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BURT MEÐ ÓRÉTTLÁTT
KVÓTAKERFI 

 Flestir, eða 36,5 
prósent, vilja nú áframhaldandi 
ríkisstjórnarsamstarf Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks eftir 
næstu kosningar, samkvæmt nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins. 
Stuðningur við áframhaldandi 
ríkisstjórnarsamstarf eykst frá 
síðustu könnun blaðsins hinn 21. 
apríl þegar 28,3 prósent vildu 
áframhaldandi ríkisstjórn þessara 
tveggja flokka. Tæplega 87 pró-
sent framsóknarmanna og um 66 
prósent sjálfstæðismanna segjast 
styðja slíka stjórn. 

20,3 prósent segjast nú vilja 
tveggja flokka stjórn Samfylking-
ar og Vinstri grænna. Það er nán-
ast sama hlutfall og í síðustu könn-
un blaðsins, þegar 21,2 prósent 
studdu slíka stjórn. 45,6 prósent 
stuðningsfólks Samfylkingar 
styðja stjórn Samfylkingar og 
Vinstri grænna, en 53,3 prósent 
stuðningsfólks Vinstri grænna. 

Tæplega fjórðungur vill stjórn 
Sjálfstæðisflokks við annað hvort 
Samfylkingu eða Vinstri græn. 
14,5 prósent vilja tveggja flokka 
stjórn Sjálfstæðisflokks og Sam-

fylkingar en 9,3 prósent vilja 
tveggja flokka stjórn Sjálfstæðis-
flokks og Vinstri grænna. 

Þeim fjölgar lítillega sem vilja nú 
að núverandi ríkisstjórnarflokkar 
myndi ríkisstjórn. Nú segjast 8 pró-
sent vilja að Frjálslyndi flokkurinn, 
Samfylking og Vinstri græn myndi 
ríkisstjórn, en í síðustu könnun 
blaðsins voru það 4,8 prósent. 

Hringt var í 1.600 kjósendur á 
kosningaaldri laugardaginn 5. maí 
og skiptust svarendur jafnt eftir 
kyni. 61,1 prósent tók afstöðu til 
spurningarinnar.

Rúmlega þriðjungur 
vill stjórnina áfram
Rúmlega tuttugu prósent vilja nú að ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna 
taki við eftir kosningar. Tæplega fimmtán prósent vilja stjórn Samfylkingar og 
Sjálfstæðisflokks. Níu prósent vilja stjórn Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. 

Hitti bjargvætt sinn í 
Skotlandi

Einstök hönnun 
úti og inni

fasteignirMest lesna fasteignablað landsins
7. MAÍ 2007

Hjá Remax á Garðatorgi er til sölu einnar hæðar einbýlishús með inn-byggðum bílskúr og stórum palli á Völlunum í Hafnarfirði. 

H úsið er að mestu steinað og klætt með harðviði að utanverðu. Þaðstendur við Fjóluvelli og er í göngu-
færi við skóla og leikskóla. Innréttingar eru
allar sérsmíðaðar og blöndunartæki í eld-
húsi og baðherbergjum eru innbyggð. Gólf-

efni og flísar á baðherbergisveggjum eru
náttúrusteinn og hiti er í gólfi í öllu húsinu 
með þráðlausri hitastýringu. Innihurðir eru
innfelldar.

Í eldhúsinu er gott skápapláss, stór eyja
með granítborðplötu og sæti fyrir fjóra.
Einnig vönduð stáltæki og span helluborð
sem háfur er yfir.

Stofa og borðstofa eru bjartar og rúmgóð-
ar og gluggar eru háir. Gert er ráð fyrir arni.
Innbyggðar hillur eru í stofunni og t igangar á ól

í húsinu. Bæði eru flísalögð í hólf og gólf 
með fallegum innréttingum, upphengdum
salernum og vönduðum blöndunartækjum.
Á aðalsnyrtingunni er stórt nuddbaðkar og 
á gestasalerninu er sturta. Inni af rúmgóðu
hjónaherbergi er fataherbergi og barnaher-
bergin eru þrjú með sérsmíðuðum skápum.

Úr þvottahúsi er útgengt í garðinn og
gengið er í bílskúrinn úr forstofu Milli
loft er í bílskú

Einstök hönnun úti og inni

Fjóluvellir 3 er fallegt hús með 80 fermetra sólpalli.

Forseti Íslands, Ólafur 
Ragnar Grímsson, var fluttur með 
þyrlu Landhelgisgæslunnar á 
Borgarspítalann í gær vegna veik-
inda. Forsetinn var staddur á 
Búðum á Snæfellsnesi þegar hann 
veiktist.

Að sögn Örnólfs Thorssonar for-
setaritara eru veikindi forsetans 
ekki alvarleg. „Ólafur fann fyrir 
sterkum þreytueinkennum í gær-
morgun og því var kallað eftir 
lækni frá Ólafsvík. Það var mat 

læknisins að rétt væri að flytja for-
setann til frekari rannsókna á 
Landspítala – háskólasjúkrahús og 
læknirinn óskaði eftir aðstoð 
þyrlunnar,“ segir Örnólfur.

Þyrlan kom með forsetann til 
Reykjavíkur um klukkan 15.30 og 
gekkst hann undir fjölmargar 
rannsóknir í gær. Örnólfur sagði í 
samtali við Fréttablaðið í gær að 
rannsóknirnar hefðu ekki leitt 
neitt alvarlegt í ljós og að læknar 
teldu forsetann vera við góða 

heilsu. Gert var ráð fyrir hann 
fengi að fara heim fyrir hádegi í 
dag.

Forsetahjónin voru í Stykkis-
hólmi á laugardag vegna opnunar 
vatnasafns í bænum. Að því loknu 
sóttu þau veislu hjá Hreiðari Má 
Sigurðssyni, forstjóra Kaupþings, 
sem haldin var í tilefni opnunar-
innar. Forsetahjónin gistu svo á 
Hótel Búðum og þar var forsetinn 
staddur í gærmorgun þegar hann 
kenndi sér meins.

 Kosið verður til 
Alþingis á laugardag, eftir fimm 
daga. Fréttablaðið birtir frá 
deginum í dag fram á föstudag 
skilaboð dagsins til kjósenda frá 
formönnum stjórnmálaflokkanna. 
Lesendur geta því dag hvern 
fylgst með því hvað efst er á 
baugi að mati formannanna.

Í dag hvetur Geir H. Haarde 
kjósendur til að sofna ekki á 
verðinum þrátt fyrir gott gengi 
Sjálfstæðisflokksins í skoðana-
könnunum en Jón Sigurðsson segir 
útkomu Framsóknarflokksins í 
könnunum óviðunandi. Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir segir tækifæri 
vera til breytinga á laugardaginn
og í sama streng tekur Steingrím-
ur J. Sigfússon. Guðjón Arnar 
Kristjánsson gerir kvótakerfið að 
umræðuefni og Ómar Ragnarsson 
telur brýnt að færa skattleysis-
mörkin til jafns við það sem var 
við valdatöku núverandi stjórnar-
flokka. -

Skilaboð dagsins

Allt ætlaði af göflum að 
ganga á bar í St. Helens í 
Englandi á föstudag þegar hópur 
stæðilegra slökkviliðsmanna 
mætti á staðinn til að slökkva eld 
sem kominn var upp í húsinu. 
Kvenkyns gestir staðarins, sem 
ekki höfðu hugmynd um eldinn, 
tóku einkennisklæddum gestun-
um fagnandi, enda stóðu þeir í 
þeirri trú að þarna væru 
fatafellur á ferð og hrópuðu 
klúra frasa að slökkviliðsmönn-
unum.

„Það héldu allir að við værum 
komnir til að bera okkur, sem við 
vorum ekki,“ sagði vaktstjórinn.

Eldurinn hafði komið upp í
búningsherbergi alvöru fatafella, 
og kviknaði út frá kveikjara-
bensíni sem notað var í einu 
strípiatriðinu. Einn meiddist 
lítillega í eldinum. 

Komu ekki til 
að fækka fötum

Hægrimaðurinn
Nicolas Sarkozy sigraði sósíalist-
ann Ségolène Royal í seinni 
umferð forsetakosninganna í 
Frakklandi sem fram fór í gær.

Sarkozy hlaut 53 prósent 
atkvæða og Royal 47 prósent, 
sem er meiri munur en síðustu 
skoðanakannanir gáfu vísbend-
ingu um. Um 85 prósent kjósenda 
mættu á kjörstað, sem er 
metþátttaka.

Vænta má áherslubreytinga í 
innanríkis- og utanríkisstefnu 
Frakklands með nýjum forseta að 
mati Eiríks Bergmann Einarsson-
ar, forstöðumanns Evrópufræða-
seturs Háskólans á Bifröst.

Lögregla beitti táragasi á hóp 
mótmælenda sem hrópuðu 
slagorð gegn Sarkozy við 
Bastilluna í París í gærkvöldi 
eftir að úrslit voru ljós.

Sarkozy nýr for-
seti Frakklands



Flak farþegaflugvél-
arinnar sem hrapaði í skóglendi í 
Kamerún á laugardag fannst í 
gær nærri bænum Mvengue. 
Ekki hafa verið gefnar neinar 
upplýsingar um það hvort 
einhver farþeganna 114 sem í 
vélinni voru hafi lifað af. Ekki 
hefur heldur verið greint frá 
ástandi flaksins.

Leitarsvæðið er mjög erfitt 
yfirferðar vegna þess hve þéttur 
skógurinn er, auk þess sem 
úrhellisrigning og þoka hefur 
gert leitarmönnum erfitt fyrir. 
Flugvélin var á leið til Nairóbí í 
Kenía frá Douala, höfuðborg 
Kamerúns, þegar hún fórst. 

Ekkert uppgefið 
um eftirlifendur

Rannsókn á hneyksl-
ismáli tengdu Paul Wolfowitz, 
forstjóra Alþjóðabankans, varð 
til þess að hætt var við fund hans 
og ráðherra Norðurlanda og 
Eystrasaltsríkja, sem fara átti 
fram hérlendis á föstudaginn var. 
Það kom í hlut Valgerðar Sverris-
dóttur utanríkisráðherra að til-
kynna Wolfowitz bréfleiðis að 
ekki væri óskað eftir fundinum 
að sinni.

Wolfowitz beitti áhrifum sínum 
til að ástkona hans, sem einnig er 
starfsmaður bankans, fengi 
stöðu- og launahækkun eftir að 
hún var færð til í starfi, en það 
var gert til að koma í veg fyrir 

hagsmuna-
árekstra eftir 
að hann tók við 
sem forstjóri.

Fundurinn
sem halda átti 
hér er árlegur 
fundur með 
ráðherrum þró-
unarmála í því 
kjördæmi á 

starfssvæði bankans sem inni-
heldur Norðurlöndin og Eystra-
saltsríkin. Valgerður segir það 
hafa verið samhljóða ákvörðun 
ráðherranna að fresta fundinum. 
„Það er í gangi rannsókn á vegum 
bankaráðsins sem snýst um það 

hvort hann hafi 
brotið af sér og 
við höfðum 
áhyggjur af 
stöðu mála í 
bankanum. Það 
er reiknað með 
niðurstöðu á 
þriðjudaginn
og þangað til 
vil ég ekkert 
segja mikið 

meira um þetta.“ Valgerður vill 
ekki fullyrða að af fundinum 
verði, komist nefndin að þeirri 
niðurstöðu að Wolfowitz hafi ekki 
brotið af sér. 

Fundi með Wolfowitz hafnað

 Hægrimaðurinn 
Nicolas Sarkozy er forseti Frakk-
lands eftir sigur á sósíalistanum 
Ségolène Royal í kosningunum í 
gær.

Sarkozy hlaut 57 prósent 
atkvæða og sigraði andstæðing 
sinn með sex prósenta mun, sem 
er heldur meira en síðustu skoð-
anakannanir fyrir kosningar höfðu 
spáð. Um 85 prósent kjósenda 
mættu á kjörstað, sem er metþátt-
taka.

„Franska þjóðin hefur kosið 
breytingar,“ sagði Sarkozy í sigur-
ræðu sinni fyrir framan hundruð 
stuðningsmanna sinna sem fögn-
uðu ákaft. Sarkozy sagði kjósend-
ur hafa kosið að „snúa baki við 
hugmyndum, venjum og hegðun 
fortíðar,“ og hét hann því að verða 
„forseti allra Frakka“. Sarkozy 
tekur við forsetaembættinu af 
hægrimanninum Jacques Chirac, 
sem hefur verið forseti undanfar-
in tólf ár.

Royal viðurkenndi ósigur sinn 
nokkrum mínútum eftir að kjör-
stöðum var lokað. „Ég lagði allt 
mitt af mörkum og mun halda því 
áfram,“ sagði hún stuðningsmönn-
um sínum. „Atburðarás er hafin 
sem ekki mun stöðvast.“

Sarkozy vék meðal annars að 
utanríkismálum í sigurræðu sinni 
og sagði að Bandaríkin gætu reitt 
sig á vináttu Frakka en bætti við 
að í vináttu fælist að vinir gætu 
haft ólíkar skoðanir. Hann hvatti 
Bandaríkin til þess að taka forystu 
í baráttu gegn loftslagsbreyting-
um og sagði að loftslagsmál yrðu í 
forgangi í Frakklandi. 

Lögreglan var með sérstakan 
viðbúnað í gærkvöldi vegna hugs-
anlegra mótmæla og mögulegra 
óeirða. Lögreglan beitti táragasi á 
hóp andstæðinga Sarkozys sem 
mótmæltu kjöri hans við Bastill-
una í París. Mótmælendur köstuðu 
flöskum og steinum í lögreglu. 

Sarkozy forseti Frakklands
Hægrimaðurinn Nicolas Sarkozy var í gær kjörinn forseti Frakklands og tekur hann við af hægrimannin-
um Jacques Chirac sem hefur verið forseti undanfarin tólf ár. Sósíalistinn Ségolène Royal beið lægri hlut.

Guðmundur, er baráttusöngur-
inn að koma stöðunni í lag?

Enginn lögformlegur 
úttektaraðili fer yfir öryggisbún-
að sundstaða hér á landi. Svæðið í 
Sundlaug Kópavogs, þar sem 
fimmtán ára drengur fannst 
meðvitundarlaus á dögunum, var 
utan sjónsviðs eftirlitsmyndavéla.

Jón Júlíusson, íþróttafulltrúi 
Kópavogsbæjar, segir að yfir-
borðsmyndavélar við sundlaugina 
dekki ekki allt sundlaugarsvæðið 
og svæðið þar sem drengurinn 
fannst hafi ekki verið skilgreint 
sem hættusvæði. Hann segir að 
sex eftirlitsmyndavélar sýni 
myndir af allri lauginni undir 
vatnsyfirborðinu en þær séu ekki 
tengdar við upptökutæki. 

„Í kjölfar slyssins verður 
kannað hvort hægt er að efla 
eftirlit enn frekar,“ segir Jón. 
Hann segir að ef til vill sé tilefni 
til að koma á fót einhvers konar 
lögformlegu eftirliti sem tekur út 
öryggi á sundstöðum.

Drengurinn liggur enn þungt 
haldinn á gjörgæsludeild.

Engin lög-
formleg úttekt

 Hin mikla kjörsókn er 
það sem Eiríkur Bergmann Ein-
arsson, forstöðumaður Evrópu-
fræðaseturs Háskólans á Bifröst, 
telur merkilegast við forseta-
kosningarnar. „Þetta er vísbend-
ing um að kjörsókn sé að aukast 
almennt á Vesturlöndum. Eftir 
langt tímabil þar sem kjörsókn 
hefur smám saman verið að 
minnka undanfarna áratugi virð-
ist áhugi á lýðræðislegum kosn-
ingum vera að aukast á ný.“

Eiríkur segir kjör Sarkozy geta 
haft í för með sér áherslubreyt-
ingar, bæði innanlands og ekki 
síður í alþjóðapólitík. „Sarkozy 
hefur haldið fram nokkuð afger-
andi sjónarmiðum um umbætur í 
efnahagskerfinu sem ýmsar 
klassískar velferðarþjóðir hafa 
gengið í gegnum, eins og að auka 
sveigjanleika á vinnumarkaði og 

auka rétt atvinnurekenda til að 
segja upp fólki. Þessar breyting-
ar hafa ekki náð til Frakklands. 
Sarkozy hefur farið fram í sinni 
kosningabaráttu með slíka stefnu 
þannig að við ættum nú að fara 
að sjá hægrisinnaðri og markaðs-
sinnaðri lausnir.“

Sterk hefð er fyrir mótmælum 
og verkalýðsfélögum í Frakk-
landi og segir Eiríkur mikil 
félagsleg réttindi hafa að ein-
hverju leyti komið niður á sveigj-

anleika í atvinnulífinu. Spurður 
hvort Sarkozy nái betur að standa 
gegn þessari sterku hefð en 
fyrrirrennari sinn segir Eiríkur 
erfitt um það að spá. „Hann hefur 
þó mikla reynslu sem innanríkis-
ráðherra þar sem hann sýndi að 
hann gat tekið óvinsælar og erf-
iðar ákvarðanir, sem er vísbend-
ing um að hann muni ekkert gefa 
eftir.“

Eiríkur segir Sarkozy ganga 
gegn hefðbundinni utanríkis-
pólitík í Frakklandi. „Frakkar 
hafa verið helstu talsmenn þess 
að Evrópa sé mótvægi við Banda-
ríkin og talað fyrir meginlands-
samstarfi í Evrópu. Sarkozy er 
mikill fylgismaður náins sam-
starfs við Bandaríkin en í mörg 
ár hefur verið stirt samband þar 
á milli. Þarna gætum við því séð 
breytingu.“

Mikil kjörsókn merkilegust

Ólafur Hr. Sigurðs-
son, bæjarstjóri á Seyðisfirði, 
mun í dag afhenda fulltrúum 
allra framboða í Norðausturkjör-
dæmi undirskriftalista fyrir 
hönd Seyðfirðinga þar sem 
skorað er á frambjóðendur að 
gera jarðgöng á Mið-Austurlandi 
að veruleika á næsta kjörtíma-
bili.

Fyrir helgi höfðu safnast á 
fimmta hundrað undirskriftir, en 
endanlegur fjöldi undirskrifta 
liggur ekki fyrir. Ráðist var í 
söfnunina að undirlagi bæjarbúa.

Frambjóðendur af öllum 
listum hafa tilkynnt að þeir muni 
veita undirskriftalistunum 
viðtöku.

Vilja jarðgöng á 
Mið-Austurland



» Kaupmáttur, hagur heimilanna, hefur vaxið um 
75% frá 1994

» Erlendar skuldir ríkissjóðs hafa verið greiddar upp

» Skattar hafa verið lækkaðir á einstaklinga og fyrirtæki

» Háskólanemum hefur fjölgað úr um 7.500 í um 
17.000 á síðustu tólf árum

» Atvinnuleysi sem áður var mikið vandamál er nú 
svo að segja óþekkt

» Opinber framlög til heilbrigðismála hafa verið 
stóraukin og eru nú með þeim hæstu í heiminum

» Ísland er komið í 2. sæti á lista Sameinuðu þjóðanna
yfir þau lönd þar sem lífskjör eru best í heiminum 

Þegar öllu er á botninn hvolft er

traust efnahagsstjórn
stærsta velferðarmálið 

Nýir tímar - á traustum grunniNýir tímar - á traustum grunni

 xd.is



Tæplega tveir af 
hverjum þremur, eða 64,5 pró-
sent, vilja nú að Sjálfstæðisflokk-
urinn eigi aðild að ríkisstjórn 
eftir kosningar. Þetta er sama 
hlutfall og var hinn 21. apríl í 
könnun Fréttablaðsins. Fylgi við 
Sjálfstæðisflokk í ríkisstjórn 
umfram fylgi flokksins sam-
kvæmt nýjustu könnun Frétta-
blaðsins sem birt var í gær er 
22,0 prósentustig. 

Tveir þriðju stuðningsmanna 
Sjálfstæðisflokksins vilja að 
flokkurinn myndi áframhaldandi 
stjórn með Framsóknarflokkn-
um, sem er nokkuð fleira en í síð-
ustu könnun blaðsins þegar tæpur 
helmingur þeirra vildi slíka 
stjórn. Þá vilja 15,4 prósent sjálf-
stæðismanna tveggja flokka 
stjórn með Samfylkingu, en 10,4 
prósent vilja stjórn með Vinstri 
grænum.

Þá segist tæpur helmingur, eða 
48,7 prósent, nú vilja að Samfylk-
ing eigi aðild að ríkisstjórn, 
aðeins fleiri en í síðustu könnun 
blaðsins, þegar 45,3 prósent vildu 
að Samfylking ætti aðild að ríkis-
stjórn. Fylgi við að flokkurinn 
eigi aðild að ríkisstjórn, umfram 
fylgi við flokkinn, er 24,7 pró-
sentustig.

Tæpur helmingur stuðnings-
fólks flokksins, eða 45,6 prósent, 
vill að Samfylking myndi tveggja 
flokka stjórn með Vinstri græn-
um, sem er aðeins minna hlutfall 
en í síðustu könnun blaðsins. Hins 
vegar vill fleira samfylkingar-
fólk nú en í síðustu könnun blaðs-
ins mynda ríkisstjórn með Sjálf-
stæðisflokknum, eða 30,4 prósent 
þeirra. Tæp ellefu prósent vilja 
að núverandi stjórnarandstöðu-
flokkar myndi þriggja flokka 
ríkisstjórn.

Aðeins færri vilja nú að Vinstri 
græn eigi aðild að ríkisstjórn 

heldur en í síðustu könnun blaðs-
ins. Nú segjast 41,6 prósent vilja 
að Vinstri græn eigi aðild að ríkis-
stjórn, sem er 3,5 prósentustigum 
minna en í síðustu könnun Frétta-
blaðsins. 25,6 prósentustigum 
fleiri vilja að Vinstri græn eigi 
aðild að ríkisstjórn en vilja kjósa 
flokkinn.

Líkt og í síðustu könnun blaðs-
ins vill flest stuðningsfólk Vinstri 
grænna að flokkurinn myndi ríkis-
stjórn með Samfylkingu, eða 53,3 
prósent. Fjórðungur þeirra vill 
hins vegar ríkisstjórn með Sjálf-
stæðisflokknum og þrettán pró-
sent vilja þriggja flokka stjórn 
núverandi stjórnarandstöðu-
flokka.

Þeim sem vilja að Framsóknar-
flokkur eigi aðild að ríkisstjórn 
fjölgar hins vegar nokkuð. Þann 
21. apríl sögðust 31,5 prósent vilja 
að Framsókn ætti aðild að ríkis-
stjórn, en nú segjast 40,7 prósent 
vilja að flokkurinn eigi aðild að 
stjórn. 31,2 prósentustigum fleiri 

vilja að flokkurinn eigi aðild að 
ríkisstjórn en vilja kjósa flokk-
inn.

Eins og áður vill mikill meiri-
hluti stuðningsmanna Framsókn-
arflokksins að núverandi stjórn-
arsamstarf haldi áfram, eða 86,5 
prósent. Tæplega þrjú prósent 
vilja að flokkurinn eigi ekki aðild 
að ríkisstjórn eftir kosningar. 

Stuðningur við að Frjálslyndi 
flokkurinn eða Íslandshreyfingin 
eigi aðild að ríkisstjórn er lítill 
umfram stuðning við hvorn flokk. 
Reyndar eru aðeins færri sem 
vilja að Íslandshreyfingin eigi 
aðild að ríkisstjórn en segjast 
myndu kjósa flokkinn. 

11,3 prósent vilja ríkisstjórn 
með aðild Frjálslynda flokksins, 
rúmum fjórum prósentustigum 
fleiri en í könnun blaðsins í apríl. 

Tæplega helmingur stuðnings-
fólks Frjálslynda flokksins vill að 
flokkurinn verði í þriggja flokka 
ríkisstjórnarsamstarfi með 
stjórnarandstöðunni. Tæplega 19 

prósent vilja hins vegar ekki að 
Frjálslyndi flokkurinn eigi aðild 
að ríkisstjórn eftir kosningar. 

Þá segjast 1,9 prósent vilja að 
Íslandshreyfingin eigi aðild að 
ríkisstjórn og skiptast stuðnings-
menn hreyfingarinnar nokkuð 
jafnt eftir því hvort þeir vilja 
ríkisstjórn til hægri eða vinstri. 

Ef litið er til þeirra sem ekki 
gefa upp hvaða flokk þeir myndu 
kjósa, eru langflestir af þeim 
óvissir um hvaða flokka þeir vilja 
í ríkisstjórn, því ber að taka þær 
tölur með fyrirvara. Ef litið er til 
þeirra sem þó gefa upp hvers 
konar ríkisstjórnarmynstur þeir 
vilja, kemur upp aðeins öðruvísi 
mynd en af heildinni. Minna hlut-
fall óákveðinna en af heildinni vill 
ríkisstjórn með aðild Sjálfstæðis-
flokks, Framsóknarflokks og 
Vinstri grænna. Aðeins hærra 
hlutfall þeirra vill ríkisstjórn með 
aðild Frjálslyndra og Samfylking-
ar. 

Ef litið er til einstaka ríkis-
stjórnarmynsturs vilja nú, sem 
áður, flestir áframhaldandi sam-
starf Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks, eða 36,7 prósent. 
Stuðningur við ríkisstjórn Sam-
fylkingar og Vinstri grænna 
stendur nokkuð í stað og segjast 
nú 20,3 prósent vilja að slík stjórn 
taki við af núverandi ríkisstjórn. 
Þá eykst eilítið stuðningur við rík-
isstjórn núverandi stjórnarand-
stöðu. Tæp fimm prósent vildu 
slíka stjórn í síðustu könnun blaðs-
ins en átta prósent segjast vilja 
slíka stjórn nú. Þá dalar stuðning-
ur við ríkisstjórn Sjálfstæðis-
flokks og Vinstri grænna og segj-
ast nú 9,3 prósent vilja slíka stjórn 
eftir kosningar. Stuðningur við 
stjórn Sjálfstæðisflokks og Sam-
fylkingar eykst hins vegar og 
vilja nú 14,5 prósent slíka ríkis-
stjórn.

Fleiri vilja Framsókn í stjórn
Um 40 prósent vilja nú að Framsókn verði í ríkisstjórn, sem er níu prósentustigum meira en í síðustu 
könnun blaðsins. Fleiri vilja einnig nú að Samfylking og Frjálslyndir eigi aðild að stjórn. Færri vilja hins 
vegar að Vinstri græn eigi aðild að ríkisstjórn. Stuðningur við Sjálfstæðisflokk í ríkisstjórn stendur í stað.

Tyrkneskir stjórnarandstöðuþing-
menn komu í annað sinn í veg fyrir að Abdullah 
Gül utanríkisráðherra yrði kjörinn forseti 
Tyrklands á tyrkneska þinginu í gær þegar þeir 
sniðgengu þingfund. Tvo þriðju hluta greiddra 
atkvæða þingmanna þarf til að atkvæðagreiðsl-
an teljist gild. Í kjölfarið lýsti Gül yfir að hann 
drægi framboð sitt til baka.

Gül, sem var eini forsetaframbjóðandinn, til-
heyrir stjórnarflokki Tyrklands sem á rætur í 
íslam. Hin öfluga andstaða sem hefur verið við 
framboð hans snýr að ótta fólks við að trúar-
brögð fari í auknum mæli að hafa áhrif á stjórn-
mál í Tyrklandi. Mikið er lagt upp úr því að 
aðskilja trúmál og stjórnmál í Tyrklandi. Dóms-
valdið og herinn hafa staðið vörð um þessa 
aðgreiningu, auk þess sem kveðið er á um hana 
í stjórnarskrá landsins.

Gül sagði í gær tilgangslaust að láta þingið 
greiða atkvæði um kjör forseta í þriðja skiptið 
vegna þess þráteflis sem þar væri og hið rétta 
nú væri að láta þjóðina kjósa.

Á laugardag samþykkti þingnefnd tillögu að 
lagabreytingu um að forseti yrði kjörinn í 
þjóðaratkvæðagreiðslu en ekki af þingi. Þing-
menn stjórnarflokksins hafa sagt að verði til-
lagan að lögum í tæka tíð verði hægt að kjósa 
um forseta um leið og þingkosningar fara fram 
22. júlí næstkomandi.

Brasilískur dómstóll 
skipaði ölgerðarhúsi að greiða 
áfengissjúkum starfsmanni 
þess, sem vann við bjórsmökk-
un, rúmar þrjár milljónir króna.

Starfsmaðurinn sakaði 
fyrirtækið um að hafa ekki veitt 
heilsufarsleg úrræði til að koma 
í veg fyrir að hann yrði alkóhól-
isti. Í yfir áratug drakk hann á 
milli 16 og 25 lítil glös af bjór 
daglega.

Ölgerðin hélt því fram að 
maðurinn hefði verið alkóhólisti 
áður en hann hóf störf. Dóm-
stóllinn sagði fyrirtækið engu að 
síður ábyrgt því að ekki ætti að 
láta alkóhólista vera bjórsmakk-
ara.

Bjórsmakkari 
varð alkóhólisti

Hauskúpu og 
fleiri beinum János Kádárs, sem 
um áratuga skeið var leiðtogi 
Ungverjalands á kommúnista-
tímanum, og ösku eiginkonu 
hans hefur verið stolið úr gröf 
þeirra í Búdapest. 

Skemmdarvargar grófu upp 
kistu Kádárs og brutu hana upp. 
„Nokkur bein vantar, þar á 
meðal hauskúpuna,“ sagði 
talsmaður lögreglunnar í 
Búdapest. Vargarnir, sem nú er 
ákaft leitað, krotuðu enn fremur 
á minnismerki skammt frá 
gröfinni: „Morðingi og svikari, 
þú getur ekki hvílt í vígðri 
mold.“

Beinum Kádárs 
stolið í Búdapest
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Guðjón A. Kristjánsson
Norðvesturkjördæmi

Sigurjón Þórðarson
Norðausturkjördæmi

Grétar Mar Jónsson
Suðurkjördæmi

Kolbrún Stefánsdóttir
Suðvesturkjördæmi

Jón Magnússon
Reykjavík Suður

Magnús þór Hafsteinsson
Reykjavík Norður

•  Flýtum Sundabraut
• Tvöföldum Suðurlandsveg
• Tvöföldum Vesturlandsveg
•  Höldum áfram í jarðgangagerð og þverunum fjarða.
•  Reykjavíkurflugvöll áfram í Vatnsmýrinni.

FRJÁLSLYNDI FLOKKURINN
BERST GEGN KVÓTAKERFINU
OG MUN AFNEMA ÞAÐ
Sjávarbyggðir Íslands skulu blómstra á ný

•  Núverandi kvótakerfi sóar verðmætum með brottkasti. 
•  Leiguliðar kvótagreifanna eru arðrændir á hverjum degi.

Frjálslyndi flokkurinn mun breyta þessu og berjast gegn kvótakerfinu og þar með leigu-
forréttindum og fénýtingu veiðiheimilda. 
Kvótaleiga og sala einstaklinga á fiskveiðiauðlindinni er siðlaus. 
Frjálslyndi flokkurinn stendur heill og óskiptur gegn gjafakvótanum, íslenska þjóðin 
má ekki bregðast.

Frjálslyndi flokkurinn vill halda landinu í byggð. 
Stórátak í samgöngumálum styrkir byggðirnar 
og eykur umferðaröryggi.

Frjálslyndi flokkurinn hafnar alfarið einkavæðingu á orkufyrirtækjum landsmanna.



Tengivagn með flutn-
ingagámi sem skilinn hafði verið 
eftir á plani Vörumiðlunar á Blöndu-
ósi rann af stað í hádeginu í gær. 
Hann rann framhjá söluskála N1 og 
hafnaði að lokum á húsi sem 
skemmdist töluvert. Í gáminum 
voru sex tonn af salti en talið er að 
bremsubúnaður hafi gefið sig.

„Þetta eru töluverðar skemmdir 
því burðarverkið í húsinu varð 
fyrir hnjaski. Vagninn lenti á 
burðarsúlu sem laskaðist. Auk þess 
gengu gluggar og gólf til við höggið 
og rúður brotnuðu,“ segir Lárus 
Björnsson húsasmíðameistari. 
Lárus er ásamt fleirum eigandi 
hússins sem vagninn hafnaði á. Um 

er að ræða gamla vélsmiðju sem 
verið er að gera upp og breyta á í 
veitingastað.

Fjöldi fólks var á svæðinu þegar 
slysið átti sér stað og mildi þykir að 
enginn skuli hafa orðið fyrir vagn-
inum. Hann rann fram hjá bensín-
dælum og N1 söluskálanum áður en 
hann hafnaði á vélsmiðjuhúsinu. 

Sambærilegt atvik átti sér stað á 
sama stað í fyrra. Þá rann tengi-
vagn af stað á þessu sama bílaplani 
og hafnaði á söluskálanum sem 
skemmdist töluvert. 

Mildi að enginn slasaðist

 Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður 
Samfylkingarinnar, segir það hneisu ef íslensk 
stjórnvöld vilja ekki styrkja Live Earth-tónleikana
sem stendur til að halda í Reykjavík í sumar. 

„Íslensk stjórnvöld ættu að hoppa á þetta tæki-
færi og það er með ólíkindum að það skuli taka 
fimm mánuði að taka afstöðu,“ segir Ágúst. Hann 
segir að það sé tvímælalaust í verkahring stjórn-
valda að styðja við menningarviðburði sem setja 
loftslagsmálin í forgrunn. 

Eins og fram kom í Fréttablaðinu á laugardag 
hefur Kári Sturluson, „sendiherra“ Live Earth á 
Íslandi, óskað eftir fjárstyrk frá stjórnvöldum svo að 
hægt verði að halda tónleikana hér á landi. Um er að 
ræða heimsviðburð sem tvær milljónir manna munu 
fylgjast með í beinni útsendingu. Kári sendi erindi til 
Reykjavíkurborgar og forsætisráðuneytisins í jan-
úar þar sem hann óskaði eftir styrk. 

Svanhildur Konráðsdóttir, sviðstjóri menningar-
og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar, segir hug-
myndirnar hafa fallið vel í kramið hjá borgaryfir-
völdum.

„Þessar hugmyndir voru kynntar fyrir mér og 

aðstoðarmanni borgarstjóra. Við óskuðum eftir því 
að Kári færi yfir verkefnið í samvinnu við viðburða-
deild höfuðborgarstofu. Sú greining hefur ekki bor-
ist okkur enn og því er ekki hægt að taka afstöðu til 
málsins,“ segir Svanhildur.

Það þarf að leiðrétta skattleysis-
mörk og færa þau til jafns við 
það sem í gildi var við valdatöku 

núverandi stjórnar-
flokka sem jafngildir 
142.600 krónum að 
núvirði. Að slíta 
skattleysismörk úr 
samhengi við þróun 

launa eins og núverandi ríkis-
stjórn hefur gert er skammarleg 
framkoma við hina lægst 
launuðu í landinu, ekki síst með 
hliðsjón af gríðarlegri tekju-
aukningu ríkissjóðs á undan-
gengnu kjörtímabili og ríkulegs 
eftirlaunafrumvarps í þágu þing-
manna og ráðherra á sama tíma. 
Það á að hætta að líta á aldraða 
og öryrkja í þessu landi sem 
afgangsstærð.

Ég vil byrja á að senda Ólafi 
Ragnari Grímssyni, forseta 
Íslands, bestu kveðjur með von 

um að hann nái fullri 
heilsu sem allra fyrst. 
Að öðru leyti vil ég 
þakka fyrir þann góða 
stuðning sem Sjálf-
stæðisflokkurinn

nýtur, ef marka má skoðana-
kannanir. Ég hvet fólk hins 
vegar til þess að sofna ekki á 
verðinum á lokasprettinum enda 
eru það hin endanlegu úrslit 
kosninganna sem skipta máli. 
Það er mikilvægt að áfram verði 
vel haldið á málum í íslensku 
þjóðfélagi og það verður best 
tryggt með því að greiða 
Sjálfstæðisflokknum atkvæði á 
laugardaginn. Þannig byggjum 
við áfram á þeim trausta grunni 
sem lagður hefur verið undan-
farin ár.

Við Vinstri græn höfum lagt 
okkar málefnaáherslur fram 
undir kjörorðinum „Allt annað 

líf!“ og með því 
undirstrikað að hér 
verða breytingar til 
batnaðar ef Vinstri-
hreyfingin – grænt 
framboð styrkist í 

þessum kosningum. Tólf ára 
valdatíð Framsóknar- og 
Sjálfstæðisflokks er langur tími, 
of langur og nú mega þessi ár 
ekki verða fleiri. Tími er til 
kominn að hér verði breytingar á 
sviði jafnréttis-, velferðar-,
umhverfis-, atvinnu- og byggða-
mála að ógleymdum utanríkis-
málum. Smánarblett eins og 
þann að setja Ísland á lista yfir 
stuðningsaðila Írakstríðsins 
verður að þvo af. Þá reikninga 
og marga fleiri verður hægt að 
gera upp á laugardaginn kemur.

Þegar aðeins fimm dagar eru til 
kosninga mælist fylgi Fram-
sóknarflokksins óviðunandi í 

skoðanakönnunum. Ef 
niðurstaða kosninga 
verður í þessa veru er 
ljóst að Framsóknar-
flokkurinn hefur ekki 
þann styrk sem 

nauðsynlegur er til stjórnarsetu 
og aðrir flokkar tækju þá við 
stjórn landsmála. Ef svo færi er 
hætta á að stöðugleika, kaup-
máttaraukningu og velmegun 
landsmanna yrði ógnað. Við 
erum þó alls óhrædd því 
meðbyrinn fer vaxandi og 
stemmingin í okkar röðum er 
mikil. Við trúum því að verk 
okkar verði metin að verðleikum 
og árangurinn verði eftir því 
þann 12. maí næstkomandi.

Undanfarin ár hefur Frjálslyndi 
flokkurinn barist fyrir réttlátara 
þjóðfélagi og því að einstakling-

urinn fái sem best 
notið sín. Kvótakerfið 
er óréttlátasta kerfi 
sem íslenska þjóðin 
hefur búið við síðan á 
tímum einokunar-

verslunar Dana. Kvótakerfið 
drepur niður einstaklingsfram-
takið, eyðir byggðum landsins og 
safnar fiskveiðiheimildum 
þjóðarinnar á fárra manna 
hendur þar sem margir nota þær 
í brask og útleigu. Kerfið veldur 
því að milljarðar hverfa út úr 
atvinnugreininni sem getur á 
engan hátt staðið undir okur-
leiguverði til kvótagreifanna. 
Skuldir sjávarútvegsins eru nú 
um 300 milljarðar króna og 
engin nýliðun er möguleg í 
atvinnugreininni. Frjálslyndi 
flokkurinn mun berjast af öllu 
afli fyrir þjóðareign náttúruauð-
linda.  Framtíð lands og þjóðar 
er í húfi.  Kjósið Frjálslynda 
flokkinn.

Nú eru bara fimm dagar til 
kosninga. Það er eftirvænting í 
loftinu enda gefst nú færi á því 

að breyta því sem 
aflaga hefur farið í 12 
ára valdatíð hægri 
stjórnarinnar. Við 
finnum að skýr 
áhersla okkar á 

velferð barna og  aldraðra og 
hag heimilanna hefur vaxandi 
hljómgrunn í samfélaginu. En 
staðan er tvísýn og ríkisstjórnin 
gæti haldið velli. Þess vegna 
þurfa allir sem vilja aukinn 
jöfnuð og tryggari velferðar-
þjónustu að leggjast á eitt næstu 
daga til að tryggja Samfylking-
unni góða kosningu á laugardag-
inn.

Tvö hjólhýsi fuku út 
af veginum í Breiðavaðsbrekku 
skammt frá Blönduósi síðdegis í 
gær. Annar bíllinn valt og skarst 
ökumaðurinn á höfði en mun þó 
ekki hafa slasast alvarlega.

Að sögn lögreglu valt fyrst lítið 
hjólhýsi, dregið af pallbíl, og 
losnaði það strax aftan úr bílnum. 
Í honum voru hjón með ungt barn 
og sluppu þau ómeidd.

Ökumaðurinn fór út að kanna 
skemmdir á hjólhýsinu en þá kom 
jeppi með hjólhýsi í brekkuna og 
fauk það strax á hliðina. Slinkur 
kom á jeppann og valt hann eina 
veltu. Tveir menn voru í bílnum 
og skarst annar þeirra á höfði. 

Tvö hjólhýsi út 
af á sama stað

Vegna fréttar um 
deilur vegna Hekluskógasamnings 
vill Guðmundur Halldórsson taka 
fram eftirfarandi: „Í Fréttablaðinu 
6. maí eru höfð eftir mér orð sem 
má túlka sem alvarlega ásökun á 
starfsmenn landbúnaðarráðuneyt-
isins. Slíkt var alls ekki mín 
meining og vil ég biðja starfsmenn 
ráðuneytisins afsökunar á þessu. Í 
fréttinni kemur einnig fram að ég 
hafi verið í virku samráði við 
ráðuneytið um gerð samningsins. 
Það samráð átti sér stað á fyrri 
stigum samningsgerðar og eftir 
það tók hann miklum breytingum, 
þar sem m.a. var gert ráð fyrir því 
að samráðsnefndin verði opin 
fleiri aðilum. Ég vil að lokum 
ítreka að ég harma að ég hef látið 
orð falla sem gætu skilist sem 
alvarlegar ásakanir á starfsmenn 
landbúnaðarráðuneytisins, slíkt 
var alls ekki ætlun mín.“

Yfirlýsing vegna 
ummæla í frétt

 Samkomulag 
hefur tekist milli samstarfsnefnd-
ar stéttarfélaganna og móðurfé-

lags Va Tech í 
Þýskalandi um 
túlkun kjara-
samninga þrjátíu 
Indónesa á 
Kárahnjúkum.
Mennirnir voru á 
launum sem 
verkamenn en 
voru iðnaðar-
menn og munaði 

þar 400 krónum á tímann í 
dagvinnu. Þorbjörn Guðmunds-
son, formaður samstarfsnefndar-
innar, segir að fulltrúar móðurfé-
lagsins hafi komið hingað til 
lands og samkomulag við þá hafi 
verið mjög gott. Málið hafi því 
fengið farsælar lyktir.

Gerir upp við 
Indónesana

Angela Merkel, 
kanslari Þýskalands, bað í gær 
samflokksmenn sína og aðra 
stjórnmálamenn um að sýna 
stillingu í gagnrýni þeirra á 
mögulega náðun eins af for-
sprökkum Rauðu herdeildanna, 
Christian Klar.

Búist er við því að Horst 
Köhler, forseti Þýskalands, 
tilkynni í vikunni hvort hann 
náði Klar en tvö ár eru enn í að 
reynslulausn komi til greina. 
Klar hefur afplánað 24 ár af 
dómi sínum fyrir aðild að 
nokkrum morðum, þar á meðal á 
fyrrverandi ríkissaksóknara.

Möguleg náðun 
Klar gagnrýnd

Meðal dagskráratriða í dag, 7. maí:
Bæjarskrifstofur Kópavogs kl. 9–15. Vorsýning unglinga-
deilda Myndlistarskóla Kópavogs. 

Leikskólinn Álfaheiði kl. 10–15. Listsýning og opið hús.

Smáratorg. Listsýning frá leikskólanum Smárahvammi.

Safnahús. Bókasafnið og Náttúrufræðistofa kl. 10 og 11. Börn og
bangsar á Norðurslóð. Fræðsluerindi fyrir börn á leikskólaaldri.

Salurinn kl. 18. Opin æfing Tónlistarskóla Kópavogs.

Leiksýningar • myndlistarsýningar • opin hús.

Kynnið ykkur dagskrána nánar á kopavogur.is

Finnst þér kosningabaráttan 
málefnaleg?

Ferð þú reglulega til tannlækn-
is?



SPRON heitir á Eirík og aðra í Eurovision-hópnum 500.000 kr.
ef Valentine Lost kemst áfram upp úr undankeppninni 
10. maí. Ef lagið lendir síðan ofar en í 16. sæti í úrslita-
keppninni bætast  500.000 kr. við. 

Auk þess veitir SPRON hópnum grunnstyrk að 
upphæð  1.500.000 kr.
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VIÐ HEITUM
Á EIRÍK!

Einn heppinn þátttakandi mun vinna glæsilegt 42” LCD-
sjónvarp og daglega verður dreginn út Eurovision-varningur. 

Eiríkur mun fylgjast með kveðjunum á Netinu og virkja 
kraftinn þaðan í keppninni. 

Hægt er að fara daglega á spron.is og senda stuðnings-
kveðju og auka þannig í leiðinni vinningslíkur sínar.

Spron styður Eirík – hvað með þig?

FRAM AÐ UNDANKEPPNINNI 10. MAÍ 
NK. GETA LANDSMENN HVATT EIRÍK 
TIL DÁÐA MEÐ STUÐNINGSKVEÐJU Á 
SPRON.IS OG TEKIÐ UM LEIÐ ÞÁTT Í 
LÉTTUM LEIK. 

STYDDU EIRÍK ALLA LEIÐ – SENDU HONUM STUÐNINGSKVEÐJU Á SPRON.IS

10 MILLJÓNIR TIL GÓÐS MÁLEFNIS! Sigri Eiríkur keppnina mun 
SPRON  láta 10.000.000 kr. 
renna til góðgerðarmálasem Eiríkur velur.

75 ára

ARGUS 07-0333



Nýjung!

1 - Umsækjandi sækir um skattkort
á skattur.is

2 - Skattstjóri fer yfir umsóknina

3 - Skattkortið berst í pósti

Nú getur þú sótt um

Þarftu að fá nýtt skattkort eða fá gamla kortinu skipt?

010185-3939

3. maí 2007

100%

Páll Jónsson

Efstahóli 5

102 Reykjavík

skattkort
á skattur.is

og fengið það sent 

Sótt er um skattkort á:

www.skattur.is

 Kvenráðherrarnir í 
Finnlandi hafa þyngstu ráðuneyt-
in í nýju ríkisstjórninni ef marka 
má óformlega könnun finnska 
dagblaðsins Helsingin Sanomat. 
Þar kemur fram að þær konur 
sem gegna tólf af tuttugu 
ráðherraembættum eru í 
útgjaldafrekum ráðuneytum, til 
dæmis félagsþjónustu, heilbrigðis-
þjónustu og menntamálum. 

Ef skipting ráðuneyta er 
skoðuð milli flokka kemur í ljós 
að Hægriflokkurinn hefur 
þyngstu ráðuneytin ef miðað er 
við fjárveitingar. Hann hefur til 
dæmis fjármálaráðuneytið og 
utanríkisráðuneytið. Miðflokkur-
inn hefur hins vegar meiri völd í 
innanríkismálum, til dæmis í 
vinnumarkaðsmálum og velferðar-
málum.  

Konurnar í út-
gjaldamestu 
ráðuneytunum

 Hversu mörg ár eru liðin frá 
lokum Surtseyjarelda?

 Hversu marga bíla eyðilögðu 
skemmdarvargar við Kapla-
krika í Hafnarfirði aðfaranótt 
laugardags?

 Fyrir hvað stendur megrun-
ardagurinn sem haldinn var 
alþjóðlegur í gær?

 Stjórnendur N1, sem 
varð til með sameiningu Olíu-
félags Íslands og Bílanausts, hafa 
tekið þá ákvörðun að birta ekki 
eldsneytisverð á vef fyrirtækis-
ins, eins og öll önnur fyrirtæki 
sem selja eldsneyti til íslenskra 
neytenda hafa gert um árabil.

Félag íslenskra bifreiðaeigenda 
vekur athygli á þessu á vef sínum 
og telur þetta hreina afturför.

„Það var ákveðið að taka þetta 
út vegna þess að þetta er ekki það 
sem neytandinn vill sjá á heima-
síðunni,“ segir Ingunn Sveinsdóttir, 
framkvæmdastjóri neytendasviðs 
hjá N1. „Við teljum ekki á nokkurn 
máta að það séu nokkur óþægindi 

sem hljótist af 
[fyrir viðskipta-
vini], nema 
síður sé.“

Ingunn segir 
að viðskipta-
vinir fari ekki 
á netið til að 
kanna verðið 
á eldsneyti. 
Neytendur
kanni
frekar
eldsneytisverð á sínum sölustöð-
um og hjá samkeppnisaðilum í 
nágrenninu. Verðið sé nú í grunn-
inn það sama um allt land, þó að 
vissulega sé gefinn mismikill 

afsláttur á sölustöð-
um félagsins.

Spurð hvort hún 
óttist ekki að N1 verði 
undir í samkeppninni 

ef fyrirtækið veiti 
neytendum lakari þjón-

ustu að þessu leyti segir 
Ingunn: „Við teljum 

þetta ekki vera lakari 
þjónustu, við teljum þetta 
vera mjög góða þjónustu. 

Við birtum verðið á stöðv-
unum þar sem viðskiptavinurinn 
kemur. Ef við erum með sam-
keppni á ákveðnum stöðum erum 
við í útvarpi, sjónvarpi og öllum 
miðlum.“

Neytendur skoða ekki á netinu

Húsfyllir var í Iðnó í 
gær á vorþingi Íslandshreyfingar-
innar. Á þinginu var stjórnmála-
ályktun flokksins borin upp og 
samþykkt.

Margrét Sverrisdóttir, varafor-
maður flokksins, segist bjartsýn á 
gott gengi í kosningunum á 
laugardag, þrátt fyrir að kannanir 
bendi til þess að flokkurinn nái 
ekki manni á þing. „Við höfum 
verið að sækja í okkur veðrið 
undanfarið. Ég hef líka sagt að 
þetta eina prósent sem okkur 
vantar upp á er mjög dýrmætt því 
við fáum þrjá þingmenn út á það, 
á meðan aðrir fá kannski ekki 
neitt.“

Stjórnmálaályktun flokksins er 
tvískipt. Annar hlutinn nefnist 
„Höfnum hneykslanlegri fram-
göngu sérgóðra stjórnmálamanna 
í garð hinna verst launuðu“ og er 

megininntak hans að hækka skuli 
skattleysismörk í 142.600 krónur. 
Hinn hlutinn ber yfirskriftina 
„Stöðvum útsölu auðlindanna“ og 
er þar aðallega fjallað um stóriðju-
mál, auk þess sem tæpt er á órétt-
látri úthlutun kvóta.

Ómar Ragnarsson, formaður 
flokksins, ávarpaði gesti við upp-
haf þingsins. Andri Snær Magna-
son rithöfundur flutti ræðu, sem 
og Katrín Ólafsdóttir, lektor í við-
skiptafræði við Háskólann í 
Reykjavík, sem ræddi um það 
hvernig lægri skattar gætu aukið 
tekjur ríkissjóðs.

Afkoma Vinnslu-
stöðvarinnar hf. í Vestmannaeyjum 
á síðasta ári var sú besta í sextíu 
ára sögu fyrirtækisins. Þetta 
kemur fram í fréttatilkynningu 
sem fyrirtækið sendi frá sér í gær.

Tekjur þess numu 5,8 milljörðum 
og hafa aldrei verið hærri. 
Framlegð og velta voru einnig í 
sögulegu hámarki. Afli skipaflota 
Vinnslustöðvarinnar jókst í heild 
um 35 prósent á síðasta ári og afli 
nótaskipanna enn meira, um 50 
prósent. Að sögn framkvæmda-
stjórans Sigurgeirs Brynjars 
Kristgeirssonar var árangur 
nótaskipanna aðallega svokölluðu 
tvíburatrolli að þakka. 

Afkoman sú 
besta í sögunni

 Tvö verkefni, byggð á 
hugmyndum um meðferð 
gróðurhúsalofttegunda, hlutu 
hæstu styrki úr Umhverfis- og 
orkurannsóknasjóði Orkuveitu 
Reykjavíkur, samanlagt 21,4 
milljónir króna. Athöfnin fór í 
fyrsta sinn fram í höfuðstöðvum 
Orkuveitu Reykjavíkur á 
sunnudag.

Stjórn sjóðsins þótti verkefnin 
njóta sérstöðu í ýmsu tilliti, 
meðal annars þar sem virtir 
fræðimenn stýrðu þeim og því 
meiri líkur á að þær leiddu til 
vísindalegrar þekkingar á 
heimsvísu. Orkuveita Reykjavík-
ur styrkti alls 40 umhverfis- og 
orkurannsóknir um 100 milljónir 
króna.

Fjörutíu verk-
efni fá 100 



Þar sem tryggingar
snúast um fólk

VÍS býður VISA 
korthafa velkomna
VISA býður korthöfum Kaupþings, Sparisjóðanna, SPRON, BYRS og Netbankans aðgang 

að þéttriðnu Þjónustuneti VÍS, öflugusta og stærsta þjónustuneti tryggingafélaga á 

Íslandi. Þar með opnast VISA korthöfum tryggingaþjónusta á 46 þjónustuskrifstofum 

VÍS, hringinn í kringum landið.

VÍS leggur höfuðáherslu á að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu, 

hvort sem er á þjónustuskrifstofum eða í þjónustuveri. Þú finnur upplýsingar um 

staðsetningu þjónustuskrifstofu VÍS sem er næst þér á www.vis.is.

Vátryggingafélag Íslands  Ármúla 3  108 Reykjavík  Sími 560 5000  vis.is

Þjónustuver VÍS er opið alla virka daga milli

kl. 8.00 og 17.30, sími 560 5000. Þar geta 

korthafar fengið allar upplýsingar um 

tryggingavernd sína og viðbrögð við tjónum. 

Verið velkomin!
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Götuleikhúsið Royal de Luxe 
frá Frakklandi mun um næstu 
helgi setja á svið ævintýri um risa 
sem vakinn er af værum blundi í 
Reykjavík og gerir mikinn usla í 
höfuðborginni. Umgjörð ævintýr-
isins er sjálf miðborgin.

Verkið er upphafsatriði 
Listahátíðar í Reykjavík sem 
standa mun til 26. maí. Hefst 
verkið er franskir fornleifafræð-
ingar að störfum vestan við Kaffi 
Reykjavík vekja risann af 
árþúsunda löngum dvala. Brýst 
hann upp úr risastóru eggi sem 
rýfur yfirborðið. Lætur hann 
öllum illum látum þar til dóttir 
hans er fengin til að róa kappann 
og tæla hann í átt að höfninni. 
Dóttirin er átta metra há Risessa 
sem stýrt verður með miklum 
búnaði um götur og torg Reykja-
víkur. 

Hola ógurlegs risa í miðbænum

„Þetta er eins og að búa á Kúbu, algjört 
einræði og valtað yfir hvern sem er,“ segir Sumarrós 
Hansdóttir, fyrrverandi trúnaðarmaður og starfsmaður
hjá Snæfellsbæ. Hún vann nýlega mál gegn Snæfells-
bæ vegna ólögmætrar uppsagnar frá störfum.

Sex starfsmönnum bæjarins var sagt upp störfum 
síðastliðið sumar. Síðan voru þeir allir endurráðnir 
nema Sumarrós, trúnaðarmaður hópsins. Að auki 
voru þrír nýir starfsmenn ráðnir til starfa. „Ég var 
trúnaðarmaður og þurfti að beita mér fyrir hópinn,“ 
segir hún og vísar til deilu sem kom upp vegna breytts 
starfsfyrirkomulags.

Uppsögn Sumarrósar var dæmd ólögmæt og bær-
inn bótaskyldur. Eftir sem áður er hún atvinnulaus og 
svartsýn á framtíðarhorfur. „Það eru afskaplega litlir 
möguleikar hér í Snæfellsbæ, ég tala ekki um hjá 
konu sem er að verða sextug. Það er gífurlegur sárs-
auki sem fylgir því að vera sviptur öllu án þess að 
hafa brotið nokkuð af sér.“ Sumarrós lofar þó afstöðu 
minnihluta bæjarstjórnar, sem hafi beitt sér eftir 
megni í málinu. Sérstaklega nefnir hún Gunnar Örn 
Gunnarsson. „Hann á heiður skilið fyrir drengilega 
framkomu.“





 Tilkynnt var um eld í kjall-
ara húss að Lundargötu 17 um 
klukkan sex í gærmorgun. Þá var 
allt lið slökkviliðsins að störfum í 
miðbænum við að slökkva elda 
sem kveiktir höfðu verið í rusla-
gámum og ferðaklósettum á fjór-
um stöðum í miðbænum. 

Ingimar Eydal, aðstoðarslökkvi-
liðsstjóri á Akureyri, segir að 
greiðlega hafi gengið að slökkva 
eldinn á Lundargötu en slökkvi-
starfi var lokið um klukkan átta. 
„Við höfðum þegar kallað út auka-
vakt og dælubíla til þess að 
slökkva elda í ruslagámum og því 
höfðum við góðan mannafla til 
þess að glíma við eldinn á Lundar-
götunni,“ segir Ingimar. 

Húsið er tveggja hæða forskal-
að timburhús með tveimur íbúð-

um. Íbúar hússins höfðu komið sér 
út af sjálfsdáðum en ekki var vitað 
um afdrif eins þeirra þegar 
slökkvilið bar að garði. Reyk-
kafarar fóru því inn í húsið til að 
tryggja að það væri mannlaust.

Ingimar segir að talsverður 
eldur hafi verið í húsinu. „Eldur-
inn kemur upp í kjallaranum og 
nær fljótlega að læsa sig í gólfið 
þar fyrir ofan. Þaðan fer hann inn 
í millivegg sem er einangraður 
með sagi og spæni svo það tók 
dágóðan tíma að slökkva hann,“ 
segir Ingimar.

Ekki er ljóst að svo stöddu 
hvernig eldurinn kviknaði en lög-
reglan á Akureyri fer með rann-
sókn málsins. Ingólfur segir að 
margt bendi til þess að kveikt hafi 
verið í. 

„Það er hægt að komast inn í 
kjallarann utan frá og eldurinn 
virðist hafa kviknað í rusli,“ segir 
Ingimar.

Hermann Karlsson, varðstjóri 
hjá lögreglunni á Akureyri, segir 
að ekkert liggi fyrir um upptök 
eldsins og að ekkert sé útilokað í 
rannsókninni. „Það er ljóst að það 
höfðu verið mannaferðir í húsinu 
og einhver hefur farið inn í kjallar-
ann,“ segir Hermann. 

Hvað varðar íkveikjuna í rusla-
gámunum og á ferðaklósettunum 
segir Hermann að líklegast sé að 
þar hafi sömu einstaklingar verið 
á ferð. „Þessir eldar kvikna allir á 
sama hálftímanum. Hins vegar er 
of snemmt að segja til um hvort 

brennuvargarnir sem þar voru á 
ferð séu þeir sömu og voru á ferð í 
Lundargötunni,“ segir Hermann. 

Það verður að teljast harla 
óvenjulegt að slökkviliðið á Akur-
eyri sinni svo mörgum bruna-
útköllum á einum morgni. Á þessum 
sama sólarhring sinnti slökkviliðið
auk þess tveimur sjúkraflugum og 
bjargaði páfagauki úr lífsháska.

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.

Hlutabréfavísitölur geta hækkað jafnt sem lækkað.

Hlutabréfareikningur II

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

Sölutímabil
er 2.-10. maí 2007
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100% höfuðstólstrygging!

Ekki missa

af þessu

tækifæri!

75 ára

Kostnaður Framsóknar-
flokksins vegna auglýsinga var 
ofreiknaður um rúmar 4,3 milljónir 
króna við samantekt á auglýsinga-
kostnaði stjórnmálaflokkana á 
föstudag. Þetta kemur fram í til-
kynningu frá Capacent Gallup þar 
sem fyrirtækið biðst velvirðingar 
á mistökunum, en greinir jafn-
framt frá því að villan hafi verið 
tilkomin vegna tvíbókunar á birt-
ingum flokksins. 

Í leiðréttum niðurstöðum sem 
Capacent sendi frá sér í gær kemur 
fram að Samfylkingin hefur varið 
mestu til auglýsinga til þessa, eða 
11,7 milljónum króna, sem eru 41,8 
prósent af þeim 28 milljónum 

króna sem heimilt er að verja til 
auglýsinga. Framsóknarflokkur-
inn hefur varið rúmlega 10,6 millj-
ónum, eða 38,1 prósenti. Vinstri 

græn hafa varið 9,1 milljón, eða 
32,6 prósentum, og Frjálslyndi 
flokkurinn rúmum 8,3 milljónum, 
eða 29,9 prósentum. Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur varið rúmlega 
6,5 milljónum, eða 23,3 prósentum. 
Alls hafa flokkarnir því varið 46,4 
milljónum af þeim 140 milljónum 
sem þeim er leyfilegt að verja til 
auglýsinga í kosningabaráttunni. 

Í samantektinni kemur fram að 
flokkarnir nýta sér prentmiðla að 
stórum hluta til baráttu sinnar en 
minnst er auglýst í útvarpi. Aðeins 
Framsóknarflokkurinn og Vinstri 
græn höfðu nýtt sér auglýsingar í 
sjónvarpi þegar úttektin var gerð 
2. maí.

Tvíbókuðu birtingar flokksins
Níu friðargæslulið-

ar létust þegar flugvél sem þeir 
voru farþegar í hrapaði í afskekktu 
fjallendi á Sínaí-skaga í Egypta-
landi í gær. Átta þeirra voru 
Frakkar og einn Kanadamaður.

Reynt var að nauðlenda flugvél-
inni á þjóðvegi í fjalllendinu en 
eftir að hafa rekist í vörubíl 
brotlenti hún nálægt veginum. 
Bílstjórinn komst ómeiddur út úr 
vörubílnum eftir að það kviknaði í 
honum.

Fleiri voru um borð í flugvélinni 
en venjulegt er að sögn talsmanns 
alþjóðlega friðargæsluliðsins í 
Egyptalandi. Orsök slyssins var 
ókunn.

Flugvél friðar-
gæsluliða fórst

Brennuvargar eru ófundnir
Íbúðarhús við Lundargötu á Akureyri stórskemmdist í bruna í gærmorgun. Á sama tíma barðist 
slökkviliðið við elda sem kveiktir voru í ruslagámum og ferðaklósettum í miðbænum. Sömu brennu-
vargar kunna að hafa verið á ferðinni í öllum tilfellum. Málið er í rannsókn hjá lögreglunni á Akureyri.

Undirritaður hefur 
verið samstarfssamningur Háskól-
ans í Reykjavík við Landsbankann, 
Deloitte, Morgunblaðið og 
Nýsköpunarsjóð um verkefnið 
Mannauður. Um nýtt verkefni er 
að ræða sem er sjálfstætt 
framhald verkefnisins „Auður í 
krafti kvenna“ og er því nú ætlað 
að ná jafnt til karla og kvenna. 

Í fréttatilkynningu segir að 
tilgangurinn sé að virkja betur 
mannauð Íslands og stuðla þannig 
að auknum hagvexti og betri 
lífsgæðum. Þetta verði gert með 
því að efla þekkingu fólks á 
fjármálum, frumkvæði og forystu. 
Jafnframt verði leitast við að 
skilgreina leiðir til þess að tryggja 
jafnvægi milli einkalífs og vinnu.

Haldið áfram 
í verkefninu 
Mannauður

Jóhannes Gunnars-
son, framkvæmdastjóri Neyt-
endasamtakanna, telur að miðað 
við minni verðbreytingar á 
eldsneyti hér á landi upp á 
síðkastið og þá vitneskju að verð 
hafi hækkað erlendis komi sér 
ekki á óvart að FÍB komist að 
þeirri niðurstöðu að álagning 
olíufélaganna sé óvenjulág á 
eldsneyti þessar vikurnar, eins og 
Fréttablaðið greindi frá í síðustu 
viku. „Það er alveg greinilegt að 
samkeppni á eldsneytismarkaði er 
grimmari nú en oftast áður,“ segir 
Jóhannes og bætir við: „Raunar 
hefur Atlantsolía verið að saka 
hin olíufélögin um undirverðlagn-
ingu en það er samkeppnisyfir-
valda að rannsaka það.“

Grimmari sam-
keppni en áður



Vörðufélögum býðst 50% punktaafsláttur á ferðum til 
Halifax, Bergen og Gautaborgar*

• Halifax 25.000 Vildarpunktar í staðinn fyrir 50.000 punkta
• Bergen 19.000 Vildarpunktar í staðinn fyrir 38.000 punkta
• Gautaborg 19.000 Vildarpunktar í staðinn fyrir 38.000 punkta
• Barnaafsláttur Vildarklúbbsins gildir í þessar ferðir.

Með því að bóka á www.vildarklubbur.is sparast 2.000 kr. þjónustugjald. Þú getur líka bókað í síma 5050 100 gegn 2.000 kr.
þjónustugjaldi. Nánari upplýsingar á www.landsbanki.is og www.vildarklubbur.is

Sölutímabil 7., 8., og 9. maí. Ferðatímabil: 17. maí til 20. júní
*Ath. Flugvallaskattar eru ekki innifaldir.

Aðild að Vörðu Landsbankans margborgar sig
Í Vörðunni nýtur þú ávinnings af því að vera með heildarviðskipti þín hjá Landsbankanum, færð betri yfirsýn yfir fjármálin, 
persónulegri ráðgjöf og þjónustu. Auk þess getur þú safnað Vildarpunktum með debet-og kreditkortinu þínu.

Með aðild að netklúbbi Vörðunnar færðu reglulega sendar fréttir af nýjungum í þjónustu bankans og spennandi tilboð. Það er
einfalt að skrá sig á www.landsbanki.is undir Varðan eða að hringja í Ráðgjafa-og þjónustuver Landsbankans í síma 410-4000.

Einstakt tilboð fyrir Vörðufélaga Landsbankans:

Tilboð á Vildarpunktum
á þrjá nýja áfangastaði
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 Neytendastofa hefur 
hlotið faggildingu frá bresku 
faggildingarstofunni um alþjóð-
lega hæfni til stöðlunar mæli-

tækja.
Neytenda-

stofa staðlar 
mælitæki á 
borð við vogir 
og hitamæla  og 
getur hér eftir 
veitt alþjóðlega 
viðurkennda
stöðlun.

Í sumum 
tilvikum er kveðið á um stöðlun 
mælitækja í lögum en í öðrum 
tilvikum kjósa fyrirtæki að láta 
staðla tæki sín til að uppfylla 
gæðakröfur. 

Hlýtur alþjóðlega 
vottun til stöðlun-
ar mælitækja

 „Við erum óánægðir með það hvernig 
staðið er að verknámi í landinu og vildum vekja 
athygli á því með þessu uppátæki,“ segir Þorbjörn 
Jóhannsson, útskriftarnemi í vélstjórn við Verk-
menntaskólann á Akureyri. Hann reisti á föstudag 
níðstöng á skólalóðinni ásamt félögum sínum á vél-
stjórnarbraut.

Níðstöngin er óhugnanleg enda prýðir hana hests-
haus sem félagarnir fengu hjá slátrara. Á stöngina 
var fest blað með texta sem fuðraði upp þegar kveikt-
ur var eldur undir stönginni. Þar sagði meðal annars:

„Hér höfum vér reist níðstöng og snúum vér níði 
þessu að íslenska menntakerfinu fyrir það að snið-
ganga verknám og verknemendur með öllu fjárhags-
lega. Snúum vér níði þessu á landvættir þær er land 
þetta byggja svo allar fari þær villur vegar.“  

Þorbjörn segir að hugmyndin að níðstönginni hafi 
kviknað í íslenskutíma þar sem piltarnir lásu Egils 

sögu. Hann segir að kennarar og nemendur hafi tekið 
uppátækinu vel en hann grunar þó að skólameistara, 
sem er mikill hestamaður, hafi verið svolítið brugðið 
þegar hann sá hestshausinn. 

Níðstöng gegn menntastefnu
Heilbrigðisráð-

herra hefur undirritað samning 
við lyfjafyrirtækið GlaxoSmith-
Kline um að fyrirtækið tryggi 
Íslendingum 300 þúsund skammta 
af bóluefni gegn inflúensu-
heimsfaraldri. Kostnaður 
íslenskra stjórnvalda vegna hans 
er um 19,5 milljónir króna á þessu 
ári og 19,5 milljónir á því næsta.

Gerðir hafa verið samningar 
um kaup á inflúensulyfjum, 
dreypilyfjum og hlífðarbúnaði 
vegna hugsanlegs inflúensufar-
aldurs. Einnig er unnið að því að 
tryggja birgðir af nauðsynlegustu 
lyfjum til að standast heimsfar-
aldur á borð við inflúensu.

Tryggja 300.000 
skammta af lyfi

Siv Friðleifsdóttir 
heilbrigðisráðherra og Ásgerður 
Björnsdóttir, framkvæmdastjóri 
hjá SÁÁ, undirrituðu í liðinni 
viku nýjan þjónustusamning sem 
framlengir eldri samning og 
færir SÁÁ aukna fjárveitingu. 
Samningurinn gildir til áramóta 
og fær SÁÁ samtals 80 milljónir; 
40 milljónir króna fyrir árið 2006 
og 40 milljónir fyrir 2007. 

Ari Matthíasson, framkvæmda-
stjóri hjá SÁÁ, segir að kostnaður 
hafi aukist gríðarlega 2006 og 
2007, til dæmis í viðhaldsmeðferð 
ópíumfíkla og í sambandi við 
fasteignagjöld. Hallinn nemi 
nærri 230 milljónum króna 
þannig að SÁÁ beri 75 milljónir 
fyrir hvort ár, og SÁÁ ráði við 
það. „Við erum býsna dugleg að 
afla fjár,“ segir hann.

Fær 80 milljón-
ir upp í kostnað

 Rúmur fjórðung-
ur lögmanna á lögmannsstofum 
tekur 14.000 krónur eða meira í 
þóknun fyrir hvern útseldan tíma, 
fyrir utan virðisaukaskatt. Tæp 
tvö prósent lögfræðinga eru með 
undir 7.900 krónur á tímann.

Flestir lögmenn raðast þó í 
launaflokkinn 10.000 til 13.900, 
eða 64,45 prósent. Í þessum flokki 
eru 75 prósent kvenna, en 61,22 
prósent karla. 

Í næsta flokki fyrir ofan, 14.000 
til 17.900, eru hins vegar 15 
prósent kvenkyns lögfræðinga á 
móti 21,43 prósentum karla.

Könnunina vann Lögmanna-
blaðið í janúar þessa árs.

Karlar fleiri í 
hálaunaflokki



nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Jafnt á yfir 
alla að ganga

Verk íslensku listakonunn-
ar Bjargar Þórhallsdóttur 
hafa verið auglýst upp á 
síðkastið á vef Dagbladet 
í Noregi, dagbladet.no, af 
fyrirtækinu Fine Art. Björg 
er ein af söluhæstu grafík-
listamönnum Noregs og er 
eini Íslendingurinn af 400 
listamönnum á skrá Kunst-
klubben sem rekur gallerí 
og gefur út pöntunarbæk-
linginn Aktuell Kunst fyrir 
félaga sína. Klúbburinn er í 
nánu samstarfi við Fine Art 
sem heldur uppboð og selur 
grafíklistaverk á netinu. 

Björg Þórhallsdóttir grafíklista-
kona er ein af fimm söluhæstu 
grafíklistamönnum Noregs. Á síð-
asta ári seldi hún átta þúsund 
myndir, þar af tvö þúsund myndir í 
Stokkhólmi. Hún gerir líka steinda 
glugga, nú síðast fyrir norsku sjó-
mannakirkjuna á Spáni. Nú nýlega 
hóf Fine Art að auglýsa verk henn-
ar til sölu á heimasíðu norska Dag-
blaðsins, en Björg segist ósátt við 
þá auglýsingu. 

„Það kemur verðbólga í listina, 
fólk hættir að kaupa í galleríinu og 
kaupir bara á netinu fyrir miklu 
lægra verð. Þetta netgallerí er búið 
að eyðileggja nafnið á ansi mörgum 

listamönnum í 
Noregi og ég vil 
ekki að það 
hendi mig,“ 
segir hún og 
kveðst hafa mót-
mælt netsölunni 
kröftuglega við 
Fine Art. 

Björg er fædd 
á Ísafirði en 
flutti tæplega tveggja ára til Nor-
egs. Hún hefur búið víða um heim, 
meðal annars í Malasíu og Mexíkó 
og í tíu ár hefur hún verið við nám 
við virta listaháskóla í Frakklandi 
og á Spáni. Björg verður afar upp-
tekin næstu tvo til þrjá mánuði því 
þá mun hún opna að meðaltali eina 
sýningu á viku úti um allan Noreg 
auk þess að taka þátt í samsýning-
um. Björg hefur heimspekileg yrk-
isefni. „Ég fjalla um það hvernig 

fólk á að taka sér tíma til að njóta 
lífsins og flýta sér ekki of mikið, 
leggja rækt við ástina,“ segir hún. 
„Mér hefur gengið rosalega vel. Ég 
sel miklu meira en ég get búið til.“

Elsa Ævarsdóttir sér um að finna 
listamenn og verk fyrir Kunst-
klubben. Hún segir að félagar í 
Kunstklubben séu um tíu þúsund 
talsins og þeir fái sendan bækling-
inn Aktuell Kunst níu sinnum á ári. 
Í því séu listamenn kynntir og 
sömuleiðis myndirnar þeirra, alls 

tuttugu verk hverju sinni. Verk 
Bjargar hafi verið kynnt í þessum 
bæklingi. Þeir sem panti í gegnum 
bæklinginn fái 20 prósenta afslátt. 

Elsa segir að grafíkmarkaðurinn 
í Noregi sé mjög stór miðað við hin 
Norðurlöndin og salan á netinu sé 
góð. Hún nemi 20 milljónum 
íslenskra króna á mánuði og fari 
vaxandi. Þetta sé með því besta 
sem gerist í listaverkasölu á netinu 
á Norðurlöndunum.

List auglýst á netinu í leyfisleysi

Síldarævintýri og sauðburður

KJÖRSTAÐIR Í REYKJAVÍK
við alþingiskosningar 12. maí 2007

Í Reykjavíkurkjördæmi suður:
Hagaskóli
Hlíðaskóli
Breiðagerðisskóli
Ölduselsskóli
Íþróttamiðstöðin Austurbergi
Árbæjarskóli
Ingunnarskóli

Í Reykjavíkurkjördæmi norður:
Ráðhús
Kjarvalsstaðir
Laugardalshöll
Íþróttamiðstöðin í Grafarvogi
Borgaskóli
Ingunnarskóli
Klébergsskóli

Kjörfundur hefst laugardaginn 12. maí kl. 9.00 árdegis og lýkur kl. 22.00.

Sérstök athygli kjósenda er vakin á að kjósandi, sem ekki hefur meðferðis 
persónuskilríki, getur átt von á því að fá ekki að greiða atkvæði.

rkjörstjórn í Reykjavíkurkjördæmi suður mun á kjördegi hafa aðsetur í 
rkjörstjórnarinnar verður á 

kjördegi 411 4920.

rkjörstjórn í Reykjavíkurkjördæmi norður mun á kjördegi hafa aðsetur í 
rkjörstjórnarin-

nar verður á kjördegi 411 4910.

Borgarstjórinn í Reykjavík
rkjörstjórnin í Reykjavíkurkjördæmi suður
rkjörstjórnin í Reykjavíkurkjördæmi norður

„Ég hef aldrei heyrt um jafn mikla barnasprengju í nokkrum skóla, en það verður ekki annað sagt en að 
þetta sé alveg yndislegt,“ segir Guðlaug Sturlaugsdóttir, skólastjóri í Ingunnarskóla í Grafarholti, þar sem mikil 
fjölgun er innan kennarastéttarinnar. 

„Ég veit um sautján börn sem eru komin eða á leiðinni í heiminn á þessu skólaári,“ segir Guðlaug en í mál-
rómi hennar má greina vissar grunsemdir um að ekki sé loku fyrir það skotið að enn fleiri börn kunni að bæt-
ast í hópinn. Hún segir skýringarnar á þessum barneignum líklega helgast af því að börnin í Ingunnarskóla séu 
með eindæmum stillt 
og prúð. „Það er frá-
bært að fá fleiri börn í 
þetta góða hverfi þótt 
vissulega þurfi að aug-
lýsa mikið eftir kenn-
urum til að fylla skarð 
þeirra kennara sem 
fara í barneignarfrí,“ 
segir Guðlaug og hlær.

Sautján börn á einu skólaári

Ákafur elskhugi Árás á einkalífið
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Athyglin er á
Avensis

Upplifðu Avensis í dag
Það getur verið erfitt að einbeita sér að hversdagslegum hlutum þegar
maður hefur kynnst Avensis. Hugurinn er alltaf fullur af tilhlökkun fyrir 
næstu ökuferð. Þetta er skemmtilegt vandamál. Ennþá skemmtilegra er að
njóta reynslunnar og upplifa útlit bílsins, auk allra þeirra þæginda sem 
einkenna Avensis meira en nokkru sinni fyrr.

Avensis verður ekki lýst með orðum.
Komdu og reynsluaktu Avensis í dag.

Ps. Ekki gleyma að þú komst á öðrum bíl í reynsluaksturinn.

Verð frá 2.570.000 kr.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070



fréttir og fróðleikur

Netlögregla 
gæti verið 

nauðsynleg

Margfaldur flutningshraði og myndsímtöl

„Mannréttindi snerta alla, 
alls staðar og eru óháð tíma 
og rúmi,“ segir í inngangi 
að ritinu „Mannréttindi í 
íslenskri utanríkisstefnu“ 
sem Valgerður Sverrisdóttir 
utanríkisráðherra kynnti 
á fundi í Háskólanum á 
Akureyri síðastliðinn mánu-
dag. Þar boðaði hún einnig 
hugmyndir um að koma á 
fót nýrri landsstofnun um 
mannréttindamál, sem hér 
verða skoðaðar nánar.

Þetta er í fyrsta sinn sem fyrir 
hönd ríkisstjórnar Íslands er mótuð 
heildstæð stefna í mannréttinda-
málum, og markar hið 34 síðna rit 
frá utanríkisráðuneytinu því all-
nokkur tímamót. 

Í tengslum við kynninguna boð-
aði ráðherrann að Ísland myndi 
sækjast eftir setu í mannréttinda-
ráði Sameinuðu þjóðanna. Hún 
greindi enn fremur frá því að 
Félagsvísinda- og lagadeild Háskól-
ans á Akureyri hefði verið falið að 
kynna sér svonefndar Parísarreglur 
Sameinuðu þjóðanna um lands-
stofnun í mannréttindamálum og 
skila skýrslu þar um, með það að 
markmiði að veita ráðgjöf um það 
hvort koma beri slíkri stofnun á fót 
hérlendis. 

Þetta síðasta atriði hefur valdið 
ýmsum heilabrotum, með tilliti til 
þess að síðan árið 1995 hefur hér 
verið starfandi Mannréttindaskrif-
stofa Íslands (MRSÍ). Enda segir í 
fréttatilkynningu sem Mannrétt-
indaskrifstofa Íslands sendi frá 
sér, að skrifstofan árétti að hún sé 

sjálfstæð stofnun sem allt til árs-
ins 2005 hafi starfað „sem lands-
stofnun, á fjárlögum“. 

„Það er frábært ef kominn er 
vilji til þess að styrkja mannrétt-
indastarfsemi á landinu,“ segir 
Guðrún D. Guðmundsdóttir, fram-
kvæmdastjóri MRSÍ, í samtali við 
Fréttablaðið. „En að mínu viti er 
augljóst að beinast liggur við að 
nýta þá sérþekkingu sem byggzt 
hefur upp hjá Mannréttindaskrif-
stofu Íslands á síðustu tólf árum, 
og reynslu okkar af þátttöku í 
alþjóðasamstarfi.“ Til að koma hér 
á fót landsstofnun sem uppfyllti 
svonefndar Parísarreglur SÞ segir 
Guðrún að einfaldasta leiðin væri 
að styrkja starfsemi MRSÍ í sam-
ræmi við Parísarreglurnar, sem 
væntanlega þyrfti að gerast með 
nýrri löggjöf. Guðrún tekur fram 
að MRSÍ gegni nú þegar mörgum 
af þeim hlutverkum sem Parísar-
reglur SÞ kveða á um. 

Ágúst Þór Árnason, aðjúnkt við 
Félagsvísinda- og lagadeild HA 
sem á sæti í stjórn MRSÍ, segir það 
vera mikinn misskilning að hug-
myndir um stofnun landsstofnunar 
í mannréttindamálum kunni að 
vera til þess fallnar að sniðganga 
Mannréttindaskrifstofu Íslands 
eða grafa undan henni með nokkr-
um hætti. „Íslenska ríkið hefur sett 
um átta milljónir árlega til MRSÍ, 
það var sú upphæð sem hún fékk 
þar til fyrirkomulaginu á fjárveit-
ingum til hennar var breytt árið 
2005,“ segir Ágúst Þór í samtali við 
Fréttablaðið. „En ég tel að ef 
íslensk stjórnvöld komast að þeirri 
niðurstöðu að koma beri á fót lands-
stofnun þá sé það grundvallað á 
þeim vilja að styrkja mannrétt-
indastarf verulega og reikna megi 
með að kostnaður við slíkt sé 30-50 
milljónir á ári.“ 

Með þessu vill Ágúst undirstrika, 
að á engan hátt sé að Mannrétt-
indaskrifstofunni vegið með 
áformum um stofnun nýrrar lands-
stofnunar. Í áformunum myndi öllu 
heldur felast skuldbinding 
íslenzkra stjórnvalda til að stór-
auka framlög til málaflokksins, 
sem hafi jú lengi verið eitt helzta 
baráttumál MRSÍ. 

Ágúst Þór segir lykilatriðið að 
slík landsstofnun njóti rekstrar-
öryggis, óháð geðþótta stjórn-
málanna frá einu kjörtímabili til 
annars. Því komi að sínu viti jafn-
vel til greina að skrifa hlutverk 
stofnunarinnar inn í stjórnarskrá.

Samkvæmt skilgreiningu í Parísar-
reglunum svonefndu, sem er að 
finna í ályktun allsherjarþings SÞ 
nr. 48/134 frá 20. desember 1993, er 
landsstofnun í mannréttindamál-
um (á ensku: National Human 
Rights Institution) opinber stofnun 
á fjárlögum viðkomandi ríkis, en 

þó óháð stjórn-
völdum. Fyrir-
komulagið má 
bera saman við 
umboðsmann 
Alþingis, sem er 
opinbert emb-
ætti en þó óháð 
stjórnvöldum og 
hefur auk þess 
það skilgreinda 
hlutverk að hafa 
eftirlit með og 
gagnrýna 
aðgerðir stjórn-
valda. Hlutverk 
lands-mannrétt-
indastofnunar-
innar er sam-
kvæmt þessu að 
vera „umboðs-
maður mann-
réttindamála“ í 
landinu. Hlut-
verk og starfs-
svið slíkrar 
stofnunar er 
annars marg-
þætt, eins og 
lesa má nánar 
um í ramman-
um hér á síð-
unni. Til að geta 
gegnt þessu 
margþætta 
hlutverki sínu 

með skilvirkum hætti þarf stofn-
unin að vera fær um að fylla snið-
mengi opinberrar stofnunar og 
hins borgaralega samfélags, með 
öðrum orðum sameina umboð frá 
ríkinu því að vera sjálfstæð og 
óháð. 

Þar sem Mannréttindaskrifstofa 
Íslands eru frjáls félagasamtök, 
sem skortir þetta umboð frá ríkis-
valdinu, uppfyllir hún ekki að fullu 
skilgreiningu Parísarreglnanna á 
lands-mannréttindastofnun 
(NHRI), um það er enginn ágrein-
ingur. 

Guðrún D. Guðmundsdóttir segir 
mörg dæmi um það frá öðrum 
löndum að mannréttindaskrifstofur 
sem fyrir eru í hverju landi væru 
styrktar þannig að þær uppfylltu 
Parísarreglurnar og tækju við hlut-
verki landsstofnunar í samræmi 
við þær. 

Guðrún vísar einnig til umsagnar 
mannréttindafulltrúa Evrópuráðs-
ins, Alvaro Gil-Robles, í skýrslu um 
stöðu mannréttindamála á Íslandi 
frá árinu 2005. Í umsögninni segir: 
„Ég hvet íslensk stjórnvöld til að 
grípa til ráðstafana sem tryggja að 
Ísland haldi áfram að njóta góðs af 
starfsemi sjálfstæðrar landsstofn-
unar í mannréttindamálum, annað-
hvort með því að styðja og efla þá 
innviði sem þegar eru fyrir hendi 
eða með því að stofna með lögum 
stofnun sem uppfyllir Parísarregl-
urnar að fullu.“ Mannréttindafull-
trúinn segir þannig tvær leiðir 
færar að því að koma upp slíkri 
landsstofnun hérlendis, annars 
vegar að breyta MRSÍ í slíka stofn-
un eða stofna nýja með lögum. 

Íslandi sett mannréttindastefna





Frambjóðendur í Reykjavíkurkjördæmi 
norður eru líkt og í suðurhlutanum flestir 
í framvarðasveit flokka sinna. Þrír þeirra, 
Katrín Jakobsdóttir hjá Vinstri græn-
um, Margrét Sverrisdóttir hjá Íslands-
hreyfingunni og Magnús Þór Hafsteins-
son hjá Frjálslynda flokknum, eru vara-
formenn í flokkum sínum, auk þess sem 
Jón Sigurðsson er formaður Framsóknar-
flokksins og Össur Skarphéðinsson hefur 
verið þingflokksformaður Samfylkingar-
innar, og fyrrverandi formaður flokksins.

Líkt og í Reykjavík suður beinir þetta 
athyglinni að grunnstefnu flokkanna, 
frekar en sértækum verkefnum kjördæm-
isins líkt og í landsbyggðarkjördæmun-
um. Efstu menn á listum eru sammála um 
að málefni ungs fólks og aldraðra komi 
til með að skipta miklu máli enda þessir 
hópar fjölmennir í kjördæminu.

Fimm af sex frambjóðendum kjördæmisins 
hafa ekki leitt lista áður í kjördæminu. 
Aðeins Össur Skarphéðinsson var í sama 
sæti í kosningunum 2003 og tókst þá að 
verða fyrsti þingmaður Reykvíkinga. 
Össur telur samgöngur og málefni ungs 
fólks skipta miklu máli fyrir íbúa í hluta 
borgarinnar. „Umferðarmál skipta miklu 
máli í kjördæminu. Ég gleðst sérstaklega 
yfir því að samgönguráðherra hafi fallist á 
tillögu Dags B. Eggertssonar, oddvita Sam-
fylkingarinnar í Reykjavík, um að byggja 
umferðarmannvirki um Sundabraut í jarð-
göngum í stað annarra kosta. Hún skiptir 
miklu máli fyrir íbúa kjördæmisins. Einn-
ig verða málefni ungs fólks eflaust ofar-
lega í huga íbúanna í kjördæminu, og ég 
á von á því að kjósendur horfi til mark-
vissrar stefnu Samfylkingarinnar í þeim 
efnum, sem nefnist Unga Ísland.“

Guðlaugur Þór Þórðarson, efsti maður 
á lista Sjálfstæðisflokksins, segist horfa á 
Reykjavík sem eitt kjördæmi. Hann telur 
stöðu Sjálfstæðisflokksins góða og reiknar 
með því að grundvallargildi í stefnuskrám 
flokkanna verða það sem kjósendur horfi 
til. „Fjölskyldu-, velferðar-, og skattamál 
skipta vitaskuld íbúa í Reykjavík, sem og 
annars staðar, miklu máli og ég tel lík-
legt að kjósendur horfi til þessara mála-
flokka. Það er mikilvægt fyrir sjálfstæðis-
menn að halda vöku sinni fram að kosning-
um því það er raunveruleg hætta á vinstri 
stjórn ef við slökum of mikið á .“

Vinstri græn boða stefnu sem öðru frem-
ur felur í sér hvarf til norræns samfélags-
módels sem byggir á traustu velferðar-
kerfi og ríkri samábyrgð borgaranna. 

Katrín Jakobsdóttir telur mikilvægt 
fyrir kjósendur að senda skýr skilaboð um 
breytingar. „Málin sem kjósendur hafa 
í huga eru velferðarmál. Kannanir hafa 
sýnt það. Auk þess eru samgöngumál, og 
nauðsyn þess að bæta samgöngur til og frá 
borginni, líkleg til þess að vera ofarlega 
í huga kjósenda þegar nær dregur kjör-
degi.“

Lengi hefur verið deilt um hvernig haga 
skuli uppbyggingu samgöngumannvirkja 
í og við borgina. Á það jafnt við um flug-
völl og bifreiðagötur. Margrét Sverris-
dóttir segir samgöngu- og velferðarmál 
skipta íbúana í kjördæminu miklu máli. 
„Samgöngumálin eru augljóslega mikil-
væg fyrir íbúa í Reykjavík. 

Þau eru ekkert síður á könnu stjórn-
valda heldur en borgarfulltrúa. Sunda-
brautin, sem reiknað er með að verði í 
göngum undir Elliðavog og komi upp við 
Holtagarðana, þarf að okkar mati að kom-
ast upp sem allra fyrst. Íbúarnir, sérstak-
lega í Grafarvogi, vilja það og það þarf 
að hlusta á þá. Lausnirnar á samgöngu-
málum í kjördæminu eru öðru fremur af-
rakstur virks samráðs við íbúa og það tel 
ég vera leið sem hafa þurfi í fyrirrúmi í 
meira mæli.“ 

Margrét nefnir einnig, eins og aðrir, 
mikilvægi velferðarmála og ekki síst um-
hverfismála. „Það þarf að efla samgöngur 
meðal annars með það að markmiði að 
draga úr svifryksmengun.“

Reykavíkurflugvöllur er fyrst og fremst 
umdeildur fyrir það hvar hann er. Sumir 
vilja hann burt úr Vatnsmýrinni, svo að 
mögulegt sé að byggja þar upp íbúabyggð, 
meðan aðrir vilja hafa hann þar áfram. 
Svo virðist sem fólk myndi sér skoðun á 
málinu þvert á flokkslínur. 

Fyrir liggur rannsókn samráðshóps sam-
gönguráðherra og borgarstjóra um ýmsa 
kosti fyrir flugvöllinn. Þar kemur meðal 
annars fram að það sé þjóðhagslega hag-
kvæmt að færa flugvöllinn upp á Hólms-
heiði, Löngusker eða Keflavík. 

Stefna allra flokkanna til þessa máls er 
óljós að því leyti að frambjóðendur telja 
ótímabært að koma fram með skýra stefnu 
í málinu þar sem rannsóknir og skoðun 
á stöðum sem til greina koma hafa ekki 
farið fram.

„Kjósendur í Reykjavík þurfa að horfa til 
heildarstefnu flokkanna,“ segir Magnús 
Þór Hafsteinsson. Hann telur skatta- og 
velferðarmál skipta kjósendur sköpum. 
„Velferðarmál í víðasta skilngi þess orðs 
eru vitanlega öllum mikilvæg en ég hef 
líka þá trú að skattamálin, og þær tillögur 
sem flokkarnir boða í þeim efnum, hafi 
mikil áhrif á hvaða flokk fólk kýs. Heildar-
stefnan er það sem fólk þarf að gefa sér 
tíma í skoða og ég er viss um að okkar 
áherslur eigi upp á pallborðið hjá kjósend-
um.“

Í viðtali við Fréttablaðið fyrir skömmu 
lagði Jón Sigurðsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, áherslu á mikilvægi þess 
að halda áfram að „efla velferðarkerfið“ 
og hlúa að atvinnulífinu með skynsömum 
aðgerðum. „Öðru fremur vill flokkurinn 
halda áfram á þeirri vegferð sem ríkis-
stjórnin hefur verið á síðan 1995,“ segir 
Jón. Hann telur það hafa einkennst af 
miklum krafti, verðmætasköpun og ár-
angri á öllum sviðum.  „Það er ekki ástæða 
til annars en að halda því áfram,“ sagði 
Jón meðal annars.

Samgöngur og velferð í öndvegi
Frambjóðendur í Reykjavíkurkjördæmi norður boða ólíka sýn á helstu álitamál kosninganna. Allir eru sammála um að huga 
þurfi að málefnum aldraðra og ungs fólks, sérstaklega barnafjölskyldna. Magnús Halldórsson ræddi við frambjóðendur í kjör-
dæminu um málefni kjördæmisins og hvaða mála kjósendur muni að líkindum horfa til 12. maí. 
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Framkvæmd þjóðlendulaganna er 
hitamál. Tilgangurinn með setningu 

laganna um þjóðlendur var að setja laga-
ramma um ábyrgð ríkisins á einskis-
mannslandi og skýra mörk eignarlanda 
og þeirra landsvæða. Þetta var að mörgu 
leyti nauðsynjamál og þarft. Tilgangur-
inn var ekki að gera eignir landeigenda 
upptækar til ríkisins né ganga á rétt 
landlausra sem njóta útivistar. Þarna 
var ekki um að ræða eignaupptöku af neinu tagi. 
Þetta var sá almenni skilningur þeirra sem studdu 
þessa lagasetningu á sínum tíma.

Því miður hefur framkvæmd laganna í meðför-
um fjármálaráðuneytisins verið með öðrum hætti. 
Kröfur hafa verið settar fram, þinglýstir pappír-
ar hafa ekki verið teknir gildir og skemmst er frá 
því að segja að logandi ófriður hefur verið á þeim 
svæðum sem sæta kröfugerðinni hverju sinni. Svo 
virðist sem stígandi hafi verið í kröfugerðinni eftir 
því sem fleiri landsvæði voru lögð undir, kröfur 
eru þingfestar í jarðirnar og fram undan eru mála-
ferli sem geta tekið langan tíma. Þessu verður að 
linna. Það styrjaldarástand við landeigendur sem 
nú ríkir á þessum svæðum er ekki þolandi.

Fjármálaráðherra fer með framkvæmdirnar 
fyrir hönd ríkissjóðs. Nú hefur verið lýst kröfum 
og þær þingfestar í stór landsvæði á Norðaustur-
landi sem eru í eigu einstaklinga og sveitarfélaga. 

Landeigendur hafa nú ákveðið að bind-
ast samtökum til að styrkja stöðu sína í 
meðferð þessara mála gagnvart stjórn-
völdum. Kröfurnar ganga mun lengra 
en tilgangur Þjóðlendulaganna segir til 
um og má segja að kröfugerðin brjóti 
gegn öllu því sem telst eðlilegt og sann-
gjarnt.

Á flokksþingi Framsóknarflokksins 
fór ég ásamt öðrum fyrir málefnahópi 
sem gerði ályktun um þjóðlendumál. 
Í henni kemur fram að Alþingi Íslend-
inga og ríkisstjórn fresti frekari fram-
gangi þjóðlendumála á Íslandi og taki 

lög um þjóðlendur til endurskoðunar. Með frestun 
er átt við að ekki verði lýst kröfum í ný svæði. 
Jafnframt er skorað á fjármálaráðuneyti og kröfu-
nefnd þess að endurskoða kröfugerð sína þar sem 
mál standa yfir og leiti þar sem fyrst sátta við 
jarðeigendur. Þá leggja framsóknarmenn áherslu 
á að ríkisvaldið uni úrskurðum Óbyggðanefndar 
enda er nefndin skipuð af ríkisstjórn landsins.

Ályktunin var samþykkt með miklum meirihluta 
atkvæða. Það er því eindreginn vilji hjá fram-
sóknarmönnum fyrir því að lagfæra þessa fram-
kvæmd, bæði gagnvart þeim svæðum sem á eftir 
að taka fyrir og þeim sem lýst hefur verið kröfum í 
nú þegar. Ef breytingar á lögum eru nauðsynlegar 
til að vinna að slíku mun ég beita mér fyrir því á 
Alþingi.

 Höfundur skipar 3. sætið á lista Framsóknar-
flokksins í Norðausturkjördæmi.

Skýr stefna í þjóðlendumálinu

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Það er sveifla á Samfylking-
unni þessa dagana. Mér finnst 

athyglisvert hversu miklu betur 
hún kemur út úr vönduðum kjör-
dæmakönnunum, þar sem úr-
takið er stórt, og óráðnir spurðir 
áfram, heldur en í könnunum 
á landsvísu. Í síðasta þætti um 
Reykjavík-Suður hafði Samfylk-
ingin bætt við sig ríflega 5% á 
skömmum tíma. Í Kraganum er 
flokkurinn að bæta við sig eftir 
kosninguna í Hafnarfirði, og nú 
glittir í Guðmund Steingrímsson. 
Þáttur Stöðvar 2 um Reykjavík-
Norður sýndi næstum 30% um 
miðja síðustu viku. Athyglisvert 
er að nú hafa þrjár kannanir í röð 
sýnt að þar eru jafnaðarmenn 
með 27- 30% fylgi. Mogginn sagði 
á föstudaginn að frá því í lok apríl 
hefði fylgið í kjördæminu aukist 
um 10%. Svo það er gaman í bar-
áttunni, vindurinn er í bakið, og 
brosin með okkur.

Stóriðjuofsinn rauk úr umræð-
unni eftir Hafnarfjörð og síðan 
hefur Samfylkingin að veru-
legu leyti sett dagskrá umræð-
unnar – sem snýst nú aðallega 
um velferðarmál. Sjálfur er ég 
einsog þeytispjald um Reykja-
vík, og hef hitt þúsundir manna 
sem ég rétti stefnu okkar með 
mildu brosi, handtaki og hófstillt-
um orðum. Það heyrir til undan-
tekninga að konur segi nei takk. 
Karlar eru stundum fálátari – 
og íhaldssamari. Ég segi þeim 
þá að sjálfur sé ég alinn upp hjá 
grenjandi bláu íhaldi, og lofa að 
þeir verði ekki að verri mönn-
um eftir lesturinn. Það dugar til 
að flestir brosa á móti – og taka 
við boðskapnum. Ég hef staðið 
fyrir utan alla helstu stórmark-

aði höfuðborgarsvæðisins, flestar 
sundlaugar, World Class í Laug-
ardal og Spönginni, labbað upp 
og niður Laugaveginn, haldið 
ræður í farandhátalara Sam-
fylkingarinnar – sem Jakob Frí-
mann riggaði upp áður en hann 
fór í annað skipsrúm – og það 
er mikill munur á því hve miklu 
betur Samfylkingunni er tekið 
nú þegar hallar í lok baráttunnar 
en í upphafi. Þétt, málefnaleg og 
vel skipulögð barátta okkar er að 
skila miklum árangri. 

Ég hef meira að segja gefið 
Þorsteini Pálssyni, góðum félaga 
úr ríkisstjórn, rauða rós og hann 
tyllti mér í sama bláa stofustólinn 
og hann bauð mér einu sinni í til 
að drekka viskíglas á hádegi eftir 
ríkisráðsfund á Bessastöðum. 

Það vekur undrun að einungis á 
örfáum stöðum hef ég rekist á 
frambjóðendur annarra flokka. 
Íhaldið fann ég í Kringlunni 
þar sem það brynnti mér þyrst-
um með D-vatnsflösku og óskaði 
mér velfarnaðar. Á sama stað gaf 
Framsókn mér tópas. Á einum 
stað stóð hjá mér lítill og fallegur 
drengur sem trúði mér fyrir að 
amma sín ætlaði að kjósa Sam-
fylkinguna. Hann var að dreifa 
bæklingi sem ég hélt að væri 
um ísskápa, en sá svo að var boð 

frá Sjálfstæðisflokknum í Hús-
dýragarðinn. Ég bað hann þess 
lengstra orða að vera hugsjónum 
sínum trúr – hverjar sem þær 
yrðu að lokum.

Gamli góði Villi sagðist hafa 
orðið borgarstjóri á því að heim-
sækja hundruð vinnustaða í 
heilan vetur. Ég hef ekki tölu á 
þeim vinnustöðum sem ég hef 
farið á – og það vekur furðu að 
hvergi hefur nokkur annar flokk-
ur reynt að plægja svörðinn. 
Öðru vísi mér áður brá. Meira 
að segja í Grafarvogi, sem við 
höfum straujað með bæklingum 
og rósum, hef ég ekki séð Guð-
laug Þór í fjarlægð. Enda er fylgi 
Samfylkingarinnar í Grafarvogi 
komið yfir það sem áður var.  

Á Grand Hótel í vikunni áttu 
flokkarnir að ræða samkeppnis-
hæfni Íslands um menntað vinnu-
afl. Guðfinna S. Bjarnadóttir var 
auglýst en mætti ekki. Ég sagð-
ist þekkja íhaldið best og bauðst 
til að skýra stefnu þeirra. Hugs-
anlega finnst henni erfitt að verja 
stefnu menntamálaráðherra. Ég 
hef samúð með því viðhorfi.

Í síðustu vikunni taka 25% kjós-
enda afstöðu. Á sjálfan kjördag-
inn eru 15%, eða 10 þingmenn, á 
floti. Þeir ná síðustu sveiflunni 
sem hafa undirbúið endasprettinn 
best. Miðað við súrefnið og kraft-
inn sem er eftir í Samfylkingunni 
er ég að verða meira en bjartsýnn 
á það sem kemur upp úr kjörköss-
unum.

Þeir sem vilja halla sér að 
frjálslyndri jafnaðarstefnu eiga 
skýran valkost – og í því efni ber 
að varast eftirlíkingar til hægri 
og vinstri. Það er kominn tími til 
að breyta – ekki satt? 

Sveifla á SamfylkingunniU
tanríkisráðuneytið gaf fyrir viku út merkilegt plagg, 
sem ber yfirskriftina „Mannréttindi í íslenzkri ut-
anríkisstefnu“. Valgerður Sverrisdóttir utanríkis-
ráðherra fylgdi því úr hlaði á fundi við Háskólann á 
Akureyri.

„Mannréttindi snerta alla, alls staðar og eru óháð tíma og 
rúmi,“ segir í inngangi að hinu 34 síðna riti þar sem stefnan 
er tíunduð. Þá segir: „Árangur á mannréttindasviðinu veltur 
á samþættri nálgun á mismunandi stefnusviðum og sam-
starfi þar á milli. Nú er víðtækari skilningur en áður á sam-
spili mannréttinda, sjálfbærrar þróunar, friðar og öryggis. Því 
er nauðsynlegt að mannréttindi fléttist inn í öll svið utanríkis-

stefnu, þar með talið þróunarsamvinnu, öryggismál og við-
skipti. Skuldbindingar Íslands á sviði mannréttinda eru ekki 
síst í þágu lands og þjóðar og eru skýr skilaboð um vilja Íslands 
til að taka þátt í að búa til betri heim í þágu alls mannkyns, þar 
sem íbúum heims eru tryggð grundvallarmannréttindi, öryggi 
og friður.“ 

Full ástæða er til að taka undir þetta og fagnaðarefni að ráð-
izt skyldi í að móta með þessum hætti heildstæða stefnu fyrir Ís-
lands hönd í alþjóðlegum mannréttindamálum. 

Er utanríkisráðherra kynnti stefnuna síðastliðinn mánudag 
sagði hann að Ísland hefði töluvert fram að færa á þessu sviði. 
Í ljósi þess og aukins vægis mannréttindamála í alþjóðastarfi 
væri tímabært fyrir Ísland að sækjast eftir setu í mannrétt-
indaráði Sameinuðu þjóðanna, í samráði og samvinnu við önnur 
Norðurlönd. Þetta er verðugt verkefni og væntanlega til þess 
fallið að skerpa vitund Íslendinga fyrir alþjóðlegum mannrétt-
indamálum.

Af nógu er að taka á þeim vettvangi. Sem dæmi má nefna að í 
rúmlega 150 ríkjum heims eru dæmi um að pyntingum og öðrum 
grimmilegum aðferðum sé beitt og í um 70 þessara ríkja er slíkt 
ástand útbreitt eða viðvarandi. Það veitir því ekki af að Ísland 
beiti þeim áhrifum sem því er unnt á alþjóðavettvangi til að berj-
ast gegn mannréttindabrotum. 

Í dag stendur Mannréttindaskrifstofa Íslands fyrir fundi með 
fulltrúum allra stjórnmálaflokkanna, þar sem þeir lýsa stefnu 
þeirra í mannréttindamálum. Þetta er líka framtak sem ber 
að fagna, enda gott að stefna flokkanna í þessum málum komi 
fram, þótt hún muni tæpast ráða úrslitum í kosningunum á laug-
ardaginn.

Tímabært 
framtak

Það er fagnaðarefni að ráðizt skyldi í að móta með 
þessum hætti heildstæða stefnu fyrir Íslands hönd í 
alþjóðlegum mannréttindamálum.



Doosan Infracore

H.A.G. ehf - Taekjasala



Þann 5. október 1946 var Kefla-
víkursamningurinn svokall-

aði samþykktur á alþingi. Þá lauk 
einni og hálfri þrásetu bandarísks 
hers í landinu en Bandaríkjamenn 
vildu 99 ára herstöðvasamning sem 
ekki gat orðið af. Íslendingar tóku 
þá við vellinum, bandaríski fáninn 
var dreginn niður en íslenski fán-
inn upp. Ólafur Thors tók við vell-
inum.

30. september 2006 gerðust svip-
aðir hlutir, fáni Bandaríkjamanna 
var fjarlægður en hinn íslenski 
blakti einn. Jóhann R. Benedikts-
son tók við mannvirkjum, góðum 
og slæmum, fyrir hönd flokkssyst-
ur sinnar, utanríkisráðherra. Engin 
dramatík og léttir einkenndi þessa 
athöfn líkt og í október 1946. Her-
inn flýtti sér upp í flugvél og hélt 
til Bandaríkjanna. Að mínu mati 
og margra annarra lauk þar með 
miklu niðurlægingartímabili í sögu 
íslensku þjóðarinnar sem staðið 
hafði í 55 ár. 

1946 skipti 
herinn um föt, 
úr herklæðum 
í borgaraleg 
föt, engin 
greiðsla fyrir 
not af landi 
fylgdi samn-
ingnum 1946, 
aðeins var 
tekið mið 
af þörfum 

Bandaríkjanna. Árið 2006  var illa 
staðið að samningum. Íslending-
ar tóku á sig alla hreinsun á meng-
uðum svæðum, sem að áliti fróðra 
manna mun kosta 5.000 milljónir ef 
vel á að standa að málum, sem ég 
held að ekki verði gert. 

Íslenska ríkisstjórnin hafði farið  
margar sneypuferðir til Bandaríkj-
anna til að fá þessa menn til að vera 
hér um kyrrt, einnig höfðu verið 
haldnir fundir hér. Afstaða Banda-
ríkjanna var alla tíð mjög skýr, stöð-
in þjónaði ekki hagsmunum Banda-
ríkjanna lengur vegna breyttrar 
heimsmyndar, hún var úrelt, þar 
með taldar fjórar ratsjárstöðvar 
frá 1990. Tveimur vikum seinna, 

eftir að herliðið fór frá vellinum og 
skrifað hafði verið undir nýja við-
bót við svokallaðan varnarsamn-
ing frá 1951 (sem er ríkisleyndar-
mál eins og svo margt sem sú ríkis-
stjórn sem hefur stjórnað hér í 12 
ár hefur gert), kom herskipið Geit-
ungurinn (Wasp) til Reykjavíkur. 

Þessi geitungur var herskip 
Bandaríkjamanna sem var að koma 
frá átakasvæðum nálægt Írak þar 
sem geisar stríð sem virðist ætlað 
að verða að öðru Víetnamstríði fyrir 
Bandaríkin. Íslendingar studdu það 
stríð til að reyna að halda í óbreytt 
ástand í herstöðinni hér. Þá komu 
ráðamenn þjóðarinnar fram í RÚV 
og lugu að þjóðinni trekk í trekk. 
Einnig komu spunameistarar ríkis-
stjórnarinnar fram í Kastljósi og 
sungu sinn Valhallarblús. Allir 
vita og vissu að þetta er stríð um 
bandaríska hagsmuni. Án olíu er 
ekki hægt að reka stærsta herveldi 
heims. Bandaríkjamenn framleiða 
10% af olíu heimsins og nota 30%, 
en eru aðeins 5% mannkyns. Þess 
vegna eru þeir tilbúnir að taka það 
sem upp á vantar með illu. Per-
sónulega er ég þeirrar skoðunar að 

aðild okkar að NATO sé hornsteinn 
númer 2, næst á eftir aðild að Sam-
einuðu þjóðunum í utanríkisstefnu
okkar. Hvað varðar ógn gætu Ís-
lendingar allt eins treyst á aðstoð 
Breta eða Norðmanna á ögurstund, 
okkar næstu nágranna, en í dag 
erum við á friðsömu svæði. Hvað 
varðar Bandaríkin eigum við að 
sjálfsögðu að hafa við þá góð sam-
skipti á viðskiptasviði og menning-
arsviði.

Varðandi framtíðarnot af húsum 
í gömlu herstöðinni við Keflavík þá 
má nota 30% af húsum, með mikl-
um breytingum þó. En Íslending-
ar áttu ekki að greiða fyrir þetta 
5.000 milljónir. Þeim fjármunum 
hefði betur verið varið til bættra 
kjara aldraðra og öryrkja sem hafa 
bæði verið vanvirtir með lögum á 
dóm hæstaréttar sem féll þessum 
hópum í vil og öðrum hömlum. 

Til eru hús í herstöðinni sem nota 
má sem dvalarheimili fyrir eldri 
borgara, t.d. hús númer 639, en þá 
þarf að byggja lyftuhús og skipta 
um rafmagn svo að það mæti Evr-
ópustaðli. Í þessum húsum er 110 
volt 60 rið sem þýðir sverari víra. 

Einnig má tengja hús saman með 
tengibyggingum í svokölluðu B 
og Q hverfi,  svo þar verði íbúðir 
fyrir eldri hjón. En hvernig sem 
við skoðum þessi mál varðandi nýt-
ingu á húsum er dýrt að breyta raf-
magni, leggja yfirborðsvatn í jörð 
o.fl.

Möguleikar til nýtingar eru 
margir en í sumum tilfellum væri 
ódýrara að byggja nýtt. Það sem 
þarf að rífa þarna er gamla flug-
stöðin, bíóhús, íþróttahús og sund-
laug, hús 771, 501, 506, 44, klúbba 
yfirmanna og undirmanna, gamlar 
skemmur o.fl.

Stjórnstöð og ný fjarskiptastöð 
með 6 feta þykkum veggjum og 
gólfi úr steypu mætti kannski nota 
fyrir leyniþjónustu Sjálfstæðis-
flokksins sem sumir segja að hér 
hafi verið til í 60 ár. Mikil meng-
un er þarna grafin i jörð, ég tók 
sjálfur þátt í að grafa ósómann. Ef 
utanríkisraðuneytið óskar mun ég 
glaður fara og benda á hvar þetta 
er grafið.

Höfundur er bílstjóri og vann á 
vellinum í 29 ár. 

Brottför hersins frá Íslandi

Ríkisstjórnarflokkarnir hafa á 
undanförnum árum snúið baki 

við stöðugleika og ýtt með ábyrgð-
arlausum hætti undir ofþenslu í 
efnahagslífi. Afleiðingin er 8% 
verðbólga, 27% viðskiptahalli og 
14% stýrivextir. Í fálmkenndri 
vörn hafa stjórnarflokkarnir leit-
ast við að réttlæta óstöðugleikann 
með því að vísa til þess að kaup-
máttur hafi vaxið svo mikið. Í því 
samhengi hafa þeir bent á að kaup-
máttur hafi vaxið um nærri 60% á 
10 árum. Röksemdin virðist vera 
sú að óstöðugleikinn sé fórnar-
kostnaður sem réttlætanlegt sé 
að fella á heimilin í landinu til að 
tryggja óvenjumikinn kaupmátt.

Fyrir það fyrsta er kaupmáttur 
sem fenginn er við svona aðstæður 
ótryggur í eðli sínu. Um það vitna 
gengisfellingahrinur og óðaverð-
bólguskeið undanfarinna áratuga, 
sem einatt komu í kjölfar mikillar 
kaupmáttaraukningar. Einu sinni 
hafði Sjálfstæðisflokkurinn til 
þess metnað að tryggja stöðugan 
og sjálfbæran hagvöxt. Sá tími er 
greinilega liðinn.

Í annan stað hefur verið sýnt 
fram á að þessum ávinningi hafi 
verið gríðarlega misskipt. Kaup-
máttaraukningin var mest hjá þeim 
10% sem mest höfðu fyrir, eða 
120% og minnst hjá þeim 20% sem 
minnst höfðu fyrir, eða 30%.

Í þriðja lagi er svo ljóst að með-
altalskaupmáttaraukningin var 
ekkert óvenjuleg. Í ráðstöfunar-
uppgjöri heimilageirans, sem Hag-
stofan gaf út 16. apríl sl. kemur 
fram að kaupmáttur ráðstöfunar-
tekna á mann hafi aukist um 56% 
milli áranna 1994 og 2005. Hækkun 
kaupmáttar upp á 56% á 11 árum 
jafngildir árlegri hækkun upp á 
4,1%. Eins og taflan hér að neðan 
sýnir er þessi hækkun ekki óvenju 
mikil í sögulegu samhengi. Svip-
uð eða meira hækkun var til að 
mynda á sjötta, sjöunda og áttunda 
áratugnum. Kaupmáttaraukningin 
var hins vegar tiltölulega lítil frá 
því síðla á níunda áratugnum og 
fram til aldamóta. 

Mikilvæg skýring á mikilli 
hækkun kaupmáttar síðustu 11 
ára er að í upphafi tímabilsins var 
mikil umframafkastageta í hag-

kerfinu í kjölfar 
langvarandi sam-
dráttarskeiðs. Í 
ofanálag er mikil 
framleiðsluspenna,
eða landsfram-
leiðsla umfram 
framleiðslugetu
hagkerfisins, í lok 
tímabilsins. Sam-

kvæmt mati Seðlabanka Íslands 
var spennan um 4,9% af lands-
framleiðslu árið 2005 en slakinn 
árið 1994 var metinn um 2,1%. Ef 
gert er ráð fyrir að hlutdeild launa 
í landsframleiðslu sé stöðug má 
gera ráð fyrir að þetta samsvari að 
kaupmáttaraukningin á tímabilinu 
sé ofmetin um u.þ.b. 7,2%  miðað 
við líklega þróun kaupmáttar ef 
jafnvægi hefði ríkt í upphafi og 
við lok tímabilsins. Að teknu til-
liti til þessara áhrifa umreiknast 
árleg hækkun kaupmáttar ráðstöf-
unartekna á mann í 3,47%. Meðal-
tal kaupmáttaraukninga árin 1950-
2000 var 3,4%.

Kaupmáttur hefur vissulega 
verið ágætur síðustu 11 árin og því 
ber að fagna. Kaupmáttarþróunin 
er þó ekkert sérlega markverð í 
sögulegu samhengi og þegar tekið 
er tillit til framleiðsluspennu 
kemur í ljós að hún er í meðallagi. 
Það er ekkert við kaupmáttaraukn-
ingu undanfarinna ára sem rétt-
lætir þá alvarlegu aðför að hags-
munum almenns launafólks sem 
felst í viðvarandi verðbólgu, of-
urvöxtum og viðskiptahalla. 
Metnaðarlausir og huglausir ríkis-
stjórnarflokkar verða að finna sér 
eitthvað annað fíkjulauf að skýla 
sér bakvið.

Höfundur er lögfræðingur og 
skipar 4. sætið á lista Samfylking-

arinnar í Suðvesturkjördæmi.

Innistæðulaust 
kaupmáttargort

Konur og völd

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Fyrirtækið Strax Holdings er stærsti dreifingar-
aðili fylgihluta farsíma í Evrópu. Fyrirtækið er 
íslenskt.

Strax Holdings rekur meðal annars Farsímalagerinn 
og nýlega festi fyrirtækið kaup á Hans Petersen. Færri 
vita hins vegar að fyrirtækið er einnig stærsti dreifing-
araðili farsímafylgihluta í Evrópu. „Við stofnuðum fyr-
irtækið árið 1994 með það að markmiði að verða stærsti 
dreifingaraðilinn í Suður-Ameríku,“ segir Kjartan Örn 
Sigurðsson, framkvæmdastjóri HP Farsímalagersins 
og einn af stofnendum Strax. „Við opnuðum skrifstof-
ur í Miami og í Hong Kong en eftir að við opnuðum í 
London 1999 tókum við stefnuna á að verða stærstir í 
Evrópu.“

Kjartan segir lykilinn að baki velgengni Strax felast í 
pan-evrópsku formi fyrirtækisins. Þegar farsímafyrir-
tækin stækkuðu, og fóru að bjóða þjónustu sína í mörg-
um löndum, sáu eigendur Strax sér leik á borði og fylgdu 
þeirri þróun eftir með starfsemi sinni. „Í dag dreifum 
við vörum frá öllum helstu farsímaframleiðendunum til 
margra alþjóðlegra símafyrirtækja og verslunarkeðja 
um alla Evrópu og allan heim,“ segir Kjartan.

Gegnum Farsímalagerinn og Hans Petersen ætla eig-
endur Strax að kanna áður óþekktan markað. „Stærsti 
söluaðili myndavéla í heiminum var Nokia með mynda-
vélasíma sína. Þetta er stafræna byltingin í hnotskurn. 
Tækifærin sem við sjáum eru að verða bæði stærstir 
í sölu stafræns búnaðar og einnig í myndvinnslu fyrir 
þennan nýja markaðshóp,“ segir Kjartan.

Stærsti dreifingaraðili 
fylgihluta farsíma í Evrópu

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 23.4.2007.

3,4%

Þannig er mál
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
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SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN *** BLANDAÐ LÁN ** ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ 20.000.000 20.000.000 20.000.000

VEXTIR 4,0% * 4,4% * 5,0%

GREIÐSLUBYRÐI**** 66.500 100.800 96.600

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 23.04.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,4% til 4,5% m.v. myntkörfu 4.
**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.

Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín lækkar á 
www.frjalsi.is eða hafðu
samband í síma 540 5000.

Hægt er að fá Bluetooth-einingar í bíla. 
Tækin virka vel.
Ólöglegt er að tala í síma á meðan ekið er. Því verður sífellt 
vinsælla að bílar séu búnir Bluetooth-búnaði. Hann er hins 
vegar dýr, sérstaklega þegar setja á hann í bílinn eftir að 
hann er kominn á götuna. Það er þó hægt að komast í 
kringum þetta vandamál.

T-210-DSP er ódýr Bluetooth-eining í bíla sem er einföld í 
uppsetningu. Einingin virkar vel og er mjög notendavæn. 
Öfugt við hefðbundnar innbyggðar einingar getur reyndar 
verið erfitt að finna henni stað en hún kemur með klemmu 
svo hægt er að festa hana við sólskyggni.

T-210-DSP er hins vegar ekki dýr, 
kostar 6.990 krónur, 
og þar hefur hún vinninginn 
yfir önnur tæki.

“úr dómi Fréttablaðsins”



Yahoo Photos hættir.

Veffyrirtækið Yahoo hefur ákveð-
ið að hætta með Yahoo Photos, sem 
var fyrsta myndageymsla Yahoo á 
netinu. Í stað þess mælast forráða-
menn fyrirtækisins til þess að fólk 
noti heldur síðuna Flickr, sem er í 
eigu Yahoo.

Í júní verður tugum milljóna 
notenda, sem skráð hafa myndir 
á Yahoo Photos, tilkynnt um þær 

leiðir sem þeir geta gripið til, til að 
færa myndir yfir í Flickr eða aðrar 
myndageymslur á netinu. Þetta geta 
verið geymslur sem eru í beinni 
samkeppni við Yahoo líkt og Photo-
Bucket, MySpace, Kodak Gallery, 
Shutterfly Inc. eða Snapfish. 

PhotoBucket hefur stækkað 
gríðarlega að undanförnu og er það 
talið ástæða þess að Yahoo ræðst í 
þessar breytingar nú, segir á frétta-
vef Reuters.

Myndir á Flickr í 
stað Yahoo Photos

Þrátt fyrir að eðli netárása hafi 
breyst hefur þeim síst af öllu 
fækkað.

Á vef breska ríkissjónvarps-
ins BBC eru netárásir gerðar að 
umtalsefni. Netárásir eru þegar 
tölvuþrjótar koma sér upp svo-
kölluðum bot-tölvum, sem venju-
lega eru stolnar, og hóta gegnum 
þær að yfirfylla tölvukerfi fyrir-
tækja af draslpósti og gagnslaus-

um upplýsingum þannig að þau 
hrynji.

Eina leiðin fyrir fyrirtækin að 
forðast árásina er að borga þrjót-
unum þá upphæð sem farið er 
fram á. Hrun getur verið dýrkeypt 
og því er ekki óalgengt að gengið 
sé að kröfum tölvuþrjóta. Þeim er 
borgað og svo er beðið og vonað að 
ekkert verði af árásinni.

Slíkum árásum hefur fækkað þar 
sem þær eru erfiðar og áhættusam-
ar en tölvuþrjótarnir hafa fund-

ið nýja leið til að nýta hæfileika 
sína. Nú virðist það færast í vöxt að 
fyrirtæki fái tölvuþrjóta til að fram-
kvæma árásir á samkeppnisaðila 
sína. Liggi vefsíða annarra niðri 
gefur það óneitanlega forskot í 
hörðum viðskiptaheimi.

Fátt virðist geta komið í veg 
fyrir þessar árásir. Eftir því sem 
öryggiskerfi verða öflugri, þeim 
mun duglegri verða þrjótarnir að 
finna leiðir til að brjóta þau á bak 
aftur.

Netárásir enn algengar

Sigma linsur
fyrir flestar
gerðir
myndavéla

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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Hjá Remax á Garðatorgi er til sölu 
einnar hæðar einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr og stórum palli á 
Völlunum í Hafnarfirði. 

H úsið er að mestu steinað og klætt 
með harðviði að utanverðu. Það 
stendur við Fjóluvelli og er í göngu-

færi við skóla og leikskóla. Innréttingar eru 
allar sérsmíðaðar og blöndunartæki í eld-
húsi og baðherbergjum eru innbyggð. Gólf-

efni og flísar á baðherbergisveggjum eru 
náttúrusteinn og hiti er í gólfi í öllu húsinu 
með þráðlausri hitastýringu. Innihurðir eru 
innfelldar.

Í eldhúsinu er gott skápapláss, stór eyja 
með granítborðplötu og sæti fyrir fjóra. 
Einnig vönduð stáltæki og span helluborð 
sem háfur er yfir.  

Stofa og borðstofa eru bjartar og rúmgóð-
ar og gluggar eru háir. Gert er ráð fyrir arni. 
Innbyggðar hillur eru í stofunni og tveir út-
gangar á sólríkan pall. Tvö baðherbergi eru 

í húsinu. Bæði eru flísalögð í hólf og gólf 
með fallegum innréttingum, upphengdum 
salernum og vönduðum blöndunartækjum. 
Á aðalsnyrtingunni er stórt nuddbaðkar og 
á gestasalerninu er sturta. Inni af rúmgóðu 
hjónaherbergi er fataherbergi og barnaher-
bergin eru þrjú með sérsmíðuðum skápum. 

Úr þvottahúsi er útgengt í garðinn og 
gengið er í bílskúrinn úr forstofu. Milli-
loft er í bílskúrnum og inni af honum er 
geymsla.

Ásett verð er 56,9 milljónir króna.

Einstök hönnun úti og inni
Fjóluvellir 3 er fallegt hús með 80 fermetra sólpalli.

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 23.4.2007.

3,4%

Þannig er mál
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN *** BLANDAÐ LÁN ** ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ 20.000.000 20.000.000 20.000.000

VEXTIR 4,0% * 4,4% * 5,0%

GREIÐSLUBYRÐI**** 66.500 100.800 96.600

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 23.04.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,4% til 4,5% m.v. myntkörfu 4.
**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.

Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín lækkar á 
www.frjalsi.is eða hafðu
samband í síma 540 5000.



Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Blásalir 24 í Kópavogi
Til endurúthlutunar er nýleg 2ja herbergja íbúð í Blásölum 24. 
Íbúðin er um 78 fm. Íbúðin er í 10 hæða fjölbýlishúsi með 
miklu útsýni og getur verið til afhendingar strax. 

Miðnestorg 3, í Sandgerði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er 
um 71 fm. Íbúðin er á þriðju hæða lyftuhúsi. Íbúðin getur verið 
til afhendingar fljótlega.

Prestastígur 8 í Grafarholti
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð rúm-
lega 94 fm. Íbúðin er í fjögurra hæða lyftuhúsi og fylgir stæði 
í bílakjallara undir húsinu. Íbúðin getur verið til afhendingar 
fljótlega.

Prestastígur 4 í Grafarholti
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð rúm-
lega 91 fm. Íbúðin er á jarðhæð í tveggja hæða fjórbýlishúsi. 
Íbúðin getur verið til afhendingar fljótlega.

Árnastígur 5 í Grindavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri 2ja herbergja íbúð 
í parhúsi við Árnastíg í Grindavík. Íbúðin er um 76 fm. ásamt 
um 25 fm bílskúr. Íbúðin gæti verið afhendingar fljótlega. 

Umsóknarfrestur er til 14. maí  n.k.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins að 
Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644 milli kl. 9-15.

Fr
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Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali
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SÉRVERSLUN Í KRINGLUNNI og LAUGAVEGI
Til sölu sérverslun velstaðsett í Kringlunni og á Lauga-
vegi. Mjög skemmtileg vara. Frábært tækifæri.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR Til sölu þekktur
skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu. Bull-
andi traffic. Hér er á ferð frábært tækifæri. Leitið upplýs-
inga.

FLUTNINGAFYRIRTÆKI til sölu af sérstökum ástæð-
um, Nýlegur bílafloti. Góð vaxandi velta. Traust viðskipta-
sambönd. Uppl. aðeins á skrifstofu, ekki í síma.

INNRÖMMUN Til sölu innrömmunarstofa á frábærum
stað í góðu húsnæði í austurbæ. Tilvalið fyrir tvo sam-
henta einstaklinga. Góður tækjakostur Verð 7,5 millj.

HÁRGREIÐSLUSTOFA TIL SÖLU Mjög þekkt og
vel staðsett stofa með 2 þvottastöðvar og 6 vinnustöðv-
ar. Hefur starfað á sama stað sl. 10 ár. Gott verð. 

PÚSTÞJÓNUSTA og BÍLAVERKSTÆÐI Þekkt og
gróið fyrirtæki í topp húsnæði 320 fm. Besti tíminn
framundan.

GÆLUDÝRAVERSLUN til sölu af sérstökum ástæð-
um, þekkt verslun miðsvæðis með vinsæla vörur. Gælu-
dýraunnendur, hér er gott tækifæri á ferðinni. Gott verð.

ÍSBÚÐ OG SÖLUTURN. Til sölu glæsileg ís-
búð og söluturn í góðu hverfi Besti íssölutím-
inn framundan. Vilyrði fyrir löngum leigusamningi. Góð
aðstaða til koma upp veisluþjónustu, eða vísir að hverf-
isverslun. Einstakt tækifæri. Verð aðeins 5,9 millj. 

SKILTAGERÐ og MERKINGAR Vegna flutnings erl.
er til sölu mjög gott og ört vaxandi fyrirtæki í skiltagerð. Er
vel staðsett og með góðan tækjakost. Verð aðeins 9 millj.

Mikill fjöldi fyrirtækja á skrá. Endilega leitið nánari upplýsinga.

Allar nánari upplýsingar hjá Gissuri Tryggvasyni 
símar: 438-1280 eða 892-2280
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Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!
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Völuteigur, 270 fm, 365 fm eða 635 fm.
Til sölu, í nýju glæsilegu stál-
grindarhúsi tvö iðnaðarhús-
næði sem eru hvor um sig
10,8 x 25 mtr. að grunnfleti.
Hægt er að fá iðnaðarrýmin
stök eða bæði saman þá
samtals 635 fm. Annarsvegar
er um að ræða 270 fm iðnað-
arhúsnæði, stærð 10,8 mtr x
25 mtr, mikil lofthæð, 4x inn-
keyrsluh. -tvær á hvorum
enda, og hinsvegar 365 fm

iðnaðarhúsnæði, endabil með 95 fm milligólfi, innkeyrsluhurðir og
gegnumkeyrsla.

Fiskeldisstöð í rekstri m/fasteignum.
Til sölu fiskeldisstöð
ásamt atvinnuhúsnæði og
kerjum, staðsett í landi
Saurbæjar í Hvalfirði. 2x
200 rm útikör með ca. 500
fm gólfradíus, 1x 80 rm
útikar og 2x 60 rm útikör.
3ja ára lífmassi nú. Áætl-
aður lífmassi 2008 er um
100 tonn. Áætlaður líf-

massi 2009 er um 140 tonn. Vatnshitakerfi svo ekki frjósi í kerjum.
Fullkomið eftirlitskerfi stýranlegt í gegnum netið. Fullkomin sjálfvirk
skömmtun. Í húsnæðinu eru 7 seiðaker í kjallara og 5 á efri hæð
þess. Auk þess eru skrifstofur og vinnuaðstaða.

Rauðarárstígur - Fyrir verktaka! 
Sérlega vel staðsett 1.440
fm húsnæði miðsvæðis
við Rauðarárstíg. Húsið er
3 hæðir auk kjallara. Verið
er að vinna í skipulags- og
deiliskipulagsbreytingu til
að breyta efri hæðum í
íbúðir og verslunar- og
þjónusturými á jarðhæð.
Hver hæð er í dag um 360
fm. Möguleiki er að

stækka húsið um ca 570 fm m.a. með aukahæð ofaná húsið. Frá-
bært tækifæri fyrir verktaka. Fáið nánari upplýsingar á skrifstofu
okkar

Tunguháls, allt að 2770 fm.
Í einkasölu samtals
1070 fm iðnaðarhús-
næði í eftirsóttasta iðn-
aðarhverfi Reykjavíkur.
Með  fylgir samþykktur
byggingarréttur eignar-
hlutans fyrir samtals
1700 fm á tveimur hæð-
um.  Samtals yrði þá um
að ræða 2770 fm heild-

arstærð þar sem grunnflötur hússins yrði um 1560 fm og um 900
fm á 2. hæð. Góðar stórar innkeyrsluhurðir. Fallega innréttaðar
skrifstofur, kaffistofa og eldhús um 210 fm. EINSTAKT TÆKIFÆRI.
Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Dvergshöfði 250 fm.

Til leigu í iðnaðarhúnsæði við Dvergshöfða um 250 fm rými með
aðgengi að innkeyrsluhurð. Tveir inngangar mögulegir í rýmið auk
vörumóttöku um innkeyrsluhurð. Húsnæðið er laust og til afhend-
ingar nú þegar.

Vesturhraun - Gbæ, 300 fm - 1.500 fm.
Til sölu nýtt glæsi-
legt stálgrindarhús.
Húsið er að grunn-
fleti tæpir 1.500 fm. Í
boði eru minni stak-
ar einingar allt frá
300 fm að stærð.
Stór og rúmgóð lóð
með nægu útiplássi
Vegghæð er 7,4 mtr.

og lofthæð 9 mtr. í mæni. Samtals eru 10 innkeyrsluhurðir á húsinu
3,5 mtr. háar, 8x hurðir á hlið og 2x á gafli. Hægt er að skipta hús-
inu niður í smærri einingar og auka gólfflöt með milligólfum sökum
lofthæðar. Malbikuð lóð. TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR STRAX!

Miklabraut - Frábært tækifæri.
Til sölu sérlega vel staðsettar
verslunar- og þjónustueiningar á
einu fjölfarnasta og mest áber-
andi horni höfuðborgarinnar.
Hægt er að kaupa eignirnar stak-
ar eða sem ein heild. Kærkomin
fjárfesting. Eignirnar eru á versl-
unarhæð auk rýmis í kjallara
hússins og skiptast þannig:  28,5
fm og 52,3 fm rými á verslunar-

hæð auk 73,5 fm rými í kjallara eða samtals 125,8 fm, jafnframt er
49 fm viðbygging auk 42,3 fm rými í kjallara, einnig er sjálfstæð
bygging 36 fm. Samanlagt eru eignirnar á verslunarhæð 165,7 fm
og í  kjallara 115,8 fm.

Súðarvogur 240 fm.

Til sölu sérlega vel staðsett og standsett atvinnuhúsnæði á 2
hæðum. Neðri hæðin er 120 fm, með innkeyrsluhurð, rýmið er
einn salur/lager. Efri hæðin er 120 fm þar sem nú eru skrifstofur,
opið  og bjart rými, mjög fallegt útsýni. Húsnæðið er með góða
aðkomu Dugguvogsmegin. Eignin er sérlega vel viðhaldið.

Við Höfnina 79 fm + 248 fm.

Til sölu á glæsilegum stað við Hafnargötu á Stokkseyri tvær eign-
ir. Um er að ræða vinnustofu 79,3 fm að grunnfleti auk óskráð
milligólfs undir kaffiaðstöðu með glæsilegu útsýni yfir höfnina.
Búið er að yfirfara t.d. rafmagnslagnir og gler. Svo er um að ræða
viðbyggingu sem er 248,5 fm að grunnfleti sem hýsir listagallerý
sem er mikið sótt af ferðamönnum. Mjög góð lofthæð, stórir
gluggar sem gera eignina bjarta og skemmtilega.
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Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði 
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 16. maí

umsóknarfrestur er 
til og með 15. maí

Fr
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Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788 • www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is Búseti hsf.

Skólavörðustígur 20 Íbúð: 202
101 Reykjavík

2 herb. 65,0 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 1.751.950 -kr 
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 53.799 -kr

Laugavegur 137 Íbúð: 201
105 Reykjavík

2 herb. 51 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 1.366.129 -kr
Lágmarksverð: 1.127.680 -kr
Búsetugjald: 60.188 -kr

Frostafold 20 Íbúð: 803
112 Reykjavík

2 herb. 62,1 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Sem fyrst

Hámarksverð: 1.342.243 -kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 46.250 -kr

Laugavegur 137 Íbúð: 101
105 Reykjavík

2 herb. 51 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
júní/júlí

Hámarksverð: 1.366.129 -kr
Lágmarksverð: 1.127.680 -kr
Búsetugjald: 60.188 -kr

Garðhús 4 Íbúð: 301
112 Reykjavík

4 herb. 115,2 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
1. júní

Hámarksverð: 2.843.338 -kr
Lágmarksverð: 2.568.211 -kr
Búsetugjald: 62.162 -kr

Blikaás 21 Íbúð: 202
221 Hafnarfjörður

4 herb. 114 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
1. september

Hámarksverð: 1.908.377 -kr
Lágmarksverð: 1.626.417 -kr
Búsetugjald: 100.411 -kr

Kirkjustétt 9 Íbúð: 104
113 Reykjavík

4 herb. 106,9 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
ágúst/september

Hámarksverð: 2.455.318 -kr
Lágmarksverð: 1.886.949 -kr
Búsetugjald: 102.027 -kr

Þrastarás 10 Íbúð: 102
221 Hafnarfjörður

5 herb. 151 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
1. september

Hámarksverð: 2.787.731 -kr
Lágmarksverð: 2.256.580 -kr
Búsetugjald: 119.681 -kr

Breiðavík 9 Íbúð: 301
112 Reykjavík

4 herb. 90 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Miðjan júní

Hámarksverð: 1.386.870 -kr
Lágmarksverð: 1.145.316 -kr
Búsetugjald: 79.357 -kr

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta. 
Lán með tekjumarki veita rétt 

til húsaleigubóta.
Til að geta sótt um íbúð með

tekjumarksláni verður viðkomandi að
vera undir eigna- og tekjumörkum. 

Eignamörk: 2.900.000 
Tekjumörk einstaklinga: 2.686.000

Tekjumörk hjóna: 3.760.000 
Vegna barns: 450.000

Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.

7. MAÍ 2007 7fasteignir fréttablaðið
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Kleppsvegur   
Stærð í fermetrum: 54,4 
Fjöldi herbergja: 2 
Tegund eignar: Fjölbýli 
Verð:  14,9 millj. 

Góð 57,4 fm 2ja herb. íbúð á vinsælum stað við Kleppsveg. Íbúðin er töluvert upp-
runaleg og hentar vel til innréttingar. Skiptist íbúðin í eldhús, svefnherbergi, baðher-
bergi og stofu. Nánari lýsing: Parket er á holi og stofu, Skápur í holi. Eldhús  með
upprunalega innréttingu og glugga. Svefnh. er með hurð út á svalirnar og góðir
skápar eru í herberginu. Stofan er rúmgóð og með góðum gluggum. Baðherbergið
er nokkuð rúmgott með baðkerfi og flísum á gólfi og upp á miðja veggi.

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005 

Köllunarklettsvegur
Stærð í fermetrum:  615 fm 
Fjöldi herbergja: 15 
Tegund eignar: Fjölbýli 
Verð: Tilboð óskast 

HÚSEIGN KYNNIR FALLEGT OG NÝUPPGERT HÚSNÆÐI SEM ER Í LEIGU. 

Húsnæðið er með 15 herbergjum og er í blandaðri leigu með skrifstofum og her-
bergjum. Góðir tekjumöguleikar fyrir réttan  aðila. Fyrstur kemur fyrstur fær!!!

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005 

Fitjabraut
5 Íbúðir til sölu
Stærð í fermetrum: 80-120 fm 
Fjöldi herbergja: 3-5 
Tegund eignar: Fjölbýli 
Verð: 115 þús per fm 

HÚSEIGN kynnir: 5 Íbúðir á 115 þús per fm.

Íbúðirnar þarfnast lagfæringar. 

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005 

Súðarvogur - 104 Reykjavík
Stærð í fermetrum: 600 
Fjöldi herbergja: Íbúðir 5 
Tegund eignar: Fjölbýli 
Verð: Tilboð óskast 

HÚSEIGN KYNNIR: Um er að ræða húsnæði á tveimur hæðum í bakhúsi við Súðar-
vog, 2 X 300 fm sem eru 5 íbúðir, að öllum stærðum. Eignin selst í einu lagi..Íbúð-
irnar eru allar  mjög vandaðar með góðum innréttingum og tækjum Húsnæðið fæst
samþykkt fyrir íbúðarlán að sögn eiganda sjón er sögu ríkari. Góð staðsetning og
frábært fjárfestinga tækifæri 

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005 

Hvaleyrarbraut   
Stærð í fermetrum:  1084 
Fjöldi herbergja: Atvinnuhúsn.
Tegund eignar: Atvinnuhúsnæði 
Verð: Tilboð Óskast 

1084 fm. Húsið var tekið í gegn fyrir ca 5 árum. Hægt er að skipta húsnæðinu upp í
þrjár einingar, allar með innkeyrsludyrum. Stórt sérbílaplan á lóð og pláss fyrir
gámastæði. Hús á góðum stað rétt við athafnasvæði Hafnarfjarðarhafnar. Húsið er
á einni hæð og er samtals 1.084 fm og stendur á 3.000 fm lóð. Góð aðkoma er að
húsinu og mikil lofthæð. 

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005 

Óseyrarbraut
Stærð í fermetrum:  2,622 
Fjöldi herbergja: Atvinnuhúsnæði
Tegund eignar: Atvinnuhúsnæði 
Verð: Tilboð óskast 

Heil húseign við Óseyrarbraut í Hafnarfirði. Alls er eignin skráð 2030,4 fm og er hún á þremur
hæðum. Steypt plan með aðkomu frá Hvaleyrarbraut. Nánari lýsing: Jarðhæðin er 1290 fm og í
henni er vélsmiðja með aðkomu frá Óseyrarbraut. Á annarri hæðinni eru skrifstofur, eldhús og
mötuneyi, starfsmannaðstaða og renniverkstæði. Önnur hæðin er 370 fm og er hún með aðkomu
frá Hvaleyrarbraut. Þriðja hæðin sem er 370 fm er eitt stórt rými, fokhelt. Og annars vegar At-
vinnuhúsnæði á jarðhæð með góðri aðkomu, mikil lofthæð, þrjár innkeyrsluhurðir. Stór lóð með
góðu útisvæði. Húsið stendur á hornlóð með góð aðkomu, mögul. á byggingarrétti.

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005 

Álftamýri
Stærð í fermetrum: 74 
Fjöldi herbergja: 3 
Tegund eignar: Fjölbýli 
Verð: 17,3 millj.

HÚSEIGN KYNNIR VEL SKIPULAGÐA 3 HERB. ÍBÚÐ. Lýsing: Forst. með parket á
gólfi og góðum fataskáp. Baðh. á hægri hönd með baðkari og hengi fyrir sturtu, flís-
ar og gluggi. Hjónah. er rúmgott með skápum og dúk á gólfi. Barnah. er með skáp
og parket á gólfi. Eldhús er rúmgott með góðri innréttingu, tengi fyrir uppþvottavél
eða þvottavél, dúkur á gólfi, tvöfaldur amerískur ísskápur og þvottavél sem fylgja
með í kaupunum. Stofan er rúmgóð, parket, útgengt á suður svalir, parket.

Allar frekari upplýsingar gefur Ástþór Helgason GSM: 898 1005 

Fagrabrekka - Kópavogi 
Stærð í fermetrum: 227 
Fjöldi herbergja: 4 svefnhe
Tegund eignar: Einbýli 
Verð: 51,5 millj. 

Verulega fallegt einbýli í góðu hverfi í Kópavogi. Fallegur gróinn suður garður. Hús-
ið hefur verið mikið endurnýjað. Innra skipulag: Gengið inn á flísalagða forstofu
með góðum skápum, eldhús er mjög fallegt með nýl. innréttingu, góðum borðkrók
og útgengi í suðurgarð. Rúmgóð stofa og sjónvarpsstofa, parket á gólfi, á efri palli
er borðstofa, gestasalerni og herbergi, parket á gólfi nema á baði (flísalagt). Niðri
eru 3 rúmgóð svefnh., þvottahús, geymsla, fallegt baðherbergi með horn baðkari,
góð innrétting og gott alrými. Bílskúr fylgir eigninni en hann er ekki fullgerður. 

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl

Baldvin Ómar 
Sölustjóri

S. 898-1177 

Ástþór
Sölumaður

S. 898-1005

Áslaug
Sölumaður

S. 822-9519 

Þráinn
Ingimundarson

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177
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Aldurshópurinn 18–49. Könnun Capacent mars 2007
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Auglýsendur athugið. Nýjasta lestrarkönnun Capacent sýnir að bilið milli Frétta- 

blaðsins og annarra dagblaða eykst svo um munar. Við erum bæði þakklát og stolt 

og bendum auglýsendum á að notfæra sér þessa vitneskju þegar þeir ákveða hvar 

auglýsingu þeirra er best borgið.

Fréttablaðið eykur forskotið
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Þjóðin veit hvað hún vill



Hefur 
vinninginn

Þegar borinn var saman lestur á Markaðnum og Viðskiptablaði Morgunblaðsin

í símakönnun Capacent janúar–febrúar 2007, kom í ljós að Markaðurinn hefu

umtalsvert forskot hjá öllum aldurshópum. Fylgstu með Markaðnum alla dag

vikunnar í hádegisfréttum Stöðvar 2 eða í VefTV á visir.is. Markaðurinn fylgi

Fréttablaðinu á miðvikudögum.

Horfðu á Markaðinn í símanum Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á visir.is alla daga

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
F

I
0

1
9

9
0

2

MARKAÐURINN – VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR

62% FLEIRI LESENDUR 
Í ALDURSHÓPNUM 18–49 ÁRA

MARKAÐAA URINNRR



Ríkisstjórnarflokkarnir tveir 
neita og vilja ekki kannast við 

fátækt hér á landi. Þeir segja að 
kaupmáttur landsmanna hafi auk-
ist verulega á síðastliðnum tólf 
árum. Þeir vilja telja okkur trú um 
að aukinn ójöfnuður hér á landi sé 
tilkominn vegna markaðsaflanna 
en ekki vegna aðgerða ríkisstjórnar-
innar. 

Staðreyndin er hins vegar sú að 
ójöfnuður hefur aukist vegna með-
vitaðra aðgerða stjórnarflokkanna. 
Skattleysismörk hafa ekki fylgt 
launaþróun og með því hafa ríkis-
stjórnarflokkarnir leynt þeim skatta-

hækkunum sem 
hafa einkennt 
síðastliðin ár. 
Með þessum að-
gerðum þurfa 
ríkisstjórnar-
flokkarnir ekki 
að réttlæta 
þessar beinu 
skattahækkanir. 
Þeir hafa ein-
faldlega falið 

þær og kæft okkur kjósendur í um-
ræðu um tölur, útreikninga og útúr-
snúninga þegar þeir eru beðnir um 
svör um skattahækkanir. Þegar rík-
isstjórninni er bent á niðurstöður 
rannsókna Stefáns Ólafssonar sem 
kveða á um að skattbyrði einstakl-
inga og fjölskyldna hafi aukist 

undanfarin ár verða ráðherrar og 
þingmenn þessara tveggja flokka 
æfir og reyna að rengja niðurstöð-
ur hans. Sumir hafa verið það ófor-
skammaðir að þeir reyna að gera 
lítið úr færni Stefáns Ólafssonar, 
eins fremsta fræðimanns lands-
ins á sviðum þjóðfélagsfræða og 
vinnumarkaðshagfræði. Það segir 
auðvitað ýmislegt um þá stöðu sem 
ríkisstjórnin er í að það þurfi að 
vega persónulega að þeim sem setja 
fram fræðilega og málefnalega 
gagnrýni á skattastefnu hennar. 
Áhugasömum er beint á heimasíðu 
Stefáns Ólafssonar sem er http://
www.hi.is/~olafsson/. Þar er hægt 
að finna ýmsar greindar tengdar 
þjóðfélagsfræðum og vinnumark-
aðshagfræði.

Fátækt og ójöfnuður er íslenskur 
veruleiki. Niðurstöður rannsókna 
og annarra mælinga sýna að hann 
mun bara aukast ef ekki verður 
gripið til einhverra aðgerða á 
næstu mánuðum. Aukinn ójöfnuður 
getur haft gífurleg áhrif á framtíð 
landsins. Samkeppni landa mun á 
næstu árum byggjast upp á þekk-
ingu og nýtingu hennar. Við erum 
að stíga inn á öld þekkingar þar 
sem þekking er og verður ein af 
mikilvægustu auðlindum þjóða. Þar 
sem þekking býr í huga einstakl-
inga mun mannauður þjóða skipta 
mestu máli. Mannauður landsins er 
smár og fjölbreyttur og við eigum 
að nýta okkur fjölbreytnina og 
kraftinn sem býr í honum. Til þess 
að nýta mannauð landsins sem best 

þurfum við að veita öllum börnum 
jöfn tækifæri til að skapa sér mögu-
leika og frelsi til að velja úr þeim. 
Það er ekki hægt að tala um frelsi 
þegar aðgerðir ríkisstjórnar leiði 
til þess að einn eða fleiri hópar eru 
sviptir raunverulegu tækifæri, eða 
réttara sagt frelsi til að skapa sér 
möguleika og velja sér úr þeim.

Jöfn og frjáls er yfirskrift Sam-
fylkingarinnar. Samfylking vill að 
öll börn hafi sama frelsi til að velja 
úr og skapa sér tækifæri í lífinu. 
Hugum að mannauði Íslands og að 
landinu 12. maí næstkomandi. Fjár-
festum í börnum okkar, því þannig 
fjárfestum við í framtíð okkar. 
Kjósum að vera jöfn og frjáls.

Höfundur er náms- og starfsráðgjafi. 

Viljum við enn meiri ójöfnuð?

Fyrrverandi forsætisráðherra 
Steingrímur Hermanns-

son skrifar athygliverða blaða-
grein um daginn sem hann kall-
ar „Bolvíkingar á báðum bux-

unum“. Eftir 
að hafa fjallað 
um gjafakvóta-
kerfið bendir 
hann á að vegna 
þess hafi aðals-
menn á Íslandi 
aldrei haft það 
betra.

Steingrímur
Hermannsson

var forsætisráðherra þegar 
gjafakvótakerfinu var komið á 
en hann hefur lýst því í ævisögu 
sinni hvernig hagsmunaaðilarnir 
stórútgerðarmennirnir með arf-
taka hans í formannsstól Fram-
sóknarflokksins fengu því til leið-
ar komið að gjafakvótakerfinu 
var komið á. Gjafakvótakerfið er 
ranglátt.

Í dag eru leiguliðar kvótagreif-
anna að leggja úr höfn á hverj-
um morgni og þurfa að greiða 
þeim sem heima sofa 200 krónur 
fyrir hvert kíló af þorski eða ýsu 
sem þeir koma með heim. Það er 
það lénsgjald sem Framsóknar-
flokkurinn og Sjálfstæðisflokk-
urinn hafa lagt á sjómenn sem 
vilja draga fisk úr sjó. Gjafa-
kvótakerfið þjónar ekki tilgangi 
sínum. Heildarafli fer minnk-
andi þannig að forsenda kerfis-
ins, friðun fiskistofna og aukinn 
afrakstur þeirra, er ekki fyrir 
hendi.

Gjafakvótakerfið er fjand-
samlegt byggðunum og and-
stætt hugmyndum um ein-
staklings- og atvinnufrelsi. 
Gjafakvótakerfið þjónar engum 
nema eigendum gjafakvótans og 
lánastofnununum sem hafa lánað 
með tryggingu í þjóðarauðlind-
inni. Saman munda þessir aðilar 
svo sterka hagsmunaeiningu að 
þeir hafa náð að bægja frá skyn-
samlegum breytingum og afnámi 
kerfisins. Með hverju árinu sem 
líður verður erfiðara að snúa til 
baka. Þess vegna skiptir máli að 
kjósendur nú hafni því að nýju 
lénsskipulagi sé við haldið. Hafni 
því að gefa árlega hundrað millj-
arða af þjóðarauðlindinni til fárra 
útvaldra. Hafni því að beita fisk-
veiðistefnu sem er fjandsamleg 
uppbyggingu fiskimiðanna. 

Hvaða röksemd réttlætir 
eiginlega það að kerfinu verði 
viðhaldið? Hagsmunir hinna fáu 
á kostnað hinna mörgu? Er það 
eitthvað annað?

Höfundur er hæstaréttarlögmaður 
og frambjóðandi Frjálslynda 

flokksins.

Aðals-
menn 
maka 
krókinn 



30 ára
Sirra Sigrún 

Sigurðardóttir 

myndlistarmaður og ein af 
stofnendum Kling & Bang gallerí 

er þrítug í dag, 7. maí 2007.

„Ég veit, eins og hver ein-
asta kona, að ég hef meiri 

styrk en ég lít út fyrir að 
hafa.“

Þjóðverjar skrifa undir uppgjöf

Alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga 
verður haldinn víðs vegar um heim-
inn hinn 12. maí. Hér á landi verður 
aftur á móti haldið upp á hann í dag. 

„Við ákváðum að við myndum tapa 
fyrir Eurovision og kosningunum. 
Síðan er fulltrúaþing Félags hjúkr-
unarfræðinga á mánudag og þriðju-
dag þannig að við ákváðum að halda 
upp á daginn í tengslum við það,“ 
segir Elsa B. Friðfinnsdóttir, formað-
ur Félags íslenskra hjúkrunarfræð-
inga. „Hjúkrunarfræðingar um allan 
heim halda þennan dag hátíðlegan, 
en þetta er fæðingardagur Florence 

Nightingale. Alþjóðasamtök hjúkr-
unarfræðinga gefa út þetta þema og 
það er mikið efni sem tengist þessum 
degi,“ segir hún. „Það sem við köll-
um vandamál myndi okkar fólk í þró-
unarríkjunum ekki kalla vandamál, 
heldur lúxusvandamál. Þetta eru mál 
eins og mannekla og öryggi sem alls 
staðar þarf að gæta, bæði með lyfjum 
og tækjum. Það eru sömu grundvallar-
þættirnir sem þarf að gæta að um 
allan heim.“

Markmið Alþjóðasamtaka hjúkr-
unarfræðinga er að stuðla að gæðum 
innan heilbrigðisþjónustunnar með 

því að hvetja til uppbyggingar á góðu 
starfsumhverfi fyrir heilbrigðis-
starfsfólk. Starfsumhverfið er víða 
ófullnægjandi og hafa samtökin kall-
að eftir umbótum á því.

Á fulltrúaþinginu í dag og á morgun 
verður ýmislegt á efnisskránni, þar á 
meðal fjárhagsáætlanir og starfsáætl-
anir auk þess sem veigamiklar breyt-
ingar á lögum félagsins verða lagðar 
fram. Í tilefni alþjóðadagsins býður 
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 
upp á dagskrá á Grand hóteli í Sigtúni 
frá klukkan 16.30 til 18 í dag. 

Fyrsta þjónustumiðstöð fiskimanna, 
sem Íslendingar láta byggja, var af-
hent á Srí Lanka í vikunni. Áform-
að er að reisa 26 slíkar þjónustumið-
stöðvar á löndunarstöðum en stuðn-
ingur Þróunarsamvinnustofnunar 
Íslands við fiskimannasamfélögin á 
Srí Lanka er stærsta verkefni Íslend-
inga í þróunarsamvinnu landanna. 

Árni Helgason, umdæmisstjóri 
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands 
á Sri Lanka, segir að mikilvægi mið-
stöðvarinnar sé mikið. „Þjónustu-
miðstöðin mun nýtast sjómönnum 
frá fimm löndunarstöðum í nágrenn-
inu en dag hvern koma 4-500 fisk-
kaupendur á staðinn til að kaupa 
fisk. Um 200 bátar gera út frá þess-
um fimm stöðum, sjómennirnir eru 
um 500 talsins og heildarársafli á 
svæðinu er áætlaður um 2.000 tonn,“ 
segir Árni.

Þjónustumiðstöðin í Toduwawa, 
sem afhent var í vikunni, er tveggja 
hæða, samtals um 220 fermetr-
ar að stærð. Á neðri hæðinni er að-
staða til að gera við veiðibúnað, en á 

efri hæðinni er skrifstofa fyrir sam-
vinnufélagið, rými fyrir varahluta-
verslun, geymsluaðstaða fyrir utan-
borðsvélar félagsmanna og hreinlæt-
isaðstaða. Í viðbyggingu við húsið er 
síðan þvotta- og hreinlætisaðstaða 

fyrir almenning og brunnur var graf-
inn fyrir neysluvatn á staðnum. 

Stefnt er að því að taka ellefu sam-
bærilegar þjónustumiðstöðvar í 
gagnið í sumar.

Íslendingar aðstoða við sjávarútveg

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísa-
firði hefur sett upp tengil á 
vef sínum þar sem sjá má 
nýfædda Ísfirðinga og allar 
upplýsingar um þá, meðal 
annars stærð þeirra og fæð-
ingardag, nöfn foreldra 
og ljósmóður. Þetta kemur 
fram á héraðsvefnum bb.is. 

Að sögn Brynju Pálu 
Helgudóttur, ljósmóður, 
hefur síðan mælst alveg 
ótrúlega vel fyrir en 
þetta er ekki í fyrsta 
skipti sem sjúkra-
hús bryddar upp 
á þessu. „Við 
höfum séð þetta 
hjá öðrum 
sjúkrahús-
um, t.d. á Sel-

fossi og á Akranesi, og lang-
aði til að gera eins. Þetta er 
góð lausn, því það eru allir 
svo forvitnir um fæðingar 
hér á svæðinu, og þykir 
gaman að heyra um þær. 
Þetta er að sjálfsögðu gert 
með leyfi foreldra, og hing-
að til hefur enginn neitað 
og öllum bara fundist þetta 
spennandi,“ segir Brynja 

Pála í samtali við bb.is.

Nýfæddir á netið
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Gott, ég hélt að 
ég hefði gleymt 
stúdentakortinu.

Er þetta 
þú?

Já...
Ég tek alltaf af 
mér gleraugun 

fyrir myndatökur.

Mér finnst ég líta út fyrir 
að vera veraldarvanari. 

Mér finnst 
þú bara vera 
ólíkur sjálfum 

þér.

Það er það 
sem ég 
meina.

SMS
LEIKUR

SENDU SMS JA GBT
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR

UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!

Frumsýnd 11. maí

9. HVER
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Frábær gamanmynd um strák og stelpu og stelpu og strák!

Hann reynir að komast
  úr nærbuxunum hennar... 
     ekki í þær!

Það eru nokkrir 
dagar í kosning-
ar og þjóðin er að 
missa sig. Sjálf er 
ég löngu búin að 
ákveða hvað ég ætla 
að kjósa á laugar-
daginn. Ég hef meiri 
áhyggjur af kosning-

unni í undankeppni Eurovision á 
fimmtudaginn.

Ég verð að viðurkenna að ég 
hef ekki verið nógu dugleg að 
kynna mér lögin sem taka þátt í 
undankeppninni. Að sama skapi 
hef ég ekki verið sérlega dugleg 
að kynna mér frambjóðendur til 
alþingiskosninganna. Eurovision-
lögin eru öll frekar lík og óspenn-
andi og því miður er hægt að segja 

það sama um marga þeirra sem 
bjóða sig fram til Alþingis. Þetta 
hljómar allt saman eins.

Formúlan í Eurovision er allt-
af sú sama. Lögin þurfa helst að 
hljóma kunnuglega til þess að 
einhver taki eftir þeim og sömu 
klisjurnar koma fram ár eftir ár. 

Í pólitíkinni er það sama uppi á 
teningnum. Lofræðurnar eru þær 
sömu fyrir hverjar kosningar og 
frambjóðendur reyna að ná til 
kjósenda á allan mögulegan hátt. 
Svipað og þegar keppendur í Eur-
ovision reyna að heilla áhorfend-
ur á þremur mínútum með sviðs-
framkomunni einni saman. Pólit-
íkusarnir eru duglegir að mæta á 
alls kyns viðburði þessa dagana 
og í blöðum og bæklingum brosa 

þeir sínum „fótósjoppuðu“ bros-
um og gefa útliti poppstjarnanna 
lítið eftir. Framsóknarflokkur-
inn hefur meira að segja gefið út 
lag þar sem Magnús Stefánsson 
syngur „Árangur áfram ekkert 
stopp,“ ásamt heilum kór manna.

Ég fékk hálfgerðan hroll þegar 
ég heyrði lagið. Það er hins vegar 
svo grípandi að ég hef verið með 
það á heilanum síðan ég hlustaði 
á það. Í kjölfarið hef ég velt því 
fyrir mér hvort Framsóknarflokk-
urinn eigi kannski betur heima í 
Eurovision heldur en í ríkisstjórn. 
Og fyrst við erum komin út í þessa 
sálma þá held ég að Eiríkur Hauks-
son myndi sóma sér vel á þingi. 
Hann er fínn í utanríkismálin –
hann talar jú norsku.



Þú færð örugglega meira fyrir minna veljir þú Citroën C3 í dag. 
Hvað komast margir fílar í Citroën C3? Tveir frammí og..? Berðu 
saman franska bíla - berðu saman Yaris og C3. Sjáðu muninn. 



20.00
Kvennakór Garðabæjar heldur djass-
aða vortónleika í Kirkjuhvoli − 
Vídalínskirkju ásamt djasskvartett. 
Stjórnandi er Ingibjörg Guðjónsdóttir 
en meðleikari á píanó er Kristinn 
Örn Kristinsson.

Þverskurður fyrir framtíðina

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

Kolbrún Halldórsdóttir
1. sæti Reykjavíkurkjördæmi Suður

Katrín Jakobsdótttir
1. sæti Reykjavíkurkjördæmi Norður

Paul Nikolov
3. sæti Reykjavíkurkjördæmi Norður

Gestur Svavarsson
3. sæti Suðvesturkjördæmi

Það kom víst svipur á varð-
skipsmenn þegar stöllurn-
ar í Vatnadansmeyjafé-
laginu Hrafnhildi hófu að 
bera blúndur, tjull og silki 
um borð í Óðin. Fimmtíu 
manns vinna nú að því að 
umbreyta íslensku karl-
mennskuvígi í listvettvang 
og höfnin er líka leiksvið.

Uppákoma Vatnadansmeyja-
félagsins Hrafnhildar er liður í 
Listahátíð sem hefst á fimmtudag-
inn en þá mun listafólk úr öllum 
áttum taka þátt í margþættri sýn-
ingu þeirra „Gyðjan í vélinni“. 

„Ein okkar, hún Halla Margrét 
Jóhannsdóttir, vissi af þessu skipi 
en nú er nýbúið að friða það,“ segir 
Margrét Vilhjálmsdóttir, leikkona 
og vatnadansmey, um tildrög verk-
efnisins. Velmektarfólk í sam-
félaginu hefur víst stofnað holl-
vinasamtök skipsins en þar innan-
borðs eru ekki minni spámenn en 
fyrrum Glitnisstjórinn Bjarni Ár-
mannsson, Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra og sjálfur forsetinn 
að sögn Margrétar. „Enda er þetta 
sögulegt fley og eitt af fyrstu 
varðskipunum. Óðinn var notaður 
í þorskastríðinu og við ótal frækin 
björgunarafrek,“ segir hún.

Vatnadansmeyjarnar eru gjörn-
ingahópur sem hefur starfað frá 
1991 en félagarnir eru bekkjar-
systur úr Leiklistarskólanum. 
Auk Margrétar og Höllu starfa 
þær Guðlaug Elísabet Ólafsdótt-
ir, Katrín Þorkelsdóttir og Sig-
rún Sól Ólafsdóttir saman undir 
þessum merkjum. Margir muna 
eftir sjónarspili þeirra á Menn-
ingarnótt um árið en þá fengu þær 
Lögreglukórinn til liðs við sig og 
frömdu „hjartablóðsgjörning“ við 
höfuðstöðvar lögreglunnar við 
Hverfisgötu.

Nú er sviðið eitt mesta karl-
mennskuvígi landsins en Margrét 

segir að vart mælist meira testó-
sterón en um borð í varðskipum 
þar sem konur hafa vart fengið að 
stíga inn fæti í gegnum árin. „Ja, 
nema þegar verið er að flytja þær 
eins hvern annað búfénað,“ út-
skýrir Margrét.

„En nú verðum við gyðjurnar í 
vélinni. Sýningin er gerð til heið-
urs hinu kvenlega. Undirtitillinn 
vísar til sögu kvenna í gegnum 

árþúsundin, viðfangsefnið er al-
heimsveruleiki kvenna – jafnvel 
fyrir tíma tungumálsins,“ bætir 
Margrét við grafalvarleg í bragði 
enda er ekkert spaug að skilja 
heimsmynd kvenna eða hvað? 
Hún segir að vitaskuld sé verk-
efnið bullandi pólitískt enda sé 
það við hæfi nú þegar skammt er 
til kosninga, en það er stutt í grall-
araskapinn hjá þeim. Þannig verð-
ur „hugurinn baðaður í hlaupi, 
hunangi, royal-búðingi og majón-

esi“ og konan skræluð og skoð-
uð í nýju samhengi svo vitnað sé 
til fréttatilkynningar hópsins þar 
sem þessi frumlegi verknaður er 
kynntur sem einstök blanda ólíkra 
listgreina.

Með vatnadansmeyjunum starf-
ar myndarhópur listafólks, þar 
á meðal kamelljónið Davíð Þór 
Jónsson sem semur tónlist og 
hannar hljóðmynd fyrir fjörutíu 

ólík rými í skipinu og Halla Gunn-
arsdóttir myndlistarmaður sem 
hefur unnið um tuttugu verk sem 
sýnd verða um borð. Innsetning-
ar og önnur listaverk verður að 
finna innan þessa verkfræðiund-
urs sem að sögn Margrétar verð-
ur skreytt hátt og lágt. „Meira 
að segja búningarnir verða eins 
og skúlptúrar,“ segir hún en um 
hönnun  þeirra sjá Þórunn Elísa-
bet Sveinsdóttir og Ríkey Kristj-
ánsdóttir. Fjöldi leikara kemur að 
sýningunni, þar á meðal Kristj-
ana Skúladóttir, Jóhanna Frið-
rika Sæmundsdóttir, Rósa Guðný 
Þórsdóttir, Hera Björk Jónsdóttir, 
Helga Rakel Rafnsdóttir, Ásta 
Sighvats Óladóttir, Árni Pétur 
Guðjónsson, Aðalbjörg  Árnadótt-
ir, Harpa Arnardóttir og María 
Pálsdóttir.

„Skipið sjálft er ótrúleg smíð. 
Með breyttum atvinnuháttum eru 
sífellt færri Íslendingar tengdir 
sjónum svo ég held að almenning-
ur þekki lítið til um borð í svona 
skipum. En þetta er alveg magn-
að farartæki − maður verður hálf 
feiminn, þetta er svo ótrúlegur 
efniviður.“

Varðskipið Óðinn liggur nú 
við Reykjavíkurhöfn til móts við 
Kolaportið og fara sýningarnar 
því fram í hjarta miðbæjarins. 
„Leiksviðið byrjar strax við höfn-
ina en áhorfendur verða leiddir 
um innviði og rangala skipsins, 
inn í þennan hugarheim,“ segir 
Margrét sposk. „Þetta verður 
óvæntari uppákoma og öðruvísi í 
laginu en fólk á að venjast og við 
erum mjög þakklátar Landhelg-
isgæslunni að veita okkur þetta 
tækifæri – það getur allt gerst.“

Aðeins eru fyrirhugaðar fimm 
sýningar á Listahátíð, hin fyrsta 
á fimmtudagskvöld en hinar síð-
ari þann 11., 17., 18. og 19. maí. 
Hægt er að nálgast miða á heima-
síðu þeirra, www.listahatid.is. 
„Síðan væri náttúrulega draumur 
að geta seinna leyst festarnar og 
tekið túr um landið – eða eitthvert 
lengra, hver veit?“ spyr Margrét 
að lokum.



Álfheiður Ingadóttir
2. sæti Reykjavíkurkjördæmi Suður

Auður Lilja Erlingsdóttir
3. sæti Reykjavíkurkjördæmi Suður

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
2. sæti Suðvesturkjördæmi

Árni Þór Sigurðsson
2. sæti Reykjavíkurkjördæmi Norður

Ögmundur Jónasson
1. sæti Suðvesturkjördæmi

TÆKIFÆRIÐ ER TÓLFTA MAÍ

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.

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 I

C
E

 3
73

44
 0

5.
20

07

MADRID

MINNEAPOLIS
– ST. PAUL

ORLANDO BOSTON

HALIFAX

GLASGOW

LONDON

STOKKHÓLMUR

HELSINKI

KAUPMANNAHÖFN

OSLÓ

BERLÍN
FRANKFURT

MÜNCHEN
MÍLANÓ

AMSTERDAM

BARCELONA

MANCHESTER

PARÍS

NEW YORK

BALTIMORE –
WASHINGTON

REYKJAVÍK

AKUREYRI BERGEN GAUTABORG

NÚ GETUR ÞÚ SAFNAÐ
VILDARPUNKTUM HJÁ DEBENHAMS



Steindir gluggar Gerðar 
Helgadóttur úr einni af 
mörgum kirkjum sem hún 
glerjaði í Þýskalandi eru 
komnir heim og hafa verið 
settir upp í Gerðarsafni í 
Kópavogi.

Gluggarnir eru hluti af sýningu 
á völdum verkum úr stofngjöf 
safnsins sem sett er þar upp í til-
efni af Kópavogsdögum. Þar eru 
verk eftir þau þrjú, Gerði, Bar-
böru Árnason og Magnús Á. Árna-
son en verk þeirra runnu til Kópa-
vogsbæjar og urðu stofninn í 
Gerðarsafni.

Gluggarnir eftir Gerði eru 
úr kirkju í Düsseldorf sem var 
rifin fyrr á þessu ári. Á sýning-
unni, sem stendur til 26. maí, eru 
einnig áður ósýnd verk Gerð-
ar sem vinir og velunnarar henn-
ar hafa gefið safninu auk verka 
sem safnið hefur keypt, til dæmis 
einstakt veggverk sem gert 
var fyrir kaffihús í París 1957.
Einnig verða sýnd verk eftir Bar-
böru og Magnús Á. Árnason sem 
gefin hafa verið til safnsins. Þar 
á meðal eru teikningar af Maríu 
Guðmundsdóttur sem Barbara 
teiknaði af henni þegar hún var 
barn, löngu áður en María varð al-
heimsfegurðardrottning.

Á neðri hæð safnsins eru 
módelteikningar og verk úr 
gifsi og brenndum leir sem 
Gerður Helgadóttir vann á skóla-
árum sínum í Flórens og París.
Áhugamönnum um hinn verk-
mikla og glæsilega feril listakon-
unnar eru þeir safngripir ljómandi 
búbót: hlutur Gerðar í íslenskri 
listasögu er mikill og merkur. Elja 
hennar var einstök og verkaskráin 
fjölbreytileg.

Gluggar Gerðar úr Melanchton-
kirkjunni í Düsseldorf, sem 
sýndir eru á efri hæðinni, eru 
mikið meistaraverk, 20 talsins 
og mynda eina heild. Þeir eru 
gerðir meðan Gerður stóð á há-
tindi þess skeiðs á ferli sínum sem 
kennt er við ljóðræna abstrakt-

sjón. Það er því ómetanlegt að 
tekist hafi að bjarga gluggunum 
áður en til niðurrifs kom og koma 
þeim til varðveislu í Gerðarsafni.
Gerður Helgadóttir naut mikilla 
vinsælda í Þýskalandi. Við gerð 
hinna frægu glugga  fyrir Skál-
holtskirkju komst hún í kynni við 
Oidtmann-bræður i Linnich, sem 
voru fremstu handverksmenn 
þýsku þjóðarinnar á sviði steindra  
glugga. Báru þeir hróður hennar 
víða og fékk hún fjölda verkefna 
í kjölfarið. Steinda glugga eftir 
Gerði er meðal annars að finna í 
sex kirkjum í Þýskalandi.

Listasafn Kópavogs, Gerðar-
safn, er opið alla daga nema mánu-
daga frá kl. 11-17.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

     

                    

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

Steingrímur J. Sigfússon
1. sæti Norðausturkjördæmi

Björn Valur Gíslason
3. sæti Norðausturkjördæmi

Þuríður Backman
2. sæti Norðausturkjördæmi

Alma Lísa Jóhannsdóttir
2. sæti Suðurkjördæmi

Ragnheiður Eiríksdóttir
3. sæti Suðurkjördæmi

TÆKIFÆRIÐ ER TÓLFTA MAÍ
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Jón Bjarnason
1. sæti Norðvesturkjördæmi

Atli Gíslason
1. sæti í Suðurkjördæmi

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir
2. sæti Norðvesturkjördæmi

Björg Gunnarsdóttir
3. sæti Norðvesturkjördæmi



Sydney var undirlögð sýningarstúlkum og 
hönnuðum í síðustu viku, þegar ástralska 
tískuvikan var haldin með pompi og prakt. 
Eins og á sýningarpöllunum hérna megin 
á hnettinum kenndi ýmissa grasa í Sydney. 
Flestir hönnuðirnir virðast þó hafa verið 
sammála um að sterkir litir væru bæði a og 
ö í sumartískunni. Þó að hitastigið hinum 
megin á hnettinum hríðfalli í takt við að 
okkar taki loksins kipp upp á við leggja 
Ástralarnir línurnar fyrir komandi 
sumar. Litir, litir, litir lífga upp á allan 
klæðnað, eins og myndirnar sýna.

Leikkonan Jessica Biel segist 
ekki njóta nógu mikillar virð-
ingar í Hollywood. „Hluta af því 
sem ég vil fæ ég ekki,“ sagði 
Biel, sem er 25 ára. Segir hún að 
leikkonur á borð við Scarlett Jo-
hansson og Natalie Portman fái 
öll bestu hlutverkin. Engum detti 
í hug að tala við hana vegna hlut-
verka sem krefjist mikilla leik-
hæfileika.

Næsta mynd Biel er I Now 
Pronounce You Chuck and Larry 
þar sem hún leikur á móti Adam 
Sandler og Kevin James. Hún 
hefur áður leikið í The Illusionist, 
Home of the Brave og Next.

Vill meiri 
virðingu



Myndir Sams Raimi um Peter 
Parker, betur þekktan sem Köngu-
lóarmanninn, hafa fest sig í sessi 
sem einhverjar bestu ofurhetju-
myndir allra tíma. Sam Raimi 
hefur tekist að gera Köngulóar-
manninn að breyskri manneskju 
sem hefur sína kosti og sína galla. 
Sektarkennd og stolt voru ekki til-
finningar sem hurfu þegar erfða-
breytta köngulóin beit Parker í 
höndina forðum daga. 

Raimi hefur yfirleitt farið þá 
leið að láta Parker berjast við einn 
þrjót í einu og tekist ótrúlega vel 
upp. The Green Goblin og Doc 
Ock eru þrjótar sem leikstjórinn 
gerði að manneskjum og áhorfend-
ur fengu samúð með. Og þar ligg-
ur einn mesti styrkur myndanna 
um Lóa.

Í þriðju myndinni þarf Köngu-
lóarmaðurinn fyrst og fremst að 
kljást við sjálfan sig og sitt egó. 
Peter Parker hefur smám saman 
misst sjónar á því sem mestu máli 
skiptir í lífinu enda athyglin sem 
Köngulóarmaðurinn fær orðin 
gríðarleg. Við þetta bætist að hugs-
anlegum morðingja frænda hans, 
Flint Marko, hefur tekist að sleppa 
úr haldi lögreglunnar og til að 
bæta gráu ofan á svart hefur hann 
umbreyst í Sandmanninn eftir til-
raunaslys. Og vandræðin hrannast 
upp hjá Parker því svart efni utan 
úr geim heltekur hann, Mary Jane 
vill ekki sjá hann og Parker neyðist 
til að særa besta vininn sinn lífs-
hættulega. Til að strá salti í sárin 
mætir síðan nýr óvinur til leiks, 
öflugri en nokkur annar. Lífið er 
því að verða nokkuð flókið hjá ljós-
myndaranum Peter Parker.

Og þar liggja einmitt einu mis-
tökin hjá Sam Raimi. Óþjóðalýðn-
um er einfaldlega ofaukið. Fyrir 
vikið verður ekki jafnmikið rými 
fyrir persónusköpun illmennanna 

sem hingað til hafa verið ein helsta 
skrautfjöðurin í hatti leikstjór-
ans. Atburðarásin verður nánast 
klúðursleg um miðbik myndarinn-
ar en Raimi nær þó tökum á þessu 
öllu og siglir skipinu örugglega til 
hafnar með tilheyrandi lúðraþyt og 
ameríska fánanum. 

Tobey Maguire, Kirsten Dunst 
og James Franco leika sínar rull-
ur af miklu öryggi. Thomas Haden 
Church fer létt með hlutverk 
Marko/Sandmannsins en því miður 
fær Topher Grace ekki úr miklu 
að moða. Raimi klikkar hins vegar 
ekki í mesta fjörinu og þar fá áhorf-
endur mikið fyrir sinn snúð.

Þriðja Köngulóarmyndin er sísta 
myndin, því miður. Hún ber þess 
kannski merki að einhver þreyta 
sé komin í mannskapinn enda 
hafa hvorki leikarar né leikstjóri 
viljað staðfesta að fjórða mynd-
in sé í burðarliðnum. Það verður 

hins vegar enginn svikin 
af þeirri skemmtun sem 
ævintýrið um Lóa vissu-
lega er þótt einhverjum 
kunni að þykja Raimi hafa 
kannski færst full mikið í 
fang.

Þreföld vandræði 
Köngulóarmannsins
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Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

Fyrsta stórmynd sumarsins

HEIMSFRUMSÝNING

SPIDERMAN 3 kl. 6 - 8 - 10.40* B.I. 10 ÁRA
NEXT kl. 6 - 9 - 11 B.I. 14 ÁRA

*KRAFTSÝNING

SPIDERMAN 3     kl. 2.30 - 5.30 - 8.30 - 11.20 B.I. 10 ÁRA
PATHFINDER     kl. 8 - 10.15 B.I. 16 ÁRA
INLAND EMPIRE     kl. 2.30 - 5.45 - 9 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2      kl. 3 - 6 - 8 - 10 B.I. 18 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3 - 6 

SPIDERMAN 3        kl. 5 - 8 - 11 B.I. 10 ÁRA
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS             kl. 5 - 8 - 11
NEXT                  kl. 5.45 - 8 - 10.15 B.I. 14 ÁRA
PATHFINDER        kl. 5.45 - 8 - 10.15 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2         kl. 10.30 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER           kl. 8 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3.45
TMNT           kl. 4 - 6 B.I. 7 ÁRA

Réttu tækin í þrifin
Háþrýstingur á bílinn, stéttina og húsið

Tilboðið gildir út maí 2007
eða meðan birgðir endast. 
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Bjarnþór Þorláksson
bílstjóri RV

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Vortilboð
2007

Nilfisk-ALTO
háþrýstidælur

Nilfisk-ALTO P160 1-15 B X-tra

Dæluþrýstingur: 160 bör.
Vatnsmagn: 650 l/klst.

51.888 kr.

Nilfisk-ALTO C120 2-6

Dæluþrýstingur: 120 bör.
Vatnsmagn: 520 l/klst.

12.888 kr.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

THE LIVES OF OTHERS   kl. 5.30 - 8- 10.30 
NEXT    kl. 8 - 10.15 
SUNSHINE   kl. 10.20 
MÝRIN 2 FYRIR 1   kl. 5.40 - 8 
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1   kl. 5.50 -  8 
HOT FUZZ   kl. 5.40 - 10.10 

B.I. 16 ÁRA
B.I. 14 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 12 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

SÍMI 530 1919HAGATORG www.haskolabio.is

Unglingastjarnan Lindsay 
Lohan virðist vera búin að 
koma sér í mikil vandræði. 
Breska blaðið News of the 
World birti í gær myndir af 
leikkonunni að taka kókaín í 
miklu magni og virðist ekki 
um einangrað tilvik að ræða.

Samkvæmt News of the World 
eru myndirnar teknar af mynd-
bandi sem náðist af Lohan að-
eins tuttugu dögum eftir að hún 
hafði skráð sig út af meðferðar-
heimilinu Wonderland í Los Ang-
eles. Lohan sést á myndunum 
draga upp poka með hvítu púðri 
á kvennaklóseti skemmtistaðar, 
gefa vinkonu sinni en fá sér síðan 
sjálf. Og svo heyrist hún segja. 
„Ég er að fara að sænga hjá Jude 
Law í New York eftir helgina.“

News of the World hefur eftir 
heimildarmanni sínum, sem er 
náin vinkona leikkonunnar, að 

Lohan sé gjörsamlega búin að 
missa öll tök á vímuefnaneyslu 
sinni. Sést hafi til hennar í partí-
um þar sem hún hafi notað kóka-
ín og brennivín óspart, strippað 
fyrir gesti og gangandi og grobb-
að sig af villtum kynlífsleikjum 
með söngvaranum James Blunt 
og fyrirsætunni Calum Best. „Hún 
gengur um með flösku af vatni og 
segir við alla að hún sé alveg hætt 
að drekka. Þegar tækifæri gefst 
er vatnið horfið og vodka og tónik 
komið í staðinn,“ segir vinkonan 
við blaðið. 

Og það eru ekki bara vímu-
efnin sem Lohan hefur áhuga á. 
News of the World hefur eftir vin-
konunni að Lohan geti ekki látið 
frægu leikarana í Hollywood í 
friði. Meðal nýlegra bólfélaga 
Lohan má nefna Joaquin Phoenix, 
Benicio Del Toro, Jared Leto og 
James Franco auk áðurnefndra 
Blunt, Law og Best. „Hún elskar 
breska karlmenn,“ sagði vinkon-
an við blaðið. 



Fór beint 
á toppinn 

í U.S.A SPRENGHLÆGILEG
MYND FRÁ

BEN STILLER !

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

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL-3D
DIGITAL

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

BREACH kl. 8 - 10 B.i.12

SPIDERMAN 3 kl. 8 - 10 B.i. 10

BLADES OF GLORY kl. 8 Leyfð

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

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

THE MESSENGERS kl. 8 B.i.16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16

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

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 Leyfð

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL kl. 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 b.i 7

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

SPIDER MAN 3 kl. 3:30 - 6 - 9 - 10:30 B.i.10

SPIDER MAN 3 VIP kl. 6 - 9

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

SHOOTER kl. 8 B.i.16

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

Stærsta orrustan er innri baráttan

www.SAMbio.is

Nú rétt undir ævilok Playstation 
2 kemur gullmoli frá Sony sem 
ber nafnið God of War II. Leik-
urinn er framhald hins afbragðs-
góða God of War sem kom út 
fyrir tveimur árum. 

Þar var spilarinn í hlutverki 
Kratos, herforingja í Grikklandi 
til forna, sem seldi sálu sína 
stríðsguðinum Ares í skiptum 
fyrir lífsgjöf. Eftir svik, blóð og 
frábæra skemmtun endaði leik-
urinn þegar Kratos drap Ares og 
tók sæti hans á Ólympusfjalli.

Framhaldið hefst stuttu eftir að 
fyrri leiknum lauk, og er Kratos 
enn stríðsguð. Vegna óstöðvandi 
blóðþorsta skipar hann herjum 
Spörtu að eyðileggja hinn byggi-

lega heim eins og hann leggur 
sig, og uppsker óvild hinna guð-
anna á Ólympsfjalli. Seifur svík-
ur hann og sviptir hann guða-
tölunni, en títaninn Gaia kemur 
Kratos til bjargar og hjálpar 
honum að leggja á ráðin gegn 
Seifi. Með það hefst leikurinn og 
er markmiðið að elta uppi sjálf-
an konung guðanna til að drepa 
hann.

God of War II spilast á mjög 
svipaðan hátt og upprunalegi 
leikurinn, en nánast allt er aðeins 
betra en síðast. Sem fyrr svip-
ar leiknum til bíómyndar, með 
löng og flott atriði inni á milli 
bardaga, og sagan er jafnvel enn 
stórfenglegri en áður. Bardaga-
kerfið er lítið breytt enda var 
það nokkurn veginn fullkomið í 
fyrri leiknum.

Grafíkin er aðeins betri en 
áður og í raun magnað hvað 
framleiðendurnir ná að kreista 
mikið úr vélbúnaðinum. Hljóð-
ið er óaðfinnanlegt og tónlistin 
með því besta sem ég hef heyrt 
í tölvuleik.

Það skal tekið fram að leikur-
inn er gríðarlega ofbeldisfullur, 
svo vægt sé tekið til orða, líkt og 
fyrirrennari hans. Ef eitthvað 
er hann enn blóðugri og hvorki 
fyrir viðkvæma né börn.

God of War II er nánast hinn 
fullkomni þriðju persónu hasar-
leikur. Sagan er stórfengleg, bar-
dagakerfið frábært, tónlistin góð 
og allt eins epískt og á verður 
kosið. Þeir örfáu gallar sem hægt 

er að finna eru svo smávægilegir 
að það tekur ekki að nefna þá.

Þeir sem hafa gaman af þess-
ari tegund leikja og hafa ekkert á 
móti töluverðu ofbeldi geta varla 
gert betri kaup en þennan leik.

Guðlegur svanasöngur

MÁNUDAGUR
7 . M A ÍTJARNARBÍÓIFILMFEST.IS

(SWE), Tage Danielsson, 1984.

KLUKKAN  17:00

RONJA
RÆNINGJADÓTTIR

KLUKKAN  20:00

REYKJAVIK DOCUMENTARY WORKSHOP: 

(Wide awake)
(USA), Alan Berliner, 2006.

GLAÐVAKANDI

SENDU SMS JA FSP
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR Á SPIDERMAN,

SPIDERMAN TÖLVULEIKIR, TÓNLIST ÚR SPIDERMAN,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

SMS
LEIKUR

SJÁÐU MYNDINA!

SPILAÐU LEIKINN!SJÁÐU MYNDINA!

SPILAÐU LEIKINN!
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Fylkismenn á tímamótum

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is

Loftpressur
Mikið úrval loftpressa fyrir 

iðnfyrirtæki, iðnaðarmenn og í 
bílskúrinn. Hagstætt verð.

HHvveerrjjuu ssvvaarraa ssttjjóórrnnmmáállaaffllookkkkaarrnniirr
þþeeggaarr ssppuurrtt eerr uumm ííþþrróóttttiirr ??

AAllþþiinnggiisskkoossnniinnggaarr 22000077

SSvvöörriinn eerruu áá wwwwww..iissii..iiss

 Ágúst Þór Jóhannsson 
verður áfram þjálfari kvennaliðs 
Vals en hann skrifaði undir nýjan 
samning við Val í gærkvöldi 
sem gildir til eins árs í senn. 
Ágúst segir að liðið ætli sér stóra 
hluti þó að stór skörð hafi verið 
höggvin í hópinn síðustu misseri.

„Pavla markvörður fer frá 
okkur. Svo er Alla hætt og þær 
Ágústa Edda og Arna Grímsdóttir 
eru óléttar. Nú verður farið í að 
styrkja liðið og vonandi kemur 
Berglind Íris í markið til okkar. 
Við erum að skoða markaðinn 
þessa dagana og höfum meðal 
annars verið að horfa út fyrir 
landsteinana,“ sagði Ágúst, sem 
hafnaði tilboði um að þjálfa karla-
lið Fram á dögunum.

„Við þurfum að styrkja útilín-
una hjá okkur enda misst mikið 
þar. Við ætlum að vera samkeppn-
ishæf við Stjörnuna og Gróttu 
næsta vetur.“ 

Áfram með 
Valsstelpur

 Framarar eru þessa 
dagana í viðræðum við erlendan 
þjálfara um að taka við af Guð-
mundi Guðmundssyni sem þjálf-
ari karlaliðs félagsins.

Fram kom í Fréttablaðinu í gær 
að Ágúst Þór Jóhannsson hefði 
hafnað tilboði Safamýrarfélags-
ins en Framarar höfðu áður rætt 
við Viggó Sigurðsson sem var 
þeirra fyrsti kostur. 

Framarar spjölluðu við Viggó 
fljótlega eftir að Guðmundur 
hætti en hann gaf málið frá sér. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var launapakkinn sem 
Fram gat boðið Viggó ekki í sam-
ræmi við væntingar þjálfarans.

„Við erum að ræða við erlendan 
þjálfara og erum nálægt því að ná 
saman. Þegar það tekst munum 
við fara utan og hitta viðkom-
andi og ganga frá pappírunum. 
Það er samt ekkert í hendi fyrr en 
búið er að skrifa undir,“ sagði Jón 
Eggert Hallsson, formaður hand-
knattleiksdeildar Fram.

Á eftir erlend-
um þjálfara

 Birgir Leifur Hafþórsson 
náði sínum besta árangri á Evr-
ópumótaröðinni í gær þegar hann 
hafnaði í ellefta sæti á ítalska 
meistaramótinu. Sökum veðurs 
voru aðeins leiknir þrír hringir á 
mótinu og Birgir Leifur kom í hús 
á þrettán höggum undir pari, að-
eins þremur höggum á eftir sigur-
vegaranum Spánverjanum Gonz-
ales Castano. Fyrstu tvo hringina 
lék Birgir á fimm höggum undir 
pari en í gær kom hann í hús á 
þrem höggum undir pari.

„Þetta er með betri dögum hjá 
manni. Tilfinningin er yndisleg og 
þetta er mjög ánægjulegt,“ sagði 
Birgir Leifur kátur við Fréttablað-
ið eftir mótið í gær en vann sér 
inn tvær og hálfa milljón króna í 
vinningsfé. Á hinum sex mótunum 
sem hann hafði tekið þátt í hafði 
hann samtals unnið sér inn rúma 
milljón króna í vinningsfé þannig 
að hann er loksins farinn að fá al-
mennilegan pening upp í kostnað. 
„Þetta snýst um að vinna sér inn 
fé enda er þetta lifibrauð manns. 
Ég var ekkert að spá í peningun-
um meðan á mótinu stóð en ég veit 
að það er hægt að hafa það gott ef 
maður stendur sig vel.“

Það var glæsileg umgjörð á mót-
inu og það var ákaflega vel sótt af 
áhorfendum.

„Þetta var meiri háttar skemmti-
legt mót. Ég hef aldrei spilað fyrir 
framan svona marga áhorfend-
ur og var óneitanlega stressaður í 
upphafi og það var gott að vinna 
bug á stressinu og koma svona 
sterkur út úr því. Ég hefði vilj-
að fá annan hring en ef ég hefði 
verið efstur þá hefði ég ekki viljað 
annan hring,“ sagði Birgir léttur.

„Að vera aðeins þrem höggum 

frá efsta manni sýnir að það er 
ótrúlega stutt í toppinn. Ég missti 
tvö mikilvæg pútt á síðustu fjór-
um holunum og þau voru dýrmæt. 
Ég hef verið að lýsa því yfir að 
ég ætti heima svona ofarlega og 
það gefur mér mikið að ná loks-
ins svona góðum árangri,“ sagði 
Birgir, sem átti best 32. sætið á 
Evrópumótaröðinni fyrir.

„Ég tel mig eiga heima þarna 
uppi á meðal þeirra bestu og það 
er gaman að hafa sannað það fyrir 

sér. Ég vissi að ég gæti þetta. Ég 
var á tímabili í bullandi baráttu á 
toppnum og þetta er stórt skref 
áfram fyrir mig.“

Birgir Leifur heldur í kjölfarið 
til Spánar, þar sem hann tekur þátt 
í sterku móti í Andalúsíu.

„Það er svipað sterkt mót en 
kannski aðeins sterkara. Það geta 
samt allir unnið á góðri viku og ég 
mun mæta fullur sjálfstrausts til 
Spánar,“ sagði Birgir Leifur.

Birgir Leifur Hafþórsson náði ellefta sæti á ítalska meistaramótinu í golfi. 
Þetta er hans besti árangur á Evrópumótaröðinni og besti árangur Íslendings á 
alþjóðamóti. Birgir Leifur fékk tvær og hálfa milljón króna í verðlaunafé.

Fjalar Þorgeirsson, 
markvörður Fylkis, meiddist í 
æfingaleik gegn Þór um helg-
ina. Ekki er vitað hversu alvar-
leg meiðslin eru og mun það ekki 
koma í ljós fyrr en síðar í vik-
unni.

Komi í ljós að þau séu alvarleg 
getur Fylkir kallað á Bjarna Þórð 
Halldórsson úr láni hjá Víkingi. 
Það myndi setja Víkinga í veru-
lega vond mál enda var Bjarni 
fenginn til að leysa Ingvar Kale 
af hólmi sem er meiddur. Það bíða 
því margir spenntir eftir fréttum 
af heilsufari Fjalars.

Fjalar meiddur 
– Bjarni í Fylki?

 Íslandsmeistarar FH 
unnu sanngjarnan sigur á bikar-
meisturum Keflavíkur í hinni ár-
legu Meistarakeppni KSÍ. Það var 
Bjarki Gunnlaugsson sem skor-
aði eina mark leiksins á 18. mín-
útu leiksins.

Aðstæður til knattspyrnuiðkun-
ar voru ekkert sérstakar á frjáls-
íþróttavellinum í Krikanum í gær. 
Nokkur vindur gerði leikmönnum 
erfitt fyrir en eftir að leikmenn 
höfðu vanist aðstæðum mátti sjá 
góð tilþrif. Flest voru þau FH-inga, 
sem réðu lögum og lofum á vellin-
um og voru klaufar að skora ekki 
fleiri mörk í leiknum. Miðju- og 
sóknarleikur Keflavíkur var mátt-
lítill lengstum en með smá heppni 
hefðu Keflvíkingar getað knúið 
fram framlengingu undir lokin er 
þeir settu FH undir smá pressu.

FH-liðið lítur vel út fyrir 
sumarið og erfitt að sjá á þess-
um tímapunkti hvernig stöðva 
eigi liðið. Það er ógnarsterkt og 
tilkoma tvíburanna Arnars og 
Bjarka hefur hleypt enn frekara 
lífi í sóknarleikinn. Matthías Guð-

mundsson ógnar einnig mikið með 
hraða sínum. 

Keflavíkurliðið lítur einnig 
ágætlega út og það hefur ekkert 
breyst þar á bæ að menn reyna að 
spila fótbolta í stað þess að kýla 
boltanum fram.

Sanngjarn sigur FH á Keflavík



HÆTTU Í ALVÖRU MEÐ NICOBLOC

Þú setur NicoBloc í filter sígarettanna sem þú 
reykir. Það hindrar nikótínið og tjöruna í filternum
og þú byrjar að venjast af nikótíninu. Um leið minnkar 
þú reykingar þínar smám saman, eftir sex vikur drepur þú í 
sígarettunni og sleppur við venjulegu fráhvarfseinkennin. Flestir 
sem nota Nicobloc til að hætta, byrja ekki aftur að reykja.*

Nicobloc er gert úr 100% náttúrulegum efnum, það er ekki lyf 
og inniheldur ekki nikótín, þannig skiptir þú ekki sígarettufíkn út 
fyrir aðra fíkn.

*Skv. rannsóknum sem skoða má á www.nicobloc.is

Skynsöm leið til að hætta því þú hættir á eigin hraða.

NicoBloc hindrar allt að 99% af nikótíni og tjöru í filternum.

Þú venur þig af nikótíni áður en þú drepur í.

Aðstoð fyrir alla þá sem vilja hætta að reykja

Sölustaðir: Lyfja, Lyf og Heilsa, Apótekið, Apótekarinn



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.

 Sunderland tryggði sér 
í gær titilinn í ensku B-deildinni. 
Liðið lagði Luton 5-0 og á meðan 
tapaði Birmingham fyrir Preston, 
1-0. Ótrúlegu tímabili félagsins 
undir stjórn Roys Keane er þar 
með lokið en liðið var á botnin-
um þegar Keane tók við stjórnar-
taumunum af Niall Quinn.

Sunderland og Birmingham 
fara beint upp í úrvalsdeildina 
en WBA, Wolves, Southampton 
og Derby fara í umspil um þriðja 
lausa sætið í ensku úrvalsdeild-
inni.

Sunderland 
sigurvegari

 Jean-Michel Aulas, for-
seti franska félagsins Lyon, hefur 
gefið í skyn að hann muni bera ví-
urnar í franska sóknarmanninn 
Louis Saha en talið er að Sir Alex 
Ferguson vilji selja hann frá Man. 
Utd þar sem hann sé orðinn lang-
þreyttur á meiðslavandræðum 
framherjans.

„Hann er góður leikmaður. 
Allir franskir landsliðsmenn sem 
leika erlendis vekja áhuga okkar,“ 
sagði Aulas en United keypti Saha 
frá Fulham fyrir þrem árum á 
tæpar 13 milljónir punda.

Þessi 28 ára gamli framherji 
hefur aðeins komið þrisvar sinn-
um inn af bekknum síðustu tvo 
mánuði.

Orðaður við 
Lyon

 Lífið er ekki dans á 
rósum hjá hinum aldna höfðingja 
Sir Bobby Robson en hann hefur 
verið greindur með krabbamein í 
fimmta skiptið á ævinni. Robson 
hefur verið að berjast við krabba-
mein meira og minna síðustu 
fimmtán ár og hann mun gera það 
áfram.

„Auðvitað eru þetta ekki beint 
bestu fréttir í heimi en ég hef 
barist allt mitt líf og ég mun 
halda áfram að berjast,“ sagði 
Robson við enska fjölmiðla.

„Ég fór í aðgerð síðastliðinn 
ágúst sem gekk vel en læknarn-
ir segja að það sé ekki hægt að 
leggjast undir hnífinn að þessu 
sinni. Vonandi dugar hefðbundin 
meðferð. Mér er ráðlagt að vera 
virkur í starfi og leik og það mun 
ég gera eins og alltaf.“ 

Greindur með 
krabbamein

Enska úrvalsdeildin:

 Manchester United er 
Englandsmeistari í knattspyrnu 
leiktíðina 2006-07. Meistarar síð-
ustu tveggja ára, Chelsea, horfðu 
á eftir bikarnum til Manchester er 
þeim mistókst að leggja Arsenal 
á Emirates-vellinum. Stórleikur 
Chelsea og United á miðvikudag 
er þar með þýðingarlaus.

José Mourinho, stjóri Chelsea, 
bar sig vel eftir leikinn og kallaði 
leikmenn sína hetjur. Hann gekk 
um völlinn og bað áhorfendur um 
að klappa fyrir hetjunum sínum 
og bera höfuðið hátt. Að hans 
mati hefur lið hans margt til að 
vera stolt af. Spurður hvort besta 
liðið hefði unnið titilinn sagði 
Mourinho:

„Það skiptir ekki máli. Það sem 
skiptir máli er að liðið sem er 
með flest stig á töflunni er meist-
ari. Ég óska meisturunum til ham-
ingju sem og öllum sem hjálpuðu 
þeim að verða meistarar. Annars 
verð ég að segja að ég er hugs-
anlega stoltari í dag en þegar ég 
varð meistari með liðið,“ sagði 
Mourinho uppréttur og ákveðinn. 

„Leikmennirnir mínir eru 
hetjur. Það hefur verið margt á 
móti þeim í allan vetur en þeir hafa 
staðið sig frábærlega. Þetta tíma-

bil var frábært og leikurinn í dag 
er leikur sem fólk á að muna eftir. 
Chelsea-strákarnir sýndu hvaða 
karakter þeir hafa að geyma og 
ég gæti ekki verið ánægðari með 
það hvernig hlutirnir enduðu hjá 
okkur. Ég er mjög stoltur af leik-
mönnum mínum.“

Sir Alex Ferguson, stjóri Man. 
Utd, var eðlilega mjög kátur enda 
efuðust margir um að hann gæti 
farið með þetta United-lið alla 
leið, sérstaklega miðað við hversu 
lítinn liðsstyrk hann fékk síð-
asta sumar og svo var mikið um 
meiðsli í vetur.

„Þetta er frábær dagur fyrir 
félagið og stuðningsmennina. 
Enska úrvalsdeildin er gríðarlega 
sterk og erfið deild og við lögð-
um mikla áherslu á að vinna þenn-
an titil. Lykillinn var að byrja vel 
og við litum aldrei til baka eftir 
það,“ sagði Ferguson kampakátur 
en honum hefur fundist erfitt að 
horfa á eftir titlinum til Chelsea 
síðustu ár og slagurinn við José 
Mourinho virðist hafa kveikt nýtt 
líf í kallinum. „Ég var áður með 
það á heilanum að vinna Evrópu-
keppnina en núna er það enska úr-
valsdeildin sem er í forgangi hjá 
mér.“

Ferguson er ekkert á því að 
hætta með United og eflaust vilja 
margir halda honum áfram næstu 
árin eftir afrek vetrarins en ekki 
er langt síðan margir afskrifuðu 
skoska stjórann.

„Viljinn og metnaðurinn í hópn-
um gefur mér von og kveikir í mér 
líf. Til hvers ætti maður eiginlega 
að hætta? Ég mun halda áfram 
en hversu lengi hef ég ekki hug-
mynd um. Ég nýt þess að stýra lið-
inu og meðan svo er mun ég halda 
áfram,“ sagði Ferguson.

Manchester United varð Englandsmeistari í knattspyrnu í gær þegar Chelsea og 
Arsenal gerðu jafntefli, 1-1, á Emirates-vellinum. Chelsea varð að vinna leikinn 
til að eygja von um titilinn þriðja árið í röð. 

 Ajax varð í gær hollensk-
ur bikarmeistari í knattspyrnu 
eftir sigur á AZ Alkmaar í víta-
spyrnukeppni sem fór alla leið í 
bráðabana.

Dembele kom AZ yfir á 4. 
mínútu en hinn magnaði fram-
herji Klaas-Jan Huntelaar jafn-
aði metin fyrir Ajax á 50. mín-
útu. Meira markvert gerðist ekki í 
venjulegum leiktíma fyrir utan að 
Gabri, leikmaður Ajax, var rekinn 
af velli á 89. mínútu.

Einum færri hélt vörn Ajax og 
leikurinn endaði í vítakeppni. Þar 

skoruðu bæði lið úr sjö fyrstu 
spyrnum sínum. Stekelenburg 
varði áttundu spyrnu AZ frá Van 
Donk og Edgar Davids tryggði 
Ajax síðan sigurinn.

Grétar Rafn Steinsson spilaði 
allan leikinn fyrir AZ og skor-
aði úr þriðju vítaspyrnu Alkmaar. 
Þetta er annar bikarinn sem Grét-
ar og félagar missa af en þeir urðu 
af hollenska meistaratitlinum á 
grátlegan hátt um síðustu helgi.

Það mun eflaust taka leikmenn 
drjúgan tíma að jafna sig á þess-
um áföllum. 

Ajax lagði AZ Alkmaar 
í vítaspyrnukeppni



 Það var mikið um dýrðir þegar 
tveir fræknustu hnefaleikakapp-
ar síðari ára – Floyd Mayweather 
og Oscar de la Hoya – öttu kappi 
í Las Vegas í dýrasta boxbardaga 
sögunnar. Talið var að de la Hoya 
hefði fengið að lágmarki 25 millj-
ónir dollara í sinn hlut en May-
weather tíu milljónir.

Ekki var boðið upp á rothögg 
heldur börðust þeir hetjulega út 

tólftu lotu og varð því að grípa 
til stiga dómara. Tveir dómar-
ar dæmdu Mayweather sigur en 
einn de la Hoya. Það þóttu nokk-
uð sanngjörn úrslit en bardaginn 
var jafn.

„Hann kýldi mikið en hitti lítið,“ 
sagði Mayweather, sem lýsti 
því yfir í kjölfarið að hann væri 
hættur keppni, ósigraður. „Þetta 
var svakalegur bardagi en auðvelt 
verk fyrir mig. Ég hitti oftar og 
boxaði betur. Hann var sterkur en 
gat ekki unnið mig. 

Ég sá höggin hans koma og hélt 
mér í hæfilegri fjarlægð og sá til 
þess að hann hitti ekki. Hann er 
besti boxari þessarar kynslóðar 
og ég vann hann. Nú er ég hættur. 
Ég á ekki eftir að gera neitt og hef 
ekkert að sanna lengur. Ég er búinn 
að moka inn peningum og vil eyða 
meiri tíma með konunni og krökk-
unum,“ sagði Mayweather, sem 
hefur unnið titla í fimm þyngdar-
flokkum.

De la Hoya var auðmjúkur eins 
og alltaf eftir bardaga og tók tap-
inu, sem var hans fimmta, af karl-
mennsku. Hann ýjaði einnig að 
því að hann væri að hugsa um að 
hætta.

„Mér fannst ég ná góðum 

höggum inn. Ég vissi sem var að 
ef ég myndi ekki pressa yrði þetta 
enginn bardagi. Ég veit ég meiddi 
hann með nokkrum höggum. Ég 
reyndi að pressa og stöðva hann. 
Ég er samt meistarinn og það þarf 
að gera meira en þetta til að leggja 

meistarann,“ sagði De La Hoya.
Það var mikill stjörnufans í hús-

inu en rapparinn 50 Cent gekk inn 
á undan Mayweather og rappaði 
allan tímann. Þeir félagar voru 
ekki vinsælir og var baulað á þá 
alla leið í hringinn.

Mayweather vann de la Hoya á stigum

Óvæntir hlutir halda 
áfram að gerast í úrslitakeppni 
NBA-deildarinnar en Utah Jazz 
varð um helgina síðasta liðið til 
að tryggja sér þátttökurétt í ann-
arri umferð er það lagði Houston 
á útivelli, 99-103, í oddaleik.

Þetta var sögulegur sigur enda 
aðeins í nítjánda skipti í sögu 
NBA sem útilið vinnur sjöunda 
leik. Utah hafði þess utan tapað 
sex leikjum í röð á útivelli fyrir 
leikinn gegn Houston og svo er 
þetta í fyrsta skipti sem Utah 
vinnur einvígi í úrslitakeppni 
NBA síðan Stockton og Malone 
hættu hjá félaginu.

Stórstjarnan Tracy McGrady 
grét á blaðamannafundi eftir leik-
inn en hann hefur ekki enn kom-
ist í aðra umferð úrslitakeppninn-
ar í sex tilraunum. „Ég get þetta 
ekki,“ sagði McGrady grátandi á 
blaðamannafundinum og gekk út.

Detroit Pistons vann síðan auð-
veldan sigur á Chicago Bulls, 95-
69, í fyrsta leik liðanna í annarri 
umferð.

Utah skellti 
Houston

 Eggert Magnússon, 
stjórnarformaður West Ham, seg-
ist ekki hafa neinar áhyggjur af 
yfirvofandi kæru frá félögunum 
sem berjast á botni ensku úr-
valsdeildarinnar við West Ham. 
Charlton, Fulham, Sheff. Utd 
og Wigan hafa hótað að kæra þá 
ákvörðun forráðamanna deildar-
innar að draga ekki stig af West 
Ham vegna mála Argentínu-
mannanna Carlos Tevez og Javier 
Mascherano.

„Ég tel að málið sé vandamál 
forráðamanna deildarinnar. Ég 
skil nokkurn veginn hvað liðin 
eru að segja en ég skil engan veg-
inn af hverju þau eru í blöðun-
um á hverjum einasta degi að tala 
um þetta,“ sagði Eggert við enska 
fjölmiðla.

„Ef félögin ætla að kæra ættu 
þau að koma út og segja það 
þegar það er ákveðið. Annars tel 
ég að þessi mál eigi að ráðast á 
vellinum,“ sagði Eggert. 

Engar áhyggjur 
af kærumálum



Með grillaða rækju í annarri og byssu í hinni
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„Ég hlusta á Rás tvö og stund-
um á Bylgjuna. Það róar mann 
niður þótt það sé auðvitað ekki 
sama hvaða tónlist það er.“

Gó› rá› og gagnlegar uppl‡singar
um heita vatni›

www.stillumhitann.is

„Við viljum einfaldlega benda 
á að það er fjöldi manns sem 
vill sjá Pravda endurbyggðan, 
þetta eru ekki bara einhverjar 
fimm hræður,“ segir Darri Freyr 
Helgason, 21 árs verkfræðinemi 
sem berst fyrir endurbyggingu 
skemmtistaðarins Pravda í Austur-
stræti. Pravda brann sem kunn-
ugt er til grunna í stórbrunanum í 
Austurstræti í síðasta mánuði.

Darri hefur komið af stað 
undirskriftasöfnun til styrktar 
málstað sínum. Hann er 
ánægður með viðtökurnar: 
„Það hafa yfir sjö hundruð 
skrifað undir á netinu og 
svo skrifuðu margir undir 
uppi í Háskóla. Ég myndi 
áætla að þetta verði 
yfir þúsund manns 
í það heila,“ segir 
Darri, sem ætlar 
að afhenda Vil-
hjálmi Þ. Vil-
hjálmssyni
borgarstjóra
undirskriftirn-
ar í vikunni. 
„Við viljum að 

húsið verði endurbyggt og sama 
starfsemi fái að halda áfram.“

Aðspurður segir Darri að þeir 
sem stunduðu Pravda telji sig 
ekki geta fundið sambærilegan 
skemmtistað í miðborginni. Stað-
urinn hafi verið sérstaklega vin-
sæll meðal háskólanema sem 
gjarnan hafi komið þangað eftir 
vísindaferðir og aðrar samkomur. 
Staðsetningin hafi hentað einstak-
lega vel. „Þetta er svo miðsvæðis 
að það verður ekkert betra. Þarna 
endar fólk alltaf,“ segir Darri, sem 

sjálfur hafði unnið á Pravda síð-
ustu þrjú og hálft ár, fyrst sem 

glasabarn en síðar bæði sem dyra-
vörður og barþjónn.

Undirskriftasöfnuna á netinu 
má finna á slóðinni Petitionon-
line.com/austur22. Þegar hún er 
skoðuð kemur í ljós að þjóðþekkt-
ir einstaklingar ljá þessu mál-
efni stuðning sinn. Þeirra á meðal 
eru fjölmiðlamennirnir Ívar Guð-
mundsson og Ásgeir Kolbeins-
son, tónlistarmennirnir Einar 
Ágúst Víðisson og Gunnar Ólason 

úr Skítamóral og Idol-
stjarnan Einir Guð-
laugsson. Þá láta 
fótboltamennirnir
Grétar Rafn Steinsson 

og Sölvi Geir Ottesen 
ekki sitt eftir liggja 

heldur.

Kvikmyndaframleiðandinn Sigurjón Sighvats-
son og fyrirtækið hans Scanbox hafa fest kaup 
á hlutabréfum í norska framleiðslufyrirtækinu 
Paradox Holding AS en það er eitt af stærstu 
framleiðslufyrirtækjum Noregs. Frá þessu er 
greint á vefsíðu kvikmyndatímaritsins Holly-
wood Reporter. Sigurjón vildi ekki gefa upp 
hversu stóran hluta þeir hefðu keypt né hvert 
kaupverðið hefði verið í samtali við Frétta-
blaðið. „Þetta er hluti af þeirri þróun sem við 
höfum verið að vinna með. Í staðinn fyrir að 
stofna eigin framleiðsludeild þá vildum við 
miklu frekar vinna með þeim sem hafa þekk-
inguna og hafa sannað sig í þessum geira,“ út-
skýrir Sigurjón. „Og vonandi geta þeir nýtt sér 
okkar þekkingu,“ bætir hann við.

Fram kemur í frétt Hollywood Reporter að 
Paradox sé með sex kvikmyndir í fullri lengd 
í þróun og að minnsta kosti tvær barnamyndir. 
„Stærsta „trendið“ í kvikmyndaheiminum í 
dag eru þessar local-myndir og við ætlum að 
sækja á þann markað,“ útskýrir Sigurjón. „Og 
þess vegna viljum einbeita okkur meira að því 
að framleiða myndir í hverju landi fyrir sig,“ 
bætir hann við. Hann segir þessi kaup vera 
fyrst og fremst til þess að styrkja fyrirtækið 
fjárhagslega þannig að fyrirtækið geti fram-
leitt fleiri og betri myndir og lagt meiri vinnu í 
þróun verkefna.

Sigurjón Sighvatsson stækkar við sig

Vilhjálmi Vilhjálmssyni, borgarstjóra í Reykja-
vík, var bjargað úr sjávarháska af skoskum sjó-
mönnum árið 1960 þegar Drangajökull sökk í 
Pentlandsfirði. Vilhjálmur fór á dögunum með 
sjónvarpskonunni Sirrý og hitti bjargvætt sinn, 
hinn tæplega sjötuga Dick, í Aberdeen og verða 
fagnaðarfundirnir sýndir í fyrsta þætti Örlaga-
dagsins 3. júní á Stöð 2.

Ekki náðist í Vilhjálm borgarstjóra en hann 
var á flugi yfir Norður-Atlantshafið á leið heim 
frá London. Jón Kristinn Snæhólm, aðstoðar-
maður hans, var hins vegar með í för og sagði 
þetta hafa verið ótrúlega tilfinninganæma stund. 
„Já, maður táraðist næstum því bara,“ sagði Jón 
Kristinn. „Þarna urðu miklir fagnaðarfundir. 
Við hittumst fyrst á hæð fyrir ofan höfnina og 
síðan fóru allir saman á ekta skoska krá og fengu 
sér einn öllara,“ bætir Jón Kristinn við. Svo 
skemmtilega vildi til að íbúar Aberdeen kusu 
til sveitarstjórnarkosninga þennan dag og sam-

kvæmt hefð verður borgarstjórinn þá að láta af 
embætti. „Vilhjálmur var þannig séð eini borgar-
stjórinn á svæðinu,“ segir Jón Kristinn.

Sirrý var að vonum hughrifin af þessari sögu 
Vilhjálms og sagði að mikil vinátta hefði tekist 
með borgarstjóranum og sjómanninum sem dró 
hann upp úr sjónum. „Fjölmiðlar í Aberdeen og 
nokkur mannfjöldi safnaðist saman þegar Vil-
hjálmur þakkaði fyrir sig,“ segir Sirrý og bætti 
því við að Skotarnir hefðu verið ákaflega hrifn-
ir af borgarstjóranum og haft það á orði hversu 
alþýðlegur og og vingjarnlegur hann hefði verið. 
„Það var augljóslega mikill heiður fyrir sjó-
mennina og fjölskyldur þeirra að hann skyldi 
hafa komið aftur til Aberdeen af þessu tilefni,“ 
bætir sjónvarpskonan við.

Vilhjálmur hitti skoskan bjargvætt sinn
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- Lifið heil

Ég gladdist mjög og fylltist 
nýrri trú á stjórnmálamenn 

þegar ég frétti að ráðherra hefði 
lagt pólitíska framtíð sína í hættu 
við að hjálpa erlendri skólastúlku 
um flýtiafgreiðslu á ríkisborgara-
rétti. Svona eiga stjórnmálamenn 
að vera. Síðan dró úr gleði minni 
þegar það kom í ljós að viðkom-
andi landleysingi var heimilisföst 
hjá hjálpsama ráðherranum og 
tengdist honum fjölskyldubönd-
um.

rann kalt vatn  milli skinns 
og hörunds þegar þingmenn í alls-
herjarnefnd, dómsmálaráðuneytið 
og fleiri drógust inn í málið. Eng-
inn hafði talað við neinn um nokk-
urn skapaðan hlut. Enginn vissi 
neitt. Engin fingraför. Engin sönn-
unargögn.

ég ætti að nefna helstu fram-
farir í sögu lands og þjóðar á því 
stutta æviskeiði sem íslenska lýð-
veldið og ég höfum lifað frá 1944 
væri mér efst í huga að heldur 
hefur dregið úr pólitískri spill-
ingu, mismunun og siðleysi. Hér 
áður var spillingin slík að menn 
gerðu það sem þeir gátu af því að 
þeir gátu það. Núna gera menn 
helst ekki nema það sem þeir eru 
nokkurn veginn vissir um að kom-
ist ekki í hámæli – og alls ekk-
ert nema þeir geti neitað að hafa 
komið nálægt því.

minnið úr íslenskri 
spillingu er frá því þegar fram-
kvæmdastjóri stjórnmálaflokks 
sat á fundi með þungavigtarmönn-
um. Í stað þess að predika yfir 
þeim þagmælsku um efni fund-
arins tók hann glas af borðinu 
og þurrkaði af því öll fingraför 
meðan fundarmenn góndu á hann. 
Setti svo glasið frá sér skínandi og 
hreint. Fundi slitið.

á laugardaginn er fólk (nema ef til 
vill einhverjir í Suðurlandskjör-
dæmi) að vonast til að geta kosið 
heiðarlegt fólk á Alþingi Íslend-
inga þótt viðbúið sé að einhverj-
ir pólitískir glasapússarar slæðist 
með í þeim hópi. 12. feb. sl. birti ég 
eftirfarandi spá um kosningaúr-
slitin: Frjálslyndir 5%, Framsókn 
10%, Samfylking 26%, Sjálfstæðir 
38% og VG 21%.

er svona: Frjáls-
lyndir 5%, Framsókn 10%, Ís-
landshreyfing 3%,  Samfylking 
26%, Sjálfstæðir 38%, Vinstri-
græn 18%. Þátttakandi í könnun-
inni var 1. Svarhlutfall 100%.

Glasapússarar 
og kosningaspá


