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Gunnar Línberg Sigurjónsson mælir með k
ingaráðgjöf L fj

Góð leið til að 
hætta að reykja

HafnarfjörðurÞRIÐJUDAGUR 1. MAÍ 2007
Rósa Guð-
bjartsdóttir
Fótboltamamma af guðs náð BLS. 4

Leigubílastríð í uppsigl-
ingu í Hafnarfirði

  Forsvarsmenn Atl-
antsolíu halda því fram að verð-
lækkanir stóru olíufélaganna 
þriggja nái aðeins til áhrifasvæða 
bensínstöðva fyrirtækisins og séu 
til þess ætlaðar að koma höggi á 
fyrirtækið. 

Forsvarsmenn fyrirtækisins 
vilja láta kanna það hvort stóru 
olíufélögin séu með þessu að mis-
nota markaðsráðandi stöðu sína. 
Albert Þór Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Atlantsolíu, segir 
verðlækkanir olíufélaganna í 

grennd við stöðvar Atlantsolíu ein-
kennilegar. „Lækkanirnar eru ein-
ungis í kringum okkar stöðvar. 
Hverjir borga brúsann af því? Það 
eru íbúar á landsbyggðinni þar sem 
bensínverð þar er töluvert hærra á 
flestum stöðvum.“

Olíufélögin neita því öll að um 
sértækar lækkanir sé að ræða sem 
miði að því að koma höggi á Atlants-
olíu, heldur séu lækkanirnar hluti 
af hörðu samkeppnisumhverfi. Már 
Erlingsson, innkaupastjóri 
Skeljungs, segir Skeljung taka þátt 

í harðri samkeppni og sé einungis 
að haga sínum málum eftir því.

Mest munar átta krónum á verði 
bensínstöðva sama fyrirtækis á 
bensínlítra í sjálfsafgreiðslu hér á 
landi. Hjá Skeljungi er bensínlítrinn 
ódýrastur, á 113,8 krónur, við Gylfa-
flöt í Reykjavík, en dýrastur á 121,8 
krónur á tveimur stöðum við Egils-
staði, á Hótel Skaftafelli við Höfn, 
Árskógssandi og í Úthlíð í Biskups-
tungum. Hvergi á landinu er bensín 
dýrara en á þessum stöðum. 

Atlantsolía ósátt 
við bensínlækkanir 
Forsvarsmenn Atlantsolíu hafa falið lögmönnum sínum að skoða réttarstöðu 
fyrirtækisins vegna verðlækkana olíufélaganna á stöðvum í grennd við stöðvar 
Atlantsolíu. Olíufélögin neita því að um sértækar lækkanir sé að ræða.

„Það eru tíu ær farn-
ar, þær voru allar tvílembdar nema 
ein, sú var þrílembd,“ segir Einar 
Guðmann Örnólfsson, bóndi á Sig-
mundarstöðum í Borgarfirði. Hann 
hefur orðið fyrir miklum fjárskaða 
í vor. 

Sigurður Sigurðarson, sérfræð-
ingur hjá Landbúnaðarstofnun, 
krufði kindurnar. Hann telur lík-
legt að þær hafi drepist vegna eitr-
unar úr þurrkuðu korni sem raki 
hafi komist í.

„Það voru greinilegar breytingar 
í þessum kindum sem benda á eit-
urefnið aflatoxín. Það er ekki búið 
að staðfesta þetta en mér sýnist allt 

benda til þess,“ segir Sigurður. 
Hann varar bændur við því að gefa 
fóður sem raki hefur komist að. 

„Það er auðvitað fjárhagslegur 
skaði af þessu, en peninga getur 
maður alltaf orðið sér úti um með 
einhverju móti. Tilfinningarnar 
vega miklu þyngra í svona málum,“ 
segir Einar um fjárdauðann. Hann 
segir að sárast hafi verið að horfa 
upp á fimm ára son sinn sem missti 
ána sína. 

„Það var mikill grátur hér í hálf-
an dag, enda þótti honum vænt um 
skepnuna. Það er samt þannig að 
börn í sveitum fara snemma að 
þekkja gang lífsins og því gat hann 
fljótlega hætt að gráta og farið að 
huga að nýju kindinni sinni,“ segir 
Sigurður. 

Ný stjórn og 
nýr forstjóri

 Bjarni Ármannsson 
hefur látið af störfum sem 
forstjóri Glitnis eftir tíu ára 
starf fyrir Glitni og forvera 
hans. Eftirmaður hans er Lárus 
Welding sem hefur verið yfir 
útibúi Landsbankans í Lundún-
um.

Stjóraskiptin komu í kjölfar 
hluthafafundar í gær þar sem 
fimm nýir stjórnarmenn voru 
kjörnir. Þorsteinn M. Jónsson, 
stjórnarformaður Vífilfells, 
tekur við stjórnarformennsku.

Bjarni kveður Glitni sáttur og 
ætlar að vinna með Lárusi að 
kynna forstjóraskiptin fyrir 
starfsmönnum og viðskiptavin-
um. „Þetta hefur átt sér 
skamman aðdraganda en 
auðvitað er svona ferli ekki talið 
í dögum.“   -

 Enskur maður sem 
reri ásamt nepölskum manni 
niður Jökulsá eystri í Skagafirði í 
gær fannst heill á húfi í gærkvöld 
eftir að bát mannanna hvolfdi. 
Það var á móts við Bústaði þar 
sem bátnum hlekktist á. Að sögn 
lögreglunnar á Sauðárkróki sá 
Nepalinn hvar Englendinginn bar 
að landi handan árinnar en var 
ekki viss um að hann hefði náð að 
krafla sig upp á bakkann. Lið var 
kallað út til leitar og fannst 
maðurinn heill á húfi þar sem 
hann var á gangi. Við fyrstu 
skoðun sýndist björgunarmönnum 
að manninum hefði ekki orðið 
meint af volkinu. Mennirnir munu 
báðir vera þaulvanir slíkum 
flúðasiglingum.

Fannst eftir að 
bát hans hvolfdi

www.xf.is

ÍSLENSKIR LAUNÞEGAR,
TIL HAMINGJU MEÐ DAGINN! 
GUÐJÓN ARNAR HELDUR BARÁTTURÆÐU Í AÐALSTRÆTI 9 
KL. 15.00. KAFFI OG KLEINUR, ALLIR VELKOMNIR.

framsokn.is

Árangur áfram
- ekkert stopp

Fótboltamamma 
af guðs náð



 Matthías Halldórs-
son landlæknir segir um tíu starfs-
menn Impregilo hafa hlotið eitr-
unareinkenni vegna loftmengunar 
í aðrennslisgöngum Kárahnjúka-
virkjunar undanfarna daga.

Auk þess hafi um fjörutíu feng-
ið niðurgang vegna matareitrunar 
20. apríl. Því sé fjarri lagi að 180 
manns hafi veikst í aðrennslis-
göngunum, eins og talið var. 
Matthías skoðaði aðstæður við 
Kárahnjúka í gær.

„Við vorum þarna í allan gær-
dag og ræddum við yfirmenn, 
trúnaðarmann, lækni og starfs-
menn sem urðu fyrir eitrunarein-
kennum,“ segir Matthías. „Við 
teljum að mengun í aðrennslis-
göngunum hafi farið yfir viðmið-
unarmörk, sem stafar sennilega af 
meiri notkun á dísilvélum en áður, 
sem mengar loftið.“ Hann segir 
unnið að úrbótum á svæðinu. 

„Það er ekki ljóst nákvæmlega 
hversu margir urðu fyrir eitrun, 
en telja má víst að um það bil tíu 
manns hafi veikst alvarlega vegna 
loftmengunar. Einnig fengu um 
fjörutíu niðurgang eftir matareitr-
un hinn 20. apríl, en það gekk yfir 
á nokkrum klukkutímum,“ segir 
Matthías.

Hann segir rangt eftir sér haft í 
fréttum í gær að engin eftirmál 
verði af þessu. „Við töldum ekki 
ástæðu til að gera neitt frekar í 
málinu, þótt það sé litið alvarleg-
um augum, en fólkið sem varð 
fyrir eitrun á vissulega sinn rétt.“

Impregilo gagnrýnir vinnu-
brögð Þorsteins Njálssonar, yfir-
læknis við Kárahnjúkavirkjun, 
harðlega í fréttatilkynningu sem 
barst í gær. Ásakanir yfirlæknis-

ins á hendur fyrirtækinu eru sagð-
ar ýktar, misvísandi og rangar, og 
hann hafi farið á skjön við verk-
lagsreglur þegar hann tilkynnti 
ekki öryggisráði áhyggjur sínar af 
heilsu manna í aðrennslisgöngum 
virkjunarinnar.

Fjöldi þeirra sem veiktust er 
einnig dreginn í efa í tilkynning-
unni, og er þá vísað í lista yfirlækn-
isins með 180 nöfnum. Á listanum 
hafi meðal annars verið starfs-

menn sem unnu við stíflugerð en 
ekki gangagerð, starfsmenn sem 
höfðu fyrir löngu yfirgefið landið 
og skrifstofufólk sem hafði aldrei 
stigið fæti inn í göngin.

Aðspurður segist Matthías ekki 
vilja tjá sig um hvort viðbrögð Þor-
steins í þessu máli hafi verið rétt. 
„Málin þróuðust á þennan veg, það 
er það eina sem ég get sagt.“ Ekki 
náðist í Þorstein við vinnslu frétta-
rinnar.

VG SENDIR
BARÁTTUKVEÐJUR Í 

TILEFNI DAGSINS

Fanný, er þetta kindarleg 
kosningabarátta?

 Þyrla Landhelgisgæslunn-
ar sótti slasaðan mann eftir að 
vörubíll valt við Brú í Hrútafirði 
rétt fyrir hádegi í gær.

Samkvæmt upplýsingum frá 
lögreglunni á Blönduósi var þjóð-
vegi eitt lokað um tíma á meðan 
verið var að losa ökumanninn úr 
vörubílnum. Hann var einn á ferð, 
en að sögn lögreglu eru tildrög 
slyssins ókunn. 

Vörubílnum var ekið í norðurátt 
og valt hann hjá brúnni við veit-
ingaskálann Brú. Ökumaðurinn 
var fluttur með þyrlu Landhelgis-
gæslunnar á Landspítalann. Hann 
var talsvert slasaður og fór í 
aðgerð í gærkvöld.

Að sögn læknis á Landspítalan-
um sem rætt var við í gærkvöld 
voru áverkar ökumannsins ekki 
lífshættulegir. Búist væri við að 
hann nái fyrri heilsu. 

 Sex af þeim skipum 
sem stundað hafa ólöglegar karfa-
veiðar á Reykjaneshrygg undan-
farin ár verða rifin á næstunni. 
Þetta kemur fram í frétt frá sjáv-
arútvegsráðuneytinu sem vitnar í 
upplýsingar frá skrifstofu Norð-
austur-Atlantshafsfiskveiðinefnd-
arinnar (NEAFC).

Einar K. Guðfinnsson sjávarút-
vegsráðherra lýsir ánægju sinni 
með að þessi sex skip muni ekki 
lengur stunda ólöglegar veiðar á 
Reykjaneshrygg. Ljóst væri að 
aðgerðir Íslands og annarra 
NEAFC-ríkja hefðu gert sjóræn-
ingjaveiðarnar óhagkvæmar og 
erfiðar. Það hefði örugglega átt 

mikinn þátt í því að útgerðir skip-
anna hafi ákveðið að senda skipin 
til niðurrifs frekar en að halda 

veiðum áfram. Hann segir þó jafn-
framt að of snemmt væri að lýsa 
yfir sigri í málinu. Áfram yrði 
fylgst vel með karfamiðunum og 
unnið gegn sjóræningjaskipum og 
þjónustuaðilum þeirra ef slík skip 
komi á karfamiðin í ár.

Alls eru 20 skip á lista NEAFC 
yfir skip sem staðfest er að hafi 
stundað eða stutt við sjóræningja-
veiðar. Auk umræddra sex skipa 
hafa níu af skipunum verið kyrr-
sett í höfnum NEAFC-ríkja og fimm 
eru í verkefnum fjarri Norður-Atl-
antshafi. Í dag taka gildi nýjar regl-
ur NEAFC um eftirlit í höfnum, 
sem ætlað er að þrengja enn frekar 
að ólöglegum veiðum. 

Sjóræningjaskip í niðurrif

  Alls voru 85 nemendur 
og kennarar drepnir af skærulið-
um í afgönskum skólum á síðasta 
ári. Þetta kom fram í ræðu 
Mohammad Hanif Atmar, 
menntamálaráðherra landsins.

Alls 187 skólar voru eyðilagðir í 
árásum skæruliðanna og nú er 
svo komið að rúmlega helmingur 
afganskra barna getur hvergi sótt 
skóla. Fjölmargir nemendur 
þurfa að sækja skóla í tjöldum, 
annaðhvort í skugga undir trjám 
eða undir heitri sólinni.

„Óvinir þjóðarinnar hafa beint 
sjónum sínum að menntakerfi 
okkar með eyðileggingu og 
ómanneskjulegri hegðun,“ sagði 
Atmar.

Drepnir af 
skæruliðum

Færri veiktust en 
gefið var til kynna
Landlæknir segir um tíu hafa veikst vegna mengunar við Kárahnjúkavirkjun. Auk 
þess hafi fjörutíu fengið niðurgang vegna matareitrunar. Fregnir um veikindi 180 
manna séu því ýktar. Impregilo gagnrýnir vinnubrögð yfirlæknis við virkjunina.

Bráðabirgðaniður-
staða krufningar mannsins sem 
lést í Hveragerði á föstudags-
kvöld í fyrri viku er sú að um 
hafi verið að ræða sjúkdóm sem 
olli mikilli blæðingu. Þetta 
kemur fram á upplýsingavef 
lögreglunnar.

„Rannsókn málsins, sem var 
mjög ítarleg og fól í sér skýrslu-
tökur af vitnum, eftirgrennslan 
hjá nágrönnum og nákvæma 
tæknirannsókn, er því að mestu 
lokið af hálfu lögreglu,“ segir í 
tilkynningu um málið.

Maðurinn sem lést var 52 ára 
gamall.

Sjúkdómur olli 
blæðingunni

Alþjóðlegur baráttu-
dagur verkalýðsins verður 
haldinn hátíðlegur í dag, 1. maí. 
Um allt land fara fram baráttu-
fundir þar sem launafólk fylkir 
liði og krefst bættra kjara. 

Í Reykjavík verður safnast 
saman á Hlemmi klukkan eitt og 
lagt af stað í göngu niður 
Laugaveg klukkan hálf tvö. 
Útifundur á Ingólfstorgi hefst 
síðan klukkan rúmlega tvö.

Krefjast betri 
kjara í göngu

 DeCode Genetics, 
móðurfélag Íslenskrar erfða-
greiningar, skilaði tapi upp á 22,6 
milljónir Bandaríkjadala, 
jafnvirði 1.458 milljóna íslenskra 
króna, á fyrstu þremur mánuðum 
ársins. Til samanburðar nam tap 
fyrirtækisins 1.309 milljónum 
króna á sama tíma í fyrra.

Eigið fé DeCode nam jafnvirði 
rúmra 8.716 milljóna íslenskra 
króna í enda marsmánaðar 
samanborið við 9.807 milljónir við 
upphaf árs.

Haft er eftir Kára Stefánssyni, 
forstjóra deCode, að fyrirtækið 
hafi sett genapróf fyrir sykursýki 
tvö á markað fyrir hálfum 
mánuði og muni fleiri slík próf 
líta dagsins ljós á næstunni. 

Styttist í fleiri 
vörur DeCode



VG Í REYKJAVÍK Á NASA kl. 15:00
Katrín Jakobsdóttir flytur barátturæðu

Steinunn Þóra Árnadóttir flytur ávarp
Sigríður Kristinsdóttir flytur ávarp

Einar Már Guðmundsson rithöfundur les
Kvartettinn Krummafótur með alþjóðlega tóna

VG Í KÓPAVOGI, KOSNINGAMIÐSTÖÐINNI
HAMRABORG 1-3. kl. 15:00
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir flytur barátturæðu
Hljómsveitin Bardukha leikur af alkunnri snilld
"Við brún nýs dags" Þorleifur Friðriksson fjallar um verkalýðsbaráttuna
Aðalsteinn Ásberg rithöfundur les ljóð
Leikararnir Hjálmar Hjálmarsson og Valgeir Skagfjörð flytja leiklestur
Guðrún Gunnarsdóttir og Tryggvi Hubner flytja nokkur lög

ALLIR VELKOMNIR

BARÁTTUTÓNLEIKAR Á NASA
KLUKKAN 21:00

Pörupiltarnir Hannes og Smári kynna af alkunnri snilld
Guðrún Gunnars syngur Ellý Vilhjálms

Einar Már flytur skáldskap
Toggi – Puppy

Dóri DNA
Nýstirnin í Johnny and the rest heiðra okkur með nærveru sinni

Heiða með sig og heilann sinn
Didda Jóns og MINA RAKASTAN SINUA ELVIS

BÆTUM KJÖRIN 
BURT MEÐ FÁTÆKT

BARÁTTUDAGUR VERKALÝÐSINS 1. MAÍ

Katrín Jakobsdóttir
1. sæti Reykjavíkurkjördæmi – norður

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
2. sæti Suðvesturkjördæmi

ALLT ANNAÐ LÍF!
– með vinstri grænum



Jónas Haraldsson verð-
ur nýr ritstjóri Viðskiptablaðsins. 
Hann tekur við af Gunnlaugi 
Árnasyni sem 
lætur af störfum 
um næstu 
mánaðamót. 
Sigurður Már 
Jónsson, sem 
verið hefur 
fréttastjóri, 
verður aðstoðar-
ritstjóri.

„Það má segja 
að það sé kominn 
tími til, ég er búinn að vera í 
þessum bransa í þrjátíu ár,“ segir 
Jónas. „Lengst af hef ég verið í 
stjórnunarstöðum, annaðhvort 
sem fréttastjóri eða aðstoðarrit-
stjóri, en þetta er kærkomin 
tilbreyting.“

Jónas Haralds 
ráðinn ritstjóri

„Það er sérkennilegt að 
þessar aðgerðir hefjist 1. maí en 
svona er þetta. Hins vegar er bót 
í máli að loksins nú virðist eitt-
hvað vera að þokast í málefnum 
fangavarða,“ segir Sigurjón Birg-
isson, formaður Fangavarðafé-
lags Íslands. 

Rúmlega fjörutíu fangaverðir 
sögðu upp starfi sínu í lok janúar 
vegna óánægju með kaup og kjör. 
Samkvæmt uppsagnarfresti 
hefðu þeir átt að láta af störfum í 
lok apríl. Hins vegar tók Valtýr 
Sigurðsson fangelsismálastjóri 
ákvörðun um að nýtt yrði laga-
ákvæði sem leyfði framlengingu 
á  uppsagnarfrestinum um þrjá 

mánuði. Sú framlenging tekur 
gildi í dag og hafa fangaverðir 
látið það í ljós að bæði finnist 
þeim framlengingin ósanngjörn 
og auk þess sem það skjóti skökku 
við að slíkar aðgerðir beri upp á 
alþjóðlegum baráttudegi verka-
lýðsins, fyrsta maí. 

Sigurjón segist þó bjartsýnn á 
framvindu mála nú en fulltrúar 
fangavarða, stéttarfélagsins SFR 
og Fangelsismálastofnunar fund-
uðu í gær. 

„Það er verið að vinna út frá 
ákveðnum forsendum og vonum 
við að við getum lokið gerð nýs 
stofnanasamnings innan skamms. 
Menn eru sammála um ákveðnar 

forsendur og kominn er skriður á 
málið,“ segir Valtýr.

 Magnús Stefánsson 
félagsmálaráðherra og Soffía 
Lárusdóttir, framkvæmdastjóri 
Svæðisskrifstofu málefna 

fatlaðra á 
Austurlandi,
undirrituðu í 
gær samkomu-
lag um verkefni 
til að fjölga 
búsetuúrræðum
og efla dagþjón-
ustu fyrir 
geðsjúkt fólk á 
Austurlandi.

Samkomulagið er gert í 
samræmi við átak í þjónustu við 
geðfatlað fólk og framkvæmda-
áætlun ráðuneytisins fyrir árin 
2006 til 2010 en á þessu ári verður 
rúmlega 70 milljónum varið í 
uppbyggingu á þjónustu fyrir 
geðfatlaða á Austurlandi eftir því 
sem fram kemur á vef félags-
málaráðuneytisins.

Aukin úrræði 
á Austurlandi 

Lögreglan í Íran hefur 
varað rakara við því að gefa 
karlmönnum vestrænar klipping-
ar og að nota farða á þá að því er 
fréttavefur BBC greinir frá.

Aðvörunin er partur af 
aðgerðum sem kallast „bad 
hijab“ og beinast gegn óíslömsk-
um klæðaburði. Aðgerðirnar nú 
þykja þó óvenju harkalegar.

Lögregla mælist einnig til þess 
að rakarar plokki ekki augabrún-
ir kúnna sinna.

Íranskir fjölmiðlar segja 
lögreglu nú á ferli í höfuðborg-
inni Teheran til að gæta þess að 
fólk klæðist samkvæmt reglum 
íslam.

Varað við vest-
rænum hárstíl

Bjarni Ármannsson lét 
af forstjórastarfi Glitnis í gær 
eftir að ný stjórn bankans tók við 
völdum. Þetta gerðist sama dag 
og bankinn tilkynnti um sjö millj-
arða króna hagnað á fyrsta árs-
fjórðungi. Við starfinu tekur fyrr-
verandi starfsmaður Bjarna hjá 
FBA, Lárus Welding, sem gegnt 
hefur starfi framkvæmdastjóra 
Landsbankans í Lundúnum frá 
2003 og leitt uppbyggingu bank-
ans þar. 

Þrálátur orðrómur hafði verið á 
kreiki um að Bjarni myndi láta af 
störfum sem fékkst staðfestur í 
gær. Eftir að Karl Wernersson og 
Einar Sveinsson seldu hlutabréf í 
bankanum fyrir rúma 70 milljarða 
króna í byrjun mánaðarins til 
Baugs og viðskiptafélaga hafa 
verið getgátur um framtíð Bjarna. 
Hann mun hafa haft frumkvæði 
að viðskilnaðinum, en gengið var 
frá ráðningu Lárusar um helgina.

Bæði fráfarandi forstjóri og nýr 
stjórnarformaður leggja á það 

áherslu að breytingarnar hafi 
verið gerðar í mesta bróðerni og 
mun Bjarni vinna náið með eftir-
manni sínum á næstu vikum til að 
kynna þessar breytingar.

Upplýsingar um kostnað vegna 
starfsloka Bjarna liggja ekki ekki 
fyrir. Eftir því sem næst verður 
komist kaupir bankinn 1,5 pró-
senta hlut hans í bankanum sem 
metinn er á 6,5 milljarða króna.

„Ég fullyrði að enginn á meiri 
þátt í þeirri uppbyggingu sem 
hefur átt sér stað í bankanum,“ 
sagði Þorsteinn M. Jónsson, 
nýkjörinn stjórnarformaður Glitn-
is, um Bjarna Ármannsson. Bjarni 
hóf störf sem forstjóri FBA árið 
1997. Árið 2000, þegar FBA sam-
einaðist Íslandsbanka, var hagn-
aður hins nýja banka 660 milljónir. 
Í fyrra var hagnaður Glitnis 38 
milljarðar.

Lárus hefur mikla reynslu og 
sambönd af fyrirtækjaverkefnum  
í Bretlandi og þekkir mjög vel til 
ráðandi hluthafa í Glitni.  Sjálfur 
ber Lárus sterkar taugar til Glitn-
is sem fyrrverandi starfsmaður 
FBA og Íslandsbanka. „Mín fram-
tíðarsýn fyrir Glitni rímar mjög 
vel við þá stefnu sem þegar hefur 
verið lagt upp með,“ segir hann og 
sér Glitni sem öflugan og sam-
stilltan fyrirtækja- og fjárfesting-
arbanka í Norður-Evrópu sem 
hvílir á sterkum viðskiptabanka-
einingum.

Bjarni segist kveðja Glitni sátt-
ur. „Ég er mjög stoltur af þessari 
uppbyggingu, bæði hvað varðar 
það hvar bankinn stendur í dag og 
fyrir hvað hann hefur staðið.“ 
Einkavæðingarferlið 1998-1999 
stendur helst upp úr þegar hann 
lítur yfir farinn veg. Hann útilok-

ar ekki endurkomu sína á fjár-
málamarkaðinn.

Þorsteinn á ekki von á að áhersl-
ur bankans breytist, enda hafi 
stærsti hluthafinn FL Group verið 
kjölfestueigandi um nokkurt 
skeið. „Við erum fullkomlega sátt-
ir við þá stefnu.“ Fastlega má 
búast við að púður verði sett í efl-
ingu fjárfestingabankastarfsemi, 
til að mynda í Bretlandi.

Fimm nýir stjórnarmenn voru 
kjörnir á hluthafafundi bankans í 
gær. Auk Þorsteins sitja í stjórn 
Björn Ingi Sveinsson, Haukur 
Guðjónsson, Jón Sigurðsson, Katr-
ín Pétursdóttir, Pétur Guðmundar-
son og Skarphéðinn Berg Stein-
arsson. Það markaði lokin á sextán 
ára samfelldri setu Einars Sveins-
sonar, fráfarandi stjórnarfor-
manns, í stjórn Glitnis og forvera 
hans.

Bjarni yfirgefur Glitni
Bjarni Ármannsson lætur af störfum hjá Glitni í kjölfar stjórnarskipta og Lárus Welding, fyrrum starfs-
maður hans, kemur í staðinn. Málsaðilar leggja á það áherslu að full sátt ríki við skilnaðinn.  



TÓPAS TIL FÓLKSINS

VIÐ LÁTUM EKKI 
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Á að afnema stimpilgjöld?

Finnst þér að verslanir eigi að 
fá að hafa opið allan sólar-
hringinn í íbúðahverfum?

Forsvarsmenn
Atlantsolíu hafa falið lögmönnum 
sínum að skoða réttarstöðu fyrir-
tækisins vegna sértækra verð-
lækkana olíufélaganna á stöðvum 
í grennd við stöðvar Atlantsolíu.

Þegar hefur verið rætt við for-
svarsmenn Samkeppniseftirlits-
ins. Forstjóri þess, Páll Gunnar 
Pálsson, sagði eftirlitið fylgjast 
grannt með stöðunni á olíumark-
aðnum en vildi að öðru leyti ekki 
tjá sig um málið.

Albert Þór Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Atlantsolíu, segir 
verðlækkanir olíufélaganna í 
grennd við stöðvar Atlantsolíu 
einkennilegar. „Lækkanirnar eru 
einungis í kringum okkar stöðvar. 
Hverjir borga brúsann af því? 
Það eru íbúar á landsbyggðinni 
þar sem bensínverð þar er tölu-
vert hærra á flestum stöðvum. 
Það einkennilega við þetta er að 
það er til eitthvað sem heitir 
flutningsjöfnunarsjóður til þess 
að jafna út verð. Það virðist engu 
máli skipta og þess vegna er aug-
ljóst að framlag úr sjóðnum virð-
ist renna í vasa stóru olíufélag-
anna.“

Már Erlingsson, innkaupastjóri 
Skeljungs, segir Skeljung taka 
þátt í harðri samkeppni og sé ein-
ungis að haga sínum málum eftir 
því.

„Ég vísa því alfarið á bug að við 
séum vísvitandi að lækka verð í 
grennd við stöðvar Atlantsolíu, 
og halda verðinu uppi annars 
staðar. Það á ekki við rök að styðj-
ast.“

Verðmunur á  bensíni milli 
bensínstöðva olíufélaganna er 

umtalsverður. Lítri af 95 oktana 
bensíni í sjálfsafgreiðslu kostar 
113,5 krónur hjá Olís á Akureyri 
en fimm krónum meira hjá sama 

fyrirtæki í Vestmannaeyjum. 
Samúel Guðmundsdóttir, inn-
kaupastjóri hjá Olís, segir Olís 
ekki beita vafasömum aðferðum, 
eins og forsvarsmenn Atlantsolíu 
halda fram. „Við höfum skýra 
stefnu. Við bjóðum viðskiptavin-
um okkar góða þjónustu og sam-
keppnishæft verð á hverjum 
tíma. Við erum ekki að beita nein-
um verðlækkunum gagnvart Atl-
antsolíu heldur einungis að taka 
þátt í samkeppninni á mark-
aðnum.“

Atlantsolía er ósátt við 
sértækar lækkanir 
Lögmenn Atlantsolíu skoða nú hvort stóru olíufélögin þrjú hafa brotið gegn 
fyrirtækinu með staðbundnum verðlækkunum á olíu. Innkaupastjóri Skeljungs 
vísar því alfarið á bug að ólöglegum aðferðum sé beitt.

 „Ég óskaði eftir að fá 
gögnin sem voru lögð fyrir alls-
herjarnefnd varðandi umsókn 
þessarar stúlku um ríkisborgara-
rétt en formaður nefndarinnar 
neitaði mér um þau,“ segir Sigur-
jón Þórðarson alþingismaður.

Sigurjón situr í allsherjarnefnd 
Alþingis fyrir Frjálslynda flokk-
inn. Hann segist þess fullviss að 
þrír alþingismenn, sem sitja í 
þeirri undirnefnd allsherjarnefnd-
ar sem afgreiðir umsóknir þeirra 
sem vilja undanþágu frá reglum 
um ríkisborgararétt, segi ekki 
sannleikann þegar þeir segjast 
ekki hafa vitað um tengsl stúlku 
frá Gvatemala við Jónínu Bjart-

marz umhverfisráðherra sem er 
tengdamóðir stúlkunnar.

Þremenningarnir í undirnefnd-
inni, Bjarni Benediktsson formað-
ur, Guðjón Ólafur Jónsson og Guð-
rún Ögmundsdóttir, hafa ekki 
upplýst hvaða aðstæður urðu þess 
valdandi að stúlkan fékk undan-

þágu og var veittur ríkisborgara-
réttur.

Sigurjón segist hafa viljað 
kynna sér undanþáguumsókn 
stúlkunnar. „Það er stóralvarlegt 
mál að formaður skuli neita nefnd-
armanni á Alþingi um gögn sem 
lögð hafa verið fyrir nefndina. 
Með þessu er hann að hafa lýð-
ræðisleg réttindi mín sem alþing-
ismanns að engu. Það sætti ég mig 
ekki við og mun leita til forseta 
Alþingis,“ segir Sigurjón.

Ekki náðist í Bjarna Benedikts-
son í gærkvöldi en haft var eftir 
honum í fréttum Stöðvar 2 að 
ásakanir Sigurjóns væru dylgjur.

Fær ekki gögn tengdadóttur

 Forsætisráðherra Ísraels, Ehud Olmert, 
sagðist ekki myndi segja af sér, í sjónvarpsávarpi til 
þjóðarinnar í gær, í kjölfar þess að hann var harðlega 
gagnrýndur í skýrslu rannsóknarnefndar vegna 
stríðsins í Líbanon í fyrra.

Olmert er sagður hafa gert „alvarleg mistök“ þegar 
hann hóf stríð sem herinn var ekki tilbúinn að heyja 
og margir Ísraelar telja að hafi styrkt óvini Ísraels.

Um leið og Olmert sagði að ekki stæði til að segja 
af sér viðurkenndi hann að mistök hefðu verið gerð 
og lofaði að þau „yrðu löguð“.

Olmert skipaði rannsóknarnefndina í kjölfar mik-
ils þrýstings vegna stríðsins sem var kostnaðarsamt 
og ekki tókst að ná þeim markmiðum sem lagt var 
upp með. Stríðið, sem varði í 34 daga, braust út 12. 
júlí þegar Hizbollah-skæruliðar drápu þrjá ísraelska 
hermenn og rændu tveimur.

Í lok stríðsins hafði Ísraelum ekki tekist að endur-
heimta hermennina, brjóta Hizbollah á bak aftur né 
koma í veg fyrir loftárásir samtakanna á ísraelskar 
borgir.

Á milli 1.035 og 1.191 Líbani, 119 ísraelskir her-
menn og 39 ísraelskir borgarar létust í stríðinu. 

Ég vísa því alfarið á bug 
að við séum vísvitandi 

að lækka verð í grennd við stöðv-
ar Atlantsolíu, og halda verðinu 
uppi annars staðar. 

Stúlkan frá Gvatemala 
sem er kærasta sonar umhverfis-
ráðherra fékk undanþágu frá 
reglum um veitingu ríkisborgara-
réttar á Íslandi því of mikil 
fyrirhöfn yrði fyrir hana að sækja 
sífellt um ný dvalarleyfi. Þetta 
kom fram í Kastljósi Ríkisútvarps-
ins í gær. 

Kastljós sagðist í umfjöllun í 
gær hafa undir höndum undan-
þáguumsókn stúlkunnar. Í henni 
kæmi fram að hún og unnusti 
hennar hygðu á þriggja ára 
námsdvöl í Bretlandi og að hún 
myndi þurfa að sækja um nýtt 
dvalarleyfi á Íslandi eftir hverja 
önn í skólanum ytra. 

Fyrirhöfn að fá 
ný dvalarleyfi





Við pyntum ekki fólk. Við 
pyntum ekki fólk. Ókei?
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á tvöfaldan miða!

-vinningur í hverri viku

Nýtt happdrættisár - enn glæsilegri vinningar!
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Sýndu þinn stuðning við baráttuna fyrir bættum 
aðbúnaði aldraðra - þörfin er brýn.
Einfaldur miði kostar aðeins 1.000 kr.

Hringdu núna í síma 561 7757 - Kauptu miða á www.das.is

Tryggðu þér miða!

50 þúsund vinningar
dregnir út á árinu!

40 aðalvinningar 
á 2 milljónir hver 
eða 4 milljónir á 
tvöfaldan miða

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

George Tenet, fyrr-
verandi yfirmaður bandarísku 
leyniþjónustunnar CIA, hefur 
gefið út sjálfsævisögu sína og 
svarar þar meðal annars ásökun-
um um að hann hafi gefið banda-
rískum ráðamönnum ærið hæpnar 
ástæður til að ráðast á Írak og ekki 
gert nóg til að koma í veg fyrir 
árásirnar á New York og Washing-
ton haustið 2001.

Hann segist til að mynda aldrei 
hafa verið þeirrar skoðunar að 
írösk stjórnvöld, með Saddam 
Hussein í broddi fylkingar, hafi 
haft minnstu tengsl við Al Kaída- 
samtökin. Það hafi verið Dick 
Cheney varaforseti og Richard 
Perle, fyrrverandi hernaðarráð-
gjafi, sem mesta áherslu hafi lagt 
á að tengja Íraka við árásirnar 11. 
september.

Tenet var yfirmaður CIA á árun-
um 1997 til 2004, alls í sjö ár. Hann 
sagði af sér þegar ljóst þótti að 
engin gereyðingarvopn myndu 
finnast í Írak, þvert ofan í fullyrð-
ingar bandarískra ráðamanna þar 
um. Í fréttaþættinum Sextíu mín-
útur nú um helgina viðurkennir 
Tenet að bæði CIA og hann sjálfur 
hafi gert þau mistök að telja að 
Írakar réðu yfir gereyðingarvopn-
um. Hann gagnrýnir hins vegar 
ríkisstjórnina fyrir að hafa gripið 
skýrslur frá CIA fegins hendi til 
að réttlæta árásina á Írak, en 

neitað að hlusta á þá fyrirvara sem 
CIA gerði og síðan skellt skuldinni 
alfarið á hann eftir á.

Í Sextíu mínútum ver hann einn-
ig þær harkalegu yfirheyrsluað-
ferðir sem CIA hefur beitt fanga í 
Guantanamo og víðar um heim í 
leynilegum fangelsum. Margir líta 
svo á að þessar yfirheyrsluaðferð-
ir séu ekkert annað en pyntingar, 
en í Sextíu mínútum endurtók 
hann aftur og aftur: „Við pyntum 
ekki fólk. Við pyntum ekki fólk. 
Ókei?“ Þegar spurt var út í ein-
stakar aðferðir, sem talið er að 
CIA hafi beitt, þá sagðist hann 
ekkert vilja tala um yfirheyrslu-
aðferðir og neitaði líka að fara út í 
merkingarfræðilegar umræður.

Hann sagðist þó aldrei hafa séð 
þessar yfirheyrslur framkvæmd-
ar: „Ég er ekki með neina gægju-
þörf“, en sagði þó að harkalegar 
yfirheyrslur væru nauðsynlegar 
vegna þess að „þetta er fólk sem 
mun aldrei nokkurn tímann segja 
nokkurn skapaðan hlut“ og „þetta 
er fólk sem veit hverjir bera 
ábyrgð á næstu hryðjuverkum“.

Tenet rýfur 
þögnina
Fyrrverandi yfirmaður CIA kemur inn úr kuldanum 
þremur árum eftir afsögn sína og segist ekki vera 
jafn vitlaus og flestir haldi. Hann beinir spjótum 
sínum að ráðherrum og fleiri ráðamönnum.

 Rúmlega 100 legurým-
um á vegum geðdeildanna í 
Reykjavík hefur verið lokað frá 
árinu 1997. Kristófer Þorleifsson, 
formaður Geðlæknafélags 
Íslands, segir að stjórnvöld hafi 
ætlað að koma til móts við 
sjúklinga með nýjum úrræðum en 
við það hafi ekki verið staðið. 
Félagið skorar á stjórnvöld að 
bæta úr stöðunni hið fyrsta. 
„Þetta hefur allt saman farið í 
einhverja skýrslugerð sem 
ábyggilega hefur kostað ein-
hverja tugi ef ekki hundrað 
milljónir, en ekkert gerist,“ segir 
Kristófer. Hann segir slæmt til 
þess að vita að fólk geti ekki 
fengið þjónustu við hæfi vegna 

skorts á rýmum. Ekki sé endur-
hæfing fyrir hendi fyrir þá sem 
geta útskrifast af legurými og því 
myndist tappar í biðlistum. 

Hundrað rýmum lokað



Kjóstu F!
forysta fyrir íslenska þjóð

Kaffi og kleinur í kosningamiðstöðinni, Aðalstræti 9, frá kl. 14.00.
Guðjón Arnar heldur barátturæðu kl. 15.00.
Allir velkomnir.

Guðjón A . Kristjánsson
Norðvesturkjördæmi

Sigurjón Þórðarson
Norðausturkjördæmi

Grétar Mar Jónsson 
Suðurkjördæmi

Kolbrún Stefánsdóttir
Suðvesturkjördæmi

Jón Magnússon 
Reykjavík-Suður

Magnús Þór Hafsteinsson
Reykjavík-Norður 

Frjálslyndi flokkurinn sendir
kveðju til íslenskra launþega
á degi verkalýðsins 1. maí og
hvetur til varðstöðu um
kjör fólksins í landinu.

• Standa skal vörð um réttlát og umsamin kjör allra.

• Allir sem starfa á íslenskum vinnumarkaði skulu 
upplýstir um rétt sinn.

• Frjálslyndi flokkurinn ætlar að hækka skattleysismörk 
láglaunafólks í 150 þúsund krónur á mánuði. 
19.000 Íslendingar greiða tekjuskatt af launum sem 
eru undir 150 þúsund krónum á mánuði.

• Frítekjumark eldri borgara og öryrkja skal vera ein 
milljón á ári.

• Tekjur láglaunafólks og lífeyrisþega duga ekki til 
lágmarksframfærslu og sumir eiga ekki fyrir mat 
síðustu viku hvers mánaðar. Þessu ætlar Frjálslyndi
flokkurinn að breyta.

• Velferðarmál eru kjaramál.

Það er krafa Frjálslynda flokksins að
allir hafi nægileg laun til framfærslu.

www.xf.is

AFNÁM VERÐ-

TRYGGINGAR

ER KOSNINGAMÁL

Aðalstræti 9 | 101 Reykjavík | sími 552 2600



Fjármálaráðherra
hefur ákveðið að taka tilboði fjár-
festingafélagsins Geysis Green 
Energy upp á 7.617 milljónir 
króna í rúmlega fimmtán pró-
senta eignarhlut ríkisins í Hita-
veitu Suðurnesja. Kaupsamning-
urinn verður undirritaður 
formlega á næstu dögum. 

Fjögur tilboð bárust og var 
fimm milljarða munur á hæsta 
og lægsta tilboði. Geysir Green 
Energy átti hæsta tilboðið en 
Saxbygg átti lægsta tilboðið upp 
á 2.760 milljónir. Eignarhaldsfé-
lagið HS bauð 4.655 milljónir og 
Suðurnesjamenn ehf. 4.705 millj-
ónir króna. 

Baldur Guðlaugsson, formaður 
framkvæmdanefndar um einka-
væðingu, segir að innan tveggja 
mánaða skýrist hvort fyrirtækið 
og hluthafar þess gangi inn í 
kaupin eða ekki. Árni Sigfússon, 
bæjarstjóri Reykjanesbæjar, 
segist ekki geta fullyrt hvort ein-
hverjir nýti sér forkaupsréttinn 
eða ekki. Reykjanesbær hafi lýst 
yfir áhuga á því en miðað við til-
boðið þá finnist sér ólíklegt að sá 
réttur verði virkjaður.

„Þetta tilboð er umtalsvert 
hærra en menn bjuggust við,“ 
segir Árni og bendir á að verð-
mat fyrirtækisins hafi verið nær 
fimm milljörðum. „Þetta boð kom 
ánægjulega á óvart en það þýðir 
að Reykjanesbær, sem á fjörutíu 
prósent í þessu fyrirtæki, er með 
eignarhlut upp á 20 milljarða. 
Það er gjörbylting fyrir eitt sveit-
arfélag. En við ætlum hins vegar 
ekki að selja,“ segir hann. 

Ásgeir Margeirsson, forstjóri 

Geysis Green Energy ehf., segir 
að verðmunurinn á tilboðunum 
komi sér á óvart, hann hafi haldið 
að munurinn yrði minni. „Við 
vorum auðvitað ekki vissir um að 
eiga hæsta boð fyrr en búið var 
að opna umslögin. Menn meta 
tækifærin í Hitaveitu Suðurnesja 
á mismunandi hátt. Við metum 
Hitaveituna sem fyrirtæki sem á 
mikla framtíðarmöguleika og 
metum tengingu hennar við 
útrásarstarfið sem við erum í 
sem mjög mikilvæga.“

Geysir Green Energy fjárfest-
ir í orkuverkefnum erlendis á 
sviði jarðhita. Verkefnin eru í 
Bandaríkjunum, Þýskalandi, 
löndum Austur-Evrópu og Kína 
auk þess sem lönd eins og Indón-
esía og Filippseyjar koma til 
greina.

Árni væntir þess að hluti af 
fjármagninu sem fæst fyrir söl-
una nýtist Suðurnesjum. „Ég trúi 
ekki öðru og veit að það er vilji 
ríkisins að standa með okkur.“ 

Hlutur ríkisins seld-
ist á 7,6 milljarða
Tilboði fjárfestingafélagsins Geysis Green Energy upp á 7,6 milljarða króna í 
fimmtán prósenta hlut ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja hefur verið tekið. „Gjör-
bylting fyrir eitt sveitarfélag,“ segir bæjarstjóri Reykjanesbæjar.

 Fimm menn voru í gær 
dæmdir í lífstíðarfangelsi fyrir að 
hafa lagt á ráðin um hryðjuverka-
árásir á nokkrum stöðum í London 
sem hefðu getað orðið hundruðum 
manns að bana. Meðal skotmarka 
voru vinsæll næturklúbbur, orku-
ver og verslunarmiðstöð. Menn-
irnir, sem voru handteknir árið 
2004, höfðu birgt sig upp af 590 
kílóum af áburði sem þeir hugðust 
nota sem sprengiefni.

Eftir að úrskurðurinn var lesinn 
upp var greint frá því að mennirn-
ir hefðu tengst að minnsta kosti 
tveimur sjálfsmorðssprengju-
mannanna sem sprengdu sig í loft 
upp í strætisvagni og jarðlestum í 

júlí 2005, í tilræðum þar sem 52 
létust og yfir 700 særðust. Var því 
haldið leyndu til að tryggja að 
mennirnir fengju sanngjarna 
málsmeðferð.

Fram kom að leyniþjónustan 
hefði fylgst með tveimur sjálfs-
morðssprengjumannanna í ár áður 
en þeir létu til skarar skríða en 
ekki tókst að tengja þær upplýs-
ingar sem lágu fyrir í tíma til að 
koma í veg fyrir árásirnar 2005.

Þetta er í mótsögn við yfirlýs-
ingar stjórnvalda í kjölfar árásar-
innar þar sem sagt var að hún 
hefði verið óvænt og árásarmenn-
irnir óþekktir.

Frá júlí 2005 hefur verið komið í 

veg fyrir sex skipulagðar hryðju-
verkaárásir að sögn stjórnvalda.
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GLITNIS FYRIR 
FYRIRTÆKI

ALLT AÐ 75% SPARNAÐUR 

AF UMSÝSLU REIKNINGA

Kynntu þér kosti innkaupakortsins fyrir þitt 
fyrirtæki á www.glitnir.is.
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Hópur íbúa á Njálsgötu ákvað 
á fundi í gærkvöld að óska eftir 
fundi með Vilhjálmi Þ. Vilhjálms-
syni borgarstjóra vegna fyrirhug-
aðs heimilis fyrir heimilislausa á 
Njálsgötu 74.

Um 70 undirskriftir munu hafa 
safnast á mótmælabréf sem nokkr-
ir íbúanna gengu með í hús um 
helgina. Mikill hiti er í þessu fólki 
sem óttast slæm áhrif nýja heimil-
isins. Segjast þau hafa leitað álits 
fasteignasala sem telji einboðið að 
eignir þeirra muni falla í verði ef 
nýja heimilið verði að veruleika.

„Nokkra metra frá Njálsgötu 74 
er svo rekinn leikskóli á vegum 
borgarinnar, Barónsborg, og 
getum við engan veginn séð að 
gistiskýli fyrir útigangsfólk með 
öllum þeim umgangi sem er í 
kringum slíka starfsemi henti í 
nokkurra metra fjarlægð frá leik-
skóla. Einnig viljum við benda á 
að þetta er þriðja heimilið/hús-
næðisúrræðið sem er á vegum 
félagsmálayfirvalda í hverfinu og 
þykir okkur nú nóg komið,“ segir í 
mótmælabréfi óánægðu íbúanna 
og eigenda fasteigna við Njáls-
götu.

Annað sem veldur þessum hópi 
áhyggjum er að engar kvaðir um 
að hætta áfengisneyslu verða 
lagðar á þá tíu karla sem fá vist á 
heimilinu. Undir þetta sjónarmið 
taka foreldrar barna sem sækja 
leikskóla kippkorn frá heimilinu 
sem á að taka til starfa í haust.

„Ég er á móti því að þetta heim-
ili, þar sem verður fólk í neyslu, 
komi við hliðina á leikskóla. Mér 
finnst það eiginlega alveg út í hött,“ 
segir Kristín R. Berman, formaður 
foreldrafélagsins á leikskólanum 
Barónsborg á Njálsgötu 70, og 
móðir fjögurra ára drengs sem þar 
er.

Kristín segist vænta þess að 
stjórnarmenn í foreldrafélaginu 
komi fljótlega saman til að ræða 
málið og lýsa skoðun stjórnarinnar 
í heild. Hún hafi rætt um málið við 
aðra foreldra barna á Barónsborg. 

Margir séu á báðum áttum en 
flestir séu andvígir staðsetningu 
þessa heimilis fyrir heimilislausa.

„Leikvellir og leikskólar eru stað-
ir sem þetta fólk sækir oft í og þar 
finnast mjög gjarnan sprautunálar. 
Það er ekki eitthvað sem maður vill 
að aukist,“ segir Kristín.

Sjöfn Ólafsdóttir, leikskólastjóri 
á Barónsborg, hefur líka efasemd-
ir. „Okkur hefur verið sagt að þetta 
sé rólyndisfólk og að þetta verði 
allt í lagi en auðvitað höfum við 
áhyggjur,“ segir leikskólastjórinn.  

Borgarstjórinn svari 
fyrir Njálsgötumálið
Óánægðir íbúar á Njálsgötu vilja fá fund með borgarstjóranum um fyrirhugað 
heimili fyrir heimilislausa. Formaður foreldrafélags Barónsborgar segir út í 
hött að setja heimili fyrir fólk í neyslu svo nálægt leikskólanum.



Hlutabréfareikningur II
100% höfuðstólstrygging!

Nánari upplýsingar á spron.is eða hjá þjónustufulltrúa í síma 550 1200 
*M.v. 20. apríl sl. Ávöxtun í fortíð er ekki vísbending um ávöxtun í framtíðinni. Hlutabréfa-

vísitölur geta hækkað jafnt sem lækkað.

Nýr fjárfestingarkostur - tekur mið af erlendum hlutabréfavísitölum

Hlutabréfareikningur II

• 100% höfuðstólstrygging
• Lágmarksupphæð kr. 500.000
• Ávöxtun tekur mið af erlendum hlutabréfavísitölum í V-Evrópu, A-Evrópu og Asíu.
• Ekkert þak á ávöxtun
• Binditími 2 ár

Frá stofnun Hlutabréfareiknings I hjá SPRON 1. mars 2007 hefur ávöxtun hans verið rúm 10%.*
  

Sölutímabil er 2.-10. maí 2007
- ekki missa af þessu tækifæri!
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Evrópuár jafnra tækifæra 2007 
hefur verið sett hér á landi. Íslensk stjórnvöld 
og ESB veita 23 milljónum króna til verkefna í 
tengslum við Evrópuárið. 

Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra 
setti ráðstefnu í tengslum við Evrópuárið í 
Iðnó í síðustu viku og sagði það ósk sína að 
fólk í íslensku samfélagi yrði betur upplýst 
um mikilvægi fjölbreytileika.

Beate Gangås, umboðsmaður jafnréttis og 
misréttis í Noregi, útskýrði embætti sitt í Nor-
egi sem starfar gegn misrétti á sviði jafnréttis 
kynjanna, aldurs, kynhneigðar, kynþátta, trú-
mála og fötlunar. 

Beate sagði að verkefni embættisins væru 
mýmörg. Flest væru verkefnin á sviði jafn-
réttis kynjanna eins og staðan væri í dag en 
meðvitund fólks um réttindi sín og starfsemi 

embættisins væri stöðugt að aukast en margt 
væri óleyst.

„Við viljum betri lög í Noregi og höfum 
óskað eftir endurskoðun laganna. Lögin nýtast 
ekki jafn vel þegar þetta er til dæmis spurning 
um misrétti vegna aldurs eða kynjamisrétti,“ 
segir hún. 

„Þegar allt kemur til alls snýst þetta um 
mannréttindi. Fólk er fólk. Alveg sama á hvaða 
sviði það er. Þetta snýst alltaf um að koma vel 
fram við fólk,“ segir hún.

Íslendingar viti meira um fjölbreytileika

Lögfræðingar
óttast að tíðni sjálfsmorða muni 
aukast í fangabúðunum í 
Guantanamo fari svo að aðgang-
ur verjenda að föngunum verði 
takmarkaður.

Dómsmálaráðuneyti Banda-
ríkjanna hefur óskað eftir því að 
heimsóknum verjenda til 
fanganna verði fækkað í þrjár til 
að herinn geti haft betri stjórn á 
því sem fer fram í samskiptum 
þeirra. „Heimsóknir lögfræðing-
anna eru einn af fáum ljósum 
punktum í vist þeirra,“ sagði 
Zachary Katznelson lögfræðing-
ur. 

Óttast fleiri 
sjálfsvíg 

Allri þjónustu við 
nýja einstaklinga hefur verið 
hætt á iðjuþjálfunardeild 
geðdeildar LSH þar sem ekki 
hefur fengist nægilegt starfsfólk 
til að halda starfsemi deildarinn-
ar gangandi. Vonast er til að 
iðjuþjálfunarnemar fáist til 
starfa í sumar. 

Sylviane Pétursson-Lecoultre 
iðjuþjálfi segir að meirihluti 
skjólstæðinga deildarinnar hafi 
verið útskrifaður frá 1. mars og 
tengdur við önnur úrræði en tólf 
séu eftir og það verði verkefni 
sumarsins að tengja þá öðrum 
úrræðum. Ekki sé vitað hvað taki 
við í haust. 

Tólf verða eftir 
í sumar

 Stofnfundur nýs 
sameinaðs verkalýðsfélags á 
Austurlandi var haldinn nýlega. 
Félagið, sem ber nafnið Afl - 
starfsgreinafélag, varð til við 
sameiningu Afls - starfsgreinafé-
lags Austurlands, Verkalýðsfé-
lags Reyðarfjarðar og Vökuls 
stéttarfélags.

Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, 
formaður Vökuls, var kjörin 
formaður hins nýja félags. 
Félagar í hinu nýja félagi eru hátt 
í tíu þúsund talsins en stofnfund-
inn sótti vel á annað hundrað 
manns.

Sameinað félag 
heitir Afl

Sex umsóknir bárust 
menntamálaráðuneytinu um 
embætti safnstjóra Náttúru-
minjasafns Íslands áður en 
umsóknarfrestur rann út 23. apríl 
síðastliðinn.

Umsækjendur eru: dr. Guð-
mundur Guðmundsson, líffræð-
ingur og forstöðumaður safna- og 
flokkunarsviðs Náttúrufræði-
stofnunar Íslands, dr. Helgi 
Torfason jarðfræðingur, Hulda 
Hlín Magnúsdóttir listfræðingur, 
dr. Magnús Örn Stefánsson, MBA 
og lífeðlisfræðingur, Margrét 
Eymundsdóttir umhverfisfræð-
ingur, dr. Starri Heiðmarsson 
grasafræðingur og Sveinn H. 
Magnússon líffræðingur.

Menntamálaráðherra skipar í 
stöðuna til fimm ára 7. maí 
næstkomandi.

Sex sóttu um 
stöðu safnstjóra







fréttir og fróðleikur

Baráttudagur 
verkafólksins

Norðmenn eru eina Evrópu-
þjóðin sem viðurkennt 
hefur þjóðstjórn Palestínu-
manna. Valgerður Sverris-
dóttir hefur tjáð vilja sinn 
til að fara að fordæmi 
þeirra, en ekki rætt það inn-
an ríkisstjórnar.  Enda hef-
ur forsætisráðherra tekið 
dræmlega í uppástunguna. 

Umdeild þjóðstjórn Palestínu-
manna var viðurkennd af Norð-
mönnum um miðjan marsmánuð 
og var það fyrst tilkynnt af sigri 
hrósandi forsætisráðherra Palest-
ínumanna. Norðmenn sjálfir stað-
festu orð hans síðar og sögðust 
vilja endurvekja „eðlileg sam-
skipti“ milli þjóðanna. 

Eðlileg samskipti Norðmanna 
þýða að viðhaft skuli stjórnmála- 
og viðskiptasamband við þjóð-
stjórnina. Um leið og þetta var til-
kynnt tók utanríkisráðherra 
Noregs, Jonas Gahr Støre, fram að 
Norðmenn myndu „ætlast til þess 
að Palestínumenn virði gerða 
samninga, fordæmi ofbeldisað-
gerðir og viðurkenni tilverurétt 
Ísraelsríkis“. Þetta var þó ekki gert 
að skilyrði fyrir viðurkenning-
unni. 

Støre kallaði myndun þjóðstjórnar-
innar „sögulegan viðburð“ og að 
stjórnin væri það afl sem væri best 
til þess fallið að koma í veg fyrir 
áframhaldandi vargöld á herteknu 
svæðunum. Í þjóðstjórninni sitja 
enda kjörnir fulltrúar þorra Pal-
estínumanna. Hamas-samtökin 
fengu 74 þingsæti í sinn hlut. Fatah-
hreyfingin fékk 45 þeirra. Samtals 
eru þessir tveir flokkar því með 

119  þingmenn. Einungis þrír þing-
menn af 132 lýstu sig mótfallna 
þjóðstjórnarmynduninni, en marg-
ir aðrir komu að henni fyrir utan 
Hamas og Fatah.

Óháðir, Lýðræðisfylkingin og 
Þjóðarflokkurinn eru meðal aðila 
að þjóðstjórninni. Í embætti upp-
lýsingamálaráðherra settist til 
dæmis Íslandsvinurinn dr. Must-
afa Barghouti frá Þjóðarfrum-
kvæðinu. Fjármálaráðherra er 
Salem Fayyad úr Þriðju leiðinni 
(hinar tvær væru þá Hamas og 
Fatah). 

Geir H. Haarde forsætisráherra 
hefur sagt að afstaða Norðmanna 
skipti höfuðmáli á svæðinu, því 
þeir séu þar miklir gerendur. 
Afstaða Íslendinga skipti minna 
máli. 

Norðmenn eru vissulega mikil-
vægir í Mið-Austurlöndum. Fyrsta 
bráðabirgðasamkomulagið um frið 
milli stríðandi fylkinga á svæðinu 
var samið í leynilegum viðræðum í 
Ósló og síðan undirritað í Washing-
ton árið 1993. 

Norðmenn hafa í gegnum árin 
beitt sér til hins ítrasta til að leysa 
þessa langvinnu deilu, líkt og þeir 
hafa gert á Srí Lanka. Þar taka 
Íslendingar þátt í friðarstarfi Norð-
manna í gegnum SLMM, Norrænu 
eftirlitssveitirnar. Í SLMM eru ein-
ungis Norðmenn og Íslendingar, 
eftir að Tamílatígrar höfnuðu sam-
starfi við þjóðir sem eiga aðild að 
Evrópusambandinu. Samstarfi við 
ESB var hafnað vegna þess að sam-
kvæmt utanríkisstefnu ESB eru 
Tamílatígrar skilgreindir sem 
hryðjuverkamenn. 

Utanríkisstefna ESB kveður 
einnig á um að sniðganga skuli 
Hamas-samtökin og þar með þjóð-
stjórn Palestínu sem slíka. ESB 
lætur duga að eiga í samskiptum 
við Mahmoud Abbas forseta, sem 

er úr Fatah, ásamt öðrum ráðherr-
um sem ekki tengjast Hamas. Norð-
menn eru ekki í ESB og geta því 
starfað með bæði Hamas og Tígrun-
um.

Hinn 17. mars bað norski utanríkis-
ráðherrann alþjóðasamfélagið um 
að starfa með þjóðstjórn Palestínu-
manna. Norska ríkisstjórnin hafði 
þó áður dregið úr aðstoð sinni til 
Palestínu, eftir að Hamas fengu 
meirihluta í kosningum. 

Norðmenn líta svo á að vænlegt 
sé í friðarumleitan að ræða við alla 
deiluaðila. Þeir hafa mikla reynslu 
af þessum deilum og hefur  þeim 
orðið nokkuð ágengt í friðarstarfi á 
svæðinu. Þótt Norðmenn séu miklir 
gerendur megna þeir lítils einir á 
alþjóðavettvangi. Allar aðrar Evr-
ópuþjóðir kjósa að sniðganga 
stjórnvöld sem Hamas eru aðili að, 
enda verður ekki hjá því litið að 
Hamas eru margfordæmd samtök, 
meðal annars af mannréttindasam-
tökum.

Nú er að sjá hvernig Valgerður 
Sverrisdóttir leiðir málið til lykta, 
og hvort Íslendingar verði fyrsta 
þjóðin til að svara kalli Norðmanna. 
Hún segist vilja koma á eðlilegum 
samskiptum við Palestínu að for-
dæmi Norðmanna og hefur heitið 
því að ræða málið formlega í ríkis-
stjórn fyrir kosningar. 

Þá stæðu öll spjót á Geir H. Haar-
de, en vandi hans er meðal annars 
sá að í stjórnmálaályktun nýliðins 
landsfundar Sjálfstæðisflokksins 
hafnaði flokkurinn „hvers kyns 
stuðningi við ríkisstjórnir sem 
hryðjuverkahópar eiga aðild að“.

Samskiptin við Palestínumenn

Dregur mörkin milli kjördæma í Reykjavík





Hvaða mál sérð þú sem helstu 
álitamálin fyrir kosningarnar í 
vor sem kjósendur þurfa að hafa 
í huga?
„Það verður kosið um það hvort 
Sjálfstæðisflokkurinn eigi að vera 
áfram í forystu í ríkisstjórn og þar 
með hvort halda eigi áfram á sömu 
vegferð og undanfarin ár. Stjórn-
arstefnan hefur skilað gríðarlega 
góðum árangri, sem birtist meðal 
annars í því að kaupmáttur ráðstöf-
unartekna heimilanna hefur aukist 
frá 1994 til dagsins í dag um 75 pró-
sent, að því er fram kemur í þjóð-
hagsspá fjármálaráðuneytisins. 

Þetta er meiri árangur en nokk-
urn tíma í okkar hagsögu og sjálf-
sagt þótt víðar sé leitað. Ég vil halda 
áfram að bæta lífskjörin í landinu 
og halda áfram að búa atvinnulíf-
inu þá umgjörð að það geti haldið 
áfram að þróast til hins betra. Með 
þessari sýn búum við til forsendur 
til þess að hlúa að velferðarkerf-
inu og gera betur við þá í þjóðfé-
laginu sem höllum fæti standa. Það 
er, og hefur alltaf verið, grundvall-
arstefna Sjálfstæðisflokksins að 
búa vel að atvinnulífinu, því þar 
verða verðmætin til, og hins vegar 
að hlúa vel að þeim sem eiga undir 
högg að sækja í þjóðfélaginu.“

Sú gagnrýni hefur komið fram 
að ríkisstjórnin hafi vanrækt vel-
ferðarkerfið og stuðlað að ójöfn-
uði með því að skapa hinum efna-
meiri betri skilyrði en öðrum. Á 
þessi gagnrýni rétt á sér?
„Ég er ósammála því að um van-
rækslu hafi verið að ræða en alltaf 
er þó hægt að gera betur. Ég neita 
því ekki. Framlög til velferðar-
mála, það er heilbrigðis-, mennta- 
og félagsmála, hafa verið stórauk-
in á undanförnum árum. Það sama 
á við framlög til vísinda og rann-
sókna, sem eru grundvöllur fram-
tíðarvelmegunar. Velferðarkerfið í 
heild hefur því verið styrkt mikið 
en vitaskuld er um eilífðarverkefni 
að ræða er kemur að þessum hlut-
um. Stjórnarandstaðan hefur verið 
í vandræðum með að finna högg-
stað á ríkisstjórninni. 

Í fyrstu var rætt um að skatta-
lækkanir væru skattahækkanir. 
Það var slegið út af borðinu og ekki 
um það deilt lengur að skattar hafa 
lækkað. Þá var rætt um að hér væri 
meiri ójöfnuður en víðast hvar ann-
ars staðar í Evrópu. Þá kom fram 
rannsókn, sem Hagstofa Íslands 
tók þátt í að vinna, sem leiddi í ljós 
að jöfnuður með tilliti til tekna og 
eigna væri hvergi meiri í Evrópu, 
að frátöldum tveimur eða þremur 
löndum. Þannig að það mál hvarf. 
Síðan kom fram umræðan um að 
hér hefðu átt sér stað svo mikil 
hagstjórnarmistök að hvert heimili 
væri að borga um 500 þúsund krón-
ur í aukin útgjöld vegna þeirra. 
Sannleikurinn er sá að vegna hinn-
ar miklu kaupmáttaaukningar 
hefur greiðslubyrði almennings af 
lánum, það er vextir, afborganir 
og verðbætur, lækkað frá árunum 
2004 til 2006 úr um 22 prósentum 
niður í 20 sem hlutfall af ráðstöf-
unartekjum heimilanna. Þannig að 
þetta mál er að hverfa af dagskrá 
enda ekki haldbær rök fyrir hendi 
til að halda þessu sjónarmiði á 
lofti með trúverðugm hætti. Og nú 
eru það biðlistarnir. Samfylkingin 
hefur haldið því sjónarmiði á lofti, 
í góðu samstarfi við einstaka fjöl-
miðla, að biðlistar séu hér að setja 
allt á annan endann. 

Það er eins og þeir sem um þá 
tala viti ekki að það er í gangi áætl-
un sem gerir ráð fyrir því að tekin 
verði í notkun innan skamms tíma 
374 hjúkrunarrými. 

Það er búið að gera mikið á því 
sviði en það var ákveðin vanræksla 
í gangi hjá Reykjavíkurborg er R-
listinn var við völd, sérstaklega 
í skipulagsmálum, sem hjálpaði 
ekki til við að hlúa betur að málum. 

Það er verið að stækka barna- og 
unglingageðdeildina og málin þar 
horfa til betri vegar. Að öðru leyti 
eru fjármál Landspítalans á hendi 
stjórnar spítalans, sem skiptir pen-
ingum milli sviða og deilda eftir 
bestu vitund. Ég tel að velferðar-
kerfið hafi verið stórlega eflt og 
áætlanir um frekari eflingu eru á 
borðinu, og sjáanlegar öllum sem 
vilja.“ 

Þú hefur boðað breytingar á 
kjörum aldraðra og öryrkja og 
möguleikum þeirra. Felst í því 
viðurkenning á að sá hópur hafi 
orðið útundan?
„Það má alltaf gera betur og ekki 
síst í málefnum öryrkja og aldraðra 
en það er ekki rétt að tala um ein-
hver hafi orðið útundan. Við gerð-
um mjög mikilvægar lagabreyt-
ingar fyrir jólin í kjölfarið á sam-
komulagi sem náðist síðasta sumar, 
varðandi aldraða. Í því samkomu-
lagi fólst meðal annars að tenging-
in er rofin milli réttinda til trygg-
ingabóta einstaklings og tekna 
maka. Þetta er að hluta til komið til 
framkvæmda en aðrir hlutar koma 
fram á næstunni. 

Þarna eru í húfi miklir fjármun-
ir fyrir ríkissjóð og við breyttum 
þessu með sama hætti gagnvart ör-
yrkjum. Ég vil hins vegar stíga þrjú 
ný skref til viðbótar. Það er að und-
anþiggja atvinnutekjur eldri borg-
ara skerðingum þannig að sjötug-
ir og eldri geti aflað sér launatekna 
ef þeir hafa aðstöðu til og vilja, án 
þess að greiðslur almannatrygg-
inga skerðist. Þetta getur rofið fé-
lagslega einangrun hjá fólki og rík-
issjóður fær þar að auki skatttekj-
ur af því. Í öðru lagi hefur komið 
í ljós að nokkur hópur eldri borg-
ara er með engin eða sáralítil rétt-
indi í lífeyrissjóði. Ég vil nota ríkis-
sjóð til þess að styrkja lífeyrissjóð-
ina þannig að þeir geti tryggt öllum 
25 þúsund krónur að lágmarki, sem 
kæmi til hliðar við greiðslurnar í 
almannatryggingakerfinu en lyti 
sömu reglum og aðrar slíkar tekjur. 
Þetta getur munað heilmiklu fyrir 
fólk sem er með lægstu tekjurnar. 
Þetta er því markviss aðgerð sem 
beinist sérstaklega að þeim hópi. 

Síðan er að lækka almennu skerð-
ingarnar, sem eru núna tæplega 
40 prósent, niður í 35 prósent eins 
fljótt og auðið er. Þetta eru aðgerðir 
sem munar um fyrir aldraða og ég 
held að þetta atriði varðandi lífeyr-
issjóðina geti hugsanlega náð til 10 
þúsund manns í hópi aldraðra sem 
hafa verstu kjörin. Sem betur fer 
er það þannig að aldraðir eru marg-
ir hverjir í góðri stöðu fjárhagslega 
og hafa notið góðs af því að eignar-
skatturinn hefur verið lagður niður. 
Öll merki eru á lofti um það að líf-
eyrissjóðakerfið muni smám saman 
eflast enn frekar til hagsbóta fyrir 
aldraða. Varðandi öryrkja þá fagna 
ég sérstaklega nýútkominni skýrslu 
örorkumatsnefndar og vil beita mér 
fyrir því að tillögur hennar komi til 
framkvæmda.“

Má búast við því að frekari 
einkavæðingaráformum verði 
komið til framkvæmda á komandi 
kjörtímabili?
„Við höfum á síðustu sextán árum 
staðið fyrir gríðarlega mikilli einka-
væðingu og raunverulega hefur 
orðið bylting hér hvað varðar eign-
arhald ríkisins á atvinnufyrirtækj-
um. Flest þessi mál, sérstaklega 
þau stóru, voru knúin fram í mikilli 
andstöðu við núverandi stjórnar-
andstöðuflokka. Þessir sömu flokk-
ar segjast nú ekki hafa hug á því 
að hverfa aftur til baka með þessi 
fyrirtæki í ríkiseigu. Með öðrum 
orðum, það á ekki að þjóðnýta fyr-
irtækin til baka. 

Ég tel að í þeirri afstöðu felist 
viðurkenning á því að við höfum 
tekið réttar ákvarðanir hvað þessi 
fyrirtæki varðar. Fyrir utan ýmis 
minni fyrirtæki er ég sérstaklega 
að tala um bankana og Símann. 
Bankarnir eru að skila gríðarleg-

um skatttekjum í ríkissjóð, og það 
gerir Síminn líka. Við höfum ákveð-
ið að ráðstafa söluandvirði Símans 
til ýmissa þarfra þjóðfélagslegra 
verkefna. 

Þessi einkavæðingaráform hafa 
gengið afskaplega vel og leyst 
mikla krafta úr læðingi. Þetta er 
hluti af þeim stóru skipulagsbreyt-
ingum sem við höfum beitt okkur 
fyrir. Þar skipti sköpum að opna 
hagkerfið, með EES-samningum, 
skattalækkunum og einkavæðingu 
ríkisfyrirtækja. Nú eru þessar 
breytingar komnar fram og það er 
merkilegt að margir þeir sem töl-
uðu gegn þessum breytingum skuli 
ekki ætla að beita sér fyrir því að 
ganga úr EES, hækka skatta aftur 
og þjóðnýta fyrirtæki á nýjan leik. 
Varðandi framhaldið þá vil ég að 
skattar verði lækkaðir áfram eftir 
því sem staða ríkissjóðs leyfir. Við 
gerum okkur grein fyrir því að við 
munum ekki á næstunni geta tekið 
jafn stór skref og við gerðum á síð-
asta kjörtímabili, en þá tókum við 
stór skref sem skipt hafa miklu 
máli. Við viljum halda áfram að 
lækka tekjuskattinn, bæði með því 
lækka hlutfallið og hækka persónu-
afsláttinn, og síðan viljum við halda 
áfram að gera hreingerningu varð-
andi vörugjöld og tolla. Við sjáum 
ekki fyrir okkur stór einkavæðing-
arverkefni á næstunni.“ 

Hvað með Íslandspóst, sem 
hefur verið að hasla sér völl á 
markaði í alls óskyldum rekstri 
með kaupum á prentfyrirtæki?
„Jú, það er eiginlega sjálfgefið að 
Íslandspóstur verði seldur eftir 
nokkur ár þar sem fyrirtækið mun 
missa einkaleyfi sitt til venjulegra 
póstflutninga eftir nokkur ár. Þá 
er ekkert því til fyrirstöðu að Ís-
landspóstur fari á markað og keppi 
að öllu leyti við önnur fyrirtæki á 
jafnréttisgrundvelli.“

Það hefur lengi verið vilji til þess 
meðal sjálfstæðismanna að af-
nema stimpilgjöldin. Stendur ekki 
til að hrinda því í framkvæmd og 
hvers vegna hefur það ekki verið 
gert?
„Við viljum afnema stimpilgjöld-
in en það þarf að gera það við rétt-
ar aðstæður. Við höfum orðið að 
forgangsraða í þessum efnum 
og létum t.d. lækkun virðisauka-
skatts á matvæli ganga fyrir. Við 
þurfum hins vegar að gæta þess 
að byggja grundvöll fyrir frekari 

lækkanir. Það getum við gert með 
því að styrkja tekjuöflunina af fjár-
magnseigendum og fyrirtækjum. 
Við getum náð í meiri tekjur með 
því að lækka tekjuskatthlutfall fyr-
irtækja enn frekar. Varðandi fjár-
magnseigendur þá getum við náð 
í meiri tekjur af þeim skatti með 
því að láta fjármagnstekjuskattinn 
í friði eins og hann er. Það er skatt-
stofn sem er að byggja sig upp 
mjög ört, og ef við förum að hringla 
með hann eigum við það á hættu að 
stofninn rýrni því hann er mjög 
kvikur. Þá er sú hætta ennfremur 
fyrir hendi að fjármagnið hverfi úr 
landinu.“

Verndun eignarréttarins er og 
hefur frá upphafi verið grundvall-
aratriði í stefnu Sjálfstæðisflokks-
ins. Telur þú, í ljósi niðurstöðu 
óbyggðanefndar og Hæstaréttar í 
svokölluðum þjóðlendumálum, að 
ríkisvaldið hafi farið offorsi í kröf-
um sínum gagnvart landeigend-
um?
„Þjóðlendumálin heyra undir for-
sætisráðuneytið en ég hafði sem 
fjármálaráðherra það verkefni að 
leggja fram kröfur í nafni ríkis-
ins og stóð að því um stóran hluta 
landsins. Þau mál hafa verið til 
lykta leidd að mestu leyti, ýmist 
fyrir óbyggðanefndinni eða fyrir 
dómstólum. Það er að komast 
gleggri mynd á málið og þá með til-
liti til þess hver sé hin rétta fram-
kvæmd laganna sem samþykkt 
voru, næstum samhljóða, árið 
1998. Þá var gagnrýni vinstriflokk-
anna á þessi lög sú að þau gengju 
ekki nógu langt varðandi þjóðar-
eign á landi. Helsta gagnrýnisatrið-
ið á ríkisstjórnina var að hún væri 
of höll undir landeigendur. Málið 
snýst hins vegar eingöngu um það 
að fá endanlega á hreint hver á 
hvað á hálendi Íslands, eða öðrum 
svæðum þar sem það er ekki með 
öllu ljóst hver hinn rétti eigandi er. 

Mikil rannsóknarvinna hefur 
verið í gangi vegna þessara mála. 
Það sem er mikilvægt núna er að 
fjármálaráðherra hefur náð um 
það betri sátt milli aðila hvernig 
eigi að standa að undirbúningi að 
kröfum að hálfu ríkisins, og síðan 
kröfugerðinni sjálfri. Óbyggða-
nefnd hefur fallist á nýtt vinnulag, 
sem Samtök landeigenda eru sátt-
ari við, og á þeim grunni fer málið 
áfram. En auðvitað þarf að ljúka 
þessum málum og það er mikil-
vægt, þegar upp verður staðið, að 

eignarhald landeigenda verði ljóst 
og ekki véfengt í framtíðinni af 
hinum og þessum aðilum. Það er 
rétt að undirstrika að þetta mál 
var ekki hafið sem einhver atlaga 
að landeigendum. Það hefði aldrei 
komið til greina af hálfu Sjálfstæð-
isflokksins. En það var óánægja 
með kröfur ríkisins hjá landeigend-
um. Nú hafa fallið dómar um þessi 
mál sem eru fordæmisgefandi og 
á þeim er hægt að byggja á grunni 
þess nýja vinnulags sem fjármála-
ráðherra hefur kynnt.“ 

Finnst þér vera þörf á því að 
gera sérstakt átak í jafnréttismál-
um, bæði hjá hinu opinbera og í at-
vinnulífinu?
„Jafnréttismálin hafa þróast 
hratt í rétta átt, þó að enn sé verk 
að vinna. Ég tel að fæðingarorlofs-
lögin, sem ég hafði ákveðið frum-
kvæði að sem fjármálaráðherra, 
séu eitt stærsta skrefið í jafnrétt-
ismálum sem stigið hefur verið á 
seinni árum. Það er ekki allt búið 
þar með. Enn er fyrir hendi óút-
skýrður kynbundinn launamunur í 
þjóðfélaginu og það verður að ráð-
ast að rótum hans. Það er ekki hægt 
að gera nema í góðu samstarfi við 
atvinnulífið. Ég held að góðir at-
vinnurekendur vilji ekki láta það 
um sig spyrjast að þeir greiði körl-
um hærri laun en konum fyrir sam-
bærileg störf. Það er ólíðandi ef 
svo er, og jafnréttisvottun sem fé-
lagsmálaráðherra hefur kynnt, 
sem kemur á samkeppni milli fyrir-
tækja um að standa vel að þessum 
málum, er svo sannarlega til hins 
betra. Ég á sjálfur fjórar dætur og 
myndi aldrei geta sætt mig við að 
þurfa að útskýra fyrir þeim að 
þær eigi að hafa lægri laun en 
karlar af því að þær eru konur.“

Vill halda áfram að bæta lífskjör
Geir H. Haarde forsætisráðherra segir kosningarnar snúast um hvort Sjálfstæðisflokkurinn eigi að vera áfram í ríkisstjórn. Í sam-
tali við Magnús Halldórsson fór Geir meðal annars yfir eflingu velferðarkerfisins og mikilvægi framsýnnar stefnu.
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Enn fleiri búsetukostir
Lykilorðin við uppbyggingu í Reykjavík til næstu ára eru framboð, fjölbreytni
og gæði. Markmiðið er að allir sem vilja geti byggt og búið í Reykjavík
og að borgin verði fyrsti búsetukostur sem flestra. Lykilsvæðin á næstu
árum verða Úlfarsárdalur, Reynisvatnsás, Sléttuvegur, Geldinganes,
Slippasvæðið, Vatnsmýrin og Örfirisey.

Val um lóðir
Nýjar úthlutunarreglur byggja á gegnsæi og sanngirni og tryggja að allir
hafa sama tækifæri til að eignast lóð í Reykjavík. Hægt verður að sækja
um lóðir á netinu og eftir að farið hefur verið yfir allar umsóknir verður
dregið úr þeim umsóknum sem uppfylla öll skilyrði. Þannig ræðst hverjir
fá lóðir og í hvaða röð umsækjendur fá að velja sér lóð.

Nægt framboð fjölbreyttra lóða í Reykjavík
Borgarbúar geta nú í fyrsta sinn skoðað á netinu ný íbúðasvæði og lóðir sem verða til úthlutunar
á næstunni. Uppbyggingar- og úthlutunaráætlun Reykjavíkurborgar til næstu ára liggur nú fyrir og
nýjar reglur um úthlutun tryggja að allir hafa jafna möguleika á að fá lóð. 

Til úthlutunar á næstu árum verða minnst 1000 íbúðir á ári í nýbyggingarhverfum og 500 nýjar íbúðir
í miðborginni og nágrenni. Úthlutað verður þrisvar á hverju ári – í maí, september og desember.

Föst verð á lóðum
Föst verð verða á lóðum í nýjum íbúðahverfum Reykjavíkur; 11 milljónir
fyrir einbýlishús, 7.5 milljónir fyrir parhús og raðhús og 4.5 milljónir fyrir
fjölbýlishús.

Nýr og aðgengilegur vefur
Uppbyggingar- og úthlutunaráform borgarinnar verða  öllum aðgengileg 
með nýjum upplýsingavef. Nákvæmt upplýsingakort sýnir uppbyggingar-
svæðin í borginni, hvar þau eru og hvenær úthlutun hefst. Notendur
geta skoðað hvert svæði, stækkað myndir, opnað skjöl með nánari
upplýsingum, lesið greinargerðir, séð þrívíddarmyndir, yfirlitsuppdrætti,
sneiðmyndir og fleira.
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Á
hátíðisdegi verkalýðsins vakna enn spurningar um ár-
angur kjarabaráttu – hvað hefur áunnist, hvernig má 
gera betur? Eðlilega. Stéttarfélög, jafnvel þau sem stór-
fyrirtæki hafa búið til svo að taumhald megi hafa á 
kostnaði við að hafa fólk í vinnu, verða að vera í lifandi 

sambandi við umbjóðendur sína. Þeir jafnt og forystumenn verða 
stöðugt að spyrja sig: Hvað ber að gera?

Sumum gengur þar erfiðlega og hafa elstu félög verkalýðshreyf-
ingarinnar runnið saman í stærri heildir til að bæta skipulag sitt 
og sóknarstöðu. Grundvöllur þeirra er sú trú að samfélag mann-
anna megi bæta, ólíkt ýmsum talsmönnum atvinnulífs og tiltek-
inna stjórnmálaflokka sem líta á fátækt sem óhjákvæmilegan hlut 
í samfélagi manna, eitthvað sem verður ekki upprætt, nánast sem 
hluta af mannlegu eðli. 

Þar takast því á andstæð og ósamrýmanleg viðhorf, rétt eins og 
í upphafi baráttunnar þegar atvinnurekendur og þeirra þý í stjórn-
arstólum litu svo á að vinnutíma, daga og mánuði, og öll réttindi 
væri eðlilegt að takmarka – hver sá sem risi gegn þeim óskráðu 
reglum að hinar vinnandi stéttir skyldu þræla myrkranna á milli 
alla daga vikunnar árið um kring væri uppreisnarseggur og best 
réttdræpur. Hreyfingar atvinnurekenda og stjórnmálaöfl sem 
þeim eru næst kæra sig lítt um að rifja upp tíma þegar harðneskj-
an ein ríkti í meðferð á vinnandi fólki. Né vilja menn kannast við 
þann óslitna þráð sem sjá má í sögunni um þrælahald á börnum 
og fullorðnum, hér á landi fyrir réttri öld og nú í viðskiptalöndum 
okkar í þróunarlöndum.

Verkalýðshreyfingin hefur ekki minna hlutverki að gegna nú en 
í upphafi kjarabaráttu sem óx í skjóli réttinda borgarastéttarinn-
ar. Um þessar mundir flæðir inn í landið vinnuafl sem nýtur ekki 
mannsæmandi lífshátta. Grunnt er á því viðhorfi okkar til aðkomu-
manna í erfiðisvinnu að þeir séu nánast þrælar. Og stjórnvöld hafa 
takmarkaðan vilja og mátt til að sinna réttindum þessara gesta sem 
vinna fyrir okkur skítverkin.

Í næsta bás sitja svo eftir þeir lægstlaunuðu sem eiga sér næga 
málsvara þótt fátt komi fram þeim til bjargar: hér á landi er að 
myndast stór stétt einhleypra kvenna með takmarkaða menntun 
sem fylla láglaunastörf. Þær og afkvæmi þeirra eru dæmd í ævi-
daga örbirgðar sem á endanum hvolfa yfir þær heilsubresti eftir 
langvarandi slit og ótta. Rétt eins og réttlitlar griðkonur fyrri 
alda eru þær á jaðrinum og eiga sér fá skjól; þurfa skjaldborg og 
sóknarsveit.

Eftirlaunamenn, sem hafa önglað saman sparnaði í lífeyris-
sjóðakerfið sem dælir fjármagni um æðir samfélagsins, þurfa sína 
baráttusveit. Það ranglæti hefur viðgengist um áratugaskeið að í 
stjórnum lífeyrissjóða sitji fulltrúar atvinnulífsins. Þeir stólar eru 
launabót fyrir mektarmenn. Það þykir sjálfsagt að atvinnurekend-
ur haldi áfram að líta til með sjóðum sem þeir hafa aðeins greitt í 
umsamin gjöld. Almenningi og fulltrúum hans er ekki treystandi 
fyrir eigin aflafé. Gamlir yfirmenn þykja betur til þess fallnir. Því 
þarf að breyta.

Verkefnin eru mörg og brýn og aðeins fjöldahreyfing er þess 
megnug að hrinda umbótum fram. Menn skyldu hafa það í huga 
þegar erindisleysi verkalýðshreyfingar í landinu ber á góma. 

Gömul og ný 
viðfangsefni 

Ídag 1. maí, á alþjóðlegum bar-
áttudegi verkalýðshreyfingar-

innar, færi ég öllu launafólki bar-
áttukveðjur okkar í Samfylking-
unni og heiti sem fyrr fullum 
stuðningi í mikilvægu starfi að 
hagsmunum íslensks launafólks.

Það er við hæfi á þessum degi 
að líta um öxl, sjá hvað vel hefur 
tekist og eins hvað er hægt að 
gera betur. Góðæri undanfarinna 
ára hefur skilað sér misjafnlega 
til launþega. Ýmsir hafa það betra 
en áður og því ber að fagna. Hitt 
er þó verra að eftir nokkurra ára 
samfelldan uppgang í samfélag-
inu hafa kjör margra versnað til 
muna, um 5.300 börn búa við fá-
tækt og misskiptingin í þjóðfélag-
inu hefur sjaldan verið meiri en 
einmitt nú. 

Þessa þróun má að miklu leyti 
rekja til skattastefnu stjórnvalda 
sem hafa valið að auka skattbyrði 
þeirra sem hafa lágar og miðl-
ungstekjur en lækka skattbyrði 
þeirra sem mestar tekjur hafa. 
Þannig hafa barna- og vaxtabætur 
verið stórlega skertar og lífeyris-
bætur og skattleysismörk hafa 
ekki hækkað í takt við launaþróun. 
Þegar ríkisstjórnin ákvað að 
lækka tekjuskatt á einstaklinga í 
áföngum á árunum 2005 til 2007 
og afnema hátekjuskatt hefði átt 
að fara þá leið að hækka skatt-
leysismörkin líkt og Samfylkingin 
benti á. Sú leið hefði komið öllum 
vel, aukið jöfnuð í samfélaginu og 
dregið úr misskiptingu. Það er sú 
leið sem við munum fara, fáum við 
til þess umboð í kosningunum.

Í okkar ríka landi bíða þúsundir 
einstaklinga á biðlistum eftir úr-
lausn sinna mála. 400 aldraðir í 
brýnni þörf bíða eftir hjúkrunar-
rýmum, 900 aldraðir búa í þving-
aðri samvist, 170 börn bíða eftir 
að komast að hjá Barna- og ungl-
ingageðdeild, 276 börn með 
þroskafrávik bíða eftir grein-
ingu Greiningarstöðvar ríkisins, 

sum allt upp í 3 ár og eiga að lok-
inni greiningu jafnvel fyrir hönd-
um jafn langa bið eftir aðstoð. Þá 
eru ótaldir allir þeir sem bíða eftir 
annarri aðstoð heilbrigðiskerfisins 
s.s. hjartaþræðingu og liðskipti-
aðgerðum en samtals telja biðlist-
ar Landspítala háskólasjúkrahúss 
3.145 manns. Þetta ástand er verk-
efni sem Samfylkingin vill takast 
á við og hefur þegar kynnt tillögur 
sínar að lausn vandans.

Kynbundinn launamunur hefur 
staðið í stað allan þann tíma sem 
núverandi ríkisstjórn hefur verið 
við völd og þar birtist dugleysi rík-
isstjórnarinnar. Það verður eitt 
helsta forgangsmál Samfylkingar-
innar í ríkisstjórn að leiðrétta það 
óréttlæti sem felst í launamun 
kynjanna. Við viljum aflétta launa-
leynd og endurmeta störf hefð-
bundinna kvennastétta til launa 
eins og gert var í Reykjavíkurborg 
undir minni stjórn með góðum ár-
angri. Við viljum einnig jafna 
hlut kvenna og karla í stjórnum 
og ráðum og í ráðherraliði Sam-
fylkingarinnar verður jafnt hlut-
fall karla og kvenna. Við höfum 
sýnt fram á að það er hægt að gera 
betur. Vilji er allt sem þarf.

Íslensk börn og ungmenni þurfa 
meiri tíma með foreldrum sínum. 
Við verðum að gera börnum og 
foreldrum kleift að eiga fleiri sam-
verustundir. Íslenskir foreldr-
ar vinna hins vegar eina lengstu 
vinnuviku í Evrópu og það kemur 

niður á fjölskyldulífinu. Sam-
fylkingin vill bæta hag barnafjöl-
skyldna með margvíslegum að-
gerðum s.s. hækkun barnabóta, 
lægra matarverði, afnámi stimpil-
gjalda á húsnæðislánum og ókeyp-
is námsbókum í framhaldsskóla. 
Þá verður það eitt fyrsta verk rík-
isstjórnar Samfylkingarinnar að 
leita samstarfs við samtök á vinnu-
markaði um leiðir til að stytta 
virkan vinnutíma foreldra og auka 
sveigjanlegan vinnutíma þannig að 
fjölskylduábyrgð og atvinnuþátt-
taka fari betur saman. Fyrirtækin í 
landinu verða að setja börnin í for-
gang með sama hætti og stjórnvöld 
munu gera ef Samfylkingin kemst 
í ríkisstjórn.

Þann 12. maí ákveða Íslendingar 
pólitískt landslag næstu fjögurra 
ára. Samfylkingin vill taka þátt 
í að móta það landslag á grund-
velli sígildra hugsjóna jafnaðar-
flokka um heim allan. Hugsjóna 
um frelsi, jafnrétti og bræðralag. 
Samfylkingin trúir á mikilvægi 
þess að fólk og fyrirtæki hafi 
frelsi til athafna, en samhliða þarf 
að tryggja öllum jöfn tækifæri 
til að nýta þetta frelsi. Það gerist 
ekki síst með öflugu menntakerfi 
og velferðarkerfi fyrir alla þá sem 
á þurfa að halda. Til að svo megi 
verða þarf að ná efnahagslegu 
jafnvægi á ný, bæta hag heimil-
anna, leiðrétta það mikla óréttlæti 
sem felst í launamisrétti kynjanna 
og bæta kjör þeirra lægst launuðu. 
Þau samfélög sem byggja á þess-
ari sígildu sýn jafnaðarmanna hafa 
hvort tveggja í senn reynst vera 
réttlátustu samfélög heims og þau 
samkeppnishæfustu. Þannig sam-
félag vill Samfylkingin byggja 
upp. Það er hægt að gera betur.

Þann 12. maí næstkomandi er 
tækifæri til að breyta, breytum 
rétt!

Höfundur er formaður Samfylk-
ingarinnar.

Það er hægt að gera betur

ÍFréttablaðinu sunnudaginn 29. apríl er 
sagt frá eftirfarandi ummælum fund-

armanns á Húsavík sem sótti fund Frjáls-
lynda flokksins og Jóns Kristjánssonar, 
ráðgjafa færeyskra stjórnvalda við fisk-
veiðistjórn.

„Ég var gáttaður á þeim fróðleik og vís-
indum sem hann hafði fram að færa. Ég 
er gáttaður á að alþingismenn, frétta-
menn, og aðrir sem vilja auka skilning sinn á um-
hverfinu skuli ekki leggja við hlustir og auka þekk-
ingu sína með því að hlusta á önnur sjónarmið en 
þau sem eru mötuð ofan í okkur af Hafrannsókna-
stofnun. Bara gáttaður. Ég fer á ýmsa fundi og 
þetta er sá albesti fundur sem ég hef orðið vitni 
að.“

Í Fréttablaðinu er einhverra hluta vegna ætlað að 
ofangreind ummæli séu frá okkur Jóni Kristjáns-
syni komin. Það er ekki rétt heldur eru þetta um-
mæli Húsvíkings sem birt voru í umræðuhorni því 
ágæta veftímarits www.skarpur.is. 

 Þess ber að geta að það hefur ekki einungis verið 
gerður góður rómur að fyrirlestrum okkar Jóns á 
Húsavík heldur víða um land s.s. nú nýlega á Dal-
vík, Neskaupstað, Akureyri, Djúpavogi og víðar.  

Við höfum einnig verið fengnir til að flytja 
mál okkar erlendis s.s. í London, Skotlandi 
Norður- Írlandi, Færeyjum og í fiskveiði-
nefnd Evrópusambandsins í Brussel.

Fréttablaðið hefur ekki enn séð ástæðu til 
þess að greina skilmerkilega frá okkar sýn 
á fiskifræði og  stjórn fiskveiða.  Ég hef 
löngum velt vöngum yfir því hvers vegna 
þessi þögn ríkir og það eru greinilega fleiri 
sama sinnis eins og fram kemur í ofan-
greindum ummælum.

Sjónarmið okkar Jóns Kristjánsson-
ar byggja á viðtekinni vistfræði þar sem 

sveiflur í stærð dýrastofna ráðast m.a. af þeirri 
fæðu sem er til skiptanna.

Sú stefna sem rekin hefur verið af íslenskum 
stjórnvöldum á síðustu árum tekur ekki mið af 
þessum grundvallaratriðum enda hefur hún beðið 
algjört skipbrot hvað eftir annað.  Þess vegna ætti 
það að vera sjálfsagt og eðlilegt mál að fjalla um 
mjög málefnalega gagnrýni sem byggir á vísinda-
legum gögnum. Það er von mín að Fréttablaðið 
haldi uppi merki gagnrýninnar blaðamennsku og 
ráði bót á þessu.

Þessi fiskifræði Hafró sem byggir eingöngu 
á reiknilíkönum og stjórn fiskveiða sem hvílir á 
því  mun líða undir lok. Það er einungis spurning 
hvenær.   Höfundur er þingmaður 

Frjálslynda flokksins. 

Albesti fundurinn 



Gunnar Línberg Sigurjónsson mælir með reyk-
ingaráðgjöf Lyfja og heilsu eftir að hafa barist 
við tóbaksdjöfulinn um árabil.

Gunnar Línberg Sigurjónsson var aðeins ellefu ára 
byrjaður að fikta við sígarettur. Tólf ára reykti hann 
að staðaldri. Síðan þá eru liðin þrjátíu ár og hefur 
Gunnar á þeim tíma reynt ýmislegt til að losna við 
tóbaksdjöfulinn, en árangurslaust. Hann taldi sig 
hafa reynt allt sem máli skipti þar til hann uppgötv-
aði reykingaráðgjöf Lyfja og heilsu.

„Ég ákvað að prófa reykingaráðgjöf Lyfja og heilsu 
eftir að hafa heyrt hana auglýsta í útvarpinu og sé al-
deilis ekki eftir því,“ segir Gunnar. „Ráðgjöfin fer 
fram í einkaviðtölum, þar sem upplýsingar um skað-
semi reykinga og leiðir til að hætta eru dregnar fram 
í dagsljósið. Það var strax vel tekið á móti mér og 
mér hefur verið mikill styrkur að mæta.“

Þegar Gunnar fór í reykingaráðgjöf hafði hann átt 
við heilsubrest að stríða um nokkurt skeið og útilokar 
ekki að reykingunum sé um að kenna. „Ég var með tvö 
magasár og hafði lent á spítala fyrir nokkrum árum 
þegar annað lungað í mér féll saman. Ég gat ekki 
reykt á spítalanum og upplifði í fyrsta sinn slæm frá-
hvarfseinkenni, meðal annars svitaköst. Léleg heilsa 
átti þátt í því að ýta við mér og varð til þess að ég 
ákvað að leita mér aðstoðar.“

Þrátt fyrir að hafa sótt nokkra tíma hefur Gunnari 
enn ekki tekist að drepa í rettunni. Hann er þó ekki 
í neinum vafa um að það takist þegar reykingabann 
á veitingastöðum tekur gildi 1. júní næstkomandi. 
„Þetta verður ekkert mál þegar reykingum linnir á 
opinberum stöðum. Annars eru freistingarnar alls 
staðar og erfiðara að streitast gegn þeim. Bannið 
mun vafalaust hjálpa mörgum sem eru þegar orðnir 
staðráðnir í að hætta.“

Farinn að reykja tólf ára



Fyrirtækjakeppnin Hjólað í 
vinnuna hefst á morgun, 2. 
maí, en þetta er fimmta árið í 
röð sem átakið er haldið hér á 
landi. Jóna Hildur Bjarnadótt-
ir hjá Íþrótta- og Ólympíusam-
bandi Íslands segir keppnina 
tilvalið tækifæri fyrir fólk til að 
fara út og hreyfa sig.

„Við byrjuðum á þessu árið 2003 
og þá voru 533 þátttakendur sem 
hjóluðu samtals yfir 20.000 kíló-
metra. Í fyrra voru 5.296 þátttak-
endur þannig að það er tíföldun 
á fimm árum og þá voru hjólaðir 
530 þúsund kílómetrar í átakinu,” 
segir Jóna og bætir því við að 
vegalengdin samsvari 5,8 hringj-
um í kringum jörðina.

„Tilgangurinn með keppninni er 
að vekja athygli á hjólreiðum sem 
heilsusamlegum, umhverfisvæn-
um og hagkvæmum samgöngu-
máta. Allir sem nýta eigin orku á 
einhvern hátt til að komast til og 

frá vinnu geta verið með í átakinu 
þannig að einnig er hægt að ganga, 
fara á línuskautum eða taka strætó 
en þá er skráð sú vegalengd sem 
gengin er til og frá stoppistöð,“ 
segir Jóna. Átakið snýst því í raun 
um að fólk skilji bílinn eftir heima 
og að vekja athygli á umhverf-
isvænum ferðamáta. „Síðan er 
þetta auðvitað líka gert til að fólk 
hugsi um eigin heilsu því þetta er 
ókeypis heilsurækt.“

Jóna segir keppnina sjálfa snú-
ast um að ná sem flestum kíló-
metrum og sem flestum dögum 
hlutfallslega miðað við alla starfs-
menn fyrirtækisins. „Það er því 
hagur hvers fyrirtækis að fá sem 
flesta með eitthvað, þó það hjóli 
ekki allir á hverjum degi.“

Átakið mun standa frá 2.-22. 
maí og er miðað við þá fjórtán 
daga sem henta best fyrir hvern 
og einn. „Markmiðið er að fá sem 
flesta til að hreyfa sig,“ segir Jóna 
Hildur og bendir á að nánari upp-
lýsingar megi finna á vefsíðunni 
www.isi.is.

Umhverfisvænt og 
heilsusamlegt
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Í byrjun ástarsambands geta ein-
staklingar bæði upplifað mikinn 
spenning gagnvart hinum aðilan-
um sem og óöryggi. Hjá sumum 
getur mikið óöryggi leitt til af-
brýðisemi, þ.e. annar eða báðir 
aðilar hræðast að hinn hafi meiri 
áhuga á einhverjum öðrum en 
þeim sjálfum og þessi upplif-
un veldur iðulega mikilli vanlíð-
an. Þegar fólk hins vegar kynn-
ist betur og sambandið kemst í 
betra jafnvægi er algengt að af-
brýðisemin hverfi þar sem traust 
til makans vex og tilfinningin um 
að sambandið standi á traustum 
fótum minnkar óöryggistilfinn-
ingu. Hins vegar eru sumir sem 
túlka það sem svo að ef afbrýði-
semi er ekki til staðar þá er heldur 
engin ást, þ.e. því meiri afbrýði-
semi því meiri ást! Mörgum kann 
að virðast þessi túlkun á sama-
semmerki milli mikillar afbrýði-
semi og ástar kjánaleg, en stað-
reyndin er sú að þetta virðist vera 
fremur algeng og lífseig goðsögn. 
Oftar en ekki virðist sem fólk 
fari að efast um ást sína til mak-
ans eða ást makans til sín ef engin 
er afbrýðisemin. Þetta fólk setur 
samasemmerki milli afbrýði-
semi og ástríðna, sem og ástríðna 
og ástar. Djúp ást er meðal ann-
ars sambland af ástríðum, vænt-
umþykju, virðingu og trausti, og 
á lítið skylt við afbrýðisemi. Af-
brýðisemi á yfirleitt rætur sínar 
að rekja til óöryggis þess sem er 
afbrýðisamur, og geta orsakirn-
ar verið margþættar. Hér má til 
dæmis nefna lélega sjálfsmynd 
og mikla hræðslu við höfnun, þar 
sem makinn á að fylla upp í sjálfs-
myndina með því að sýna ást sína 
og aðdáun. Með því að líta á ein-

hvern annan, tala við einhvern 
annan, og svo framvegis, upplifir 
sá sem er fullur óöryggi oft mikla 
afbrýðisemi þar sem hann/hún 
fer að hræðast að nú sé makinn að 
sýna einhverjum öðrum áhuga og 
muni jafnvel yfirgefa hann fyrir 
einhvern annan.

Ástin er viðkvæmt fyrirbæri og 
mikilvægt fyrir ástfangið fólk að 
hlúa vel að ástinni. Í stað þess að 
hræðast hina „hversdagslegu“ ást 
og halda að þá sé ástin uppurin og 
best sé að stíga út úr sambandinu, 
er mikilvægt að njóta þess fal-
lega í hversdagsleikanum og átta 
sig á að það er í hversdagsleikan-
um sem ástin nær að þroskast og 
dýpka milli tveggja einstaklinga. 
Ef afbrýðisemin hefur skotið 
rótum í ástarsambandinu er mik-
ilvægt að komast að rótum vand-
ans og leysa hann. Því þó svo að 
afbrýðisemi geti í byrjun ástar-
sambands virkað á suma sem eitt-
hvað krúttlegt og einhverskonar 
ástarjátning, er raunin yfirleitt 
sú að sá sem fyrir afbrýðiseminni 
verður, og þar á meðal tortryggni 
maka síns, upplifir oft mikla 
vanlíðan vegna þess að makinn 
treystir honum/henni ekki. Þetta 
getur haft í för með sér að mak-
inn (sá sem verður fyrir afbrýði-
seminni) fer að forðast aðstæður 
sem mögulega gætu ýtt undir af-
brýðisemi makans, eitthvað sem 
með tímanum getur orðið að mik-
illi einangrun og upplifun um að 
vera fastur í búri. Því er það oftar 
svo að mikil afbrýðisemi eykur 
ekki ástina milli tveggja einstakl-
inga heldur er mun líklegra að á 
henni slokkni með tímanum.

Börn með höfuðáverka eru 
líklegri til að meiða sig aftur á 
höfði en önnur börn.

Börn sem fá höfuðhögg eru lík-
legri til að slasa sig aftur með 
svipuðum hætti en önnur börn, 
samkvæmt rannsókn sem fram-
kvæmd var við Montreal-háskóla 
í Kanada.

Vísindamenn við skólann tóku 
viðtöl við foreldra 11.867 barna 
sex og tólf mánuðum eftir að 
þau höfðu hlotið ýmsa áverka. Í 
ljós kom að 2,4 prósent barnanna 
meiddust með svipuðum hætti 
hálfu ári seinna. Hlutfallið hækk-
aði upp í 4,1 prósent sex mánuðum 
eftir það.

Hlutfallið var hærra í hópi 
barna með eldri höfuðáverka en 
aðra áverka. Börn með höfuð-
áverka voru 1,7 sinnum líklegri til 
að meiða sig aftur innan sex mán-
aða en hin. Niðurstöður voru svip-
aðar ári síðar.

Enn er ekki vitað hvers vegna 
börn sem slasast á höfði eru lík-
legri en önnur börn til að hljóta 
fleiri höfuðáverka.

Endurtekin 
höfuðhögg

Fyrr fallega brún í
sól með AstaZan

Engin málamiðlun í gæðum

1 hylki dag. Virkar strax!

SPS - 9895 Við inntöku á Astazan styrkist húðin fljótt. Þegar farið er í sól fær húðin fyrr 
fallega brúngylltan lit sem endist lengi. Verndar húðina fyrir skaða og öldrun. 
AstaZan er öflugt andoxunarefni sem eykur einnig styrk og þol vöðva, gott á 
ferðalögum við göngur, líkamsþjálfun og allt álag. Rannsóknir* staðfesta  árangur.

www.celsus.is

Fæst í apótekum, heilsubúðum og Fríhöfninni.
*Karolinska Institute, 1998. University of  Memphis 2001. 
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Eyrún Ósk Jónsdóttir leikkona 
mun sýna nýtt leikrit í Jaðar-
leikhúsinu í Hafnarfirði meðan 
á Björtum dögum stendur. Leik-
ritið samdi hún undir áhrifum 
frá verkum myndlistarkonunnar 
Brynju Árnadóttur.

„Við Brynja fórum að ræða 
samstarf síðasta vetur,“ segir 
Eyrún. „Það varð síðan til þess 
að ég hugsaði með mér hvað það 
yrði gaman að sækja innblástur í 
myndirnar hennar, sem eru full-
ar af tjáningu. Þannig að ég sett-
ist niður og skrifaði einleik. Af-
raksturinn verður síðan hægt 
að sjá á Björtum dögum, ásamt 
myndum Brynju.“

Að sögn Eyrúnar fjallar leik-
ritið, sem hefur enn ekki hlot-
ið heiti, um sérstæðan mann í 
erfiðum kringumstæðum, sem 
sækir styrk í ofurhetjurnar sem 
hann dáði í æsku. „Ég réði til mín 
sænskan leikara að nafni Erik 
Hogensen til að fara með aðal-
hlutverkið og við erum búin að 
vinna heilmikla undirbúnings-
vinnu. Meðal annars liggja yfir 

öllum ofurhetjumyndum sem við 
höfum komist yfir,“ segir hún og 
hlær.

Eyrún lýsir einleiknum sem 
dramatísku leikriti þar sem gam-
anið er þó aldrei langt undan. 
„Þegar ég segi dramatík meina 
ég melódramatík. Þannig að leik-
ritið verður fyndið og súrreal-
ískt á köflum. Fólk kemur ekki til 
með að fara út af sýningunni með 
hangandi haus.“

Eins og fyrr sagði er leikrit-
ið undir áhrifum frá verkum 
Brynju, þótt þar sé engar ofur-
hetjur að finna að sögn Eyrún-
ar. „Nei, þetta eru pennateiking-
ar af svipmiklum persónum, sem 
kveiktu neista í mér. Þær verða 
hluti af leiksýningunni og öfugt, 
þar sem leiksýningin er sett upp í 
sýningarsalnum og þannig getur 
fólk slegið vær flugur í einu 
höggi.“

Eyrún hvetur fólk til að mæta 
á opnun myndlistarsýningarinn-
ar klukkan 18 hinn 1. júní en leik-
ritið verður frumsýnt sama dag. 

roald@frettabladid.is

Einleikur um ofurhetjur

Eyrún Ósk Jónsdóttir stendur hér fyrir framan Jaðarleikhúsið, sem hún rekur í Hafn-
arfirði. Þar verður tekinn til sýningar nýr einleikur eftir Eyrúnu, sem er undir sterkum 
áhrifum af pennateikningum myndlistarkonunnar Brynju Árnadóttur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI  

Listnámsbraut Iðnskólans í 
Hafnarfirði þykir góður undir-
búningur fyrir frekara listnám. 
Ástþór Ragnarsson, umsjónar-
maður listnámsbrautarinnar, 
segir að nokkrir nemendur 
komist beint inn í erlenda 
listaháskóla.

Á listnámsbrautinni er annars 
vegar boðið upp á fjögurra anna 
nám fyrir þá sem hafa lokið stúd-
entsprófi og hins vegar sex annir 
fyrir þá sem eru með grunnskóla-
próf. „Mikill meirihluti nemend-
anna er með stúdentspróf og þeir 
eru á öllum aldri. Hingað kemur 
fólk allt upp undir sextugt, með 
hvaða bakgrunn sem er, jafnvel 
kennarar úr listnámsgreinum ann-
ars staðar frá,“ segir Ástþór.

Námskeiðin á listnámsbraut-
inni eru mjög fjölbreytt og ekki 
er nauðsynlegt að nemendur hafi 
lært eitthvað í myndlist áður. 
„Við kennum meðal annars form-
fræði, litafræði, módelteikningu 
og tölvuteikningu. Við erum líka 
með sérstaka áfanga í málmi, tré 
og plasti og jafnvel fleiri en einn 
í hverju efni eftir því hvað fólk 
kýs sér. Síðan eru nokkrir áfangar 
sem ganga eingöngu út á hönnun, 

hugmyndaáfangar, þróunaráfang-
ar og fullunnin vara þar sem nem-
endurnir geta notað hvaða efni 
sem er,“ segir Ástþór.

Meginmarkmið listnámsbraut-
arinnar er að sögn Ástþórs að búa 
nemendur undir frekara listnám. 
„Við viljum gefa þeim möguleika 
á því að eignast aðgöngumiða að 
skólum erlendis, með því að fá efni 
í möppuna sína, og það er kannski 
það sem við leggjum mesta 
áherslu á. Sem betur fer eru alltaf 
þó nokkrir frá okkur sem komast 
beint í skóla erlendis og að sjálf-
sögðu fara einhverjir í Listahá-
skólann hérna heima líka. Svo eru 
náttúrlega margir sem fara ekki í 
áframhaldandi nám heldur beint 
að starfa við einhvers konar fram-
leiðslu heima, jafnvel á minjagrip-
um eða einhverjum heimasmíðuð-
um hlutum,“ segir hann.

Nemendur á öllum aldri
Ástþór leiðbeinir nemendum sínum við lokaverkefnin. FRÉTTABLAÐIÐ/ÖRLYGUR HNEFILL

Formfræði og litafræði eru meðal þess 
sem kennt er á listnámsbrautinni. 

Nemendurnir þurfa að skila ýmsum 
verkefnum og safna efni í möppur.

Margir nemendur listnámsbrautarinnar 
komast beint inn í listaháskóla, bæði hér 
heima og erlendis.  
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Rósa Guðbjartsdóttir hefur átt 
sæti í aðalstjórn íþróttafélags-
ins Hauka í nokkur ár en hún 
tók við formennsku knatt-
spyrnudeildarinnar síðasta 
haust og er fyrsta konan sem 
gegnir því hlutverki í 76 ára 
sögu félagsins. 

Hún kveðst alltaf hafa haft mik-
inn áhuga á íþróttum en faðir 
hennar, Guðbjartur Jónsson, átti 
stóran þátt í því. „Áfram Haukar 
var eitt af því fyrsta sem ég lærði 
að segja þegar ég var barn, enda 
var pabbi mjög þekktur Hauka-
maður hér í Hafnarfirði og dug-
legur að taka mig með sér á hand-
boltaleiki, þannig má segja að ég 
sé bara með þetta í genunum,“ 
segir hún og hlær og bætir því 
við að það hafi síðar verið í gegn-
um eiginmann og syni að knatt-
spyrnuáhuginn kviknaði. „Mað-
urinn minn hefur alltaf haft mik-
inn áhuga á enska boltanum og 
þegar synir mínir höfðu aldur til 
fóru þeir að æfa með Haukum. 
Með því að fylgjast með strák-
unum spila fór áhuginn smátt 
og smátt vaxandi og nú er svo 
komið að öll fjölskyldan hefur 
jafn gaman af þessu,“ segir hún 
og bætir við að móðurhlutverk-
ið hafi ekki síður átt sinn þátt í 
að vekja áhuga hennar á knatt-
spyrnu.

„Sem móðir hef ég orðið mikil 

talskona þess að börn stundi 
íþróttir, enda er það löngu sýnt 
og sannað að íþróttaþátttaka 
barna og unglinga hefur mjög já-
kvæð uppeldisleg áhrif,“ segir 
hún og bendir á að margar rann-
sóknir sýni fram á ómetanlegt 
forvarnargildi íþróttaiðkun-
ar. „Fyrir utan forvarnargild-
ið stuðlar íþróttaiðkun einnig að 
félagslegum og persónulegum 
þroska, eykur sjálfsálit og styrk, 
þau læra að beita sjálf sig aga 
og um leið að sýna öðrum dreng-
skap og virðingu. Foreldrar hafa 
í þessu samhengi ákaflega stóru 
hlutverki að gegna, enda er það 
á þeirra ábyrgð að hvetja börn-
in sín áfram og sýna starfi þeirra 
áhuga,“ segir Rósa og tekur um 
leið fram að það hafi sýnt sig 
að þau börn sem stunda íþrótt-
ir standi sig betur í námi en þau 
sem ekki gera það. 

„Að þessu upptöldu á ég svo 
eftir að nefna þau jákvæðu áhrif 
sem það hefur á börn að stunda 
hreyfingu, en í dag hafa jú marg-
ir áhyggjur af því að krakkar 
hreyfi sig ekki nægilega mikið. 
Íþróttaiðkun á barnsaldri eykur 
einnig líkurnar á að fólk haldi 
því áfram þegar á fullorðinsár er 
komið, svo það er í raun og veru 
allt sem mælir með  þessu,“ segir 
hún. Uppeldislegt gildi íþrótta-
iðkunar er síðan sá þáttur starfs-
ins sem heillar formanninn hvað 
mest.

„Það er svo gaman að eiga kost 

á því að efla og styrkja barna- og 
unglingastarf og við höfum sann-
arlega verið dugleg við það hjá 
Haukum. Í þessu sambandi erum 
við til dæmis að tengja betur 
handknattleiks-, körfu- og fót-

boltadeildir í barnastarfinu og 
nýta þannig betur kraftana innan 
þessara deilda. Þessi samtenging 
gerir krökkum líka kleift að kynn-
ast fleiri deildum þegar þau byrja 
í íþróttaskólanum og í framhaldi 

af því geta þau svo valið sér þá 
deild eða íþrótt sem höfðar mest 
til þeirra,“ segir þessi kraftmikli 
knattspyrnudeildarformaður að 
lokum og ljóst er að hún kann vel 
við sig í sinni deild. - mhg

Fótboltamamma af guðs náð

Áfram Haukar! voru meðal fyrstu orðanna sem Rósa Guðbjartsdóttir lærði að segja en hún byrjaði að fara á völlinn með pabba 
sínum þegar hún var rétt byrjuð að ganga. Hún er fyrsta konan sem gegnir formennsku knattspyrnudeildar félagsins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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heimsókn!

…á Bókasafninu
Opið kl. 9-21 

…í Hafnarborg
Opið kl. 11-21

…á Byggðasafninu
Opið kl. 11-21

Fimmtudagar eru langir dagar…

Við mælum með heimsókn! Ég mæli með heimsókn! Við mælum með heimsókn!

Fimmtudagar verða nú sannkallaðir safnadagar því nú er opið lengur á 
Bókasafninu, Byggðasafni Hafnarfjarðar og Hafnarborg. 
Við mælum með heimsókn á söfnin í bænum!

Nú er opið lengur á fimmtudögum á Bókasafninu, Byggðasafni Hafnarfjarðar og Hafnarborg. 
Fimmtudagar eru því sannkallaðir safnadagar.  Við mælum með heimsókn!F 
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Bilanagreining og viðgerðaþjónusta á flestum gerðum bifreiða
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Túrbínuviðgerðir – Allar stærðir og gerðir
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Tölvustýrðir stillibekkir

•
Túrbínur
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Olíuverk

•
Spíssar

Drangahrauni 1 – 220 Hafnarfjörður
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Heimasíða: http://www.framtak.is

Við erum hér

   Kaplakriki
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Fyrsta skóflustunga að nýjum 
íþróttamannvirkjum var tekin við 
Kaplakrika í síðustu viku og segir 
Ingvar Viktorsson, formaður FH, 
fyrirhugaðar framkvæmdir gríð-
arlega miklar og mikilvægar fyrir 
íþróttastarf FH. „Það á að reisa 
frjálsíþróttahús og tvöfalda áhorf-
endastúkuna hjá okkur, sem þýðir 
að stúkan verður meðfram öllum 
knattspyrnuvellinum og búninga-
aðstaða eykst um leið til mikilla 
muna,“ segir Ingvar. 

FH-ingar hafa ekki haft neina 
almennilega félagsaðstöðu í gegn-
um tíðina en úr því verður einnig 

bætt þegar stúkan verður stækk-
uð. „Þetta er geysilega mikið 
framfaraspor fyrir FH sem er 
eitt stærsta félagið á landinu bæði 
hvað varðar fjölda og árangur,“ 
segir formaðurinn stoltur.

Miklar framkvæmdir 
í Kaplakrika

Ingvar Viktorsson, formaður FH, segir 
fyrirhugaðar framkvæmdir geysilegt 
framfaraspor fyrir félagið.

Íbúum Hafnarfjarðar fjölgaði 
um sex prósent í fyrra. Lúðvík 
Geirsson bæjarstjóri segir ekkert 
lát á framkvæmdum í bænum.

„Mikill uppgangur er í bænum 
og íbúðir seljast jöfnum höndum 
í nýju hverfunum. Síðan er líka 
unnið að endurbyggingu og þétt-
ingu hérna í miðbænum okkar,“ 
segir Lúðvík Geirsson, bæjar-
stjóri í Hafnarfirði.

Í fyrra fjölgaði íbúum Hafnar-
fjarðar um sex prósent, sem er 
metfjölgun í bænum. Að sögn Lúð-
víks stefnir í hið sama í ár. „Fólk 
býr ekki bara og starfar í Hafnar-
firði. Fólk er mjög virkt og í lif-
andi tengslum við hvert annað. 
Gamlir Hafnfirðingar rata flest-
ir aftur á heimaslóðir og síðan 
tökum við líka mjög vel á móti 
nýjum Hafnfirðingum. Það er 
ekki eins og á Akureyri þar sem 
fólk er aðkomumenn í þrjár kyn-
slóðir,“ segir Lúðvík hlæjandi. 

Hafnarfjörður er í návígi 
við náttúruna, höfnina, hraun-
ið og ekki minnst álfana. „Það 
ríkir mjög jákvætt andrúmsloft 
í bænum enda erum við í bein-
um tengslum við náttúruna og 
höfum álfana sem vaka yfir vel-
ferð okkar,“ segir Lúðvík.

Að sögn Lúðvíks hefur orðið 
sprenging í atvinnumálum í 

bænum og  nýlega var 200 hekt-
urum úthlutað undir verslun og 
þjónustu. Svæðið jafnast á við 40-
50 fótboltavelli og er mun meira 
en áður hefur þekkst í bænum.

Lóðir í Hafnarfirði eru þó ekki 
einungis veittar í atvinnu- og 
þjónustuskyni. Nýlega var tekin 
frá lóð fyrir nýjan framhalds-
skóla í Hafnarfirði, sem rísa á 
innan skamms og mun að sögn 
Lúðvíks leggja áherslu á verk 
og listgreinar. Iðnskóli Hafnar-
fjarðar hefur einnig verið endur-
byggður og í vor fagnar Fjöl-
brautaskólinn í Flensborg 125 ára 
afmæli sínu. 

„Flensborgarskóli er nú loksins 
fullbyggður og skartar stórglæsi-
legri 3.000 fermetra byggingu. 
Því má segja að hann sé kominn 
í sinn endanlega búning eftir 125 
ár,“ segir Lúðvík.

Fram undan í miðbænum er 
uppbygging við gamla hafnar-
svæðið og að sögn Lúðvíks er 
verið að reisa íbúðarbyggð með 
tvö þúsund íbúðum á norður-
bakkanum. Einnig liggja fyrir til-
lögur um viðbót og stækkun við 
Strandgötu þar sem hugmyndin 
er að byggja við og stækka versl-
unarmiðstöðina. „Markmiðið er 
að styrkja miðbæjarkjarnann og 
auka enn betur þjónustu við íbúa 
Hafnarfjarðar,“ segir Lúðvík. 

rh@frettabladid.is

Álfarnir vaka yfir velferð okkar

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, segir bæjarbraginn í firðinum einstaklega jákvæðan.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Verkalýðsfélagið Hlíf í Hafnarfirði 
fagnar á þessu ári hundrað ára af-
mæli félagsins. Af því tilefni hefur 
verið opnuð sýning á Strandstígn-
um við Hafnarfjarðarhöfn. Sigurð-
ur T. Sigurðsson, fyrrverandi for-
maður Hlífar, setti sýninguna upp 
í samvinnu við Byggðasafn Hafn-
arfjarðar en þar er rakin saga fé-
lagsins frá stofnun þess til dagsins 
í dag í máli og myndum.

„Á þessari sýningu er stiklað á 
stóru í sögu félagsins og reynt að 
staldra við merka atburði en ég 
var dálítið háður því að hafa ekki 
myndir og því hlaupið yfir stóra 
atburði eins og mjólkurverkfallið 
1954,“ segir Sigurður og bætir við: 
„Það eru um þrjátíu myndir á sýn-
ingunni og ég segi nú bara að sjón 
er sögu ríkari.“

Sögusýning á 
100 ára afmæli

Sigurður T. Sigurðsson, fyrrverandi 
formaður Hlífar, setti upp sögusýningu 
um Verkalýðsfélagið Hlíf við Hafnar-
fjarðarhöfn.



Taco Bell og nýr og endurbættur KFC 
hefur opnað í Hafnarfirði.

Meira úrval og enn betri aðstaða.

Kíktu á Taco Bell og KFC í Hafnarfirði.
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[Hlutabréf]

Frá og með 14. maí verður upp-
gjörstími hlutabréfaviðskipta í 
íslensku kauphöllinni þrír dagar 
í stað eins. Frá þeim tíma fer af-
hending hlutabréfa og greiðsla 
fyrir þau fram fyrir opnun mark-
aða á þriðja viðskiptadegi eftir að 
viðskipti eigi sér stað. 

Í fréttatilkynningu frá OMX 
segir að lengingin hafi það megin-
markmið að auðvelda aðkomu 
erlendra fjárfesta að íslenska 
markaðnum. Á helstu hlutabréfa-
mörkuðum sé þriggja daga upp-
gjörstími hefðbundinn. Upp-
gjörstíminn verði nú hinn sami 
og á öðrum hlutabréfamörkuðum 
kauphallasamstæðunnar.

Uppgjörstími 
OMX lengdur

Actavis hefur skrifað undir samn-
ing við samband sjúkrasamlaga 
í Þýskalandi sem miðar að því að 
lækka lyfjakostnað í landinu. Skjól-
stæðingar sambandsins eru um 8,7 
milljónir. 

Samkvæmt samningnum mæla 
sjúkrasamlögin þýsku með því að 
þarlendir læknar ávísi 42 lyfjum 
sem samkomulagið nær til, sam-
kvæmt tilkynningu Actavis. Sig-
urður Óli Ólafsson, aðstoðarfor-
stjóri Actavis, segir ánægjulegt 
að sjá að Actavis sé eina félag-
ið sem sambandið hafi ákveðið að 
semja við vegna þessara lyfja. „Við 
höfum hingað til ekki selt mikið til 
þessara aðila og væntum þess að 
sala lyfjanna geti verið ágæt við-
bót við sölu okkar á markaðnum,“ 
er eftir honum haft.

Samningurinn, sem er til eins 
árs, kemur í kjölfar samnings sem 
félagið gerði nýlega við stærsta 
sjúkrasamlag í Þýskalandi, All-
gemeine Ortskrankenkassen.

Draga úr kostn-
aði Þjóðverja

Ítalski bílaframleiðandinn Fiat 
hagnaðist um 358 milljónir evra, 
jafnvirði rúmlega 31,4 milljarða 
króna, á fyrsta fjórðungi þessa árs. 
Þetta er rúmlega tvöfalt meira en á 
sama tíma í fyrra þegar, Fiat hagn-
aðist um 138 milljónir evra. 

Afkoman er talsvert yfir spám, 
en fréttaveitan Bloomberg hafði 
eftir greinendum að fyrirtækið 
myndi hagnast um 248,2 milljón-
ir evra.

Eftir sex tapár í röð er viðsnún-
ingur í rekstrinum þakkaður Serg-
io Marchionne, forstjóra Fiat, en 
hann skipti út stjórnendateymi 
fyrirtækisins. . 

Fiat í stórsókn
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Krafa dagsins 
er skýr!

Um leið og við óskum félagsmönnum VR til hamningju með daginn viljum við hvetja þá til að gera 
hann sem eftirminnilegastan. Við eigum öll rétt á einkalífi og frítíma með ástvinum og fjölskyldu.
Kröfugangan er ómissandi hluti af 1. maí og hvetjum við VR félaga til að taka þátt. Safnast verður
saman á Hlemmi og lagt af stað kl. 13:30. Gengið verður niður Laugaveg sem leið liggur á Ingólfstorg 
þar sem útifundur hefst kl. 14.10. Þar verða flutt verða ávörp og skemmtiatriði í tilefni dagsins.
VR býður ekki upp á kaffiveitingar að þessu sinni eftir gönguna eins og undanfarin ár. Þess í stað 
verður þeim fjármunum varið til velferðarmála til hagsbóta fyrir félagsmenn.

VR |  KRINGLUNNI 7 |  103 REYKJAVÍK |  S. 510 1700 |  F. 510 1717 |  WWW.VR.IS

Virðing
Réttlæti

Glitnir skilaði 7.008 milljóna króna hagn-
aði á fyrsta ársfjórungi sem er 23 pró-
senta samdráttur á milli ára. Arðsemi 
eigin fjár var 20,5 prósent á ársgrund-
velli.

Uppgjörið er í takt við meðaltalsspár. 
Kaupþing reiknaði með 7,7 milljarða 
hagnaði en Landsbankinn spáði 6,8 millj-
örðum. Bjarni Ármannsson, fráfarandi 
forstjóri Glitnis, er ánægður með afkom-
una og segir stöðu bankans aldrei hafa 
verið sterkari.

Hreinar rekstrartekjur námu 18,2 
milljörðum króna og hækkuðu um 5,3 
prósent samanborið við fyrsta ársfjórð-
ung 2006. Af þeim voru hreinar vaxta-
tekjur 7,9 milljarðar sem var 1,5 pró-
senta aukning og stafar einkum af lágri 
verðbólgu auk tímabundinna vaxta-
gjalda. Vaxtamunur lækkar úr tveimur 

prósentum í 1,4 prósent á milli ára og 
hefur aldrei verið lægri. Hreinar þókn-
anatekjur hækkuðu hins vegar um nærri 
þrjátíu prósent á milli ára og voru tæpir 
7,3 milljarðar. 

Góður gengishagnaður var af verð-
bréfaeign, um 2,9 milljarðar, og meira en 
tvöfaldaðist á milli ára.

Rekstrarkostnaður hækkar töluvert, 
um 47 prósent, og nam rúmum 8,6 millj-
örðum króna. Að sögn Bjarna er það 
rakið til þriggja þátta: Aukningu á um-
svifum bankans sem skilar sér í auknum 
tekjum, eflingu innviða bankans og fjár-
festing í framlínustarfsfólki til frekari 
vaxtar. „Ég er bjartsýnn á framhaldið og 
held að þessi fjárfesting muni skila sér í 
aukinni hagnaðarmyndun.“

Í lok mars voru heildareignir samstæð-
unnar 2.256 milljarðar króna sem var 0,4 

prósenta auking frá ársbyrjun. Eigið fé 
var komið í 153,4 milljarða og hækkaði 
um fimm prósent á sama tíma. Eiginfjár-
hlutfall (CAD) var 14,6 prósent.

Á fjórðungnum bar það hæst til tíð-
inda að bankinn festi kaup á meirihluta 
í FIM Group í Finnlandi og jukust þar 
með eignir í stýringu um tíu prósent, í 
541 milljarð króna. 

Glitnir hagnast um sjö milljarða



„Þú getur lokað söngvarann 
inni en ekki lagið hans.“ 

Ayrton Senna deyr í kappakstri 

Borghildur Ína Sölvadóttir bar sigur 
úr býtum í hönnunarkeppni Hagkaupa 
á þessu ári. Úrslitin voru tilkynnt í 
Smáralind á laugardag, og fór þá jafn-
framt fram tískusýning fyrir gesti og 
gangandi. Borghildur var að vonum 
ánægð með árangurinn, en hún legg-
ur stund á hönnunarnám við Listahá-
skóla Íslands. 

„Ég er á fyrsta ári í grafískri hönn-
un. Ég byrjaði bara í haust,“ sagði 

Borghildur. Í hönnunarkeppninni var 
einmitt keppt í grafík, svo þátttaka 
Borghildar lá nánast beint við. „Við 
vorum líka í áfanga í vor sem var 
hálfgerður samkeppnikúrs. Hluti af 
honum var samkeppni um forsíðuna 
á símaskránni og kennarinn lét okkur 
líka gera tillögur í þessa keppni. Svo 
var okkur í sjálfsvald sett hvort við 
vildum senda þær inn eða ekki,“ sagði 
Borghildur. Hún ákvað að láta slag 

standa og sendi átján tillögur í keppn-
ina. „Mér fannst það sniðugt, fyrst ég 
var hvort sem er búin að gera þetta,“ 
sagði hún. Borghildur tók ekki þátt í 
fyrra, þegar Sunna Dögg Ásgeirsdótt-
ir fór með sigur af hólmi. „Þetta hent-
aði mér miklu betur í ár. Nú var keppt 
um grafík og ekki föt. Ég lít ekki á mig 
sem fatahönnuð, ég er að læra graf-
ík. Þetta var miklu nær mínu áhuga-
sviði,“ sagði hún. 

Hönnun Borghildar Ínu hafði yfir-
skriftina „Jákvæð orð í íslensku“. „Ég 
vildi nota jákvæð íslensk orð, svona 
eins og hamingja, velkominn og himin-
lifandi. Orðið himinlifandi er líka sér-
stakt, ég held að það sé ekki til svona 
stórt orð yfir að vera glaður í neinu 
öðru tungumáli. Mér fannst þetta svo-
lítið skemmtileg hugmynd að vinna út 
frá,“ útskýrði Borghildur. „Fyrir mitt 
leyti myndi ég brosa ef ég mætti ein-
hverjum úti í bæ með orðið himinlif-
andi framan á sér. Það vekur einhver 
góð viðbrögð innra með manni,“ bætti 
hún við.

Borghildur segir ekki komið á 
hreint hvenær verður ráðist í fram-
leiðslu á fatalínu með hönnun hennar. 
„Næsta skref er væntanlega að velja 
úr hugmyndunum og útfæra þær eitt-
hvað. Svo á eftir að hugsa um snið og 
á hvað grafíkin á að fara, fyrir hvaða 
aldurshóp hún er og svona,“ sagði 
hún. Henni þykir það þó ekki verra. 
„Skólinn klárast á föstudaginn, svo 
ég er með fullt af verkefnum. Það 
er fínt að það sé smá biðtími og að 
þetta komi svo bara í ljós,“ sagði hún 
kímin.

AFMÆLI

Ástkær systir mín,

Elín Payne Björgólfsdóttir,

lést í Southend on Sea, Englandi, 30. mars.

Jóhanna Björgólfsdóttir.

Kristín Guðjónsdóttir
glerlistakona

andaðist að heimili sínu í Chapel Hill, Norður-
Karólínu, laugardaginn 21. apríl. Minningarathöfn
verður í Kópavogskirkju fimmtudaginn 3. maí kl. 15.00
Útförin verður á Þingeyri laugardaginn 5. maí.

Davíð Aðalsteinsson
Steini, Vala og Atli
Bergþóra Ragnarsdóttir    Guðjón Jónsson
Gyða Helgadóttir    Aðalsteinn Davíðsson

Elskulegur sonur okkar og bróðir,

Benedikt Steinþórsson,

er látinn. Útförin verður auglýst síðar.

Guðrún Björk Benediktsdóttir Hreggviður Þorsteinsson
Steinþór Benediktsson   Hildur Guðbjörnsdóttir
systkini og aðrir aðstandendur.





„Á ekkert að hita 
kaffi hérna?“ var 
öskrað í rigning-
unni klukkan tíu 
þrjátíu að morgni 
og illa kyntur 
skúr fylltist brátt 
af mönnum, rauð-
um og bláum af 
kulda. Vindurinn 

hafði gert sitt til að móta andlit-
in sem voru veðurbarin. Eða úti-
tekin eftir því hvernig á málið 
er litið. Það er hellt upp á í hálf-
ónýtri kaffivél og heimasmurðar 
brauðsneiðar teknar upp úr nest-
ispokanum.  Ein með osti og önnur 
með kæfu. Ef það hefur legið vel 
á húsfreyjunni fylgir jafnvel epli 
og kakómjólk með.

Útvarpinu er skellt í botn, það 
líður senn að fréttum og áður en 
lagt um líður eru hafnar háværar 
umræður um kosti og galla hvers 
og eins stjórnmálaflokks. Vinstri 
mönnum bölvað, hægri mönnum 
ekki síður og þessir grænu fá á 
baukinn. „Þetta er allt sama tób-
akið,“ segir gamall smiður, fær 
sér þurra kexköku og andvarp-
ar. Mundar hamarinn í svuntunni 
og fær sér sopa af mjólkurvolgu 
kaffi. „Jæja,“ bætir hann við og 
gefur til kynna með orðum sínum 
að kaffitíminn sé hálfnaður.

Ungu strákarnir reyna að halda 
uppi samræðum um kappleik sem 
fram fór kvöldið áður. Augun eru 
rauð af þreytu enda höfðu þeir 
setið drykklanga stund á barn-

um og velt fyrir sér tilgangi lífs-
ins yfir nokkrum bjórglösum.„Og 
svo er bara fyrsti maí á morg-
un,“ sagði stráklingur sem aug-
ljóslega hugsaði sér gott til glóð-
arinnar, að vera heima hjá sér 
daginn eftir. „Og heldurðu að 
þetta byggist bara af sjálfu sér?“ 
spurði verkstjórinn að bragði. 
„Ekkert helvítis frí nema fyrir 
þá sem vilja ekki vinna,“ bætti 
hann við og rauk út úr kaffiskúrn-
um. Kveikti á gröfunni og fór að 
keyra inn hellur. Enda hefð fyrir 
því að verkalýðurinn vinni fyrsta 
maí þegar aðrir eru í fríi rétt eins 
og um verslunarmannahelgina 
þegar allir aðrir en verslunar-
menn fara út á land og drekka sig 
dauðadrukkna í tjaldi.



2.299 Skyldueign fyrir

fjölskylduna!
Skyldueign fyrir

fjölskylduna!

Glæsileg þrívíddarkort fylgja
öllum keyptum eintökum af

Night at the Museum*



Sjónlistamiðstöð verður 
formlega opnuð á Korpúlfs-
stöðum í dag og þar verða 
allar dyr upp á gátt fyrir 
forvitna gesti.

Samband íslenskra myndlistar-
manna efnir í fyrsta sinn til Sjón-
listadags en listafólk á Korpúlfs-
stöðum var með opið hús á sama 
tíma í fyrra og mæltist það afar 
vel fyrir. 

Áslaug Thorlacius myndlist-
armaður segir að þegar sé hafið 
blómlegt starf undir merkjum 
Sjónlistamiðstöðvarinnar á Korp-
úlfsstöðum en þar eru rúmlega 
þrjátíu myndlistarmenn og átta 
hönnuðir með vinnustofur. Auk-
inheldur sé Myndlistaskólinn í 
Reykjavík með útibú í húsinu og 
þar er að finna gestaíbúð þar sem 
þrír einstaklingar geta dvalið um 
lengri eða skemmri tíma. „Það 
eru þó tvær meginstoðir starf-
seminnar sem ekki eru komnar 
á fullt, annars vegar verkstæði 
og hins vegar hönnunarsetur, en 
þar er stefnt að því að fimm til 
tíu hönnuðir muni vinna saman í 
teymi um ákveðinn tíma og starfa 
að verkefnum í tengslum við at-
vinnulífið eða einstök fyrirtæki.“

Samningur var gerður um 

rekstur Sjónlistamiðstöðvar 
næstu fimm árin og er verkefn-
ið samstarfsverkefni Reykjavík-
urborgar, SÍM, Form Ísland, sam-
taka hönnuða, og Iðntæknistofn-
unar. Þetta víðfræga hús Thors 
Jensen  er um 5.500 fermetrar að 
stærð og ætti því að fara ágæt-
lega um listafólkið.  

Áslaug vonast til þess að Sjón-
listamiðstöðin gagnist sem flest-
um í framtíðinni og tekur undir 
að starfsemi sem þessi geri sitt 
í að efla samstöðu meðal mynd-
listarfólks og hönnuða. Miðstöð-
in mæti einnig brýnni þörf mynd-
listarfólks og hönnuða fyrir 
vinnuaðstöðu en fyrir rekur SÍM 
vinnustofur á Seljavegi 32 en 
þær voru opnaðar í fyrrasumar. 
„Við munum leitast við að afla 
fjár fyrir miðstöðina svo hægt 
sé að hafa vinnustofurnar á við-
ráðanlegu verði,“ segir Áslaug en 
hún bendir á að þessi misserin sé 
skortur á „lélegu“ húsnæði á lágu 
verði. „Yfirleitt er það viðbót við 
heimilisútgjöldin að leigja vinnu-
stofu en við reynum að koma til 
móts við þá þörf,“ segir hún.

Áslaug segir að Korpúlfsstað-
ir séu fyrir löngu orðið „mynd-
listarhús“ og nú orðið sé meiri 
hefð þar fyrir list heldur en bú-
skap. „Ég tel að húsinu hafi verið 

fundið varanlegt hlutverk. Mynd-
listarfólk hefur verið viðloðandi 
húsið alveg frá 1972 og bæði SÍM 
og Myndhöggvarafélagið hafa 
verið með stafsemi í húsinu árum 
saman.“ Hún segir afar góðan 
anda í húsinu og að svæðið sé 
sannkallaður sælureitur.

Auk þess að heilsa upp á starf-
andi listamenn í báðum húsunum 
geta gestir einnig séð þar fróð-
legar sýningar í tilefni dagsins. 
Á gamla hlöðuloftinu á Korpúlfs-
stöðum munu handhafar Íslensku 
sjónlistaorðunnar 2006, myndlist-
armennirnir Magnús Pálsson og 
Hildur Bjarnadóttir og hönnuður-
inn Guðrún Lilja  Gunnlaugsdótt-
ir sýna verk sín. Í húsinu verður 
einnig sýning á vetrarstarfi nem-
enda Myndlistaskólans í Reykja-
vík. 

Vinnustofur SÍM í Listamanna-
húsinu á Seljavegi 32 verða opnar 
milli kl. 15-18. Í fyrrum höfuð-
stöðvum Landhelgisgæslunn-
ar eru nú vinnustofur tæplega 
fimmtíu listamanna. Þar heiðrar 
SÍM jafnframt ötult kennslustarf 
fjögurra listamanna og held-
ur sýningu á verkum Braga Ás-
geirssonar, Einars Hákonarsonar, 
Hafsteins Austmann og Kjartans 
Guðjónssonar og stendur sýning 
sú út maímánuð.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

      

                
  

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhusid.is

AUKASÝNINGAR
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ALVEG BRILLJANT
SKILNAÐUR

Í LEIKSTJÓRN
ÞÓRHILDAR ÞORLEIFSDÓTTUR

„EKKI MISSA AF
EDDU BJÖRGVINS

EINS OG HÚN
GERIST BEST!“



Kristján Ingimarsson, leikari og 
höfundur, hefur í nógu að snúast 
þessa dagana. Sýningum á leik-
verki hans, Frelsarinn, er að ljúka 
í leikför um Danmörku en Jón Páll 
Eyjólfsson leikstýrir. Leikhópur-
inn er ekki stór: þau eru þrjú sem 
flytja söguna eftir Kristján um 
mann sem telur sig vera frelsar-
ann og ákveður að skipuleggja 
endurkomu sína til mannkynsins, 
æfa sig í kraftaverkum og fleiri 
störfum sem hinir útkölluðu verða 
að sinna. 

Kristján hefur í tvígang verið 
tilnefndur til Reumert-verð-

launa. Hann stofnaði leikflokkinn 
Neander 1998 og hefur á þeirra 
vegum sett upp nokkrar sýningar 
sem hann hefur samið. Hér á landi 
sýndi hann einleik sinn með míkra-
fónastand, Mike Attack, meðal 
annars. Leiklist Kristjáns ramb-
ar á mótum harms og hláturs og 
einkennist af mikilli hugkvæmni 
og líkamsbeitingu.  Hann var skip-
aður bæjarlistamaður Akureyrar 
sumardaginn fyrsta. Þess má geta 
að að lokinni strangri leikför um 
Danaveldi með Frelsarann kemur 
Kristján hingað heim í stutta 
heimsókn.

Frelsarans slóð

28 29 30 1 2 3  4

Nýir tímar - á traustum grunni

býr við fleiri atvinnutækifæri
Engin þjóð í Evrópu

en Íslendingar
Við óskum íslenskum launþegum til hamingju með daginn.

Verðmætasköpun þeirra er undirstaða velferðar í landinu. 

Tryggjum að Ísland verði áfram land tækifæranna. 



Harry Bretaprins hélt 
glæsilegt kveðjuhóf fyrir 
vini og vandamenn á ein-
um flottasta skemmtistað 
Lundúna, Mahiki Club. Yfir 
þrjú hundruð manns fylltu 
staðinn og kvöddu breska 
prinsinn áður en hann held-
ur til Íraks.

„Ég skal vera fyrstur til að við-
urkenna það að ég er ein tauga-
hrúga en ég er líka spenntur og 
stoltur yfir því að fá að þjóna 
landinu mínu,“ sagði Harry í 
kveðjuræðu sinni en kærastan 
hans, Chelsy, stóð honum við hlið 
allt kvöldið. „Ég ætla að þjóna 
Bretlandi eins best og ég get og 
mér er sama hvort það verði í 
fremstu víglínu eða fyrir aftan 
skrifborð í Basra,“ bætti Harry 
við en frá þessu greinir News of 
the World.

Eins og kom fram í Fréttablað-
inu eru yfirmenn breska hersins 
á báðum áttum hvort senda eigi 
Harry í beinan stríðsrekstur eða 
nýta hann til pappírsvinnu. Eru 
þessu vandræði ekki síst komin 
til vegna þess að hryðjuverka-
hópar hafa lýst því yfir að Harry 
verði aðalskotmarkið þegar hann 
kemur til Íraks. Abu Mujtaba, 
leiðtogi öflugs hryðjuverkahóps 
í Írak, hellti olíu á eldinn nýver-
ið þegar hann sagði að eitt af for-
gangsverkefnum sinna manna 
væri að hafa hendur í hári prins-
ins því þá fyrst myndu Bret-
ar hlusta á kröfur þeirra. „Fyrir 
mér er Harry bara breskur dáti 
og ætti því að vera réttdræpur. 
En við skulum líka horfa raun-
sæjum augum á málið; Harry 
væri mjög stór fengur fyrir 
okkur,“ hefur News of the World 
eftir Mujtaba.

Harry gefur lítið fyrir þess-
ar hótanir og er staðráðinn í að 
halda í stríðið. „Ég er stoltur af 
þeim hermönnum sem ég hef 
þjálfað undanfarna mánuði en 

mun virða þær ákvarðanir sem 
herinn tekur. Það er algjört for-
gangsatriði að félagar mínir 
verði eins öruggir og kostur er,“ 
sagði Harry og svaraði þar þeim 
vangaveltum um hvort hann 
yrði ósáttur við að geta 
ekki verið í beinni snert-
ingu við óöldina í Írak. 
„Ég á eftir að sakna fjöl-
skyldu minnar en er 
stoltur af því tækifæri 

sem ég fæ til að gera 
landinu mínu gagn,“ 

bætti Harry við.
Samkvæmt
heimildum
News Of the 
World hefur 
Harry þegar 
gert erfðaskrá 
ef svo kynni að 
fara að hann 
myndi falla 
frá en erfingj-
ar hans skipta 

þá með sér þrettán milljónum 
punda sem samsvarar rúmum 
milljarði íslenskra króna. Vil-
hjálmur prins var að sjálfsögðu á 
svæðinu en missti af ræðu bróð-
ur síns. Hann var með síðustu 
mönnum út af staðnum og gerði 
sér dælt fyrir unga, dökkhærða 
stúlku allt kvöldið. „Það er aug-
ljóst að Vilhjálmur nýtur þess að 
vera á lausu aftur og hann var 
ekkert á þeim buxunum að fara. 
Dyraverðirnir þurftu nánast að 
henda honum út.“

„Við þurfum jóga í gettóinu líka, 
ekki bara í fínum líkamsræktar-
stöðvum,“ segir Bergsteinn Jóns-
son, eða Beggi, sem býður upp 
á jógatíma þrisvar í viku í jóga-
salnum Hlemmi við Hlemmtorg. 
„Jóga er orðin svo mikil neyslu-
eining. Þú borgar bara einhvern 
pening, mætir í jógatíma og ferð 
svo heim. Ég vil leggja áherslu 
á að fólk flétti jógað inn í hvers-
dagsleikann, að það verði virkur 
hluti af lífinu.“

Beggi hefur stundað jóga í 
þrettán ár og hefur kennt síðustu 
fimm ár. Hann hefur alltaf kennt 
ókeypis fyrir utan nokkur lengri 
námskeið sem hann hefur hald-
ið. „Ég ákvað að kalla þetta gettó-
jóga og hafa tímana ókeypis til að 
leggja áherslu á að jóga er fyrir 
alla. Jóga á alveg jafn mikið er-
indi í steinsteypt gettóið eins og í 
fagran aldingarð.“

Margir halda að jóga sé ein-
tóm rólegheit. Fólk geri ekkert 
nema anda djúpt og teygja svo að-
eins úr sér. Beggi segir svo ekki 
vera: „Jóga er á sama tíma bæði 
auðvelt og svínslega erfitt. Það 
er fullkomlega dínamískt fyr-
irbæri. Vinnan fer mestmegnis 
fram á innri sviðum á sama tíma 
og maður reynir sífellt að láta lík-
amann gera meira. Þetta er hetju-
leg barátta.“  Það er því víst alveg 
jafn auðvelt að svitna í góðum 
gettó-jógatíma eins og í órólegum 
eróbiktíma. Munurinn er bara sá 
að þú kemur rólegur og sáttur út 
úr jóganu, ekki með höfuðið yfir-
fullt af hugsunum um allt sem er 
að þér. 

Gettó-jógað er kl. 18 á mið-
vikudögum, kl. 7.30 á föstudags-
morgnum og kl. 13 á laugardög-
um að Hverfisgötu 105.

Gettó-jóga fyrir 
alla á Hlemmi

Höfundar bandarísku gamanþátt-
anna Will og Grace hafa komist að 
samkomulagi við stjórnendur sjón-
varpsstöðvarinnar NBC í dóms-
máli sem þeir höfðuðu. 

Töldu höfundarnir, David Kohan 
og Jason Mutchnick, að þeir hefðu 
ekki fengið nægilega háa upphæð 
fyrir þættina miðað við hversu 
sterka stöðu þeir höfðu á markaðn-
um. Fóru þeir fram á um 3,5 millj-
arða króna í sinn hlut frá NBC. 
Eric McCormack og Debra Mess-
ing fóru með aðalhlutverkin í Will 
og Grace. Luku þættirnir göngu 
sinni í maí á síðasta ári eftir átta 
ár í loftinu.

Sættust við 
stjóra NBC

AFGREIÐSLUTÍMI SKRIFSTOFUNNAR

ER VIRKA DAGA FRÁ KL. 8:30 - 16:00

SÍMI 411 5000

VIÐ ERUM
FLUTT! SKRIFSTOFA ÍTR ER FLUTT 

FRÁ FRÍKIRKJUVEGI 11 AÐ

BÆJARHÁLSI 1.



Breska rokksveitin Arctic Monk-
eys fór beint á topp breska breið-
skífulistans með sína aðra plötu, 
Favourite Worst Nightmare. Um 
85 þúsund eintök seldust af plöt-
unni á fyrsta degi og er búist við 
því að hún verði innan skamms 
mest selda plata Bretlands það 
sem af er árinu.

Fyrsta plata Arctic Monkeys, 
Whatever People Say I Am, That’s 
What I’m Not, seldist engu að síður 
mun betur sína fyrstu viku á lista, 
í 360 þúsund eintökum.

Apar beint 
á toppinn

Heather Mills er afar spennt 
fyrir því að flytja til Bandaríkj-
anna. Hún veit þó sem er að sá 
draumur verður að bíða vegna 
þess að Sir Paul McCartney er bú-
settur í Bretlandi og þar verður 
Beatrice dóttir þeirra. Heather, 
sem er 39 ára, var nýlega kosin út 
úr bandarískum dansraunveru-
leikaþætti. Hún hreifst af Kanan-
um meðan á tökum stóð. „Banda-
ríkjamenn eru ekki eins lokaðir 
og við Bretar.“

Heather vill 
flytja vestur 
um haf

Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir opnaði 
sína fyrstu einkasýningu í 101 gall-
ery í síðustu viku. Sýningin, sem 
ber yfirskriftina „La Grande Coll-
ine“ fjallar um úthverfi, nánar til-

tekið Breiðholtið, þar sem Lóa ólst 
upp. Það var ekki annað að sjá á 
sýningargestunum sem lögðu leið 
sína í hjarta borgarinnar en að þeir 
kynnu vel að meta úthverfalistina.

Úthverfalist í miðbænum

Leikkonan Elizabeth Hurley notaði 
brúðkaupsferð sína fyrr á árinu 
til að vinna að ferli sínum sem 
fatahönnuður. Hurley, sem gift-
ist Arun Nayar fyrir skemmstu, 
tók frá tíma á hverjum degi til að 
vinna að baðfatalínu sinni. „Ég 
vann nokkra tíma á hverjum degi. 
Til að mynda gekk ég frá því að 
vörurnar yrðu seldar þar sem við 
vorum í fríi. Svo gerði ég mark-
aðsáætlun og hannaði heimasíð-
una okkar. Arun var alveg sama ef 
ég tók mér ekki nema nokkra tíma 
á dag í þetta,“ segir Hurley.

Skilningsríkur 
eiginmaður

www.mpm.is

Nýr og spennandi kostur fyrir þá sem hafa

áhuga á mjög hagnýtu stjórnunarnámi. 

TVEGGJA ÁRA NÁM SAMHLIÐA STARFI

MEÐAL NÁMSEFNIS Á 1. ÁRI 

• BA/BS/B.ed. eða sambærilegt

• Minnst þriggja ára reynsla úr atvinnulífinu

• Reynsla við verkefnavinnu æskileg

Þ Á T T T Ö K U S K I L Y R Ð I :

Alþjóðleg vottun í verkefnastjórnun í umboði 

alþjóðasamtaka verkefnastjórnunarfélaga (IPMA). 

MEÐAL NÁMSEFNIS Á 2. ÁRI

• Ferli og ferlisvæðing

• Hópurinn og hópdýnamík 

• Stjórnandinn og skipulag 

• Fjármál verkefna 

• Stefnumótun

• Áætlanagerð

• Leiðtoginn og sjálfið 

• Samningar og deilur

• Upplýsingatækni

KYNNINGARFUNDUR
Þriðjudaginn 3. maí kl. 17:00 í Elju sal Endurmenntunar HÍ, Dunhaga 3. 
Umsóknarfrestur er til 22. maí.



Leikkonan Natalie Portman hefur 
hvatt fólk til þess að lána fátæk-
um konum í þróunarlöndunum 
lága upphæð til að þær geti komið 
undir sig fótunum. Portman, sem 
lék í þremur síðustu Star Wars-
myndunum, hefur starfað fyrir 
FINCA International-samtökin 
sem hafa lánað konunum. 

Hún segist hafa heimsótt ungar 
mæður sem hafa þurft að vinna 
við slæmar aðstæður fyrir lítið 
kaup því ekkert annað var í boði. 
„Þegar þær fá lán geta þær hafið 
sinn eigin rekstur frá heimilum 
sínum og verið með börnunum 
sínum í leiðinni,“ sagði Portman. 
„Það breytir öllu fyrir þær.“

Portman vill 
lána peninga

James Bond-myndin Casino Roy-
ale og Pirates of the Caribbean: 
Dead Man´s Chest eru komnar 
á topp tíu lista yfir kvikmynd-
ir sem eru með mestu aðsóknar-
tekjur í Bretlandi frá upphafi. 
Báðar hafa þær náð inn fimmtíu 
milljónum punda í tekjur; tæpum 
6,5 milljörðum króna.

Casino Royale er í sjötta sæti 
á listanum og er orðin vinsæl-
asta Bond-mynd allra tíma í Bret-
landi. Pirates of the Caribbean er 
aftur á móti í áttunda sæti. 

Stórmyndin Titanic er sem 
fyrr í efsta sæti listans með um 
8,9 milljarða í aðsóknartekjur. 
Síðasta myndin til að komast yfir 
fimmtíu milljóna punda mark-
ið á undan Casino Royale og Pir-
ates var The Lord of the Rings: 
Return of the King árið 2003. 

The Full Monty og Titanic eru 
elstu myndirnar á listanum en 
þær komu út árið 1997.

Bond og Pirates komust á topp tíu

MasterCard korthafar fá miðann á 600 kr. dagana 27. apríl - 3. maí,
í Smárabíói, Háskólabíói, Sambíóunum Kringlunni og Borgarbíói
Akureyri greiði þeir með kortinu.

Meira á www.kreditkort.is/klubbar

600 kall
27. apríl - 3. maí!

SÍMI 530 1919HAGATORG

NEXT kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
SUNSHINE   kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 6
MÝRIN 2 FYRIR 1  kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1  kl. 5.50, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

www.haskolabio.is

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Á
!óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

NEXT               kl. 8 og 10 B.I. 14 ÁRA
SHOOTER      kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER         kl. 6 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 6

PATHFINDER     kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
INLAND EMPIRE     kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2      kl. 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER  kl. 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 6 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA

NEXT                  kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
NEXT SÝND Í LÚXUS             kl. 5.45, 8 og 10.15
PATHFINDER        kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2         kl. 8 og 10.10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER           kl. 8 og 10.30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 5.50 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3.45
TMNT           kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA



DIANE KEATON MANDY MOORE

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

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !
Úrvalslið leikara í 

magnaðri kvikmynd 

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

SV MBL
MMJ KVIKMYNDIR.COM

SPRENGHLÆGILEG MYND FRÁ BEN STILLER !

SJALDAN EÐA ALDREI HAFA

TVEIR KARLMENN
DANSAÐ JAFN VEL

SAMAN!

BLADES OF GLORY kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð

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

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 Leyfð

BLADES OF GLORY kl. 4 - 6 - 8 - 10 B.i.12

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 6 Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 8 Leyfð

THE MESSENGERS kl. 10 B.i.16

ROBINSON FJÖLSK. kl. 4 Leyfð

NEXT kl. 4 - 6 - 8 - 10 B.i.12

BLADES OF GLORY kl. 4 - 6 - 8:10 - 10:20 B.i.12

BREACH kl. 8 B.i.12

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 4 Leyfð

MEET TH... M/- ENSKU Tali kl. 6:10 Leyfð

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

BLADES OF GLORY kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

BLADES... VIP kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 

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

BREACH kl.3:40-5:50-8:10-10:30 B.i.12

GOOD SHEPERD kl.10:10 B.i.12

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

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

ROBINSON ... M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 2 - 3:30 - 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 b.i 7

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 1:30 Leyfð

DIGITAL-3D
DIGITAL

DIGITAL-3D

BYRJAÐU DAGINN Á BÍÓFERÐ

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
SPARBÍÓSPARBÍÓ 450450krkr

SMSLEIKUR
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SENDU SMS BTC STF
Á NÚMERIÐ 1900 OG

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!
AÐALVINNINGUR ER

PS2 + ALLIR SINGSTAR LEIKIR + SINGSTAR KIT
AUKAVINNINGAR ERU SINGSTAR POP HITS

OG AÐRIR SINGSTARLEIKIR, DVD, PEPSI OG MARGT FLEIRA
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Nýliðarnir númeri of litlir

SENDU SMS JA SP3
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR Á SPIDERMAN,

SPIDERMAN TÖLVULEIKIR, TÓNLIST ÚR SPIDERMAN,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRASMS
LEIKUR

SJÁÐU MYNDINA!

SPILAÐU LEIKINN!SJÁÐU MYNDINA!

SPILAÐU LEIKINN!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

HHvveerrjjuu ssvvaarraa ssttjjóórrnnmmáállaaffllookkkkaarrnniirr
þþeeggaarr ssppuurrtt eerr uumm ííþþrróóttttiirr ??

AAllþþiinnggiisskkoossnniinnggaarr 22000077

SSvvöörriinn eerruu áá wwwwww..iissii..iiss

 Það er komið að úrslita-
stund í Meistaradeild Evrópu í 
fótbolta því eftir leiki vikunnar 
kemur í ljós hvaða tvö lið munu 
mætast í úrslitaleiknum á Ólymp-
íuleikvanginum í Aþenu 23. maí 
næstkomandi. Fyrri leikirnir end-
uðu báðir með eins marks sigri 
heimaliðanna, Manchester Un-
ited vann AC Milan 3-2 og Chel-
sea vann Liverpool 1-0. Nú flytj-
ast orrusturnar yfir til Liverpool 
og Mílanó og heimaliðin eru full 
sjálfstrausts.

Leikur kvöldsins er viðureign 
Liverpool og Chelsea á Anfield. 
Liverpool þarf að minnsta kosti 
að skora tvö mörk ætli þeir sér í 
sinn annan úrslitaleik á þremur 
árum. José Mourinho, stjóri Chel-
sea, á hins vegar möguleika á að 
koma sínu öðru liði í úrslitaleik-
inn, eitthvað sem hann stefndi á 
frá fyrsta degi að hann steig inn 
fyrir dyrnar á Stamford Bridge. 

„Þeir eru mjög sterkir á heima-
velli og hafa söguna með sér en 
við eigum samt góða möguleika á 
að komast til Aþenu. Við vitum að 
ef við fáum ekki á okkur mark þá 
erum við komnir í úrslitaleikinn 
en það er ekki hægt að verja full-
komlega í 90 mínútur,“ sagði José 
Mourinho en Chelsea tapaði 0-2 
fyrir Liverpool á Anfield í ensku 
úrvalsdeildinni í janúar. Hann sér 
lausnina. „Við náum frumkvæð-
inu ef við skorum mark og frábær 
leið til þess að koma í leik sem 
þennan er að hræða mótherjann. 
Við ætlum að spila sóknarbolta,“ 
sagði Mourinho á blaðamanna-
fundi fyrir leikinn en hann verður 
án miðvarðarins snjalla Ricardo 
Carvalho, og sóknarmannsins 
Andriy Shevchenko en þeir eru 
báðir meiddir. 

Benitez, stjóri Liverpool, leyfði 
sér að hvíla lykilmenn sína um 
síðustu helgi.

„Þeir eru undir mikilli pressu 
enda alltaf talandi um að vinna 
bikara. Þeir hafa örugglega sett 
allt á fullt til þess að vinna Meist-
aradeildina fyrst að enski titill-
inn er að renna þeim úr greipum 
þannig að þeir verða enn hættu-
legri í þessum leik. Við verðum að 
vera skipulagðir því ef við fáum á 

okkur mark þá verður þetta mjög 
erfitt,“ segir Benitez og bætir 
við:

„Við spiluðum ekki vel í fyrri 
leiknum og fengum á okkur mark. 
Þá voru bara sex eða sjö leik-
menn að spila eins og þeir geta 
en við eigum góða möguleika ef 
10 til 11 leikmenn spila sinn besta 
bolta. Anfield hjálpar okkur líka 
því stemningin hér er engu lík og 
okkar stuðningsmenn ætla örugg-
lega að gera Chelsea erfitt fyrir í 
þessum leik,“ sagði Rafael Benit-
ez, stjóri Liverpool.

Á morgun spila síðan AC Milan 
og Manchester United í Mílanó. AC 
Milan skoraði tvö mörk á Old Traff-
ord og nægir því að vinna 1-0 sem 
og 2-1. „Úrslit fyrri leiksins gefa 

United tækifæri á að beita skyndi-
sóknum en þar eru þeir einmitt 
sterkastir. Við förum inn í þennan 
leik fullir sjálfstrausts, Manchest-
er hefur örlítið forskot en það er 
allt í boði,“ sagði Carlo Ancelotti, 
þjálfari AC Milan. „Hraðinn sem 
okkar lið býr yfir mun örugglega 
skila okkur marki en það er ekk-
ert víst að það dugi samt,“ sagði 
Sir Alex Ferguson, stjóri United, 
en Manchester hefur aðeins einu 
sinni mistekist að komast áfram 
eftir að hafa unnið fyrri leikinn og 
það var fyrir 49 árum síðan. 

Chelsea og Manchester Unit-
ed eru í góðri stöðu og því miklar 
líkur á fyrsta enska úrslitaleikn-
um í sögu Meistaradeildarinnar.

Seinni leikir undanúrslita Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu fara fram í dag 
og á morgun. Ensku liðin Chelsea og Man. United unnu fyrri leikina en Liver-
pool og AC Milan eru ekki búin að segja sitt síðasta.

 Hermann Hreiðarsson 
getur yfirgefið herbúðir Charl-
ton án þess að félagið fái krónu 
fyrir hann ef liðið fellur úr ensku 
úrvalsdeildinni.

Áreiðanlegar heimildir Frétta-
blaðsins herma að Hermann 
hafi komið slíku ákvæði inn í 
þriggja ára samning þann sem 
hann skrifaði undir í fyrra. Sá 
samningur færði honum um 330 
milljónir í árslaun og gerði hann 
að einum launahæsta varnar-

manni ensku úrvalsdeildarinn-
ar. Ekki má búast við öðru en að 
Hermanni reynist létt verk að 
finna sér lið í úrvalsdeildinni þar 
sem fjögur til fimm lið hafa fal-
ast eftir honum í hvert sinn sem 
leikmannamarkaðurinn hefur 
verið opinn. 

Charlton er í næstneðsta sæti, 
tveimur stigum á eftir Wigan 
sem situr í síðasta örugga sæt-
inu.

Má fara frítt ef 
Charlton fellur

 Reading bar sigurorð 
af Newcastle, 1-0, á heimavelli í 
ensku úrvalsdeildinni í gærkvöld. 
Framherjinn Dave Kitson skoraði 
sigurmarkið á 51. mínútu og skaut 
Reading upp í 7. sætið.

Ívar Ingimarsson lék allan leik-
inn í vörn Reading og Brynjari 

Birni Gunnarssyni var skipt út af 
á lokamínútu leiksins. Newcastle 
er í tólfta sæti en félagið getur 
þó glaðst yfir því að framherjinn 
Michael Owen komst áfallalaust í 
gegnum allan leikinn eftir að hafa 
verið á hliðarlínunni í tíu mánuði 
vegna slitins krossbands. 

Owen með á ný en Reading vann



Ferð þú á 
úrslitaleikinn?
Taktu þátt í  UEFA Champions League Final SMS leik Vodafone
og Sýnar og þú gætir verið á leiðinni til Aþenu í maí.

Hvaða lið keppa til úrslita í  UEFA Champions League Final?

Manchester United FC / Chelsea FC
Sendu SMS: UCL  A  í síma 1900

Manchester United FC / Liverpool FC
Sendu SMS: UCL  B  í síma 1900

AC Milan / Chelsea FC
Sendu SMS: UCL  C  í síma 1900

AC Milan / Liverpool FC
Sendu SMS: UCL  D  í síma 1900

Dregið verður úr réttum svörum 10. maí.
Tveir getspakir vinningshafar fá miða fyrir tvo á úrslitaleikinn
í Aþenu 23. maí, njóta gestrisni Vodafone á svæðinu ásamt
hótelgistingar, flugs og ferða til og frá flugvelli.

Verð á skeyti er 99 kr.

Gríptu augnablikið og lifðu núna

 Íslandsmeistarar FH-
inga fá í dag tækifæri til þess að 
verða fyrsta félagið sem vinnur 
deildabikar karla, nú Lengjubik-
arinn, tvö ár í röð. 

FH-ingar mæta Valsmönnum 
í úrslitaleik á Stjörnuvellinum 
klukkan 16.00 en Íslandsmeist-
ararnir hafa enn ekki tapað leik í 
keppninni. Þeir  slógu Fram út 3-
1 í átta liða úrslitunum og unnu 
síðan 4-1 sigur á HK í undanúr-
slitaleiknum. Valsmenn slógu 
Keflavík 3-1 út úr 8 liða úrslitun-
um og tryggðu sér síðan sætið í 
úrslitaleiknum með 1-0 sigri á Vík-
ingum í undanúrslitunum. 

Liðin mættust í riðlakeppninni 

og þá unnu FH-ingar 2-1. Tryggvi 
Guðmundsson skoraði seinna 
mark FH en fékk að líta tvö gul 
spjöld í leiknum og þar með rautt.  

Það hafa aðeins þrjú félög kom-
ist í úrslitaleikinn tvö ár í röð, 
Valsmenn töpuðu 1997 og 1998, 
FH-ingar töpuðu 2001 en unnu 
síðan 2002 og KR-ingar léku það 
eftir þremur árum síðar, töpuðu í 
úrslitaleiknum 2004 en unnu síðan 
árið eftir.

Sigurvin Ólafsson hefur verið á 
skotskónum í Lengjubikarnum en 
hann hefur skorað 7 mörk í 9 leikj-
um og er sem stendur markahæst-
ur í keppninni. Sigurvin getur 
unnið deildabikarinn þriðja árið í 

röð því hann var meistari með KR 
2005 og svo með FH í fyrra. 

Valsmenn hafa þrisvar áður 
komist í úrslitaleik deildabik-
ars karla í fótbolta en í öll skipt-
in hafa Hlíðarendapiltar þurft að 
sætta sig við silfurverðlaun. Þeir 
töpuðu í framlengdum leik gegn 

ÍBV árið 1997 og svo í bráðabana 
í vítakeppni gegn KR árið eftir. 
Þriðja tap Valsmanna kom síðan 
gegn Grindavík í úrslitaleiknum 
2000 en hann var líkt og sá gegn 
KR spilaður í ágúst. Grindvíking-
ar unnu leikinn örugglega 4-0.

Eini titillinn sem Valur hefur ekki unnið

 Forráðamenn AC Milan 
hafa miklar áhyggjur af seinni 
leik AC Milan og Manchester 
Unied í undanúrslitum Meistara-
deildar Evrópu sem fer fram í 
Mílanó á morgun. 

United vann fyrri leikinn 3-2 en 
AC Milan nægir að vinna 1-0 til að 
komast í úrslitaleikinn í Aþenu. 
Búist er við að um 5.000 harðir 
stuðningsmenn fylgi Manchest-
er-liðinu til Ítalíu. Til þess að ráða 
betur við hópinn hafa Mílanó-
búar sett bann við sölu áfengis 
fram að leik. Einu staðirnir sem 
mega selja áfengi eru veitinga-
staðir. 

Áfengi bannað

 Phoenix Suns er í 
góðum málum í einvígi sínu gegn 
Los Angeles Lakers í NBA-deild-
inni í körfubolta eftir 113-100 
sigur í fjórða leiknum en Suns-
liðið vantar nú aðeins einn sigur 
til viðbótar til þess að komast í 
undanúrslit Vesturdeildarinnar. 

Steve Nash og félagar skrifuðu 
nöfn sín í metabækurnar í þess-
um leik. Með 23 stoðsendingum 
frá Nash, 22 stigum frá Shawn 
Marion og 21 frákasti frá Amaré 
Stoudemire gerðist það í fyrsta 
sinn að þrír leikmenn úr sama liði 
fari yfir 20 í þremur mismunandi 
tölfræðiþáttum.

Met hjá Suns

 Jón Arnar Ingvars-
son mun þjálfa bikarmeistara ÍR-
inga áfram í Iceland Express-
deild karla. Jón Arnar tók við 
Breiðholtsliðinu af Bárði Eyþórs-
syni í nóvember og gengi ÍR-liðs-
ins gerbreyttist til hins betra með 
komu hans. Þar munaði einnig um 
að liðið endurheimti Hreggvið 
Magnússon úr meiðslum. 

ÍR-ingar unnu aðeins einn af 
átta leikjum undir stjórn Bárðar 
en 14 af 22 leikjum undir stjórn 
Jóns. Hann gerði liðið að bikar-
meisturum og auk þess sem ÍR 
tapaði naumlega fyrir verðandi 
Íslandsmeisturum KR-inga í 
oddaleik í 8 liða úrslitum úrslita-
keppninnar.

Jón Arnar þjálf-
ar ÍR áfram



SÚPER VINNUSTAÐUR

 Ofurforritari 
    í súperstarf

Vilt þú eiga líf utan vinnu?

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar

Umsókn
Umsókn skal skila í síðasta lagi 7. maí 2007. Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti:

á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni http://www.us.is/page/atvinnuumsokn

með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á verkefnastjóra starfsmannamála, olof@us.is

Öllum umsóknum verður svarað innan tveggja vikna frá því að umsóknarfrestur rennur út
Fullum trúnaði er gætt við meðhöndlun umsókna. Sjá nánar http://www.starfatorg.is  Fabien Bart-

hez hefur ákveðið að 
hætta að spila með 
Nantes í frönsku úr-
valsdeildinni þar sem 
hann er hræddur við 
reiða stuðningsmenn 
félagsins, sem eru ekki 
allt of ánægðir með að 
liðið er í botnsætinu. 

Það hefur verið mikið 
um mistök hjá þessum 
sköllótta og smávaxna 
markverði í síðustu 
leikjum Nantes. 

Eftir leikinn á laug-
ardag sátu fótboltabull-
ur fyrir kappanum, „Ég 
ætla ekki að spila aftur 
með Nantes. Fimm eða 
sex manna gengi sat fyrir 
mér. Ég þoli alveg að það 
sé púað og flautað á mig á 
meðan á leik stendur en 
þarna eru menn komnir 
yfir strikið,“ sagði Bart-
hez, sem afþakkaði sér-
staka öryggisgæslu svo 
að hann gæti klárað tíma-
bilið.

Hræddur við bull-
urnar í Nantes

 NBA-úrslitakeppnin 
hefur boðið upp á óvænt úrslit og 
stærsta fréttin er af hrakförum 
úrslitaliðanna frá því í fyrra. 

NBA-meisturum Miami Heat 
og liðinu með besta árangurinn í 
vetur, Dallas Mavericks, var spáð 
góðu gengi í úrslitakeppninni í ár 
og margur spekingurinn sá þau 
fyrir sér í lokaúrslitunum annað 
árið í röð. Chicago Bulls og Golden 
State Warriors höfðu ekki unnið 
úrslitaeinvígi í níu ár en höfðu 
eitthvað út á þessar spár að setja. 
Chicago sló Miami út 4-0 og Gold-
en State vantar aðeins einn sigur 
til þess að senda Dallas sömu leið. 

Meistaralið Miami Heat varð 
fyrstu NBA-meistararnir í 50 ár til 
þess að tapa öllum leikjum sínum í 
úrslitakeppninni árið eftir.  

„Það er ekki auðvelt þegar 
þú nærð ekki þínum markmið-
um. Þetta er ein versta upplifun í 
mínu lífi,“ sagði Pat Riley, þjálfari 
Miami, og þetta var heldur ekki 
auðvelt fyrir alla „gamlingjana“ 
í liðinu sem sáu jafnvel síðasta 
möguleikann á fleiri titlum renna 
út í sandinn. 

Sigurinn var hins vegar stór 
fyrir hið unga lið Chicago Bulls 
sem vann þarna sitt fyrsta úr-
slitaeinvígi síðan Michael Jordan 

kvaddi með sjötta meistaratitlin-
um á átta árum árið 1998. Scott 
Skiles, þjálfari Bulls, er búinn að 
setja saman athyglisvert lið sem 
fær næst að reyna sig gegn De-
troit Pistons sem vann sitt einvígi 
4-0 gegn Orlando Magic. 

Dallas Mavericks vann 67 leiki 
á tímabilinu og var með besta ár-
angur allra liða. En af aðeins 15 
töpum komu 3 þeirra á móti Gold-
en State Warriors sem eru að 
reynast meistaraefnunum lífs-
hættulegir. Golden State vann 
báða heimaleikina sína um helg-
ina og er komið 3-1 og Dallas verð-
ur að vinna þrjá leiki í röð, annars 
er liðið komið í sumarfrí. 

Vinni Golden State fjórða leik-
inn verður það aðeins þriðja liðið 
í sögunni sem kemur í 8. sæti inn 
í úrslitakeppnina og slær út liðið 
í 1. sæti. Denver Nuggets (1994) 
og New York Knicks (1999) afrek-
uðu það bæði en þá þurfti bara að 
vinna þrjá leiki. 

Baron Davis spilar frábær-
lega fyrir Golden State og fyrr-
um þjálfari Dallas, Don Nelson, 
veit greinilega um veikleika sinna 
fyrrum lærisveina því Warriors 
hefur nú unnið 8 af síðustu 9 leikj-
um sínum á móti Dallas. 

Miami og Dallas mætast ekki aftur í úrslitum NBA-
deildarinnar í ár. Miami er komið í sumarfrí. 

 Sammy Lee er tekinn við 
sem knattspyrnustjóri enska úr-
valsdeildarliðsins Bolton en Sam 
Allardyce hætti skyndilega með 
liðið eftir sjö og hálfs árs starf 
hjá Bolton. 

Lee hefur verið aðstoðarmaður 
Allardyce síðan í júní 2005. 

„Ég er mjög stoltur að fá þetta 
starf en ég er einnig þakklátur 
fyrir allt sem Sam kenndi mér. 
Bolton er í góðri stöðu og við 
ætlum að reyna að koma félaginu 
í Evrópukeppnina,“ sagði Lee.

Sammy Lee gerði garðinn 
frægan sem leikmaður og þjálf-
ari hjá Liverpool.

Sammy Lee í 
stað stóra Sam

 Úrslitaeinvígi deilda-
bikars kvenna hefst í Ásgarði í 
Garðabæ í kvöld þegar Íslands-
meistarar Stjörnunnar taka á móti 
Gróttu.

Þetta hafa verið tvö heitustu 
liðin á lokaspretti Íslandsmótsins.
Stjarnan hefur nú unnið sjö leiki 
í röð, vann undanúrslitaeinvígið 
gegn bikarmeisturum Hauka með 
samtals 22 mörkum þar sem liðið 
skoraði 36,5 mörk að meðaltali í 
leikjunum tveimur. 

Stjarnan getur orðið fyrsta og 
um leið eina Íslandsmeistaralið-
ið sem fylgir meistaratitlinum 
eftir með því að vinna deildabik-
arinn strax á eftir. Þetta er í síð-

asta skiptið sem keppnin fer fram 
á þessum tíma og öllum hinum 
þremur meistaraliðunum hefur 
mistekist að ná sér niður á jörð-
ina, þar af hafa karlaliðin ekki náð 

að vinna leik. 
Grótta er síðasta liðið sem náði 

stigi af Stjörnunni í 21-21 jafntefli 
liðanna 20. mars síðastliðinn. Liðin 
mættust þrisvar sinnum í vetur, 

Stjarnan vann tvo fyrstu leikina 
örugglega með sjö og sex mörk-
um en var síðan heppið að krækja 
í stig í síðasta leiknum. 

Gróttuliðið fékk aðeins 20 mörk 
að meðaltali á sig í tveimur sigr-
um á Val í undanúrslitaeinvíginu 
og hefur unnið fimm síðustu leiki 
sína. Gróttustelpurnar eiga aftur 
á móti ekki góðar minningar úr úr-
slitaleikjum á síðustu árum. 

Þær töpuðu 22-26 fyrir Hauk-
um í bikarúrslitunum í vetur, hafa 
tapað öllum fjórum bikarúrslita-
leikjum sínum með samtals 28 
mörkum, og töpuðu öllum þremur 
leikjum sínum þegar liðið fór í úr-
slit Íslandsmótsins 2000. 

Getur Grótta stoppað Stjörnuhraðlestina?





Of góð dagskrá í sumar



Debenhams í Smáralind er nýr samstarfsaðili Vildarkorts Icelandair
og Visa. Frá og með 1. maí fá handhafar Vildarkorts Icelandair og 
Visa, Vildarpunkta, í hvert skipti sem kortið er notað, þegar greitt er 
hjá Debenhams.

TVÖFALDIR PUNKTAR Í MAÍ
Við bjóðum Debenhams velkomið í hóp samstarfsfyrirtækja okkar
í verslun og þjónustu og vekjum sérstaka athygli á að í maí fá 
viðskiptavinir tvöfalda Vildarpunkta hjá Debenhams.
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„Þetta er skæruhernaður. Þeir 
loka okkur úti bara til að pirra 
okkur,“ segir Ingólfur Möller 
Jónsson leigubílstjóri.

Mikill leigubílaslagur er nú yf-
irstandandi í Hafnarfirði. Nýir 
eigendur hafa komið að rekstri 
BSH – Bifreiðastöð Hafnarfjarð-
ar en meirihluti þeirra leigu-
bílstjóra sem þar hafa starfað 
hyggjast ganga til liðs við nýja 
leigubílastöð sem nú er verið að 
stofna og á að heita Aðalstöðin 
BSH. Ingólfur heldur því fram að 
hinir nýju aðstandendur hafi, til 
að bregða fyrir þá fæti sem vilja 
fara, lokað aðstöðu sem leigubíl-
stjórar hjá BSH hafa haft lengi í 
verslunarmiðstöðinni Firði – sal-
ernis- og kaffiaðstöðu.

„Þetta er rakalaust kjaftæði,“ 
segir Einar Ágústsson, forstjóri 
BSH. Segir þetta algerlega ótengt 
því viðskiptastríði sem nú er í 
uppsiglingu í tengslum við leigu-
bílaakstur í Hafnarfirði og ná-
grenni.

„Nýverið var alvarleg árás á 
leigubílstjóra BSH og hér var 
þjófnaður í vikunni. Við erum að 
setja upp öryggismyndavélar 
og fara yfir öll öryggismál. 
Þess vegna er lokað.“

Forsaga málsins er sú að 
fyrir um ári sameinuðust 
leigubílastöðvar í Hafn-
arfirði og Aðalbílar á 
Suðurnesjum. Hinn 
1. mars komu nýir 
eigendur að málum 
með Einar Ágústs-
son í fararbroddi. 
Samskiptin hafa 
verið með þeim 
hætti að sögn Ing-
ólfs að meirihluti 
bílstjóra hyggst 
ganga til liðs við 
nýja leigubílastöð 
sem ber heitið 
Aðalstöðin BSH. 

„Leigubíl-

stjórar hafa ekkert haft um þessi 
eigendaskipti að segja né koma 
að málum. Þeir vilja ekki starfa 
fyrir viðkomandi. Þar eru aðrar 

áherslur. Níutíu prósent ætla 
að ganga til liðs við Aðalstöð-
ina BSH en þar er símanúmer-
ið 520 1212,“ segir Ingólfur en 

hann er formaður Fylkis, fé-
lags sem bílstjórar hinnar 

nýju stöðvar hafa stofn-
að.

Einar segir það allt 
annað mál en telur 
skrýtið að menn skuli 
vilja ganga til liðs við 
fyrirtæki sem heit-
ir einnig BSH. Hann 
segir að það mál sé 

uppi á borðum hjá samkeppnis-
yfirvöldum og fjölmörgum stofn-
unum öðrum sem eru að skoða 
það mál.

„Það er ólíklegt að fyrirtæki 
geti nefnt sig BSH eins og þeir 
ætla að gera. Við munum verða 
með næga bíla til að sinna þessu 
svæði. Við erum alvöru fyrirtæk-
ið,“ segir Einar og telur skrýtið að 
nú stefni í viðskiptastríð á leigu-
bílamarkaði í ljósi þess að stór-
felldur taprekstur hefur verið á 
BSH að undanförnu.

„Meira en skrýtið, það er stór-
furðulegt. Rekstrargrundvöllur 
er enginn og allir samningar, til 
dæmis Hafnarfjarðarbæjar og 
álversins, eru við BSH. Þótt þeir 
kalli fyrirtækið sitt Aðalstöðin 
BSH verða þeir ekki BSH við það. 
Þetta er erfiður og lokaður mark-
aður. Ég vona bara að neytendur 
njóti góðs af – það skyldi þó aldrei 
vera.“

„Það eru margir staðir. Til 
dæmis Kringlukráin, hún er 
með fínan matseðil.“

Þrír Íslendingar eru á þúsund 
manna lista yfir ríkasta fólk Bret-
lands sem breska blaðið Sun-day 
Times birtir. Björgólfur Thor Björ-
gólfsson hækkar um níu sæti á list-

anum, fer úr því 32. 
yfir í það 23. Eign-
ir auðkýfings-
ins eru metnar 
á  yfir tvo millj-
arða punda, eða 
256 milljarða ís-
lenskra króna. 

Þeir Ágúst og Lýður Guðmundssyn-
ir í Bakkavör taka stórt stökk upp á 
við, fara úr 102. sæti upp í 53. sæti 
en bræðurnir eru metnir á rúman 
milljarð punda, eða 150 milljarða 
íslenskra króna. 

Það gefur kannski ágætis mynd 
af góðu gengi íslenskra 
fjárfesta á Bretlandi að 
knattspyrnukappar á
borð við Michael 
Owen og Wayne 
Rooney komast ekki 
með tærnar þar sem Ís-
lendingarnir þrír hafa 
hælana, Owen er metinn 
á rúma fjóra milljarða ís-
lenskra króna en Rooney 
og kona hans, Coleen, eru 

ekki metin „nema“ á rúma þrjá.
Íslendingarnir skjóta nokkr-

um þekktum breskum nöfnum úr 
afþreyingariðnaðinum ref fyrir 
rass. Skilnaður sir Pauls McCartn-
ey virðist fara illa í budduna því 

hann hrapar niður listann, 
fer úr 65. sæti í 102. sætið 
en eignir hans eru metnar á 
99 milljarða íslenskra króna 

og leikarar á borð við Sean 
Connery og sir Anthony 
Hopkins rétt skríða inn 
á þennan þúsund manna 
lista. Skapari Harrys 

Potter, rithöfundurinn J.K Rowling, 
vermir síðan 136. sæti listans. 

Það er indverski stálkonungur-
inn Laksmi Mittal sem heldur efsta 
sætinu eins og undanfarin ár en fast 
á hæla hans kemur hinn
rússneski eig-
andi Chel-
sea, Roman 
Abramov-
itsj.

Íslenskir auðmenn klifra upp listann

Þeir áhorfendur Skjás eins sem 
ætluðu að horfa á upptöku af út-
gáfutónleikum Silvíu Nætur á 
Nasa síðastliðið föstudagskvöld 
urðu að bíða fyrir framan sjón-
varpið í fimmtán mínútur. 

Þessi seinkun átti sér þó eðli-
lega skýringu því laganna verð-
ir þurftu að hafa afskipti af Ág-
ústu Evu Erlendsdóttur sem alla 
jafna bregður sér í líki dívunn-
ar frægu. „Ég var á leiðinni upp 
á Skjá einn með upptökuna fimm 
mínútum fyrir útsendingu en 
var þá stöðvuð af lögreglunni,“ 
segir Ágústa en hún ók á óskoð-
uðum bíl Silvíu Nætur-hópsins 
sem leikkonan lýsir sem ryðdalli. 
„Þrátt fyrir ýmsar málamiðlun-
artilraunir hjá mér hlustuðu þeir 
ekkert á það heldur gerðu bara 

sitt og klipptu númerin af,“ segir 
Ágústa sem var þó öll hin róleg-
asta meðan á þessu stóð þrátt 
fyrir að vera orðin alltof sein í út-
sendingu. „Þeir keyrðu mig síðan 
upp á Skjá einn þar sem ég kom 
spólunni til skila,“ útskýrir Ág-
ústa sem hafði þó bara gott eitt 
að segja af viðskiptum sínum við 
lögregluna og fannst henni lög-
regluþjónarnir vera bæði vina-
legir og kurteisir.

Plata Silvíu Nætur, Goldmine, 
hefur verið að skríða upp vin-
sældalistann að undanförnu og 
náði í síðustu viku toppsætinu á 
íslenska listanum. Ágústa Eva 
er að vonum ánægð með það. 
„Já, þetta hækkar og hækkar og 
fólk virðist alveg vera að kaupa 
þetta,“ sagði söngkonan.

Númerin klippt af bíl Ágústu Evu
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Fáar ef nokkrar afhafnir ást-
fanginna para eru jafn hallær-

islegar og giftingar. Það var ekki 
hægt að sannfærast um annað 
en sannindi þessarar fullyrðing-
ar hér um árið, þegar brúðkaups-
tryllingur skók landann og enginn 
gat gengið í hjónaband með sæmd 
nema því væri sjónvarpað á frí-
stöð.

góðvinkona mín sendi 
mér kort sem ein virtasta aug-
lýsingastofa landsins hafði verið 
fengin til að hanna og bauð mér 
að koma í brúðkaup sitt setti mig 
hljóða. Ég hugsaði með mér hvern-
ig gat staðið á því að þessi fallega 
og greinda stúlka gat látið plata 
sig út í svona vitleysu. Niðurstað-
an sem ég ákvað að reyna kom-
ast niður á var að ég væri hégóm-
leg manneskja. Broddborgaraleg 
hugsun mín bæri vott um sýndar-
mennsku meðaljónsins og þyrfti 
að kæfa niður, með hörku.

brúðkaupið mætti ég því með eins 
galopnum huga og mér var fram-
ast unnt. Ég fékk strax ónotatil-
finngu þegar brúðarvalsinn hófst 
og vinkonan gekk inn í stingandi 
hvítum kjól úr gerviefnum líkast-
an rjómatertu. Lögin sem sung-
in voru á ensku af einum þekkt-
asta söngvara þjóðarinnar smugu í 
gegnum merg og bein. Kjánahroll-
urinn gagntók mig þegar æstur 
lýður henti hrísgrjónum yfir ný-
gifta parið sem hljóp inn í hvíta 
limósínu í íslensku slabbi, með 
pálmatré í huganum. 

ágæta vinkona mín er nú 
skilin. Minningin held ég að henni 
þyki verri en mér. Við höfum samt 
ekki rætt um þetta upphátt enn. 
Fyrirlitningin á athöfninni hefur 
vaxið eins og mygla í huga mér.

hefur nú aftur 
komist í hámæli. Ástæðan er ekki 
sjónvarpsþáttur heldur að nokkr-
um prestum þykir rangt að homm-
ar og lesbíur eigist frammi fyrir 
guði. Í sjálfu sér hef ég ótrúlega 
takmarkaðan skilning á því hvers 
vegna einhver vill játa ást sína í 
kirkju en furða mig nú samt að það 
sé valið að fara bókstaflega eftir 
þessu atriði fremur en einhverju 
öðru sem nefnt er í Biblíunni. 

er svo sem alveg sama þótt 
fólk troði inn upplifunum sínum úr 
amerískum bíómyndum inn í kirkj-
una eða hjónabönd sín. Mér þætti 
samt betra ef það sleppti því og 
eðlilegra að kirkjunnarmenn reyni 
að losa athöfnina við slíka gervi-
mennsku. Fátt er fallegra en tvær 
manneskjur sem raunverulega 
vilja eyða ævinni saman og deila 
þeirri sameiginlegu ábyrgð sem 
hversdagleikinn býður. Það þyrfti 
að skerpa á því atriði í tengslum 
við hjónabandið. 

hversdagsleikinn með öllu 
því yndislega sem rómantískar 
bíómyndir segja ekki frá. 

Í rjómatertukjól 
undir pálmatré
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