli þess-
ara tveggja þjóða á sér langa sögu 
og þetta mót er stór hluti af sögu 
beggja þjóða,“ sagði Michal List-
kiewicz, formaður pólska sam-
bandsins.

Vandræðin í kringum ítalska 
boltann síðustu ár er talin vera 
ástæðan fyrir því af hverju land-
ið fékk ekki mótið. 

Pólland og Úkraína tekin fram yfir Ítalíu

 Íslenska knattspyrnu-
landsliðið heldur áfram að falla 
niður FIFA-listann. Í þetta skiptið 
um ellefu sæti en Ísland situr nú í 
97. sæti listans ásamt Bólivíu. Kú-
veit, Eþíópía og Kanada eru fyrir 
framan okkur sem og Miðbaugs- 
Gíneu sem stekkur upp um ein 20 
sæti í það 87.

Næstu lið fyrir neðan eru Guy-
ana, Bahrain og Botsvana.

Ítalir stökkva aftur á toppinn á 
nýja listanum og Argentína fær-
ist við það í annað sætið. Brasilía 
situr svo í því þriðja.

Í frjálsu falli á 
FIFA-listanum

 Peter Hill-Wood, stjórn-
arformaður Arsenal, hefur gert 
bandaríska milljarðamæringnum 
Stan Kroenke það ljóst að ekki 
komi til greina að selja meirihluta 
í félaginu.

Kroenke keypti 9,9 prósenta 
hlut í Arsenal á dögunum og bætti 
svo við sig með að kaupa hluta 
af Danny Fiszman sem er einn af 
stærstu hluthöfum félagsins.

„Hluthafarnir vilja frekar stýra 
félaginu áfram í stað þess að selja 
það óþekktum manni. Okkur líkar 
ekki vel við tilhugsunina að eign-
arhluturinn í félaginu fari yfir 
Atlantshafið,“ sagði Hill-Wood. 

Engin yfirtaka 
hjá Arsenal

 Real Madrid gaf í gær út 
yfirlýsingu þar sem félagið neit-
ar því að hafa boðið Rafael Ben-
itez, stjóra Liverpool, starf knatt-
spyrnustjóra hjá félaginu.

Benitez greindi frá því á dög-
unum að hann hefði hafnað mjög 
freistandi tilboði frá spænska ris-
anum. Það hefði fært honum betri 
laun að fara til Madrid en það 
skipti hann ekki máli.

Real segir að félagið treysti á 
hinn ítalska þjálfara sinn, Fabio 
Capello, sem enn á eftir tvö ár af 
samningi sínum við félagið. 

Fjölmiðlar ytra hafa verið upp-
fullir af fréttum þess efnis að 
hann verði rekinn eigi síðar en í 
sumar. Mögulegir arftakar sem 
hafa verið nefndir eru Benitez, 
José Mourinho og Bernd Schust-
er. 

Buðum ekki 
Benitez vinnu

EFNISMIKIÐ

 Kynntu þér frábær áskriftarkjör í síma  á  eða sendu okkur póst á 
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Heragi dómsmálaráðherrans – Íslensk erfðagreining í öldudal 
– Stiklað á fréttum – Ómar Ragnarsson í yfirheyrslu – Könnun
á fylgi flokkanna – Erlendar fréttastiklur – Eldfimt samband 
Bandaríkjamanna og Ísraela – Mikilvægast í lífinu – Mannlífið, 
hverjir voru hvar og hvers vegna? – Fasteignir á Fróni – Suðrið 
í sárum – Flottustu græjurnar – Hver var Adolf Hitler? – 
Starfið mitt – Kaffihúsaspekingurinn

Ráðherra undir 
eigin heraga

Hættulegt samband

Fasteignir á fróni
Suðrið í sárum



 KR-ingar fögnuðu Ís-
landsmeistaratitlinum vel og inni-
lega síðastliðinn mánudag. Vestur-
bæingar ætla ekki að láta þar við 
sitja og þeir eru langt frá því að 
vera saddir. Að sögn Böðvars Guð-
jónssonar, formanns körfuknatt-
leiksdeildar, hefur stefnan verið 
sett beint á toppinn síðan hann tók 
við og þar er stefnan að halda KR.

„Við erum þegar byrjaðir að spá 
í næsta tímabil. Ég og Benni þjálf-
ari tókum mat saman í hádeginu 
þar sem við byrjuðum að leggja 
línurnar fyrir næsta tímabil,“ 
sagði Böðvar í gær en það er ljóst 
að Benedikt stýrir liðinu áfram.

Hann kom til félagsins á ný síð-

asta sumar eftir að hafa gert mjög 
góða hluti hjá Fjölni í Grafarvogi. 
Benedikt skilaði þeim stóra strax 
á fyrsta ári sem var reyndar eitt-
hvað sem KR-ingar höfðu ekki 
gert sér miklar væntingar um í 
upphafi móts.

Allir íslensku leikmennirnir hjá 
KR fyrir utan tvo eru með samning 
við félagið. Liðið missir hinn unga 
og stórefnilega Darra Hilmars-
son sem er á leið í nám til Banda-
ríkjanna. KR segist vilja halda út-
lendingunum sínum enda hafi þeir 
staðið vel undir væntingum.

„Ég mun ræða við Tyson [Patt-
erson] og von okkar stendur til 
þess að hann verði áfram. Honum 

hefur liðið vel hér þannig að við 
erum nokkuð bjartsýnir á að það 
gangi eftir. Hann hefur einnig sagt 
í viðtölum að hann geti vel hugsað 
sér að vera hér áfram sem er mjög 
jákvætt.

JJ Sola er nokkurt spurning-
armerki en hann ætlar að skoða 
sín mál og svo tölum við saman í 
sumar. Vonandi getur hann komið 
aftur,“ sagði Böðvar en Sola er á 
leið til Bandaríkjanna, konan hans 
á von á sér á hverri stundu og af 
því vill Sola ekki missa. 

Ekki hefur verið tekin ákvörð-
un um framtíð Edmunds Azemi 
en vel kemur til greina að bjóða 
honum að vera áfram.

„Það er bullandi metnaður í 
okkur og við ætlum að mæta 
grimmir til leiks næsta vetur og 
þá verður markmiðið það sama, að 
vinna titla,“ sagði Böðvar. 

Þegar farnir að spá í næsta keppnistímabil

 Ryan Giggs, fyrirliði 
Manchester United, hefur sent út 
þau skilaboð til stuðningsmanna 
félagsins að nú séu það stigin sem 
skipti máli en ekki frammistaðan.

United bauð ekki upp á neina 
flugeldasýningu gegn Sheff. Utd 
en vann sitt verk af fagmennsku 
og tók þrjú stig í 2-0 sigri. Það var 
svolítið úr takti við síðustu leiki 
þar sem United hefur verið lík-
legt til að skora allt að tíu mörk 
í leik.

„Þetta snýst ekki um frammi-
stöðu heldur að vinna leiki. Við 
getum ekki alltaf skorað fjögur til 
fimm mörk. Ég myndi sætta mig 
við 1-0 sigur gegn Middlesbrough 
nú þegar. Lykillinn er að halda 
hreinu þar sem sóknin mun alltaf 
skapa færi og við þar af leiðandi 
líklegir til að skora,“ sagði Giggs 
sem hefur farið hreint á kostum í 
vetur. 

Stigin skipta 
öllu máli

 Chris Coleman segir 
að hann sé í öngum sínum og í 
raun niðurbrotinn maður eftir að 
hafa verið rekinn úr starfi knatt-
spyrnustjóra Fulham á dögunum.

„Ef ég á að segja eins og er þá 
er ég niðurbrotinn maður.  Ég var 
búinn að vera hjá félaginu í tíu 
ár og átti engan veginn von á því 
að vera rekinn. Félagið þarf samt 
að taka sínar ákvarðanir og hefur 
sínar ástæður fyrir þeim,“ sagði 
Coleman sem ber enn hlýjar til-
finningar til félagsins.

„Ég þekki mikið af fólki hjá fé-
laginu eftir langa dvöl þar og vil 
alls ekki sjá það falla niður um 
deild. Liðið er sterkt og í liðinu 
eru sterkir karakterar. Ég hef 
fulla trú á að liðið bjargi sér.“

Niðurbrotinn 
maður

Verð 4.190.000kr.
Saab 9-5 Arc // 2.0 turbo sjálfskiptur // 150 hestöfl

Segðu Saab!
Það sést úr mílu fjarlægð þegar Saab er á ferðinni. Því það segir einfaldlega:
Saab. Hvað segir þú? Brostu út að eyrum og segðu Saab! Þá sést að þú ert
manneskja með góðan smekk fyrir vandaðri vöru, gæðum, klassa. Það sést að
þú lætur ekki bjóða þér hvað sem er. Það sést að þú hefur stíl. Já, þú ert
manneskja sem segir Saab! Saab 9-5 Arc er samheiti yfir klassískt útlit, fágun
og smekk, gæði, öryggi og tækni. Hann er rúmgóður, þægilegur, hljómþíður, 
lipur, mjúkur, öruggur, með glæsilegri leðurinnréttingu, með mjúkum hemlum,
sjálfskiptur, skemmtilega hannaður, ríkulega búinn, í einu orði sagt: Saab. 

Segðu Saab! Saab 9-5 Arc!

Búnaður sem segir Saab: 
• Tölvustýrð loftkæld miðstöð (ACC)
• SAHR virk höfuðvörn að framan (Saab Active Head Restraint)
• Tölvustýrð spólvörn 
• Stöðugleikakerfi
• Xenon ljósabúnaður sem stillir sig sjálfur 
• Aksturstölva
• Saab Sentronic sjálfskipting



skemmtilegri

Jakkafataklætt sjarmatröll með sólgleraugu





Bræðurnir Tolli og Bubbi Morthens 
halda til Lúxemborgar í byrjun maí, 
þar sem þeir verða með listviðburði 
á vegum Kaupþings. „Ég er að fara 
að halda sýningu í einhverju menn-
ingarsetri þarna, sem mig minnir 
að heiti Le Moulin. Þetta er gamalt 
klaustur sem var síðar notað sem 
fangelsi. Þarna eru miklir salir og 
mikið pláss, og flottur tónleikasal-
ur sem Bubbi heldur tónleika í,“ út-
skýrði Tolli. Verkin sem hann sýnir 
hafa áður verið til sýningar í Maga-
sin du Nord, en hafa enn ekki komið 
fyrir augu almennings hér heima.

Sýning hans og tónleikar Bubba 
eru hluti af árlegum viðburði sem 
bankinn stendur fyrir, að sögn 
Tolla. „Um helgina eru þeir með 
golfmót sem íslenskum viðskipta-

vinum er boðið á. Þá labba menn 
um grænar grundir, berja kúlur og 
ræða málin eins og menn á þessum 
vettvangi gera iðulega,“ sagði Tolli. 
Eftir helgina tekur listin svo við. 
„Við verðum þarna annan maí,“ út-
skýrði Tolli.

Bræðurnir hafa ekki unnið saman 
að verkefni á borð við þetta í lengri 
tíma. „Við gerum eitt og annað 
saman þegar þannig stendur á, en 
það er langt síðan við höfum gert 
eitthvað af þessari stærðargráðu 
saman,“ sagði Tolli. Aðspurður hvort 
það hafi þá þurft banka til að sam-
eina bræðurna hlær Tolli við. „Ja, 
einu sinni gengum við saman undir 
rauðum fána fyrsta maí. Nú göng-
um við saman undir merkjum Kaup-
þings,“ sagði hann sposkur. 
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„Þetta er rétt og þessi samstaða 
er vægast stórkostleg,“ segir 
Randver Þorláksson, formaður 
Félags íslenskra leikara, en sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
hafa þó nokkuð margir ungir leik-
arar hafnað hlutverkum í sjón-
varpsþáttaröðinni Pressu vegna 
ósættis um launamál. Meðal 
þeirra sem hafa hafnað hlutverk-
um eru þeir Gísli Pétur Hinriks-
son og Jóhannes Haukur Jóhann-
esson auk annarra og hafa þeir 
fengið mikinn stuðning í þess-
ari kjarabaráttu frá leikurum 
af eldri kynslóðinni í tölvupósti. 
„Launaumhverfi leikara breytt-
ist mjög mikið fyrir nokkrum 
árum þegar verktakasamning-
ar voru teknir upp en þá reyndist 
það erfiðara fyrir félagið að fylgj-
ast með,“ segir Randver. „En það 
hefur alltaf verið krafa hjá FÍL 
að staðið sé við gerða samninga,“ 
segir Randver og ljóst að leikar-
ar ætli ekki lengur að láta undir-
bjóða sig.

Pressa er hugarfóstur þeirra 
Óskars Jónassonar og Sigurjóns 
Kjartanssonar en það er Saga 
Film sem framleiðir þættina fyrir 
Stöð 2. Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins hafa nokkrir leik-
arar þegar skrifað undir samn-
inga og ætla sér að standa við þá. 
Aðrir íhuga að rifta þeim sökum 
þessarar miklu undiröldu meðal 
leikarastéttarinnar en þættirn-
ir þykja bjóða upp á skemmtileg 
og bitastæð hlutverk. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins fékk 
Leikfélag Hafnarfjarðar síðan 
bréf frá Saga Film þar sem fram-
leiðslufyrirtækið óskaði eftir að 
fá að koma á fund félagsins og 
halda prufur.

Þór Freysson, framleiðandi 
þáttanna, kannaðist vissulega 
við þennan óróa en sagði ekki 
um neitt upphlaup að ræða. „Við 
erum langleiðina komnir með að 
ráða í hlutverk þannig að þetta 
hefur ekki verið vandamál. Og 
satt að segja kemur þetta okkur 

spánskt fyrir sjónir,“ segir Þór en 
Saga Film hefur framleitt þætti 
á borð við Stelpurnar og nú síð-
ast Næturvaktina. „Það er miðað 
við annað verð fyrir svona lokað-
ar stöðvar en fyrir til dæmis RÚV 
sem hefur breiðari áhorfenda-
hóp,“ útskýrir Þór. „Og eftir því 
sem okkur skilst eru samningar 
FÍL við SÍK, Sambands íslenskra 

kvikmyndagerðarmanna,
útrunnir auk þess 

sem félagið hefur 
ekki haft neinn 
samning við Stöð 
2 eins og háttur-

inn er hafður á í 
öðrum löndum,“ 
bætir hann við.

„Ég hef nú lagt það í vana 
minn að fá mér hafragraut með 
brytjuðum banönum og lýsi í 
eftirrétt. Það fer síðan allt eftir 
því hvenær ég vakna hvað þessi 
morgunmatur dugar mér.

Bubbi og Tolli undir merkjum Kaupþings

Samkvæmt áreiðanlegum heim-
ildum Fréttablaðsins hefur Kristj-
án Hreinsson Skerjafjarðarskáld 
unnið fullnaðarsigur í deilu sinni 
og Sveins Rúnars Sigurðsonar 
vegna Eurovsion-lagsins Valent-
ine‘s Lost. 

Málavextir voru þeir að Kristj-
án samdi íslenskan texta við lag 
Sveins Rúnars, Ég les í lófa þínum, 
sem Eiríkur Hauksson flutti til 
sigurs. Og höfðu þeir bundist 
fastmælum um að ef lagið sigr-
aði myndi enskur texti Kristjáns 
vera notaður í Helsinki. Eftir að 
sigurvíman hafði runnið af þeim 
kom í ljós að Sveinn Rúnar hafði 
gengið á bak orða sinna, fengið 
Eurovision-skáldið Peter Fenner 
til að semja enskan texta og skil-

ið Kristján eftir í sárum. Eins og 
komið hefur fram í fjölmiðlum 
undi Kristján því ekki en hefur þó 
enn ekki viljað tjá sig um það sem 
fram hefur farið á bak við tjöld-
in. Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur þó mikið gengið á 
og mun Sveinn Rúnar meðal ann-
ars hafa reynt að beita lygum. 

En hreyfing komst á málið 
þegar Sveinn Rúnar hugðist gefa 
út geisladisk með íslenskri út-
gáfu sigurlagsins og enskri út-
gáfu með texta Fenners og Kristj-
áns auk annars lags sem Skerja-
fjarðarskáldið samdi texta við. 
Og Kristján krafðist þess að lög-
bann yrði sett á útgáfuna vegna 
þess að ekki hafði fengist leyfi 
fyrir einum texta sem átti að fara 

á plötuna. Til að liðka fyrir út-
gáfunni neyddist Sveinn því til 
að fallast á alla skilmála Kristj-
áns; að hann fengi hlut í höfund-
arverkinu auk þess sem Sveinn 
greiðir honum laun fyrir þá vinnu 
sem Kristján innti af hendi við 
gerð enska textans sem ekki verð-
ur notaður. Og ku Kristján vera 
alsæll með þessa niðurstöðu þótt 
hann vildi ekki tjá sig um málið 
við Fréttablaðið að svo stöddu.

Fullnaðarsigur Skerjafjarðarskáldsins

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is



Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322

Bolir
Skyrtur 
Buxur
Vesti
Flíspeysur
Softshell peysur
Nærfatnaður
Zip-off buxur
Stuttbuxur
Kvartbuxur
Regnfatnaður
Isotex buxur
Istotex jakkar
Gönguskór
Sandalar
Göngustafir
Bakpokar
Svefnpokar
Smávara 
ofl.ofl.

Fimmtud. 19/4 10 -18
Föstud. 20/4 10 – 18
Laugard. 21/4 10 – 16
Sunnud. 22/4 13 – 17

50-80%
GLEÐILEGT SUMAR

OPIÐ Í DAG



LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands 
                                                              

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

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 6131
Þú getur horft á Sky News
allan sólarhringinn, sótt
og horft á fréttir Stöðvar 2 
ásamt fleira spennandi efni.

Vodafone live!

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

26.900 kr.

Ævintýraverð

9.900 kr.

Ævintýraverð

19.900 kr.

Líf dýra eru misdýrmæt. Í fínu 
lagi er að slátra rottum og 

mávum miskunnarlaust, en allt 
yrði vitlaust ef eitrað væri fyrir 
veluppöldum kettlingum eða verð-
launahundar skotnir á færi. Hest-
ur sem finnst soltinn í bás kallar 
á sterk viðbrögð samfélagsins en 
hrekkjusvíni sem tekst að murka 
lífið úr villtum minki við tjörnina 
er hampað sem hetju. Við troðum 
okkur út af gómsætu kjöti án þess 
að pæla í því að einu sinni var það 
hrínandi, baulandi og jarmandi, en 
fáum tárin í augun þegar Lassie 
fótbrotnar í bíó. Svona er tvískinn-
ungurinn algjör og ekkert í því að 
gera nema gerast grænmetisæta 
og góðmenni – en hver nennir því?

 sama skapi virðast mannslíf 
misdýrmæt. Að minnsta kosti sé 
miðað við fréttirnar í sjónvarp-
inu, en þær eiga sem kunnugt er 
að sýna okkur lífið eins og það er. 
Á hverjum degi eru sprengdir upp 
svo og svo margir Írakar. Þetta 
er síendurtekin frétt og búin að 
dynja á okkur lengi. Nýjustu frétt-
ir um fallna hörfa lengra og lengra 
inn í fréttatímana, enda allir orðn-
ir hundleiðir á þessu. Á mánudag-
inn skaut brjálaður maður 32 í am-
erískum háskóla. Þetta kallaði á 
vandaðan og nákvæman frétta-
flutning og auðvitað var þetta 
fyrsta frétt. Þetta var náttúrlega 
óvæntari og ferskari dauðafrétt en 
þessar endalausu frá Írak.

apríl hafa nú þegar um 700 írask-
ir borgarar verið drepnir. Það 
er svipað og ein Bolungarvík. Á 
sunnudaginn voru til dæmis 35 
Írakar drepnir og mörgum sinn-
um fleiri særðust. Á einum stað 
hafði verið komið fyrir sprengjum 
í tveimur bílum og sprakk seinni 
sprengjan þegar björgunarmenn 
voru að hlúa að þeim sem lentu í 
fyrri sprengingunni. Þessi dag-
legi skammtur af viðbjóði var tí-
unda frétt sjöfrétta RÚV, langt 
á eftir frétt af gömlu eggjabúi í 
Vestmannaeyjum sem eyðilagðist 
í eldsvoða. Látnu Írakarnir þóttu 
ekki nógu merkilegir til að vera 
með í upptalningunni í lok frétta-
tímans. Þar var hins vegar sú stór-
frétt höfð með að Hong Kong-búar 
hafa fengið tvær pöndur að gjöf 
frá dýragarði í Peking. 

 er þetta skiljanlegt 
fréttamat. Gömul eggjabú brenna 
náttúrlega ekki á hverjum degi í 
Vestmannaeyjum og pöndurnar 
eru auðvitað í útrýmingarhættu – 
bara 3.000 stykki eftir. Það eru hins 
vegar enn til rúmlega 26 milljón 
Írakar, þótt þeim fari fækkandi.

Fréttamat


