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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.
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Viðhaldsbókin mín er gagnagrunnur á netinu
þar sem hægt er að skrá allar framkvæmdir
fasteigna. Upplýsingarnar fylgja síðan eigninni
um ókomna tíð.
„Hugmyndin vaknaði síðastliðið sumar þegar sonur
minn ætlaði að kaupa íbúð. Sums staðar höfðu i
endur húsanna ekki hugm dvægu h

argengis-námskeiði, sem er frumkvöðlanámskeið
fyrir konur hjá Impru nýsköpunarmiðstöð. Á nám-
skeiðinu þróaði hún hugmyndina og vann viðskipta-
áætlun.

Hugmyndin þótti gífurlega góð og að námskeiði
loknu hlaut Þóra nýsköpunarstyrk fyri Vi
ina.

Fullkomnasti farsími í heimi

Nokia N955 megapixla myndavélmp3 spilari
3 Kynslóð
WLAN
GPS

100 fríar stafrænar framkallanir frá Hans Petersen fylgja

Tjáðu þig!
Stæsta

bloggsamfélagið!Yfir 150.000
notendur!

Viðhaldið fært til 
bókar á netinu

Uppgert hús 
frá 19. öld

fasteignirMest lesna fasteignablað landsins
14. MAÍ 2007

Einarshús á Eyrarbakka er til sölu hjá fasteignasölunni Árborgum á Selfossi.

E inarshús er sjarmerandi þrílyft ein-býlishús á Eyrarbakka sem byggtvar árið 1880. Það er allt endursmíð-
að og var uppgert eftir upprunalegu útliti á 
árunum 1994 til 2007. Aðalhæð hússins skiptist í forstofu, stofu, 

borðstofu, eldhús með viðarinnréttingu og

góðum tækjum, borðkrók, svefnherbergi
og flísalagt baðherbergi. Gólfborð og loft-
klæðning á aðalhæð og risi eru að mestu 
upprunaleg. Gamall og fallegur stigi liggur
upp á efri hæð hússins en þar eru rúmgott
hol, barnaherbergi og stórt hjónaherbergi
með sjávarútsýni.Íbúð er í kjallara ásamt þvottahúsi og 

geymslurými. Íbúðin skiptist í hol og stofu
með fallegum arni, rúmgott flísalagt eldhús

og tvö góð svefnherbergi og stórt dúkalagt
baðherbergi með baðkari.Við endurgerð hússins var allt gert til að

halda í gamla tímann. Árið 1997 var steypt-
ur grunnur undir húsið og á svipuðum tíma
var húsið í raun fokhelt. Allar lagnir, glugg-
ar, klæðning, burðarvirki og einangrun
eru nýleg. Sjónvarpstenglar og nægar raf-
magnsinnstungur eru í öllum herbergjum.

Verð: 33.700.000.

Uppgert hús frá 19. öld

Einarshús á Eyrarbakka er sjarmerandi uppgert hús með fallegum garði.

Grensásvegi 12Asími: 568 1000frum@frum.is - www.frum.is
UMBROT

Skipuleggur skáldlegt 
róðrarlið

Breski Verkamanna-
flokkurinn mun á aukaflokksþingi 
hinn 24. júní kjósa eftirmann 
Tonys Blair í embætti flokksleið-
toga. Blair hafði áður tilkynnt að 
hann myndi láta af embætti 
forsætisráðherra 27. júní. 

Nær öruggt er að arftakinn verði 
Gordon Brown, núverandi 
fjármálaráðherra.

Arftaki Blairs 
kjörinn 24. júní

 „Í sjálfu sér er ekkert sem rekur á 
eftir okkur, stjórnin situr nema annað verði 
ákveðið,“ segir Geir H. Haarde, forsætisráð-
herra og formaður Sjálfstæðisflokksins. Geir 
og Jón Sigurðsson, formaður Framsóknar-
flokksins, hittust í gær og hófu að meta stöð-
una að loknum kosningum. Næstu dögum verð-
ur varið til verksins en af Geir af skilja eru 
þeir ekki bundnir tilteknum tímamörkum.

Ekki er um sérstakar stjórnarmyndunarvið-
ræður að ræða enda kalla úrslit kosninganna 
ekki á slíkt þar sem ríkisstjórnarflokkarnir 
héldu þingmeirihluta. 

Geir segir eðlilegt að þeir Jón tali saman um 
framhaldið og í samræmi við niðurstöður kosn-
inganna. Ríkisstjórn verði þó ekki mynduð út á 

kosninganiðurstöðurnar einar og sér; pólitísk-
ur grundvöllur þurfi að vera fyrir samstarfi. 

Spurður hvort af viðræðum þeirra Jóns megi 
draga þá ályktun að áframhaldandi samstarf 
við framsóknarmenn sé fyrsti og álitlegasti 
kostur Sjálfstæðisflokksins, segist Geir telja 
samstarfið hafa gefið góða raun og skilað 
árangri. „Því er eðlilegt að við hugum að því að 
halda áfram.“

Geir er ánægður með fylgi flokks síns í kosn-
ingunum; segir það hátt í sögulegu tilliti og 
ekki síður í ljósi langrar samfelldrar stjórnar-
setu. Hann fagnar níu nýjum þingmönnum og 
því að Sjálfstæðisflokkurinn hafi á að skipa 
flestum þingkonum.

Fram hefur komið að yfir tuttugu prósent 

kjósenda Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjör-
dæmi strikuðu yfir nafn Árna Johnsen og að 
talsvert hafi verið um að strikað hafi verið yfir 
nafn Björns Bjarnasonar í Reykjavík suður. 
Geir segir útstrikanir hluta af þeim reglum 
sem gilda. Með þeim öðlist kjósendur rétt til að 
láta skoðun á einstaka frambjóðendum í ljós. 
Hann efast um að útstrikanirnar hafi þau áhrif 
að menn missi þingsæti.„Ég vil ekki amast við 
hvað hver og einn kjósandi gerir en tel útstrik-
anir í miklum mæli ekki maklegar.“

Geir og Jón Sigurðsson hyggjast ræðast við í 
dag og næstu daga og áformað er að ríkis-
stjórnarfundur verði í fyrramálið, líkt og venja 
er á þriðjudögum.

Formenn stjórnarflokkanna 
ræða framhald á samstarfi
Forsætisráðherra segir eðlilegt að forystumenn stjórnarflokkanna ræðist við um áframhaldandi samstarf. 
Þingmeirihluti sé þó ekki eina forsenda stjórnarinnar, hún þurfi að hafa pólitískan grundvöll. 

Formenn Samfylking-
arinnar og Vinstrihreyfingarinn-
ar - græns framboðs, Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir og Steingrímur 
J. Sigfússon, settust á rökstóla í 
herbergi í Alþingishúsinu um 
miðjan dag í gær. 

Steingrímur sagði við Frétta-
blaðið að ýmis mál hefðu verið á 
dagskrá og að þau hefðu oft hist 
og ræðst við undanfarna mánuði.  

Á meðan þessu fór fram 
greindi Ögmundur Jónasson, 
þingflokksformaður VG, frá því í 
ræðu í afmæli Sveins Rúnars 
Haukssonar læknis á Nasa, 
handan Austurvallar, að á þeirri 
stundu væri verið að ræða um 
hugsanlega myndun minnihluta-
stjórnar VG og Samfylkingar sem 
nyti stuðnings Framsóknarflokks. 

„Það er vissulega möguleiki að 
mynda minnihlutastjórn og það 
hefur verið alsiða á hinum 
Norðurlöndunum,“ sagði Stein-
grímur J.

Ingibjörg Sólrún kannaðist við 
að slík hugmynd hefði verið 
nefnd en kvað hvorki hægt að 
segja að formlegar né óformlegar 
viðræður hefðu farið fram um 
efnið.

Aðspurður sagðist Jón Sigurðs-
son, formaður Framsóknarflokks, 
ótímabært að tjá sig um mögu-
leika þess að flokkurinn verji 
slíka stjórn falli.

Framsókn verji 
vinstri stjórn

Upphafsreitur Bandaríkjanna
George W. Bush 

Bandaríkjaforseti fór í gær í 
pílagrímsför til Jamestown í 
Virginíu, fyrsta bæjarins sem 
Englendingar stofnuðu sem 
nýlendu í Vesturheimi, en þetta 
upphaf skipulegs landnáms 
Englendinga er almennt álitið 
upphafið að því sem síðar átti eftir 
að verða Bandaríkin. Rétt 400 ár 

eru í dag frá stofnun Jamestown. 
Bush sagðist ánægður með að 

vera kominn „þangað sem þetta 
hófst allt“. Forsetinn ávarpaði 
síðan um 25.000 manns sem einnig 
voru mættir til bæjarins í tilefni af 
afmælinu. „Við vitum úr okkar 
eigin sögu að leiðin til lýðræðis er 
löng og ströng,“ sagði Bush í ræð-
unni.



Eiríkur, eigum við ekki bara að 
semja Varsjárbandalag fyrir 
næstu keppni?

Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, er 64 ára gamall 

í dag. Forsetinn 
mun lítt bregða 
út frá áætluðum 
verkefnum
sínum og tekur 
hann til að 
mynda á móti 
San Francisco 
ballettinum og 
Helga Tómas-
syni á Bessa-
stöðum.

Samkvæmt
upplýsingum frá skrifstofu 
forseta mun Ólafur ekki halda 
sérstaklega upp á afmælið.

 Hins vegar sé ekki ólíklegt að 
hann muni eiga rólega kvöld-
stund og snæða með Dorrit 
Moussaieff eiginkonu sinni og 
dætrum um kvöldið. 

Forseti Íslands 
á afmæli í dag

 Fréttablaðið kom út með tveimur mismunandi 
forsíðum í gær. Kosninganóttin var einhver sú tvísýnasta í 
sögunni og báru forsíðurnar glöggt merki þess. Aðalfyrir-
sögn á fyrri forsíðunni var „Stjórnin fallin eftir 
skell Framsóknar“ en á þeirri síðari var hún 
„Stjórnin féll og hélt á víxl í nótt“.

Fyrri forsíðan var send í prentun klukkan 00.30 
og þá var ríkisstjórnin fallin. Sú síðari fór til 
prentsmiðju tveimur klukkustundum síðar en þá 
hafði ríkisstjórnin náð yfirhöndinni og reyndar fallið 
aftur í millitíðinni. Það var svo ekki fyrr en um 
þrjúleytið sem stjórnin náði forystunni sem hélst allt 
til loka talningar atkvæða.

Prentun Fréttablaðsins hefst jafnan laust fyrir 
miðnætti og dreifing blaðsins um klukkan eitt. Í 
tilefni kosninganna var skilum seinkað og ákveðið að 
senda út tvær forsíður með uppfærðum tölum á þeirri 
seinni. Fáir sáu þó fyrir að nóttin yrði eins æsileg og 
raunin varð.

Fréttablaðið er prentað í 103 þúsund eintökum. 
Prýddi fyrri forsíðan 43 þúsund eintök af sunnudags-
blaðinu.

Tvær forsíður Fréttablaðsins

Hæst setti skæruliðaforingi talibana, 
Mulla Dadullah, féll um helgina í árás undir forystu 
bandarískra hermanna í Suður-Afganistan, að því er 
embættismenn upplýstu í gær. 

Mulla Dadullah var aðal-„herforingi“ Mulla Omars, 
pólitísks leiðtoga talibana. Hann féll á laugardag í 
Helmand-héraði, að sögn Said Ansari, talsmanns 
leyniþjónustu Afganistansstjórnar. Í tilkynningu frá 
yfirstjórn NATO-herliðsins í Afganistan var andlát 
hans staðfest og fullyrt að það væri uppreisnarmönn-
um mikið áfall. 

Dadullah er einn hæst setti forsprakki talibana sem 
drepinn hefur verið frá því ríkisstjórn talibana var 
bolað frá í innrás undir forystu Bandaríkjamanna í 
lok árs 2001. 

„Mulla Dadullah var hryggjarstykki talibana,“ 
sagði Asadullah Khalid, héraðsstjóri Kandahar, sem 
áður fyrr var höfuðvígi talibana. „Hann var grimmur 

og hrottafenginn herstjóri sem drap og afhöfðaði 
óbreytta afganska borgara.“

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

KOSNINGAR Ríkisstjórn Sjálfstæð-

isflokks og Framsóknarflokks

missti meirihluta sinn á Alþingi í 

kosningunum í gær. Þegar Frétta-

blaðið fór í prentun höfðu stjórn-

arflokkarnir 31 þingmann en 

stjórnarandstöðuflokkarnir 32. 

Síðast féll ríkisstjórn í kosningum

árið 1987. 

Fylgi Sjálfstæðisflokksins jókst

frá kosningunum 2003 en fylgi 

Framsóknarflokks minnkaði um 

sex prósentustig og hefur aldrei

verið minna. 

Vinstrihreyfingin - grænt fram-

boð fékk um fjórtán prósent

atkvæða en hafði 8,8 prósent fyrir 

fjórum árum. Fylgi Samfylkingar-

innar og Frjálslynda flokksins var 

litlu undir fylginu fyrir fjórum

árum. Íslandshreyfingin fékk rúm 

þrjú prósent og hlaut ekki þing-

mann.
Formenn stjórnarandstöðu-

flokkanna eru sammála um að 

hefja viðræður um myndun nýrr-

ar ríkisstjórnar.

„Þetta er auðvitað stórglæsi-

legt, við erum að landa miklum og 

sögulegum sigri,“ sagði Stein-

grímur J. Sigfússon, formaður

VG, í gærkvöldi. „Flokkarnir sem 

myndað hafa svokallað Kaffi-

bandalag munu tala saman fyrst 

og sjá hvernig landið liggur, það 

höfum við alltaf sagt,“ sagði Ingi-

björg Sólrún Gísladóttir, formað-

ur Samfylkingarinnar. Guðjón

Arnar Kristjánsson, formaður

Frjálslynda flokksins, tók undir

það en sagðist hafa viljað fá meira 

fylgi en raunin varð.

Jón Sigurðsson, formaður Fram-

sóknarflokksins, sagði útkomuna

mikið áfall fyrir flokkinn. „Nú 

þurfum við að endurmeta okkar 

stöðu og byggja flokkinn upp 

aftur.“ Í viðtali í Sjónvarpinu sagði 

hann ólíklegt að Framsóknarflokk-

urinn myndi eiga aðild að næstu 

ríkisstjórn.

Geir H. Haarde, formaður Sjálf-

stæðisflokksins, sagði vonbrigði

að stjórnin væri fallin en árangur 

Sjálfstæðisflokksins væri ánægju-

legur. 
Ómar Ragnarsson, formaður

Íslandshreyfingarinnar, sagði nið-

urstöðurnar ákveðin vonbrigði.

Baráttan fyrir verndun umhverf-

isins væri þó rétt að byrja.

Kosning Framsóknarflokksins er 

sú versta í níutíu ára sögu hans. 

Gunnar Helgi Kristinsson, prófess-

or í stjórnmálafræði, segir virkj-

anamál og Íraksstríðið hafa dregið 

úr fylginu auk þess sem flokkurinn 

hafi glímt við vanda frá sveitar-

stjórnarkosningunum á síðasta ári. 

Samkvæmt upplýsingum frá

yfirkjörstjórn í Suðurkjördæmi

strikuðu kjósendur Sjálfstæðis-

flokksins í kjördæminu yfir nöfn 

frambjóðenda á 20 til 30 prósent-

um kjörseðla. Samkvæmt sömu 

upplýsingum var oftast strikað

yfir nafn Árna Johnsen.

- bþs / sjá síður 2, 6, 8 og 10 

Sími: 550 5000
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Rúna opnar 
kaffihús á 
Súðavík
Maðurinn hennar 

Mugison leikur fyrir 

gesti. FÓLK 26

Einar til liðs við 

Cowell
Breski fautinn skoðar 

umboðsmann

Íslands fyrir enska 

X-Factorinn.
FÓLK 38

BLAÐAMAÐURINN OG BLOGGARINN 

PARASTOO UM KVENNABARÁTTUNA Í ÍRAN

„Við vorum lamdar og smalað í rútu og settar í fangelsi. Það var 

bundið fyrir augun á okkur og við settar tvær til þrjár saman í 

einangrunarklefa. Það var varla pláss til að anda eða hreyfa sig.“ 

22

SVIPAÐ ÁFRAM  -  Í dag verður 

yfirleitt norðan 5-10 m/s en þó 

hægari með Suðurlandinu. Bjart 

að mestu sunnan og suðvestan til, 

annars skúrir eða él. Hiti 0-10 stig, 

mildast til landsins syðra. VEÐUR 4

Nú er lag
„Samnemandi hans þar var annar 

danskur píanisti, Gunnar Johansen, 

en mig langar að segja frá honum 

í þessum pistli, því það veit sá sem 

allt veit að í dag langar mig alls 

ekki að skrifa um pólitík,“ segir 

Illugi Gunnarsson. Í DAG 16

FH-sigur í markaleik

FH vann ÍA 3-2 í 

opnunarleik Lands-

bankadeildar karla 

í gær þar sem 

Skagamenn voru 

manni færri síð-

ustu 66 mínútur 

leiksins.
ÍÞRÓTTIR 32

KOSNINGAR Svo virðist sem 

kjörsókn hafi verið nokkuð lakari í 

ár en í þingkosningunum árið 2003. 

Klukkan níu í gærkvöldi höfðu 

70,2 prósent kosið í Reykjavíkur-

kjördæmi suður, miðað við 76,1 

prósent á sama tíma árið 2003. 

Klukkan tíu höfðu 67 prósent 

kosið í Reykjavíkurkjördæmi 

norður, miðað við 76,3 prósent árið 

2003. Í Suðvesturkjördæmi höfðu 

69,5 prósent kosið klukkan átta í 

gærkvöldi miðað við 74,8 prósent 

fyrir fjórum árum. Samkvæmt 

tölum frá því klukkan sex í 

gærdag var kjörsókn í Suðurkjör-

dæmi mjög áþekk því sem var 

árið 2003. Tölur úr Norðvestur- og 

Norðausturkjördæmi og heildar-

tölur voru ekki tilbúnar þegar 

Fréttablaðið fór í prentun. - sh

Færri kusu nú en árið 2003:

Kjörsókn var 

lakari en síðast

Stjórnin fallin eftir 

skell Framsóknar  

Ríkisstjórnin missti þingmeirihluta í kosningunum í gær. Framsóknarflokkur-

inn tapaði sex prósentustigum og hefur aldrei fengið verri kosningu. Fylgi VG 

jókst um 50 prósent. Steingrímur J. segir kaffibandalagið ræða stjórnarmyndun.

FYLGST MEÐ FYRSTU TÖLUM Mikil eftirvænting ríkti í Útvarpshúsinu í Efstaleiti í gærkvöldi þegar fyrstu tölur birtust um klukkan 

tíu. Formenn flokkanna, ásamt varaformanni Vinstri grænna, biðu þar í mesta bróðerni.  

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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TÖLUR Á LANDSVÍSU 

Á MIÐNÆTTI

Sunnudagsútgáfa Fréttablaðsins er 
með tveimur ólíkum forsíðum. 
Tölur um fylgi flokkanna voru uppfærðar og forsíðufréttin endurskrifuð klukkan 2.30 í nótt. 

Hluta af upplagi blaðsins var dreift 
með forsíðu sem fór í prentun 

klukkan
12.30.
Frétta-
blaðið er 
prentað í 

þúsund
eintök-

prýddi

forsíðan

þúsund

MARGBORGAR SIGPUNKTUR!
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 Svo virðist sem kjörsókn hafi verið nokkuð lakari í 
ár en í þingkosningunum árið 2003. 

Klukkan níu í gærkvöldi höfðu 
70,2 prósent kosið í Reykjavíkur-
kjördæmi suður, miðað við 76,1 
prósent á sama tíma árið 2003. 
Klukkan tíu höfðu 67 prósent kosið 
í Reykjavíkurkjördæmi norður, 
miðað við 76,3 prósent árið 2003. Í 
Suðvesturkjördæmi höfðu 69,5 
prósent kosið klukkan átta í miðað 
við 74,8 prósent fyrir fjórum árum. Samkvæmt tölum frá því 

klukkan sex í gærdag var kjörsókn 
í Suðurkjördæmi áþekk því sem 
var árið 2003. Áætluð kjörsókn í 
Norðausturkjördæmi var 84 prósent. Tölur úr Norðvesturkjör-

dæmi og heildartölur voru ekki 
tilbúnar þegar Fréttablaðið fór í 
prentun.

 Ríkisstjórn Sjálisflokks og Framsómissti meirihluta skosningunum í gær. Þegar Fréblaðið fór í prentuarflokkarnir 31 stjórnarandstöðuSíðast féll ríkisstjórárið 1987. 
Fylgi Sjálfstæðisflokksins jófrá kosningunumFramsóknarflokks minnkaði usex prósentustigverið minna.
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 Svo virðist sem kjörsókn hafi verið nokkuð lakari í ár en í þingkosningunum árið 2003. Klukkan níu í gærkvöldi höfðu70,2 prósent kosið í Reykjavíkur-kjördæmi suður, miðað við 76,1 prósent á sama tíma árið 2003. Klukkan tíu höfðu 67 prósent kosið í Reykjavíkurkjördæmi norður, miðað við 76,3 prósent árið 2003. Í Suðvesturkjördæmi höfðu 69,5 prósent kosið klukkan átta í gærkvöldi miðað við 74,8 prósentfyrir fjórum árum. Samkvæmt tölum frá því klukkan sex í gærdag var kjörsókn í Suðurkjör-dæmi mjög áþekk því sem var árið 2003. Tölur úr Norðvestur- og Norðausturkjördæmi og heildar-tölur voru ekki tilbúnar þegar Fréttablaðið fór í prentun.

Stjórn og stjórnarand-
staða skiptust á að hafa þingmeiri-
hluta eftir því sem atkvæðataln-
ingu í alþingiskosningunum leið í
nótt.

Þegar Fréttablaðið fór í prentun 
um hálf þrjú stóð fylgi Framsókn-
arflokksins í rúmum ellefu pró-
sentum atkvæða, en flokkurinn 
hefur ekki hlotið annan eins skell í 
91 árs sögu sinni. Fylgi Sjálfstæð-
isflokksins jókst um tæp þrjú pró-
sent en Samfylkingin missti þrjú 
prósent. Vinstrihreyfingin – grænt 
framboð bætti miklu við sig – 
rúmum fimm prósentustigum – og 
telst sigurvegari kosninganna. 
Fylgi Frjálslynda flokksins minnk-
aði lítillega og Íslandshreyfingin
fékk á fjórða prósent atkvæða.„Þetta er auðvitað stórglæsilegt, 

við erum að landa miklum og sögu-
legum sigri,“ sagði Steingrímur J. 
Sigfússon, formaður VG, þegar 
fyrstu tölur lágu fyrir. Þá var útlit 
fyrir að ríkisstjórnin væri fallin en 
ríkisstjórn féll síðast í kosningum 
árið 1987. Sagði Steingrímur blasa 
við að stjórnarandstöðuflokkarnir 
myndu tala saman og reyna að 
mynda saman ríkisstjórn um átak í 
velferðarmálum. Undir það tóku 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, for-
maður Samfylkingarinnar, og Guð-
jón Arnar Kristjánsson, formaður 
Frjálslynda flokksins. 

Jón Sigurðsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, sagði framsókn-
armenn þurfa að endurmeta stöðu 
sína og byggja flokkinn upp aftur. 
„Þetta er mikið áfall fyrir okkur, 

en við vorum undir þetta búin eftir 
það sem á undan var gengið í skoð-
anakönnunum.“ Sagði hann enn 
fremur eðlilegt að aðrir reyndu 
myndun ríkisstjórnar en flokkur-
inn myndi ekki skorast undan 
ábyrgð.

Geir H. Haarde, formaður Sjálf-
stæðisflokksins, sagði árangur 
flokksins ánægjulegan þó að vissu-
lega væri hann lakari en nýlegar 
kannanir hefðu bent til. Sagði hann 
jafnframt vonbrigði að stjórnin 
væri fallin, en þannig stóðu mál 
þegar Fréttablaðið ræddi við 
hann.

Ómar Ragnarsson, formaður 
Íslandshreyfingarinnar, sagði 
niðurstöðurnar vonbrigði en bar-
áttan fyrir verndun umhverfisins 
væri þó rétt að byrja. Samkvæmt upplýsingum frá 

yfirkjörstjórn í Suðurkjördæmi 
strikuðu kjósendur Sjálfstæðis-
flokksins í kjördæminu yfir nöfn 
frambjóðenda á tuttugu til þrjátíu 
prósentum kjörseðla. Samkvæmt 
sömu upplýsingum var oftast 
strikað yfir nafn Árna Johnsen. Þá 
var talsvert um að strikað væri 
yfir nafn Björns Bjarnasonar 
sjálfstæðismanns í Reykjavík 
suður.

Ekki var von á endanlegum 
úrslitum fyrr en í morgunsárið.

Guðni Ágústsson, varaformaður Framsókn-
arflokksins, telur nauðsynlegt fyrir Fram-
sóknarflokkinn að hlusta á grasrótina eftir 
„vond kosningaúrslit“ í alþingiskosningunum 
og taka að loknu ákvörðun um hvað sé 
flokknum fyrir bestu.

„Þetta er erfið staða og vond kosningaúr-
slit. Þó að ríkisstjórnin haldi velli þá er sjö 
manna þingflokkur fámennur og ekki eins 
kraftmikill og hann var áður, með tólf 
mönnum,“ segir Guðni. 

Hann segir mótbyr, innan flokksins sem 
utan, hafa verið mikinn á kjörtímabilinu. 
„Það þarf að hlusta á grasrótina og fara yfir 
kosningaúrslitin og þá stöðu sem upp er 
komin. Þetta kjörtímabil hefur verið erfitt 
og við höfum þurft að takast á við mótbyr 
innan flokks sem utan. Jón Sigurðsson, 
formaður flokksins, og við sem erum í 

forystu flokksins, munum fara yfir stöðuna 
og reyna að greiða úr henni með farsælum 
hætti fyrir flokkinn.“

Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri 
grænna, telur það vera einn möguleika að 

Samfylkingin og Vinstri græn myndi með 
sér minnihlutastjórn en það kæmi þá í hlut 
Framsóknarflokksins að verja hana að falli. 

„Það er vissulega möguleiki að mynda minni-
hlutastjórn og það hefur verið alsiða á hinum 
Norðurlöndunum, og reynslan af slíkum 
stjórnum hefur verið ágæt. Þær hafa verið 
merkilega lífseigar. Við svipað pólitískt 
landslag og hér hefur skapast hafa minni-
hlutastjórnir orðið til en viðræður um þetta 
hafa ekki farið fram.“

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður 
Samfylkingarinnar, segir viðræður um 
myndun minnihlutastjórnar með Vinstri 
grænum ekki hafa komið til formlegrar 
umræðu. „Það er verið að kasta á milli 
ýmsum hugmyndum en ekkert meira en 
það.“

Fulltrúar Samfylkingarinnar og Vinstri 
grænna ræddu saman á fundi í gær og var 
þar farið yfir breytt landslag að loknum 
kosningum.

Ýmsir möguleikar 
flokka í stöðunni
Guðni Ágústsson, varaformaður Framsóknarflokksins, telur grasrótina í 
Framsóknarflokknum þurfa að skera úr um hvernig byggja eigi flokkinn 
upp að nýju. Minnihlutastjórn möguleg við núverandi aðstæður.

Það er vissulega möguleiki að 
mynda minnihlutastjórn og það 

hefur verið alsiða á hinum Norðurlöndunum, 
og reynslan af slíkum stjórnum hefur verið 
ágæt.

Á tíunda tímanum í 
gærmorgun var slökkvilið kallað 
út vegna elds sem kom upp í húsi 
við Þingvað 35 í Norðlingaholti. 

Nágrannar urðu eldsins varir, 
en húsráðendur voru enn í 
rúmum sínum þegar eldurinn 
kom upp. Þeir komust út af 
sjálfsdáðum.

Þegar tveir gaskútar sprungu 
út frá eldinum var liðsauki 
kallaður á staðinn, en eldurinn 
fór í utanhússklæðningu og 
sprengdi meðal annars rúðu. 

Miklar skemmdir urðu á 
húsinu að innan sem utan en 
engan sakaði.

Gassprenging í 
Norðlingaholti

Guðbjörn Guðbjörns-
son, deildarstjóri hjá Tollgæsl-
unni á Keflavíkurflugvelli, telur 
óhugsandi að umslög með 
tveimur atkvæðaseðlum sem 
send voru frá Boston í Banda-
ríkjunum til Reykjavíkur hafi 
verið opnuð af starfsmönnum 
tollsins. Atkvæðin, sem send 
voru með DHL-sendingu, voru 
gerð ógild þegar umslögin voru 
opnuð.

„Við megum ekki opna neitt 
nema það sé grunur um fíkni-
efni, og jafnvel þá er starfs-
mönnum skylt að loka viðkom-
andi bréfi aftur með innsigli 
merktu tollinum. Ég mun kanna 
þetta mál, en ég tel engar líkur á 
að tollurinn hafi opnað þessi 
bréf,“ segir hann.

Tollurinn reif 
ekki upp bréfin



Skafðu hér og þú getur 
unnið 100.000 kr. á mánuði 
næstu 120 mánuðina.
Alls 12 milljónir skattfrjálst!

Skafðu hér og 
þú getur 
unnið milljón 
strax!

Þú getur unnið milljónir í launahækkun 

eða átt von á glæsilegum aukavinningum.

Drögum um fjölda aukavinninga í 
júní, júlí, ágúst og september.
Sjá nánar á www.hhi.is

Fullt af glæsilegum aukavinningum
í boði fyrir þá sem taka þátt:

• Sólarlandaferð með Úrval Útsýn
• Borgarferð með Úrval Útsýn
• Flug innanlands með Flugfélagi Íslands
• Gisting fyrir tvo á Hótel KEA
• Leikhúsmiðar í Borgarleikhúsið

    • Leikhúsmiðar hjá Leikfélagi Akureyrar
• Kvöldverður á Einari Ben
• Ísveisla frá Kjörís
• Bíómiðar í Háskólabíó
• Launamiðar

Fáðu þér Launamiða í næstu sjoppu, 
bensínstöð eða verslun og gerðu 
sumarið eftirminnilegt.

Ef þú færð ekki vinning 
skefur þú hér og slærð inn 
númerið á www.hhi.is
og ferð í lukkupottinn.

Launamiðans
Sumarbónus



Yfir ein milljón Tyrkja safnaðist 
saman í strandborginni Izmir (áður Smyrna), þriðju 
stærstu borg landsins, til að lýsa ugg um að 
ríkisstjórnarflokkurinn, sem á rætur í íslamskri 
hreyfingu, sé að leggja á ráðin um að troða trúar-
legum gildum upp á þjóðfélagið. 

Þúsundir lögreglumanna reyndu að hafa stjórn á 
mannfjöldanum, daginn eftir að sprengja sprakk á 
útimarkaði í borginni sem varð einum manni að 
bana og særði fjórtán. Enginn lýsti yfir ábyrgð á 
árásinni, og engar vísbendingar voru um að hún 
tengdist mótmælafundinum. Izmir er hafnarborg 
við Eyjahaf og er mikið vígi þeirra sem vilja standa 
vörð um strangan aðskilnað trúar og stjórnmála, í 
anda Mustafa Kemal Atatürk, stofnanda tyrkneska 
lýðveldisins. Stjórnmálaflokkar með trúarleg tengsl 
eiga erfitt uppdráttar þar. 

Fjöldafundurinn í gær var skipulagður í því skyni 
að sýna mátt og megin veraldlega sinnaðra Tyrkja 
fyrir þingkosningar sem nú er áformað að halda 
þann 22. júlí. Sambærilegir fjöldafundir voru 
haldnir í Ankara og Istanbúl fyrir skemmstu. 

Að sögn fulltrúa úr hernum mætti ein og hálf 
milljón manna á fundinn í Izmir. 

Markmið fjöldafundanna er að setja þrýsting á 
ríkisstjórn Recep Tayyip Erdogan í kjölfar þess að 
hún tilnefndi utanríkisráðherrann Abdullah Gül, 
sem er trúaður múslimi og náinn pólitískur 
samherji Erdogans í Réttlætis- og þróunarflokknum 
(AKP), til embættis þingkjörins forseta lýðveldis-
ins. Hin veraldlega sinnaða stjórnarandstaða og 
stór hluti almennings, eins og sjá má af mætingunni 
á fjöldafundina, reis upp á móti forsetaframboði 
Güls og hann dró það loks til baka.

„Þessi fjöldamótmæli hafa gagnast til að þvinga 
stjórnina til að taka eitt skref afturábak,“ hefur AP 
eftir Neslihan Erkan, einum þátttakenda í mótmæl-
unum í Izmir í gær. „Hættan er ekki liðin hjá. 
Þessir fjöldafundir verða að halda áfram uns 
hættunni hefur verið bægt frá.“

„Ég er hér til að verja land mitt,“ sagði annar 
mótmælandi, Yuksel Uysal. „Ég er hér til að verja 
byltingu Atatürks.“

Enn fjöldamótmæli 
gegn Tyrklandsstjórn
Á aðra milljón Tyrkja safnaðist saman í borginni Izmir vestast í Tyrklandi í gær til 
að lýsa vantrausti á fyrirætlanir ríkisstjórnarflokksins. Átök halda þannig áfram um 
hlutverk íslamstrúar og arfleifð Atatürks lýðveldisstofnanda í tyrknesku lýðræði. 

 Skattbyrðin á íbúa Seltjarnarness mun minnka í kjölfar 
ákvörðunar bæjarstjórnar í vikunni. Tekið verður upp fráveitugjald en 
önnur gjöld á sama tíma lækkuð svo álögur lækka samanlagt, segir 
Jónmundur Guðmarsson bæjarstjóri.

Seltjarnarnesbær hefur hingað til ekki innheimt sérstakt fráveitu-
gjald, en endurskoðendur hafa gert athugasemdir við að Fráveita 
Seltjarnarness hafi ekki sjálfstæðan tekjustofn. Því segir Jónmundur 
að ákveðið hafi verið að taka upp fráveitugjald upp á 0,097 prósent af 
fasteignamati húsnæðis. 

Á móti er hlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði lækkað úr 0,24 
prósentum af fasteignamati í 0,20 prósent, og vatnsskatturinn lækkar 
úr 0,13 prósentum í 0,10 prósent. Jónmundur segir þessar lækkanir 
koma á móti fráveitugjaldinu, en til viðbótar verði útsvarið lækkað úr 
12,35 prósentum í 12,10 prósent. 

Hann bendir á að þegar miðað sé við skatthlutföll annarra sveitarfé-
laga sé skattgreiðendum á Seltjarnarnesi hlíft við á þriðja hundruð 
milljóna króna skattgreiðslum. Um 4.600 íbúar eru á Seltjarnarnesi.

Heildarskattbyrði íbúa lækkar á Nesinu

Guðfríður Lilja 
Grétarsdóttir, frambjóðandi Vinstri 
grænna í Suðvesturkjördæmi, var 
inni á þingi alltaf af og til á 
kosninganótt. Hún segist hafa vitað 

að róðurinn yrði 
þungur því að 
Vinstri græn hafi 
ekki átt neinn 
þingmann í 
kjördæminu. „Við 
vissum að þetta 
yrði brekka.“

Guðfríður Lilja 
segist hafa 

„stáltaugar úr taflmennskunni 
gegnum árin. Þetta komst ekki í 
hálfkvisti við almennilega skák þar 
sem taflið snýst oft við þannig að 
ég var ágætlega undirbúin en 
auðvitað brenna á mér svo ótrúlega 
mörg mál að það hefði verið gaman 
að komast inn,“ segir hún.

Ekki í hálfkvisti 
við skákina

Talningin á 
kosninganótt sýndu lengi vel að 
Róbert Marshall, frambjóðandi 
Samfylkingarinnar í Suðurkjör-
dæmi, hefði komist inn á þing. 
Róbert slær á létta strengi, segist 
hafa fengið að prófa að vera 

þingmaður í átta 
klukkustundir og 
það sé „fullkom-
lega ofmetið 
starf“.

„Þetta var 
náttúrulega mjög 
spennandi
kosninganótt. Ég 
varð ekki rólegur 

fyrr en lokatölur lágu fyrir og þá 
hafði þetta farið svona. Upp úr 
stendur að þúsundir manna vildu 
gera mig að þingmanni. Nú er ég 
varaþingmaður þannig að starfið 
heldur áfram.“ 

Varð rólegur 
við lokatölur

Sigríður Á. 
Andersen, frambjóðandi D-lista í 
Reykjavíkurkjördæmi norður, 
var tvisvar inni samkvæmt 

talningu á 
kosninganótt og 
virtist um tíma 
ætla að komast 
inn á þing sem 
uppbótarþing-
maður en datt svo 
alveg út undir 
lokin.

„Ég hef fylgst 
með kosningabar-

áttu frá unga aldri og veit að 
niðurstaðan liggur ekki fyrir 
fyrr en við lokatölur þannig að 
ég gerði mér engar vonir.

Það er helst að þetta hafi tekið 
á eftir á en auðvitað tekur á að 
vera svona nálægt þessu og svo 
veit maður ekki hvað hefði gerst 
ef framsóknarmenn hefðu fengið 
ellefu atkvæðum meira.“

Tekur á að vera 
svona nærri

Maður var stöðvað-
ur þar sem hann ók beltagröfu 
eftir götum Reykjanesbæjar í 
gær. Nokkur ummerki voru á 
götunni eftir gröfuna. Þetta 
kemur fram í dagbók gærdags-
ins hjá lögreglunni á Suðurnesj-
um.

Maðurinn má búast við kæru 
vegna ólöglegs aksturs vinnuvél-
ar á opinberum vegum og vegna 
skemmda á götunni. 

Hann hafði fengið gröfuna 
lánaða og ætlaði að grafa á 
lóðinni heima hjá sér.

Ökumaður var einnig kærður 
fyrir akstur utan vega við 
Reykjanesvita í gær. Hann hafði 
ætlað að stytta sér leið yfir opið 
svæði en sökk í jarðveg. 

Ók um bæinn  
á beltagröfu
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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 2.530.000 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



24 nýir þingmenn komust inn
Framsóknarflokkur og Samfylking töpuðu fylgi í öllum kjördæmum frá síðustu kosningum. Vinstri græn bættu við sig alls stað-
ar, en mest í Reykjavíkurkjördæmi norður. Sjálfstæðisflokkur bætti við sig í Suðvestur-, Suður-, og Norðausturkjördæmi en litlar 
breytingar urðu annars staðar. Litlar breytingar urðu á fylgi Frjálslynda flokksins, sem missti þó aðeins fylgi í Suðurkjördæmi.



Nú getur þú hringt í 1441 og fyllt á Frelsið 
með símanum þínum – þú þarft bara að skrá

debet- eða kreditkortið þitt einu sinni á Mínu 
Frelsi á siminn.is eða í verslunum Símans

Fylltu á Frelsið með GSM símanum og þú færð:* 

– 0 kr. í 2 GSM vini 
– 0 kr. mínútan eftir fyrstu 3 mínútur

   hvers símtals

800 7000  – siminn.is
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* Nánari upplýsingar um tilboð og skilmála er að finna á siminn.is/Frelsi. 



Tollskýrslugerð
Hagnýtt og ítarlegt námskeið í gerð tollskýrslna.  Kynntar
eru helstu reglur er varða innflutning, innflutnings-
takmarkanir og undanþágur. Farið er yfir fylgiskjöl með 
vörusendingum og hvaða tilgangi þau þjóna við innflutning 
og gerð tollskýrslna. Farið er m.a. yfir myndun tollverðs
og útreikning aðflutningsgjalda. Kynntir eru fríverslunar-
samningar og notkun tollskrárinnar.
Lengd: 21 std. og er boðið uppá morgun- og kvöldnámskeið. 
Verð: 28.000.- Sérútbúin kennslubók og ítarefni innifalið.

Morgunhópur.
Kennsla hefst 18. maí og lýkur 25. maí. 
Kennt  er mánudaga, miðvikudaga og 
föstudaga kl. 8.30 - 12.
Kvöld og helgarhópur: 
Kennsla hefst 19. maí og lýkur 26. maí. 
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl. 18 - 19.30 
og laugardaga kl. 9 - 12.30.

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

www.lyfja.is - Lifið heil
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Acidophilus Bifidus + FOS
Mjólkursýrugerlar, góðir fyrir meltinguna.

Champignon DETOX + FOS og Spirulina
Hreinsaðu líkamann að innan 
- minnkar óæskilega lykt.

Milk Thistle DETOX
Hreinsaðu líkamann að innan.

Psyllium Husk Fibre
Rúmmálsaukandi, gott fyrir
meltinguna.

30% afsláttur
af Vega vítamínum

Ekki eru fordæmi þess að ríkis-
stjórn starfi með eins manns 
meirihluta á Alþingi.

Í tvígang á síðari árum hafa 
stjórnarflokkar fengið eins manns 
meirihluta í kosningum en ekki 
orðið framhald á samstarfi þeirra. 

Á þetta bendir 
Guðni Th. 
Jóhannesson
sagnfræðingur.

„Stjórnin sem 
fór frá  eftir 
kosningarnar
1991, seinni rík-
isstjórn Stein-
gríms Her-
mannssonar, 
hafði eins manns 
meirihluta en 

einn flokkur; Alþýðuflokkur Jóns 
Baldvins Hannibalssonar, taldi 
það ekki nógu traust og vildi ekki 
halda áfram,“ segir Guðni. 

Ríkisstjórn Alþýðuflokks og 
Sjálfstæðisflokks; Viðeyjarstjórn-

in, var þá mynduð undir forsæti 
Davíðs Oddssonar. 

„Eftir kosningarnar 1995 hafði 
stórnin eins þingsætis meirihluta 
en Davíð treysti sér ekki í slíkt 
stjórnarsamstarf áfram þannig að 
hún hætti líka þrátt fyrir meiri-
hlutann,“ segir Guðni. „Hefðin er 
því sú – ef hefð skyldi kalla út frá 
þessum tveimur dæmum – að eins 
sætis meirihluti þykir ekki duga.“

Guðni bendir þó á að þessi regla 
sé ekki einhlít, fjögurra manna 
meirihluti Viðreisnarstjórnarinn-
ar tvö kjörtímabil hafi verið hlið-
stæður eins manns meirihluta nú, 
því þá starfaði þingið í tveimur 
deildum.

Kosningaúrslitin nú verða skráð 
í sögubækur því aldrei fyrr hefur 
ríkisstjórn haldið þingmeirihluta í 
kosningum eftir jafn langt sam-
starf. „Viðreisnarstjórnin féll 1971 
eftir tólf ára samstarf. Ákveði 
menn því að halda áfram nú slá 
þeir met.“ 

Eins sætis meirihluti 
ekki þótt traustur

„Þetta er ekki ein af bestu kosning-
um Sjálfstæðisflokksins líkt og for-
maður hans hefur haldið fram. Hins 
vegar er þetta mjög góð kosning og 
í raun og veru stórmerkileg eftir 
þessa löngu stjórnarsetu,“ segir 
Gunnar Helgi Kristinsson, prófess-
or í stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands, um fylgi Sjálfstæðisflokks-
ins.

Hann segir forystuskipti í 
flokknum lykilatriði úrslitanna. 
„Flokkurinn fór upp um tíu pró-
sent við forystuskiptin og þau eru 
algjör forsenda fyrir þessari góðu 
stöðu hans núna.“

Að mati Gunnars Helga skiptir 
miklu máli fyrir Framsóknar-
flokkinn að Siv Friðleifsdóttir hafi 
náð kjöri en það var ekki í spilun-
um fyrr en langt var liði á taln-
ingu. „Kjör Sivjar er táknrænt og 
það skiptir miklu máli að ná einum 
af sterkustu leiðtogum flokksins í 

þéttbýlinu á þing en þurrkast ekki 
alveg út. Það er mjög mikilvægt 
upp á framtíðina fyrir Framsókn 
og ljósi punkturinn í niðurstöðun-
um – ef það er einhver ljós punkt-
ur.“

Eftir fyrstu tölur stóð fylgi Sam-
fylkingarinnar í um 30 prósentum 
en lækkaði eftir því sem leið á 
nóttina og stóð að lokum í tæpum 
27 prósentum. „Þetta bara rétt 
sleppur fyrir horn,“ segir Gunnar 
Helgi. Frjálslyndir geti unað ágæt-
lega við sitt, í raun sé sigur fyrir 
flokk af hans stærðargráðu að svo 
gott sem halda fylgi sínu. Staða 
Vinstri grænna sé mjög góð þó 
flokksmenn hefðu mátt vonast 
eftir betri kosningu. „Þetta kemur 
samt mjög vel út fyrir þá miðað 
við fyrri kosningar. Þetta er mjög 
sannfærandi fylgisaukning.“

Um framhaldið segir Gunnar 
Helgi erfitt að spá. Búið sé að gefa 

spilin og nú sé að spila úr þeim. 
„Geir Haarde hefur frumkvæðið 
en hann hlýtur að óttast að missa 
það. Hættan er að Framsókn vilji 
ljúka stjórnarsamstarfinu og taki 
þátt í viðræðum um vinstri stjórn. 
Helsta áhyggjuefni Jóns Sigurðs-
sonar hlýtur að vera að þetta sé 
bara „pro forma“ hjá sjálfstæðis-
mönnum; þeir ætli í raun og veru 
að vinna með Samfylkingunni en 
noti Framsókn til að halda frum-
kvæðinu.“ Vantraust geti því bæði 
leitt til þess að stjórnin haldi 
áfram eða annar formannanna 
verði fyrri til og rjúfi griðin. Um 
stjórnarandstöðuflokkana segir 
Gunnar Helgi þörf samfylkingar-
fólks á að komast í stjórn hrein-
lega ljóma af flokksmönnum. Sú 
þörf sé einnig rík meðal Vinstri 
grænna, þó ekki jafn ofboðslega 
og hjá Samfylkingunni.

Ný forysta jók fylgi 
Sjálfstæðisflokksins
Kosningarnar sluppu fyrir horn hjá Samfylkingunni, kjör Sivjar er ljós punktur Fram-
sóknar og frjálslyndir geta vel við unað, að mati stjórnmálafræðiprófessors. Fylgis-
aukning VG er sannfærandi og ný forysta Sjálfstæðisflokks lykill að góðri stöðu hans.

 Tæplega tuttugu og tvö 
prósent kjósenda Sjálfstæðis-
flokksins í Suðurkjördæmi strik-
uðu yfir nafn Árna Johnsen í 
alþingiskosningunum á laugardag. 
Minna en þrjú prósent strikuðu 
yfir nafn Árna M. Mathiesen. 

Karl Gauti Hjaltason, oddviti 
yfirkjörstjórnar í Suðurkjördæmi, 
segir talningu á yfirstrikunum 
hafa lokið í gær. „Um 24 prósent 
kjósenda Sjálfstæðisflokks strik-
uðu yfir einhvern eða breyttu röð-
inni á framboðslistanum, og þar af 
voru tæplega 22 prósent sem strik-
uðu yfir nafn Árna Johnsen.“ Að 
hans sögn voru útstrikanir ann-
arra flokka óverulegar.

Hann segist ekki geta svarað 
því hvaða afleiðingar þessar 
útstrikanir muni hafa, þeir 
útreikningar séu í höndum lands-
kjörstjórnar sem skili niðurstöð-
um á næstu dögum.

Þorkell Helgason, einn þeirra 
sem samdi núverandi kosninga-
kerfi, segir reglur um útstrikanir 
þannig að sé maður í öðru sæti lista 
í kjördæmi þar sem flokkurinn fær 
fjóra menn kjörna, falli hann um 
eitt sæti ef tólf og hálft prósent 
kjósenda strika yfir nafn hans.

Í Reykjavíkurkjördæmi suður, 
þar sem Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra er á lista, verða 
útstrikanir taldar í dag.

Rúmur fimmtungur 
vildi ekki Árna inn

Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður Vinstri grænna, krefst 
þess að Jón Sigurðsson, formaður 

Framsóknar-
flokksins, biðji 
sig afsökunar 
vegna persónu-
legra árása í 
sinn garð í 
kosningabaráttu
flokksins. Þetta 
kom fram í 
Kastljósi
Sjónvarpsins í 
gærkvöldi.

Í þættinum 
fullyrti Jón að ekki hefði verið á 
neinn hátt vegið viljandi að 
Steingrími í kosningabaráttu 
flokksins. Þó ætlaði hann að 
kynna sér málið á grundvelli þess 
sem Steingrímur hélt fram.

Steingrímur sagði heiðvirða 
menn innan Framsóknarflokksins 
hafa leyft ungum áróðursmeistur-
um að taka völdin í kosningabar-
áttunni. Að sínu mati hefði það 
reynst flokknum mjög dýrkeypt í 
kosningunum á laugardag.

Krefur Jón um 
afsökunarbeiðni





Þrír þingmenn og einn ráðherra duttu út af þingi í 
kosningunum á sunnudag; Magnús Þór Hafsteinsson, 
Mörður Árnason, Sigurjón Þórðarson og Jónína 
Bjartmarz. „Það er líf fyrir og eftir Alþingi og allir 
möguleikar í stöðunni,“ segir Jónína Bjartmarz, 
umhverfisráðherra og lögmaður, „bæði skemmtileg 
störf og að rækta garðinn sinn. Ég er ekki hætt í 
pólitík. Pólitískur áhugi hverfur ekki þótt maður nái 
ekki endurkjöri.“

Magnús Þór Hafsteinsson er ekki hættur í pólitík 
þó að hann viti ekki alveg hvað hann fer að gera. „Ég 
ætla að halda áfram að starfa fyrir Frjálslynda 
flokkinn af fullum krafti. Það er enginn bilbugur á 
mér. Það er allt í lagi þó að ég detti út af þingi í 
smátíma. Ég kem aftur,“ segir hann. 

Sigurjón Þórðarson á von á því að flytja aftur á 
Krókinn og taka við sínu gamla starfi sem fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra 
á Sauðárkróki í haust. Hann býst við halda sig til hlés 

í pólitíkinni þegar hann er kominn aftur í stjórnsýsl-
una.

„Það hefur ekki verið mikill undirbúningur að 
þessari staðreynd. Það eina sem ég hef ákveðið er að 
ákveða ekkert í fljótheitum. Í fornsögum segir að 
bráðar séu blóðnætur sem þýðir á nútímamáli að 
maður á að telja upp að tíu,“ segir Mörður Árnason.

„Úrslitin varpa ljósi á það hversu 
kosningakerfið er gallað,“ segir 
Baldur Þórhallsson, prófessor í 
stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands, en hann telur löngu orðið 
tímabært að jafna vægi atkvæða 
með breytingum á kjördæmaskip-
an. „Þegar mjótt er á munum þá 
kemur í ljós hversu kosningakerf-
ið er meingallað og ólýðræðislegt 
á margan hátt. Það þarf að jafna 
vægið, helst með því að hafa allt 
landið eitt kjördæmi, og síðan 
þyrfti að fjölga jöfnunarmönnum 
til þess að rétta hlutföllin sem 
liggja að baki hverjum þing-
manni.“

Í Reykjavíkurkjördæmi norður 
komust fimm samfylkingarmenn 
á þing en flokkurinn fékk samtals 
29,2 prósent atkvæða í kjördæm-

inu. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 
36,4 prósent atkvæða en samt ekki 
nema fjóra þingmenn. 

Baldur segir þessar tölur sýna 
að breytinga sé þörf. „Það er ekki 
lýðræðislegt að atkvæði sumra 
kjósenda vegi næstum eða rúm-
lega tvöfalt meira en annarra. Til 
dæmis í Reykjavíkurkjördæmun-
um þá fær Framsóknarflokkurinn 
4.266 atkvæði en nær ekki inn 
neinum þingmanni, á meðan flokk-
urinn fær 5.726 í Norðausturkjör-
dæmi og þrjá þingmenn. Á þessu 
sést galli á kerfinu sem í raun 
felur í sér lýðræðishalla.“

Þorkell Helgason, sem samdi 
kosningakerfið, segir það aldrei 
geta verið alveg fullkomið. „Ég er 
ekki tilbúinn til þess að svara því 
hvort nauðsynlegt sé að breyta 

kerfinu á einhvern hátt, enda er 
það stórpólitískt mál sem ég er 
ekki tilbúinn til þess að blanda 
mér í. Hugsanlega þarf að skoða 
þessi mál betur með tilliti til 
búsetuflutninga fólks á síðustu 
árum.“

Stjórnarandstöðuflokkarnir, 
Samfylkingin, Vinstri græn og 
Frjálslyndi flokkurinn, fengu 48,4 
prósent atkvæða en Framsóknar-
flokkurinn og Sjálfstæðisflokkur-
inn 48,3 prósent. Stjórnin hélt því 
velli á minnihluta atkvæða, fékk 
88.098 atkvæði á móti 88.111 
atkvæðum stjórnarandstöðuflokk-
anna.

Meingallað kerfi 
sem þarf að breyta
Baldur Þórhallsson segir kosningakerfið gallað og nauðsynlegt sé að breyta því. 
Best væri að breyta landinu öllu í eitt kjördæmi en nauðsynlegt er að fjölga jöfn-
unarmönnum, segir Baldur. Lögin verða aldrei fullkomin, segir Þorkell Helgason.

„Vissulega 
hefðum við viljað 
bæta við okkur 
og ná fimmta 
manni inn,“ segir 
Guðjón Arnar 
Kristjánsson,
formaður
Frjálslynda
flokksins. „En 

miðað við allt og allt held ég að 
við getum sagt að við höfum 
staðið okkar plikt og tryggt að 
Frjálslyndi flokkurinn er kominn 
til að vera í íslenskri pólitík.“

Guðjón segir ekki einsýnt um 
ríkisstjórnarþátttöku frjáls-
lyndra fyrr en það liggi fyrir að 
ríkisstjórnin sitji út kjörtímabil-
ið. „Kaffibandalagið felldi ekki 
ríkisstjórnina, þannig að það eru 
sjálfagt allir stjórnarandstöðu-
flokkarnir eins settir að því 
leytinu. Það þarf eitthvað meira 
að koma til en þeir til að mynda 
ríkisstjórn. Það er engu hægt að 
spá um það, en ef það gengur 
eftir að Framsóknarflokkurinn 
vilji ekki vera áfram í ríkis-
stjórn, þá þarf náttúrulega 
einhver annar að fara í ríkis-
stjórn.“

Frjálslyndir 
stóðu sína plikt

„Það er beiskur 
veruleiki að við 
sitjum með meiri-
hlutaríkisstjórn
með minnihluta 
atkvæða á bak 
við sig,“ sagði 
Steingrímur J. 
Sigfússon,
formaður Vinstri 

grænna, eftir þingflokksfund í 
gær. „Þjóðin hafnaði þessari 
stjórn og þá sérstaklega 
Framsóknarflokknum.“

Steingrímur segir ríkisstjórn-
inni bera lýðræðislega og 
siðferðislega skyldu til að segja 
af sér. „Ég held að þeir fái harða 
dóma í samfélaginu ef þeir ætla 
að reyna að hanga á þessu.“ 
Varðandi aðra stjórnarmöguleika 
segist hann ekki útiloka neitt, 
ekki einu sinni samstarf Vinstri 
grænna, Samfylkingar og 
Framsóknar.

„Vissulega horfum við upp á 
að það sé möguleiki, og við 
útilokum ekki heldur samstarf 
með Sjálfstæðisflokki.“ Hann 
segir engar viðræður þó í gangi, 
enda sé boltinn hjá ríkisstjórn-
inni.

Þjóðin hafnaði 
ríkisstjórninni

„Það er dapurlegt 
að ríkisstjórnin 
hélt velli. Það er 
augljóst,“ sagði 
Ómar Ragnars-
son, formaður 
Íslandshreyfing-
arinnar, að úrslit-
um kunnum. 

„Það sem kom í 
veg fyrir að hún félli var ranglát 
kosningalöggjöf. Við vorum með 
fylgi fyrir tveimur þingmönnum 
en okkur var meinað um það 
vegna fimm prósenta reglunnar. 
Vegna hennar var rekinn mikill 
hræðsluáróður. Ég er sannfærður 
um að við hefðum komist yfir 
markið ef ekki hefði verið þessi 
hræðsla hjá kjósendum,“ segir 
hann og ítrekar að fylgi hreyfing-
arinnar hafi helst verið tekið frá 
Sjálfstæðisflokki, samkvæmt 
skoðanakönnun. „Við komum í 
veg fyrir að sjálfstæðismenn 
ynnu enn meiri sigur.“ 

Íslandshreyfingin er ekki af 
baki dottin, segir Ómar. „Við erum 
með jafnmarga fulltrúa í borgar-
stjórn og Framsóknarflokkurinn,“ 
segir hann og hlær.

Kosningakerfið 
hélt stjórninni

„Miðað við 
stöðuna eins og 
hún var lengst af 
eftir áramót þá er 
ég nokkuð sátt 
við okkar útkomu, 
en það eru 
vonbrigði að 
ríkisstjórnin
skyldi halda með 

einum manni,“ sagði Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir, formaður 
Samfylkingarinnar, eftir 
þingflokksfund í gær. „Stjórnin 
er strangt til tekið fallin þar sem 
hún hefur ekki meirihluta 
kjósenda á bak við sig, og ég tel 
að hún sé ekki starfhæf við 
þessar aðstæður.“

Ingibjörg segist vilja öfluga 
ríkisstjórn með góðan þingmeiri-
hluta, og að Samfylking verði 
hluti af henni. „Annars vegar er 
möguleiki á R-lista samstarfi, en 
það veltur á því hvort Vinstri 
græn og framsóknarmenn geti 
grafið stríðsöxina. Hins vegar er 
samstarf okkar og Sjálfstæðis-
flokks sem ég tel að geti fyllilega 
verið valkostur. Þetta er samt allt 
í höndunum á Geir H. Haarde og 
Jóni Sigurðssyni eins og er.“

Ríkisstjórnin 
ekki starfhæf



Konum á þingi fækkaði um þrjár 
við kosningarnar á laugardag. 
Tuttugu konur og 43 karlar náðu 
kjöri.

Við kosningarnar 2003 hlutu 
nítján konur kosningu en á 
kjörtímabilinu fjölgaði þeim um 
fjórar þar sem konur tóku þingsæti 
fjögurra karla sem hættu á þingi.

Flestar konur, átta, voru kjörnar 
á þing fyrir Sjálfstæðisflokkinn, 
sex fyrir Samfylkinguna, fjórar 
fyrir VG og tvær fyrir Framsókn-
arflokkinn. Hæst hlutfall kvenna er 
í þingflokki VG; fjórar á móti fimm 
körlum. Í kosningunum 2003 náðu 
fjórar konur kjöri fyrir Sjálfstæð-
isflokkinn, níu fyrir Samfylking-
una, fjórar fyrir Framsóknarflokk-
inn og tvær fyrir VG en þegar 
kjörtímabilinu lauk hafði sjálfstæð-
iskonum fjölgað um þrjár og 
framsóknarkonum um eina.

Aðeins karlar eru þingmenn 
Norðvesturkjördæmis.

Þremur konum 
færra á þingi

Hinn 27 ára gamli framsóknarmaður, Birkir Jón
Jónsson, er yngstur þingmanna, líkt og fyrir
fjórum árum þegar hann var fyrst kjörinn.
Næstyngstur er Ágúst Ólafur Ágústsson
Samfylkingunni sem er þrítugur og þar á eftir
er Katrín Jakosdóttir VG sem er ári eldri.

Ellert B. Schram Samfylkingunni er elsti
þingmaðurinn, 67 ára, Jóhanna Sigurðardóttir,
flokkssystir hans, er 64 ára, og Jón Bjarnason
VG er 63 ára.

Jóhanna er sá þingmaður sem býr að mestri
þingreynslu, hún var kjörin fyrst á þing 1978.
Steingrímur J. Sigfússon VG var fyrst kjörinn
1983 og Geir H. Haarde Sjálfstæðisflokki 1987.

Ellert B. Schram er þó sá núverandi þingmanna
sem fyrst var kjörinn, það var 1971 fyrir
Sjálfstæðisflokkinn.

Þrettán lögfræðingar voru kjörnir til þings á
laugardag. Flestir eru í þingflokki Sjálfstæðis-
flokksins; sex, fjórir í Samfylkingunni og einn í
Framsóknarflokknum, Frjálslynda flokknum og
VG. Nokkrir framvarðarmenn í sveitarstjórnar-
pólitík náðu kjöri, þar á meðal einn bæjarstjóri
og tveir forsetar bæjarstjórna, auk prests og
bóksala svo nokkuð sé nefnt.

Enginn bóndi er á Alþingi og er þetta að
líkindum fyrsta kjörtímabil þingsögunnar sem
bóndi situr ekki á þingi.

Þrettán lögfræðingar á þingi

Tuttugu og fjórir nýir menn 
setjast inn á þing í haust, þar af 
eru þrír sem hafa setið á þingi 
áður. Það eru Ellert B. Schram 
fyrir Samfylkinguna, Árni 
Johnsen fyrir Sjálfstæðisflokkinn 
og Karl V. Matthíasson fyrir 
Samfylkinguna.

Nýir þingmenn eru Höskuldur 
Þór Þórhallsson, Bjarni Harðar-
son, Ólöf Nordal, Björk Guðjóns-
dóttir, Ármann Kr. Ólafsson, Jón 
Gunnarsson, Illugi Gunnarsson, 
Kristján Þór Júlíusson, Guðfinna 
S. Bjarnadóttir, Ragnheiður Elín 
Árnadóttir og Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir, Jón Magnússon og 
Grétar Mar Jónsson, Steinunn 
Valdís Óskarsdóttir, Árni Páll 
Árnason, Gunnar Svavarsson, 
Guðbjartur Hannesson, Katrín 
Jakobsdóttir, Árni Þór Sigurðs-
son, Álfheiður Ingadóttir og Atli 
Gíslason.

Þrír hafa setið 
á þingi áður

Kristinn H. Gunnarsson, Frjáls-
lynda flokknum, var á laugardag-
inn kjörinn alþingismaður. Miðað
við kosningalögin komst Kristinn
inn á Alþingi á 1.216 persónuleg-
um atkvæðum. Þetta er reiknað
þannig að sá frambjóðandi sem er
í öðru sæti lista fær helming
atkvæða listans talinn sem
persónuleg atkvæði sín. Fram-
bjóðandi í þriðja sæti fær
þriðjung þeirra og svo koll af
kolli.

Flest persónuleg atkvæði
teljast til Þorgerðar Katrínar
Gunnarsdóttur, sem var í efsta
sæti Sjálfstæðisflokks í Suðvest-
urkjördæmi, eða 19.307.

Á Alþingi með 
1.216 atkvæði



Reykjavíkurborg
byggir þjónustu- og menningarmið-
stöð í Spönginni í Grafarvogi að 
loknu útboði, að tillögu Björns Inga 
Hrafnssonar, formanns borgarráðs. 
Í október var undirrituð viljayfir-
lýsing á milli borgarinnar og sjálfs-
eignarstofnunarinnar Eirar, hjúkr-
unarheimilis, um byggingu 
miðstöðvarinnar, og öryggisíbúða á 
sama stað. Olli hún titringi innan 
borgarkerfisins þar sem því var 
haldið fram að miðstöðinni hefði 
verið bætt inn í yfirlýsinguna eftir 
á, og að hún væri ekki í samræmi 
við samþykkt borgarráðs. Björn 
Ingi sagði í nóvember að mistök 
hefðu verið gerð í orðalagi viljayf-
irlýsingarinnar, sem yrðu leiðrétt. 
Minnihlutinn í borgarstjórn hélt því 
fram að lög um opinber innkaup og 
útboðsskyldu sveitarfélaga hefðu 
líklega verið brotin með viljayfir-
lýsingunni.

Á fundi borgarráðs í gær var sam-
þykktur samningur við Eir hjúkrun-
arheimili, um úthlutun bygginga-
réttar fyrir öryggisíbúðir í 
Spönginni í Grafarvogi og samstarf, 
samvinnu og verkaskiptingu vegna 
framkvæmda, byggingar  og rekst-

urs öryggisíbúða og þjónustu- og 
menningarmiðstöðvar. Eir byggir 
öryggisíbúðirnar en Reykjavíkur-
borg þjónustu- og menningar-
miðstöðina.

Í október var gengið frá viljayfir-
lýsingu um byggingu menningar-

miðstöðvarinnar við Eir. Björn Ingi 
Hrafnsson, formaður borgarráðs, 
sagði á þeim tíma að mistök hefðu 
verið gerð í orðalagi yfirlýsingar-
innar þegar menningarmiðstöð varð 
hluti af henni. Hann lýsti því að hún 
væri ekki bindandi á neinn hátt og 
enginn skaði skeður þar sem hún 
tæki aðeins til þess sem átti að 
ræða.

Björn Ingi segir að niðurstaðan 
sé í samræmi við svör sem hann gaf 
í nóvember. „Það stendur allt sem 
ég sagði um málið. Það urðu mistök 
varðandi orðalag í viljayfirlýsingu 
og málið var afgreitt í samræmi við 
það sem ég þá lýsti. Ekkert af því 
sem minnihlutinn hafði áhyggjur af 
hefur orðið raunin, eins og kemur 
fram í bókun þeirra í borgarráði.“

Í bókun sinni fagnar Samfylking-
in niðurstöðu í málinu og að búið sé 
að taka af allan vafa og misskilning 
varðandi fyrirhugaða uppbyggingu 
í Spönginni. Dagur B. Eggertsson, 
oddviti Samfylkingarinnar í borg-
arstjórn, segir meirihlutann hafa 
bakkað með að láta Eir hafa verkið. 
„Allar okkar ábendingar og gagn-
rýni náðu fram að ganga, þótt það 
hafi tekið tíma.“

Lausn fengin í um-
deilt skipulagsmál
Viljayfirlýsing um byggingu menningarmiðstöðvar í Mjódd olli deilum innan 
borgarstjórnar í fyrra. Formaður borgarráðs segir gagnrýni hafa verið ástæðu-
lausa frá upphafi. Minnihlutinn segir borgarstjórn hafa bakkað í málinu.

Það stendur allt sem 
ég sagði um málið. Það 

urðu mistök varðandi orðalag 
í viljayfirlýsingu og málið var 
afgreitt í samræmi við það sem 
ég þá lýsti.

Landspítalanum - háskóla-
sjúkrahúsi (LSH) bar að leggja mat 
á hæfni Salmanns Tamimi saman-
borið við aðra starfsmenn áður en 
honum var sagt upp störfum árið 
2006, samkvæmt dómi Hæstaréttar 
sem féll á fimmtudag. Hæstiréttur 
sneri dómi Héraðsdóms Reykjavík-
ur og dæmdi uppsögnina ólög-
mæta.

„Þessi niðurstaða er fagnaðar-
efni og að nokkru leyti fordæmis-
gefandi,“ sagði Jóhannes Rúnar 
Jóhannsson, lögmaður Salmanns, 
eftir að dómur var kveðinn upp. 
Hann sagðist ekki vita til þess að 
áður hefði fallið dómur þar sem 
fram kæmi að leggja bæri mat á 

hæfni starfsmannsins samanborið 
við aðra starfsmenn áður en honum 
væri sagt upp.

Salmann er menntaður tölvunar-
fræðingur og vann sem verkefna-
stjóri á upplýsingatæknisviði LSH í 
11 ár. Honum var sagt upp störfum 

þar sem ákveðið hafði verið að 
leggja niður starf hans vegna skipu-
lagsbreytinga. Í rökstuðningi vegna 
uppsagnarinnar kom fram að þar 
sem Salmann hefði sérhæft sig í að 
þjónusta ákveðið tölvukerfi spítal-
ans sem til stæði að hætta að nota 
þyrfti að leggja starf hans niður.

Hæstiréttur komst að þeirri nið-
urstöðu að uppsögnin hefði verið 
ólögmæt, en að ekki hefði verið 
hægt að ógilda hana þar sem hún 
hefði þegar verið orðin að veru-
leika þegar málið fór fyrir dóm. 
Uppsögnin var því dæmd ólögmæt, 
og Landspítalanum gert að greiða 
málskostnað Salmanns, 750 þúsund 
krónur.

Átti að leggja mat á hæfni

 Vextir hér á landi 
verða að líkindum áfram háir 
næstu árin, og erfitt að sjá hvern-
ig Seðlabankinn getur lækkað 
vexti jafnvel þótt atvinnuástandið 
versni, segir Þórólfur Matthías-
son, hagfræðiprófessor við 
Háskóla Íslands.

Hann segir að upp sé kominn 
ákveðinn vítahringur. Ef Seðla-
bankinn lækki stýrivextina megi 
búast við því að erlendir aðilar 
sem eiga eignir í krónum selji. Við 
það lækki gengið og verðbólga 
aukist, svo eina leið Seðlabankans 
sé að hækka stýrivextina aftur til 

að standast verð-
bólgumarkmið-
in.

Hann bendir á 
að erlendir aðil-
ar sem eiga bréf 
í íslenskum krón-
um fjármagni 
þau með lánum í 
erlendri mynt 
þar sem vextir 

séu mun lægri, og hagnist á vaxta-
muninum. Það séu þeir sem græði 
á háu vaxtastigi hér á landi, á 
meðan almenningur tapi.

„Það getur vel verið að við verð-

um í þeirri aðstöðu að þurfa að 
hafa háa vexti áfram, jafnvel þótt 
atvinnuástandið versni, bara til 
þess að halda uppi genginu, og þar 
með halda verðbólgunni niðri,“ 
segir Þórólfur. Vel geti verið að 
það takist að ná vöxtunum niður, 
en ljóst að það eigi eftir að taka 
talsverðan tíma.

Þórólfur segir að ein leið út úr 
vítahringnum sé að taka upp 
erlenda mynt, til dæmis evruna, 
hér á landi, þó það geti auðvitað 
tekið töluverðan tíma, og krefjist 
líklega inngöngu í Evrópusam-
bandið.

Vextir áfram háir næstu árin





fréttir og fróðleikur

Gordon Brown hefur árum 
saman staðið í skugga 
Tonys Blair. Í huga flestra 
Breta hefur hann til þessa 
verið að mestu óþekkt 
stærð, en nú virðist hans 
tími kominn.

Nokkuð öruggt þykir að Gordon 
Brown hljóti yfirgnæfandi fylgi í 
leiðtogakjöri breska Verkamanna-
flokksins og taki við af Tony Blair 
bæði sem flokksleiðtogi og for-
sætisráðherra nú í lok júní.

Tveir þingmenn Verkamanna-
flokksins hafa reyndar lýst áhuga 
sínum á að blanda sér í slaginn, 
báðir úr vinstri armi flokksins 
sem hefur verið ósáttur við 
áherslur Blairs í mörgum málum. 
Þeir heita John McDonnell og 
Michael Meacher og hafa gert 
með sér samkomulag um að sá 
þeirra sem fær minni stuðning 
innan Verkamannaflokksins muni 
hætta við framboð og lýsa yfir 
stuðningi við hinn. Það ætti að 
skýrast í dag hvor þeirra verður 
ofan á, en litlar líkur þykja þó til 

þess að Brown bíði lægri hlut í 
þeirri viðureign.

Brown hafði reyndar vonast til 
þess að verða leiðtogi Verka-
mannaflokksins strax árið 1994 
þegar John Smith, þáverandi leið-
togi, lést óvænt eftir aðeins tvö ár 
í embættinu. 

Í staðinn fyrir að keppa um 
embættið í kosningum innan 
Verkamannaflokksins eru þeir 
Blair og Brown sagðir hafa gert 
með sér samkomulag um að Brown 
myndi víkja til þess að Blair fengi 
örugga kosningu. Í staðinn á Blair 
að hafa samþykkt að víkja fyrir 
Brown síðar meir.

Stuðningsmenn Blairs hafa neit-
að því að slíkt samkomulag hafi 
nokkru sinni verið gert, en ítrekað 
hafa samt komið upp sögusagnir 
um að Brown hafi beinlínis unnið 
gegn Blair á bak við tjöldin og 
reynt að þrýsta á hann um að segja 
af sér svo hann gæti tekið við, ekki 
síst eftir að líða tók á þriðja kjör-
tímabil Blairs, þegar vinsældir 
hans voru orðnar minni og Blair 
hafði sjálfur lýst því yfir að þetta 
yrði síðasta kjörtímabil sitt.

Brown er prestssonur frá Skot-
landi og lærði á sínum tíma sagn-
fræði við Edinborgarháskóla. 
Hann er tveimur árum eldri en 
Blair og þeir voru báðir fyrst 
kosnir á þing sumarið 1983. Þeir 
höfðu lengi vel sameiginlega skrif-
stofu í þinginu og hafa alla tíð 
unnið náið saman þótt þeir hafi 
einnig deilt hart á stundum.

Eftir að Brown tilkynnti um 
framboð sitt nú fyrir helgi lýsti 
Blair strax yfir eindregnum stuðn-
ingi sínum við hann.

Brown hefur verið fjármálaráð-
herra frá árinu 1997, lengur en 
nokkur annar fjármálaráðherra í 
Bretlandi síðustu 180 árin. Hann 
hefur staðið næst Blair að völdum 
í stjórninni og staða hans innan 
Verkamannaflokksins er sterk. 

Hann hefur hins vegar aldrei 

notið jafnmikilla vinsælda og 
Blair; þykir þurrari á manninn og 
stundum harður í horn að taka. 
Hann hefur heldur aldrei verið 
jafnmikið í sviðsljósinu og Blair 
og er þess vegna að miklu leyti 
óþekkt stærð enn í dag, þrátt fyrir 
langan og að flestu leyti farsælan 
ráðherraferil.

Brown stærir sig meðal annars af 
því að hafa náð niður atvinnuleysi 
og haldið góðum hagvexti þessi tíu 
ár sem hann hefur haldið um 
stjórnartaumana í fjármálaráðu-
neytinu.

Eitt fyrsta verk hans sem fjár-
málaráðherra var að gefa breska 
seðlabankanum sjálfstæði og hann 
hefur lýst því yfir að hann vilji 
ganga enn lengra í því að draga úr 
miðstýringu í Bretlandi, meðal 
annars með því að fá fleiri stofnun-
um hins opinbera meiri völd og 
aukið sjálfstæði gagnvart ríkis-
stjórn og þingi.

Hins vegar er talið að hann muni 
leggja minni áherslu á náin tengsl 
við Bandaríkin, sem voru einn af 
hornsteinunum í utanríkisstefnu 
Blairs. Á föstudaginn, þegar Brown 
lýsti yfir framboði sínu, þá sagðist 
hann jafnframt viðurkenna að ýmis 
mistök hefðu verið gerð í stríðinu í 
Írak og fullyrti að á næstu mánuð-
um myndu áherslur Breta gagn-
vart Írak breytast eitthvað. 

Þátttaka breska hersins í Íraks-
stríðinu hefur átt einna stærstan 
þátt í minnkandi vinsældum Blairs 
síðustu árin. Þegar Blair tilkynnti 
um afsögn sína á fimmtudaginn 
sagðist hann hafa lært það á löng-
um ferli sínum að taka þurfi erfið-
ar ákvarðanir, jafnvel þótt þær 
falli í grýttan jarðveg meðal þjóð-
arinnar. 

Brown virðist hins vegar ætla 
að passa sig á því að ganga ekki 
gegn almenningsálitinu heldur 
gera það sem þarf til að afla 
flokknum nýrra kjósenda. „Ég 
ætla að hlusta og ég ætla að læra. 

Ég ætla að leitast við að verða við 
væntingum fólks,“ sagði hann á 
föstudaginn. „Ég hef vilja til þess 
að vera í forsvari fyrir ríkisstjórn 
sem hefur næga auðmýkt til að 
þekkja sín takmörk.“

Framtíð Browns ræðst þó fyrst og 
fremst af því hvernig honum reið-
ir af í átökum við David Cameron, 
hinn unga og vinsæla leiðtoga 
Íhaldsflokksins. Þingkosningar 
verða líklega haldnar í Bretlandi 
árið 2009, eða í síðasta lagi árið 
2010 þegar sjö ára kjörtímabil 
núverandi þings rennur út. 

Cameron þykir minna töluvert á 
Blair, er vingjarnlegur og opin-
skár og hefur heldur betur stokk-
að upp stefnu Íhaldsflokksins, 
gefið honum mannlegri ásýnd og 
þokað honum töluvert til vinstri. 
Cameron gæti því hæglega reynst 
forsætisráðherranum Brown 
þungur í skauti í kosningabarátt-
unni þegar þar að kemur.

Allt stefnir hins vegar í að Brown 
taki við forsætisráðherraembætt-
inu eftir að Blair hættir hinn 27. 
júní næstkomandi, og þá þarf 
Brown að minnsta kosti ekki að 
hafa fyrir því að flytja búslóð sína 
í Downing-stræti númer 10, þar 
sem forsætisráðherra Bretlands 
er jafnan búsettur. Brown hefur 
nefnilega búið þar í eitt ár. 

Hann flutti fyrir um það bil ári 
úr Downingstræti númer 11, þar 
sem fjármálaráðherra landsins 
býr samkvæmt hefðinni, inn í for-
sætisráðherraíbúðina en í staðinn 
flutti Blair inn í fjármálaráðherra-
íbúðina. Þeir ákváðu í mesta bróð-
erni að skiptast á íbúðum vegna 
þess að rýmri húsakynni í númer 
11 hentuðu betur fyrir barnmarga 
fjölskyldu Blairs.

Brown stígur fram í sviðsljósið

Austur-Tímor er eitt fátækasta ríki Asíu

Verð kr. 33.990
Netverð á mann. Flugsæti báðar leiðir 

með sköttum, vikuferð 24. eða 31. maí.

Verð kr. 49.990
Netverð á mann. Flug, skattar og 

gisting í tvíbýli á Travelodge Montreal 

m/morgunverði í 7 nætur, 24. eða 31.

maí. Aukagjald fyrir einbýli kr. 19.900.

Ferðir til og frá fl ugvelli kr. 1.900.

Montreal - Kanada
24. og 31. maí
frá kr. 33.990

Viku ferð - Síðustu sætin

Heimsferðir bjóða frábært 
tilboð á síðustu sætunum 
til Montreal 24. og 31. maí.
Þetta er einstakt tækifæri 
til að njóta vorsins og 
lífsins í þessari stórko-
stlega spennandi borg 
sem er önnur stærsta 
borg Kanada. Í borginni 
mætast gamli og nýi 
timinn, rík sagan og iðandi 
nýbreytnin á einstaklega 

skemmtilegan hátt. Það er frábært að skoða sig um, versla og njóta lífsins í Montreal; 
fallegar byggingar, endalaust úrval verslana og veitingastaða og mjög hagstætt verðlag.
Gríptu tækifærið og smelltu þér til Montreal og njóttu þess besta sem þessi spennandi 
heimsborg hefur að bjóða.

Flug og gisting í viku
- aðeins 

kr. 49.990

Algengt erlendis





greinar@frettabladid.is

Sumarið gengur í garð og knattspyrnu-
lífið blómstrar. Þannig mætti með einni 

setningu tengja saman sumarið og knatt-
spyrnuna, en þau bönd eru órjúfanleg á 
Íslandi. Knattspyrnuvellir munu iða af 
lífi frá morgni til kvölds þegar þúsund-
ir iðkenda reyna með sér í skemmtilegum 
leik. Í sumar skipuleggur KSÍ yfir 5.000 
leiki um land allt í öllum aldursflokkum. 
Kastljós fjölmiðla beinist fyrst og fremst að Lands-
bankadeildum og VISA bikarnum en ekki má gleyma 
öllum þeim fjölda sem keppir á lægri stigum af 
krafti og innlifun. 

Knattspyrnustarfið á Íslandi er borið uppi af 
knattspyrnufélögum sem finnast alls staðar á Ís-
landi í stórum sem litlum sveitarfélögum. KSÍ er 
samnefnari þessara félaga og ber sem slíkt ábyrgð 
á framgangi knattspyrnuleiksins. Sú skylda hvílir á 
KSÍ að vel sé staðið að öllu knattspyrnustarfi á land-
inu og allir séu velkomnir til þátttöku. Þetta er stórt 
verkefni en í takt við þá staðreynd að KSÍ þarf að 
mæta sífellt auknum kröfur samfélagsins. KSÍ hefur 
vaxið mikið á sl. árum. Það hefur verið nauðsynlegt 
til þess að sambandið geti sinnt skyldum sínum. 

Sumarið í ár má kalla sumar hinna miklu tækifæra 

í Íslandsmóti meistaraflokks, en fleiri félög 
flytjast upp um deildir í lok keppnistíma-
bilsins en nokkru sinni áður vegna fjölgun-
ar liða í deildum (og færri falla en áður). 
Árið 2008 verða tólf lið í þremur efstu 
deildum karla og tíu lið í Landsbankadeild 
kvenna. Þessi breyting hefur hleypt aukn-
um krafti í starfsemi félaganna. Í sumar 
eru fleiri sæti í boði en áður sem tryggja 
flutning í efri deild að ári og það einstaka 
tækifæri á að nýta. Það  hefur verið gaman 
að finna fyrir þessum aukna krafti í vor og 
þeirri miklu bjartsýni sem býr í aðildarfé-

lögum KSÍ. Þetta sýnir betur en nokkuð annað þann 
styrk sem býr í íslenskri knattspyrnuhreyfingu. 

Knattspyrnuhreyfingin nýtur mikils stuðnings í ís-
lensku samfélagi. Nýlega barst yfirlýsing frá stjórn-
völdum um ferðasjóð félaga sem styrkja mun ferða-
lög íþróttafélaga. Þakka ber fyrir þennan stuðning 
sem og allan þann mikla stuðning sem sveitarfélög 
veita knattspyrnufélögum. Þá er ónefndur þáttur ís-
lensks atvinnulífs sem leggur á hverju ári fram ríku-
legan stuðning til eflingar og reksturs knattspyrnu-
félaganna. Seint verður fullþakkað fyrir þennan 
mikilvæga stuðning við knattspyrnuíþróttina. 

Gleðilegt knattspyrnusumar.

Höfundur er formaður 
Knattspyrnusambands Íslands. 

Knattspyrnusumar

S
jálfstæðisflokkurinn og Vinstrihreyfingin - grænt fram-
boð eru sigurvegarar kosninganna. Segja má að í því séu 
fólgin nokkuð þverstæðukennd skilaboð frá kjósendum. 
Kaldi veruleikinn er hins vegar sá að ríkisstjórnin hélt 
velli og stjórnarandstöðunni mistókst ætlunarverk sitt.

Einsdæmi er í íslenskri stjórnmálasögu að ríkisstjórn hafi 
fengið umboð til þess að halda inn í fjórða kjörtímabilið. Svo 
er það önnur saga hvort stjórnarflokkarnir kjósa að nýta sér þá 
stöðu. Hún er fyrst og fremst því að þakka að Geir Haarde hefur 
áunnið sér verulegt traust sem forsætisráðherra. Það væri rang-
lega lesið í úrslit kosninganna að telja þau fela í sér aðra vís-
bendingu kjósenda um stjórnarforystu.

Verulegt tap Framsóknarflokksins á rætur að rekja til um-
breytinga í flokknum. Staða hans er einfaldlega önnur en áður 
var. Sumir flokksmenn hafa ekki horfst í augu við þá staðreynd. 
Fyrir vikið fengu kjósendur of óljósa mynd af því hvert flokkur-
inn var að fara. Nýjum formanni tókst eigi að síður að gera það 
besta sem vænta mátti úr stöðunni.

Þeir samfylkingarmenn sem sáu flokkinn fyrir sér sem jafn-
stöðuafl til vinstri við Sjálfstæðisflokkinn eru eðlilega von-
sviknir. Úrslitin sýna að sá draumur var skýjaborg. Hinir hljóta 
að gera sér grein fyrir að flokkurinn hefur í raun tekið svipaða 
stöðu og Framsóknarflokkurinn hafði fyrrum. Í því ljósi er tap 
frá tímabundinni uppsveiflu tæplega neinn stóridómur. 

Vinstrihreyfingunni - grænu framboði tókst að sveifla til sín 
fylgi án þess að færa sig nær miðju stjórnmálanna. Það er merki-
legur og óvenjulegur árangur. Þessi staðreynd er hins vegar 
helsti vanda flokksins. Þar af leiðir að málamiðlanir verða bæði 
honum og hugsanlegum viðsemjendum dýrkeyptar. 

Álitamálið um hvort hyggilegt er að halda núverandi stjórnar-
samstarfi áfram snýst ekki um nauman meirihluta. Viðreisnar-
stjórnin sýndi að það er ekki vandi. Hitt er raunveruleg spurn-
ing hvort allir þingmenn og forystumenn Framsóknarflokksins 
hafa gert upp við sig hvert flokkurinn á að stefna. Ef áhöld eru 
enn þar um er best fyrir alla að horfast strax í augu við það. Eðli-
legt er að formenn stjórnarflokkanna gefi sér tóm til að meta þá 
stöðu.

Hvað gerist ef stjórnarflokkarnir, annar eða báðir, kjósa 
að ljúka samstarfinu þrátt fyrir meirihlutann? Er hefðbund-
ið vinstri stjórnarsnið þá á einhvern hátt rökrétt? Ef óvissa er 
innan Framsóknarflokksins um hvert halda skal er hún eins uppi 
á því borði. Í kosningabaráttunni gerði stjórnarandstaðan Fram-
sóknarflokkinn að tákni alls þess sem hún sagðist vera á móti. 
Í því ljósi myndi slíkt samstarf því augljóslega fela í sér fyrsta 
málefnarofið við kjósendur eftir kosningar.

Rökin fyrir Sjálfstæðisflokkinn til þess að fórna málefnastöðu 
fyrir samstarf við Vinstri grænt gætu helst verið þau að sýna 
Samfylkingunni að framhjá henni megi ganga. Sjónarmið af því 
tagi geta vissulega verið gild. Að því virtu að Samfylkingin tap-
aði í kosningunum og hefur auk þess ekki verið við völd hafa þau 
þó engan veginn sama þunga og rökin fyrir nýsköpunarstjórn-
inni á sinni tíð.

Komi til nýrrar stjórnarmyndunar sýnist því vera nærtækast 
fyrir Sjálfstæðisflokk og Samfylkingu að semja.

Traust Geirs

Steinn Steinarr sagði í miðnæt-
ursamtali við Matthías Johannes-
sen vorið 1957: „Ég er uppalinn 
í sveit, eins og þú kannski veist, 
og þegar ég var lítill drengur, 
var ég stundum sendur í kaup-
staðinn, eins og það var kallað. Í 
raun og veru finnst mér ég enn 
vera í einhverri slíkri kaupstað-
arferð, langri og yfirnáttúrlegri 
kaupstaðarferð, en ég hef gleymt 
því hver sendi mig, og einnig því, 
hvað ég átti að kaupa.“

Í Málsvörn og minningum 
bendir Matthías á, að í Brekku-
kotsannál (sem kom líka út 1957) 
leggur Halldór Laxness Garð-
ari Hólm í munn þessi orð: „Hún 
móðir mín sendi mig einu sinni 
út að kaupa pipar og ég er ekki 
kominn heim enn.“ Í netdagbók 
sinni bætir Þórarinn Eldjárn nú 
við, að í ljóðinu „Mannsbarn“ 
eftir sænska skáldið Nils Ferlin 
getur að líta svipaða hugmynd:

Þú misstir á leiðinni miðann 
þinn,

þú mannsbarn, sem einhver 
sendi.

Á kaupmannsins tröppum með 
tárvota kinn

þú titrar með skilding í hendi.
Ljóð Ferlins kom út í íslenskri 

þýðingu Magnúsar Ásgeirsson-
ar 1944.

Annað dæmi um erlend áhrif 
á Stein er alþekkt. Bandaríska 
skáldið Carl Sandburg á talsvert 
í kvæðinu um grasið, sem grær 
að lokum yfir okkur. Vísa Leifs 
Haraldssonar frá Háeyri af því 
tilefni varð fleyg:

Um hirðusemi er hneyksli næst 
að fjasa,

sú höfuðdygð af Guði er mönn-
um veitt,

hjá Carli Sandburg kennir 
margra grasa,

menn komast varla hjá að taka 
eitt.

Steinn yrti eftir þetta ekki á 
Leif. Hann setti líka saman kviðl-
inginn um kvenmannsleysi í 
kuldatrekki til háðungar Leifi, 
sem stamaði.

Sjálfur hef ég bent á þriðja 
dæmið um erlend áhrif á Stein. 
Það er í ljóðinu „Hamingjan og 
ég“, þar sem skáldið kveðst fara 
á mis við hamingjuna, af því 
að hún talar sunnlensku og það 
vestfirsku. Þegar það lærir loks 
sunnlensku, hefur hún breytt 
framburði sínum. Í kvæðinu 
„Frokosten“ (Árbítur) yrkir Jo-
hannes V. Jensen:

Lykken og jeg forstod ikke hin-
anden;

jeg talte altid en Dialekt, hvor 
jeg saa var.

Þetta ljóð Jensens kom fyrst út 
á bók 1906.

Matthías Johannessen segir í 
bók sinni, að þeir Steinn Steinarr 
og Garðar Hólm hafi átt erindi, 
því að þeir hafi verið sendisvein-
ar íslenskrar menningar. Ég orða 
þetta öðru vísi. Garðar átti ekk-
ert erindi, því að hann náði ekki 
hinum hreina tón og var um of 
háður fólkinu í Gúðmúnsenbúð. 
Þess vegna kom ekki á óvart, 
að hann stytti sér aldur. Steinn 
gerði sér hins vegar upp tóm-
hyggju. Þótt hann segði margt 
snjallt um tilgangsleysi lífsins, 

hafði hann undir niðri sterka 
sannfæringu um tilgang þess, 
eins og allir, sem fjölyrða um til-
gangsleysi. Stein grunaði erind-
ið í kaupstaðinn: Grasið grær 
að vísu yfir okkur, en góð verk 
geymast í hjörtum eftirlifenda. 
Hamingjan talar ekkert eitt mál, 
heldur fer gengi manna á frjáls-
um markaði eftir því, hversu vel 
þeim tekst að fullnægja þörfum 
annarra.

Lífið er ferð í kaupstað, og 
við eigum þangað erindi. Bjart-
ur Laxness og Halla Jóns Trausta 
fóru að vísu bæði í öfuga átt, 
upp á heiðar. Þau áttu að halda 
niður í kaupstaðinn, og það gerði 
Halla að lokum ólíkt Bjarti, sem 
þrjóskaðist við. Saga mannfólks-
ins síðustu aldir hefur verið um 
kaupstaðarferð, fjölgun tæki-
færa fyrir tilstilli kapítalismans. 
Menn hafa vissulega ekki alltaf 
kunnað málið, þegar þeir komu 
í kaupstaðinn, en þeir lærðu 
það langflestir, eins og reynsla 
Bandaríkjamanna síðustu tvö 
hundruð ár sýnir. Annað dæmi 
er Reykjavík. Alla tuttugustu öld 
streymdi hingað allslaust fólk, 
sem tókst að brjótast í bjargálnir.

Til voru þeir menn á síðustu 
öld, sem vildu koma í veg fyrir 
kaupstaðarferðina og reka alla 
inn í samyrkjubú eða ríkisverk-
smiðjur. Steinn var vissulega 
sósíalisti ungur. En undir lokin 
orti hann gegn fyrri trú: „Með 
hálfum sannleika berst ég gegn 
algerri lygi.“ Þessa hugmynd 
tók hann bersýnilega frá hinum 
kunna andkommúnista Arthur 
Koestler, sem skrifaði í The Yogi 
and the Commissar 1945: „We 
are fighting against a total lie in 
the name of a half truth.“ Þeir 
Steinn og Koestler vildu báðir 
leyfa okkur að komast leiðar 
okkar.

Kaupstaðarferð





Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Hörður Sævaldsson
tannlæknir, Sefgörðum 10, Seltjarnarnesi,

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju, þriðjudag-
inn 15. maí kl. 13.00. Blóm og kransar eru afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast Harðar er bent á reikning
0372-13-110667, kt. 080657-5959, sem stofnaður hefur
verið í minningu hans. Það fé sem safnast verður sett
í minningarsjóð og notað til að efla þekkingu á sviði
tannverndar og tannlækninga á Íslandi.

Ragnheiður Marteinsdóttir
Helga Harðardóttir                  Sturla Jónsson
Hildur Harðardóttir                  Óskar Einarsson
Friðrika Þóra Harðardóttir        Friðbjörn Sigurðsson
Hjördís Edda Harðardóttir          Arnór Halldórsson
Ragnheiður Harðar Harðardóttir Lýður Þorgeirsson
Sævaldur Hörður Harðarson       Dagný Lind Jakobsdóttir
Hörður Harðarson
Sigríður Marta Harðardóttir,
barnabörn og barnabarnabarn.

Fallegir legsteinar
á góðu verði

„Mamma er 83 ára og hún er enn að í 
stjórnmálum á Siglufirði. Hún er mín 

besta fyrirmynd.“

Steingrímur Ólafsson, iðnrekstrar-
fræðingur, heldur upp á fertugsaf-
mæli sitt í dag. „Ég ætla að fara út að 
borða með konunni en það verður hald-
in veisla seinna í sumar. Annars verð-
ur þetta voða rólegt,“ segir Steingrím-
ur um afmælisdaginn sinn.

Hann er kvæntur Marínu Guðrúnu 
Hrafnsdóttur, menningar- og ferða-
málafulltrúa Hafnarfjarðar, og saman 
eiga þau dótturina Hrafnhildi Jónu. 
Fyrir á Steingrímur þau Guðrúnu og 
Ingólf Hersi.

Steingrímur fer til Síberíu á mið-
vikudaginn. Þar hefur hann í tvö og 
hálft ár starfsrækt verksmiðju sem 
býr til bobbinga fyrir troll og segir 
hann reksturinn ganga vel. Enn sé þó 
verið að byggja upp starfsemina og 
það taki sinn tíma. Honum líkar vel 
að starfa í Síberíu þrátt fyrir kuldann. 
„Það versta er þegar maður er lengi 
í burtu í einu frá fjölskyldunni. En ef 
maður hagar sér eins og maður þá er 
komið fram við mann sem slíkan, það 
skiptir ekki máli hvar maður er. Þetta 
fólk sem ég hef kynnst er ágætis fólk,“ 
segir Steingrímur. Bætir hann því við 
að frostið í Síberíu geti farið niður í 
55 stig á veturna og í 45 stig á sumrin. 
Hann tekur þó sumarfötin með á mið-

vikudag og skilur kraftgallann, lop-
ann og föðurlandið heima í þetta sinn, 
enda ágætis verður í landinu um þess-
ar mundir.

Steingrími, sem áður starfaði fyrir 
Vinstri græn, líst vel á að komast á 
fimmtugsaldurinn. „Þetta hefur gerst 

áður hjá einhverjum og mér sýn-
ist margt af því fólki lifa ágætis lífi. 
Ég held að það breytist lítið hvað það 
varðar. 

Hins vegar er alltaf viss áfangi að 
rétt skríða í að komast á fimmtugsald-
urinn.“

Winnie Mandela dæmd í fangelsi

Nemendur úr myndlistardeild, hönnun og arkitektúr í Lista-
háskóla Íslands opnuðu um helgina útskriftarsýningu í gömlu 
kartöflugeymslum Reykjavíkur í Ártúnsbrekku. Alls útskrif-
uðust 63 nemendur; 20 úr myndlistardeild og 43 úr hönnun og 
arkitektúr. 

Gestir og gangandi litu inn og skoðuðu hvað hafði farið 
fram innan veggja skólans og kenndi þar ýmissa grasa. Gafst 
þarna kærkomið tækifæri til að sjá verk upprennandi kyn-
slóðar sjónlistarfólks. Þetta var í fyrsta skipti sem gömlu 
kartöflugeymslurnar eru allar nýttar undir myndlist og hönn-
un en til þess var framtíðartilgangur húsnæðisins hugsaður. 

List milli kosninga og Eurovsion

Foseti Íslands, Ólafur 
Ragnar Grímsson, verður 
64 ára í dag en honum gefst 
væntanlega ekki mikill 
tími til að taka á móti gjöf-
um í tilefni dagsins enda 
alþingiskosningarnar ný-
afstaðnar. Reyndar er tvö-
falt afmæli á Bessastöð-
um því í dag eru jafnframt 
liðin fjögur ár síðan Ólaf-
ur kvæntist unnustu sinni, 
Dorrit Moussaieff.

Ólafur Ragnar fæddist 
á Ísafirði 14. maí 1943 og 
eru foreldrar hans Grím-
ur Kristgeirsson og Svan-
hildur Ólafsdóttir Hjart-
ar. Hann útskrifaðist frá 
Menntaskólanum í Reykja-
vík 1962 og lauk BA-
prófi í hagfræði 
og stjórnmála-
fræði frá Univer-
sity of Manchest-
er þremur árum 
síðar. Ólafur 
hóf snemma af-
skipti af stjórn-
málum og sat 
meðal ann-
ars í stjórn 
Sambands
ungra
framsókn-
armanna
1966 til 
1973. Á þeim 

tíma vakti forsetinn einn-
ig athygli sem stjórnandi 
útvarps- og sjónvarps-
þátta en þeir nutu mikilla 
vinsælda á þeim tíma og 
ruddu nýjar brautir í fjöl-
miðlun á Íslandi. Þá lagði 

Ólafur einnig grunn að 
kennslu í stjórnmála-
fræði sem varð ný 
námsbraut við Há-
skóla Íslands.

Ólafur var kjör-
inn forseti Íslands 
1996 og tók við 
lyklavöldunum á 
Bessastöðum 1. 
ágúst 1996. Hann 
var síðan endur-

kjörinn árið 2000 og 
aftur 2004. 

Blásið til veislu
á Bessastöðum



Viðhaldsbókin mín er gagnagrunnur á netinu 
þar sem hægt er að skrá allar framkvæmdir 
fasteigna. Upplýsingarnar fylgja síðan eigninni 
um ókomna tíð.

„Hugmyndin vaknaði síðastliðið sumar þegar sonur 
minn ætlaði að kaupa íbúð. Sums staðar höfðu eig-
endur húsanna ekki hugmynd um ástandið á mikil-
vægum hlutum eins og þaki og skólpi. Þá datt mér í 
hug að hanna gagnagrunn þar sem húseigendur geta 
skráð allar framkvæmdir og halda utan um þessar 
upplýsingar,“ segir Þóra Jónsdóttir sem hannaði og 
rekur vefinn Viðhaldsbókin mín.

Vefurinn er gagnagrunnur þar er hægt að skrá inn 
upplýsingar um framkvæmdir á fasteign notendum 
að kostnaðarlausu. Upplýsingarnar fylgja síðan eign-
inni um ókomna tíð. Þóra segir að vefurinn henti jafn 
fyrir húseigendur, húsfélög og fagmenn. 

Eftir að hugmyndin fæddist tók Þóra þátt í Braut-

argengis-námskeiði, sem er frumkvöðlanámskeið 
fyrir konur hjá Impru nýsköpunarmiðstöð. Á nám-
skeiðinu þróaði hún hugmyndina og vann viðskipta-
áætlun.

Hugmyndin þótti gífurlega góð og að námskeiði 
loknu hlaut Þóra nýsköpunarstyrk fyrir Viðhaldsbók-
ina.

Þóra er sjálf eðlis- og tölvufræðingur og hefur 
unnið gagnagrunninn og síðuna að mestu sjálf. 
Nýlega fékk hún til liðs við sig Þórdísi B. Sigurþórs-
dóttur sem mun aðstoða Þóru við markaðsmál. Fram-
undan er frekari þróun á vefnum. Til stendur að not-
endur geti hrósað þeim fagmönnum sem vinna verkið 
vel og einnig að fagmenn geti leitað að húseigendum 
sem ætla í framkvæmdir.

Viðhaldsbókin mín er notendum að kostnaðarlausu 
en Þóra stefnir á samstarf við styrktaraðila til að 
geta þróað vefinn frekar. 

Viðhaldsbókin mín er á vefnum: www.v3.is

Viðhaldið fært til bókar 

Fullkomnasti farsími í heimi

Nokia N95
5 megapixla myndavél
mp3 spilari
3 Kynslóð
WLAN
GPS

100 fríar stafrænar framkallanir 
frá Hans Petersen fylgja

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!



Nýleg rannsókn leiðir í ljós að 
iPod-spilarar geta haft trufl-
andi áhrif á gangráða.

Hundrað einstaklingar með 
gangráða og meðalaldurinn 77 ár 
tóku þátt í tilraun á áhrifum iPod-
spilara á gangráða sem fram fór í 
Stofnun hjarta- og æðasjúkdóma í 
Michigan-ríki í Bandaríkjunum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar 
sýndu að í um helmingi tilfella 
varð vart við raftruflanir í starf-
semi gangráðsins þegar iPod var 
haldið um fimm sentimetrum frá 
brjósti einstaklings með gangráð í 
um fimm til tíu sekúndur. Í sumum 
tilfellum olli iPod truflunum í allt 
að 45 sm fjarlægð og í einu til-
felli hætti gangráðurinn alveg að 
virka.

Tilraun sem þessi hefur ekki 
verið gerð áður, aðallega þar sem 
ekki hefur þótt þörf á því að fæst-
ir einstaklingar með gangráð eiga 
iPod. Hins vegar var árið 1997 
gerð slík tilraun með GSM-síma. 
Þar kom í ljós að farsímar geta 
valdið tímabundnum truflunum á 
gangráðum og jafnvel ollið óreglu-
legum hjartslætti. 

Með bættri tækni í gangráð-
um er notendum þeirra þó tjáð af 

farsímaframleiðendum að GSM-
símar séu hættulausir en varast 
eigi að geyma símann í skyrtuvasa 
eða beint yfir gangráðnum. Hvort 
það sama eigi við um iPod-spilara 
verður tíminn og fleiri rannsóknir 
að leiða í ljós.

Eldri iPod notendur 
missa úr slag

Openhand gerir notendum 
kleift að ná í tölvupóst í hvaða 
forritanlega síma sem er. 
Viðskiptahópurinn stækkar 
stöðugt.

Openhand er hugbúnaðar-
fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í samskiptalausnum fyrir 
farsíma. „Við gerum við-
skiptavinum okkar kleift 
að nálgast allar upplýsing-
ar úr póstkerfum gegnum 
símann sinn líkt og þeir 
sætu við tölvuna sína,“ 
segir Davíð Stefán Guð-
mundsson, markaðsstjóri 
Openhand.

Einn helsti kostur 
Openhand-póstkerfis-
ins er að hægt er að nota 
það í hvaða símtæki sem 
er svo lengi sem það er 
forritanlegt. „Það er 
orðin mjög breið lína í 
dag, sérstaklega hjá Nokia,“ segir 
Davíð. „Menn velja sér líka fyrst 
símtæki, svo viðbótarhugbúnað og 
því er nauðsynlegt að hægt sé að 
nýta hugbúnaðinn á sem flestum 
símtækjum.“

Póstforrit í símum vilja oft vera 
þung í vöfum og einungis bjóða 
aðgang að þeim upplýsingum sem 
í símtækinu eru. Davíð segir að 

svo sé ekki með Openhand. „Með 
Openhand færðu fullan aðgang 
að öllum gögnum á léttan hátt,“ 
segir Davíð. „Allt snýst þetta um 
að lækka rekstrarkostnaðinn og 

að bjóða lausn sem er 
þægileg viðbót við far-
símann án þess að kosta 
of mikið.“

Openhand er einnig 
hægt að setja á fartölv-
una og komast í tölvu-
póstinn með aðstoð sím-
ans hvar sem símasam-
band er. „Þú þarft ekki 
að tengjast gegnum há-
hraðanet sem er bæði 
dýrara og erfiðara,“ 

segir Davíð. „Þetta er því 
mjög nett leið ef maður þarf 

að nálgast póstinn sinn í bústaðn-
um eða á hótelherbergi.“

Openhand er með starfstöðvar á 
Íslandi, Bretlandi, Ungverjalandi 
og Þýskalandi og samstarfsaðila 
í Skandinavíu og Suður-Afríku. 
„Það liggur 17 ára starfsreynsla 
að baki fyrirtækinu og viðskipta-
hópurinn stækkar stöðugt,“ segir 
Davíð að lokum.

Fullur aðgangur að 
tölvupósti í símanum

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið

MARKAÐURINN

Hafliði Helgason
í hádegisfréttum
Stöðvar 2 kl. 12:
alla virka daga



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

Höfum til afhendingar strax

Bílexport ehf.
www.bilexport.dk • boas@bilexport.dk

Upplýsingar gefur Bóas s. 0049 1752711783 
eða Eðvald s.896 6456

Útvegum allar gerðir húsbíla & hjólhýsa nýtt og notað.
Mikið úrval á lager.

Challenger Mageo 109  Lengd 7,04 metrar.
2,3 L 130 hestöfl. Svefnpláss fyrir 3-4.  Tvö einföld 

rúm afturí.  Verð 6.300.000 kr.

LMC Dominant 550 RD  Nýtt 2007 með gólfhita.
Álfelgur, varadekk.  150 L ísskápur.

Verð 2.500.000 kr.

Nýjir 2007
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Einarshús á Eyrarbakka er til sölu hjá 
fasteignasölunni Árborgum á Selfossi.

E inarshús er sjarmerandi þrílyft ein-
býlishús á Eyrarbakka sem byggt 
var árið 1880. Það er allt endursmíð-

að og var uppgert eftir upprunalegu útliti á 
árunum 1994 til 2007. 

Aðalhæð hússins skiptist í forstofu, stofu, 
borðstofu, eldhús með viðarinnréttingu og 

góðum tækjum, borðkrók, svefnherbergi 
og flísalagt baðherbergi. Gólfborð og loft-
klæðning á aðalhæð og risi eru að mestu 
upprunaleg. Gamall og fallegur stigi liggur 
upp á efri hæð hússins en þar eru rúmgott 
hol, barnaherbergi og stórt hjónaherbergi 
með sjávarútsýni. 

Íbúð er í kjallara ásamt þvottahúsi og 
geymslurými. Íbúðin skiptist í hol og stofu 
með fallegum arni, rúmgott flísalagt eldhús 

og tvö góð svefnherbergi og stórt dúkalagt 
baðherbergi með baðkari.

Við endurgerð hússins var allt gert til að 
halda í gamla tímann. Árið 1997 var steypt-
ur grunnur undir húsið og á svipuðum tíma 
var húsið í raun fokhelt. Allar lagnir, glugg-
ar, klæðning, burðarvirki og einangrun 
eru nýleg. Sjónvarpstenglar og nægar raf-
magnsinnstungur eru í öllum herbergjum.

Verð: 33.700.000.

Uppgert hús frá 19. öld
Einarshús á Eyrarbakka er sjarmerandi uppgert hús með fallegum garði.

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.

Grensásvegi 12A
sími: 568 1000

frum@frum.is - www.frum.is

UMBROT
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ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Tryggvagata 28, Selfossi 
171,8 fm einbýlishús  m/innb. bílskúr. Eignin er á tveimur hæðum, einnig
er geymsluloft. Verð 28,2 m.

Grundartjörn 9, Selfossi 
Gott 144,8 fm einbýlishús ásamt 42,0 fm bílskúr í Tjarnarhverfinu. Hús-
ið er klætt að utan með liggjandi timburklæðningu og stallað járn er á
þaki. Verð 32,9 m.

Álftarimi 10, Selfossi. 
126,5 fm timburhús ásamt 52,2 fm bílskúr, sem staðsett er innst í botn-
langa. Húsið er byggt 1982 og  bílskúrinn 1992. Verð 28,5 m.

Árteigur, Ölfusi 
Skemmtilegt 141 fm einbýlishús ásamt 49 fm tvöföldum bílskúr á góð-
um stað í árbæjarhverfinu við Selfoss. Húsið er byggt úr timbri árið 1977
og hefur verið vel viðhaldið í gegnum tíðina. Lóðin er 2104 fm og er
eignarlóð og Árteigur er skráður sem lögbýli. Verð 32,8 m.

Fossheiði 56, íb. 104, Selfossi 
Góð íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. Einnig fylgir rúmlega 40 m² stúdíóíbúð
í kjallara sem er leigð út. Verð 19,5 m.

Skerjavellir 10, Kirkjubæjarklaustri
Um er að ræða 138,7 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 37,7 fm bílskúr.
Eignin er byggð árið 1977. Verð 20,9 m.

Sóltún 5, Selfossi
Um er að ræða snyrtilegt 96,7 fm endaraðhús ásamt sambyggðum
20,5 fm bílskúr í Fosslandinu. Húsið er timburhús byggt 2003. 
Verð 24,7 m.

Grænamörk 2, íbúð 205, Selfossi 
Um er að ræða glæsilega 73,0 fm. íbúð á 2. hæð nýju fjölbýlishúsi fyrir
50 ára og eldri. Verð 19,0 m.

Álftarimi 28, Selfossi 
Gott og skemmtilegt 2ja hæða 187 fm raðhús og 21,4 fm bílskúr. Afgirt
lóð með suðurverönd og heitum potti. Verð 31,5 m.

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801

Fr
um

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson 
BA í lögfræði 

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

Fr
um

SÉRVERSLUN Í KRINGLUNNI og LAUGAVEGI Til sölu sérverslun velstaðsett í
Kringlunni og á Laugavegi. Mjög skemmtileg vara. Frábært tækifæri.

BÆKUR OG RITFÖNG - ÓDÝRT Til sölu þekkt og rótgróin verslun í verslunarmið-
stöð. Frábært tækifæri og verð ef samið er strax. 

VINSÆLL  SKYNDIBITASTAÐUR Til sölu þekktur skyndibitastaður í alfaraleið í
austurborginni  með fína afkomu. Bullandi traffic. Hér er á ferð frábært tækifæri. Leitið
upplýsinga.

SÉRVERSLUN - EIGIN INNFLUTNINGUR Glæsileg verslun í nýju leiguhúsnæði í
Smáranum. Flytur inn gjafavöru, húsgögn og teppi frá 22 þjóðlöndum. Einstök heimasíða.
Skemmtilegt tækifæri.

INNRÖMMUN Til sölu innrömmunarstofa á frábærum stað í góðu húsnæði í austurbæ.
Tilvalið fyrir tvo samhenta einstaklinga. Góður tækjakostur. V. 7,5 millj.

HÁRGREIÐSLUSTOFA TIL SÖLU Mjög þekkt og vel staðsett stofa með 2 þvotta-
stöðvar og 6 vinnustöðvar. 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 ástæðum, þekkt verslun með miðsvæðis
með vinsæla vörur. Gæludýraunnendur, hér er gott tækifæri á ferðinni. Gott verð.

ÍSBÚÐ OG SÖLUTURN Til sölu glæsileg ísbúð og söluturn í góðu hverfi. Besti íssölu-
tíminn framundan. Vilyrði fyrir löngum leigusamningi. Góð aðstaða til koma upp veislu-
þjónustu, eða vísir að hverfisverslun. Einstakt tækifæri. Verð aðeins 5,9 millj. 

ANNAÐ ÚR SÖLUSKRÁ.
Söluturnar verð frá 2,8 millj. og upp í 12 millj. á höfuðborgarsvæðinu. 
Steinsögun og Múrbrot, öll tæki ný. Mikil verkefni framundan. Ódýrt.
Hárgreiðslustofa, falleg stofa 6 stólar 2 vaskar. Verð aðeins 3,2 millj.
Matvöruverslun á Vestfjörðum. Sú eina í plássinu. 

Mikill fjöldi fyrirtækja á skrá. – Endilega leitið nánari upplýsinga.

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði 
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson, 
hrl., lögg. faseignasali

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING
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Miklabraut - Frábært tækifæri.
Til sölu sérlega vel
staðsettar verslunar-
og þjónustueiningar á
einu fjölfarnasta og mest
áberandi horni höfuð-
borgarinnar. Hægt er að
kaupa eignirnar stakar
eða sem ein heild. Kær-
komin fjárfesting. Eign-

irnar eru á verslunarhæð auk rýmis í kjallara hússins og skiptast
þannig:  28,5 fm og 52,3 fm rými á verslunarhæð 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. Saman-
lagt eru eignirnar á verslunarhæð 165,7 fm og í kjallara 115,8 fm.

Flugumýri, 968 fm iðnaðarhúsnæði með krana.
Til sölu mjög gott 968 fm
iðnaðarhúsnæði með
krana í lofti auk tæpl. 200
fm byggingarréttar (sam-
þykkt viðbygging). Allt að
9 mtr. mænishæð, þak-
birta og reyklosun í mæni.
Hlaupaköttur gengur eftir
öllu húsinu gafla á milli
og fylgir með í kaupum.
Það eru 4 innkeyrslu-
hurðir, þar af 1 sem er
5x5 mtr. Hentar vel
flestri iðnaðarstarfsemi.

Völuteigur, 270 fm, 365 fm eða 635 fm.
Til sölu, í nýju glæsilegu
stálgrindarhúsi tvö iðn-
aðarhúsnæði 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. Annars-
vegar er um að ræða
270 fm iðnaðarhús-
næði, stærð 10,8 mtr x

25 mtr, mikil lofthæð, 4x innkeyrsluh. -tvær á hvorum enda, og
hinsvegar 365 fm iðnaðarhúsnæði, endabil með 95 fm milli-
gólfi, innkeyrsluhurðir og gegnumkeyrsla.

Fiskeldisstöð í rekstri m/fasteignum.
Til sölu fiskeldisstöð
ásamt atvinnuhúsnæði
og kerjum, staðsett í
landi Saurbæjar í Hval-
firði. 2x 200 rm útikör
með ca. 500 fm gólfrad-
íus, 1x 80 rm útikar og 2x
60 rm útikör. 3ja ára líf-
massi nú. Áætlaður líf-
massi 2008 er um 100

tonn. Áætlaður lífmassi 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.

Súðarvogur 240 fm.
Til sölu sérlega vel stað-
sett og standsett at-
vinnuhúsnæði á 2 hæð-
um. 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. Eign-
in er sérlega vel við-
haldið.

Súðarvogur, 241 fm iðnaðarhúsnæði
Til sölu á eftirsóttum
stað 241 fm iðnaðarhús-
næði með 1x innkeyrslu-
hurð og gönguhurð.
Húsnæðið skiptist í góð-
an vinnusal með lofthæð
ca. 3,5 mtr, skrifstofur og
kaffistofa. Getur verið
laust fljótlega. Hringið
og fáið tíma til að
skoða.

Við Höfnina 79 fm + 248 fm.
Til sölu á glæsilegum
stað við Hafnargötu á
Stokkseyri tvær eignir.
Um er að ræða vinnu-
stofu 79,3 fm að grunn-
fleti auk óskráð milligólfs
undir kaffiaðstöðu með
glæsilegu útsýni yfir
höfnina. Búið er að yfir-
fara 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.

Tunguháls, 1070 fm til allt að 2770 fm.

Í einkasölu samtals 1070 fm iðnaðarhúsnæði í eftirsóttasta iðnað-
arhverfi Reykjavíkur. Með fylgir samþykktur byggingarréttur eign-
arhlutans fyrir samtals 1700 fm á tveimur hæðum. Samtals yrði
þá um að ræða 2770 fm heildarstærð þar sem grunnflötur húss-
ins yrði um 1560 fm og um 900 fm á 2. hæð. Góðar stórar inn-
keyrsluhurðir. Fallega innréttaðar skrifstofur, kaffistofa og eldhús
um 210 fm. EINSTAKT TÆKIFÆRI. Teikningar og nánari upp-
lýsingar á skrifstofu okkar.

Vesturhraun - Gbæ, 300 fm - 1.500 fm.

Til sölu nýtt glæsilegt stálgrindarhús. Húsið er að grunnfleti tæp-
ir 1.500 fm. Í boði eru minni stakar einingar allt frá  300 fm að
stærð. Stór 4855 fm og rúmgóð lóð með nægu útiplássi Vegg-
hæð er 7,4 mtr. og lofthæð 9 mtr. í mæni. Samtals eru 10 inn-
keyrsluhurðir á húsinu 3,5 mtr. háar, 8x hurðir á hlið og 2x á gafli.
Hægt er að skipta húsinu niður í smærri einingar og auka gólfflöt
með milligólfum sökum lofthæðar. Malbikuð lóð. Teikningar og
skilalýsing á skrifstofu okkar. TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR
STRAX!
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Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Óskar Mikaelsson,
ráðgjafi, atvinnuhúsnæði

og fyrirtæki
Valgeir Kristinsson,

Hrl., Lögg. faseignasali
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Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Einarshús - Eyrabakka.
Einstaklega sjarmerandi þrílyft einbýlishús með mikla
sögu. Húsið er allt endursmíðað og uppgert á gamlamá-
tann. Sjón er sögu ríkari. Verð 33,7 millj.

Hásteinsvegur - Stokkseyri.
Talsvert endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum með
bílskúr, alls 215 m2 á einstakri stórri sjávarlóð. Getur nýst í
tvennu lagi. Verð 28,5 millj.

Jórutún - Selfossi.
Mikið endurnýjuð einbýlishús í frábæru umhverfi með
glæsilegum garði. 2 stofur, 4-5 svefnherbergi, 2 baðher-
bergi. 100 fm verönd. Tilboð óskast.

Furuberg - Hafnafirði.
Stæðilegt einbýli innst í botnlanga með grónum garði í
Setberginu. 3-4 svefnh., góð stofa og eldhús. Frístandandi
bílskúr og hellulögð innkeyrsla. Verð 55 millj.

Starmói - Selfossi.
Vandað og vel skipulagt 173 m2 parhús. Stór stofa, gott
eldhús, sjónvarpshol og 3 svefnherbergi. Selst tilb. til
innréttinga eða eftir samkomulagi.

Álftarimi - Selfossi.
Snyrtilegt einbýlishús, 3 svefnherbergi, góð stofa og stór
bílskúr. Garðurinn er gróinn með stórri verönd.
Verð 28,5 millj.

Spennandi tækifæri.
Til sölu 213 m2 veitingahús í hjarta Helluþorps. Undanfarin 8 ár hefur verið starfræktur veitingastaður og bar sem
er í dag í fullum rekstri. Unnið er að framkv. við stækkun veitingastaðarins. Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga.

Kjarrhólar 13 og 15 Selfossi.
Einstaklega íburðamikið og vandað 178 m2 parhús.
Vandaðar innréttingar, gott skipulag, malbikuð innkeyrsla,
steypt verönd með potti, skilast fullbúið án gólfefna.

Skógarás - Reykjavík.
Góð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð með bílskúr. Nýtt
eldhús og tvö góð svefnherbergi. Eign á rólegum og barn-
vænum stað. Verð 22,9 millj.

Hafnargata - Stokkseyri.
Tvö skemmtileg iðnaðarhúsnæði í skemmtilegu umhverfi við höfnina og útsýni yfir sjóinn. Góður tæplega 250 m2
salur og 80 fm rými með millilofti þar sem búið er að innrétta íbúð. Eignir með mikla möguleika selst í einu eða tven-
nu lagi. Möguleiki á 100 % fjármögnun.
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STARFSMANNAMIÐLUN

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

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?
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STARFSMANNAMIÐLUN

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

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?
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AFMÆLI

Á föstudag og laugardag sýndu 
nemendur Kvikmyndaskóla Ís-
lands lokaverkefni sín í Bæjar-
bíói í Hafnarfirði og húsakynnum 
skólans að Lynghálsi: átta loka-
verkefni nemenda sem unnin voru 
undir stjórn Ágústs Guðmunds-
sonar og enn fleiri áfangaverkefni 
sem unnin voru undir handleiðslu 
Maríönnu Friðjónsdóttur, Við-
ars Víkingssonar, Þorgeirs Guð-
mundssonar og Hilmars Oddsson-
ar.

Gengið hefur verið frá samn-
ingi milli menntamálaráðuneyt-
is og Kvikmyndaskóla Íslands um 
formlega viðurkenningu á þrem-
ur nýjum sérsviðum. Skólinn mun 
því bjóða upp á nám í fjórum deild-
um nú í haust: Framleiðslu og leik-
stjórn; kvikmyndatöku, klippingu, 
hljóðvinnslu; handritagerð og kvik-
myndaleik, og þáttastjórnun. Hér er 
um að ræða tveggja ára námsbraut-
ir á framhaldsskólastigi. 

Útskrifaðir nemendur skól-
ans starfa bæði hjá kvikmynda-
fyrirtækjum og hjá sjónvarps-
stöðvum. Kvikmyndaskóli Íslands 
fagnar 15 ára afmæli á þessu ári. 
Skólinn byggir á reynslu og þekk-
ingu starfandi kvikmyndagerðar-
manna. Eitt megineinkenni skól-
ans er að þar kennir bransinn 
sjálfur til verka. Þannig verður 
til náið samband við framleiðslu-
fyrirtæki landsins. Með hinu nýja 
námsframboði opnast nýjar og 
spennandi námsleiðir fyrir nem-
endur. Inntökuviðtöl vegna náms 
á haustönn verða síðustu vikuna 
í maí. 

Nánari upplýsingar eru veitt-
ar í síma 8456807 eða á skrifstofu 
skólans í síma 5333309.

Útskrift 
Kvikmynda-
skólans

Blóðbankinn flutti starfsemi sína 
að Snorrabraut 60 helgina 4.-6. maí. 
Sigríður Ósk Lárusdóttir, hjúkr-
unardeildarstjóri Blóðbankans, 
segir flutningana hafa gengið vel. 
„Fyrstu tveir blóðgjafarnir komu 
í blóðflögugjöf í fyrradag. Í gær 
fóru síðan blóðgjafar að streyma til 
okkar og það er búið að vera nóg að 
gera í dag“. 

Blóðbankinn var stofnaður 1953 
og hefur frá upphafi verið starf-
ræktur í gamla blóðbankahúsinu 
á horni Barónsstígs og Eiríksgötu. 
Vaxandi starfsemi og auknar kröf-
ur um öryggi og gæði við blóðsöfn-
un, blóðhlutavinnslu og afgreiðslu 
blóðs hefur valdið því að starfsem-
in hefur sprengt af sér núverandi 

húsnæði. Stærstur hluti nýja hús-
næðisins að Snorrabraut 60 er nýtt-
ur af Blóðbankanum. Á annarri 
hæð hússins er móttaka fyrir blóð-
gjafa en á jarðhæð fer fram fram-
leiðsla blóðhluta, gæðaeftirlit og 
rannsóknir sem tengjast afgreiðslu 
og varðveislu blóðhlutabirgða.

Sigríður Ósk segir að gamla  hús-
næðið standi autt eins og er en það 
er fyrirhugað að taka það í gegn og 
útbúa rannsóknarstofur af ýmsum 
toga fyrir Landspítalann. Í frétta-
tilkynningu frá Blóðbankanum 
kemur auk þess fram að verið sé að 
stíga mikilvægt skref með því að 
mæta auknum kröfum í starfsemi 
Blóðbankans með flutningunum.

Fyrsti blóðgjafinn í nýju húsi
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Borgarstjóri Reykjavíkur, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, leiðir 
viðskiptasendinefndina í heimsókn sinni til Moskvuborgar.
Í ferðinni verður sérstök áhersla lögð á orkumál og hefur verið
boðað til viðskiptaþings um nýtingu endurnýjanlegrar orku
og viðskipti tengd því fimmtudaginn 5. júlí.

Nú þegar hafa leiðandi fyrirtæki staðfest þátttöku sína í sendi-
nefndinni. Fyrirtækjum í tengdum greinum er hér með boðin
þátttaka á þinginu og einnig aðstoð við skipulagningu funda
með rússneskum fyrirtækjum meðan á heimsókninni stendur.
Frestur til að skrá þátttöku í ferðina er til 15. maí.

Nánari upplýsingar veita
Þorleifur Þór Jónsson thorleifur@utflutningsrad.is
og Guðjón Svansson gudjon@utflutningsrad.is
eða í síma 511 4000.

Viðskiptasendinefnd til Moskvu
      orka í brennidepli

Útflutningsráð skipuleggur nú viðskipta-
sendinefnd til Moskvu dagana 4.- 6. júlí 2007.
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Frambjóðendurn-
ir hafa brosað til 
okkar úr öllum 
áttum undanfarn-
ar vikur. Stræt-
isvagnar, auglýs-
ingaskilti, hús-
þök og veggir hafa 
verið veggfóðraðir 

með andlitum frambjóðendanna. 
Sumir fengu góða kosningu. Aðrir 
hverfa af sjónarsviðinu um leið og 
auglýsingarnar eru teknar niður. 
Ég er fegin að kosningarnar eru 
búnar. Mér hefur þótt hálf óþægi-
legt að labba um bæinn með augu 
frambjóðendanna starandi á mig 
úr öllum áttum. Það hefur ekki 
verið hægt að opna blað eða sjón-
varp mánuðum saman fyrir æstu 

fólki í framboði  hrópandi „kjóstu 
mig, kjóstu mig,“ eins og krakkar 
í leikfimitíma. 
Nú eru kosningarnar búnar og 
auglýsingarnar hverfa hver á 
fætur annarri. Mér dauðbrá þegar 
ég fletti Fréttablaðinu í gær og sá 
eitthvað annað en Geir H. Haarde 
á síðu tvö. Nú er búið að kjósa og 
Geir hefur verið skipt út fyrir 
bílaauglýsingu.
Í stað lofræðu um forsætisráð-
herrann var komin lofræða um 
nýjan  Volkswagen Golf sem ku 
hafa svipaða eiginleika og ráð-
herrann: traustur, öruggur og 
sportlegur.
Bílaauglýsingar eru fyrir löngu 
hættar að snúast um eiginleika bif-
reiðanna. Nú til dags snýst allt um 

lífsstíl og stemningu. Ef þú kaup-
ir svona bíl verður líf þitt svona. 
Ef þú kaupir hinsegin bíl verður líf 
þitt öðruvísi.
Það er eins með frambjóðendurna. 
Við vitum í raun sáralítið um eig-
inleika fólksins sem við kusum en 
höfum hins vegar einhverja tilbúna 
hugmynd um það hvernig líf okkar 
verður komist það til valda. Okkur 
hefur verið sagt að Toyota sé tákn 
um gæði, Frjálslyndir segjast vera 
„flokkur sem þorir“, Peugeot er 
ljón á veginum og Vinstri græn 
boða „Allt annað líf“. Við vitum 
minna um fjölda hestafla, aksturs-
eiginleika og sparneytni og það á 
alveg eftir að koma í ljós hvort rík-
isstjórnin verður „ljón á veginum“ 
eða ljón í veginum. 



Allir geta verið hetjur
Á Íslandi eru um 9.000 reglulegir blóðgjafar. Við þurfum fleiri til að geta brugðist 
við blóðmissi t.d. vegna slysa eða skurðaðgerða. Við skorum á þig að koma og 
gefa blóð. Taktu með þér vin, vinnufélaga eða ættingja og gerðu heimsókn í 
Blóðbankann að fastri venju. Vissir þú að Íslendingar þurfa 70 blóðgjafir á dag?

Blóðbankinn hefur flutt í nýtt og glæsilegt húsnæði að Snorrabraut 60. Hægt er að gefa 
blóð í Blóðbankanum Snorrabraut 60, FSA á Akureyri og í Blóðbankabílnum. 
Sjá nánar á heimasíðu Blóðbankans www.blodbankinn.is.

Gríptu augnablikið og lifðu núna
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Fossinn í Bankastrætinu 
nýtur sín best í sól og smá 
golu. Margir hafa séð hann, 
einkum athugulir vegfar-
endur í Lækjargötu, þar 
sem hann glitrar í borg-
arlandslaginu og minnir 
okkur á náttúruna í stærra 
samhengi.

Höfundur fossins, arkitektinn 
Theresa Himmer, er nú í óða önn 
að smíða næsta foss sem settur 
verður upp á hönnunarsýningunni 
Magma/Kvika á Kjarvalsstöðum. 
Bankastrætisfossinn byrjaði með 
gömlu póstkorti en trónir nú, sex 
metra hár, á húsinu númer sex en 
hann er gerður úr plasti og rúm-
lega þrettán þúsund risa-pallí-
ettum. Fossinum var komið fyrir 
í tengslum við grasrótarhátíð-
ina Sequences á liðnum vetri og 
hefur staðið vel af sér veðraham 
og frosthörkur.

Magma/Kvika verður ein viða-
mesta sýning sem sett hefur verið 
upp á íslenskri samtímahönnun 
en hún verður opnuð 19. maí. Um 
sjötíu af fremstu og framsækn-
ustu hönnuðum Íslands taka þátt 
í sýningunni og verður fjölbreytt 
fræðslu- og kynningardagskrá í 
tengslum við hana. 

„Þegar mér bauðst að taka þátt 
í hönnunarsýningunni ákvað ég 
fljótlega að gera nýjan foss –
það gekk ekki að flytja þennan 
því hann var gerður fyrir þenn-
an vegg og ég vil því leyfa honum 
að vera þar svo lengi sem hann 
hefur leyfi til. Það er bara gaman 
að fá að gera nýjan,“ segir Ther-
esa. „Fyrir mig er þetta mjög 
áhugavert verkefni því þótt efnið 
sé það sama verður samhengið 
allt annað og því útkoman líka.“ 

Theresa er arkitekt og starfar 
hjá Studio Granda og hún hefur 
verið búsett hér á landi í tvö ár. 
„Sumir hafa kallað mig flótta-
mann ástarinnar,“ segir hún í 
gríni en útskýrir svo að hún hafi 
elt ástina hingað því að eiginmað-
ur hennar er íslenskur.

Theresa útskýrir að fyrri foss-
inn hafi verið byggður á mynd 
af Seljalandsfossi en nú sé henni 
hugsað til Goðafoss. Það sé einnig 
skemmtileg tilviljun að nú er ný-
lokið sýningu á Kjarvalsstöðum 
þar sem fjórir ólíkir myndlistar-
menn sýndu fossa sína.

Fleiri tengja pallíettur frekar 
við fegurðarsamkeppnir og risa-
stór auglýsingaskilti en mynd-
list eða náttúru. „Þessi verk fjalla 
svolítið um það, þetta er hráefni 

sem er óneitanlega tengt yfir-
borðsmennsku og tilbúningi; fyr-
irtækið sem framleiðir pallíett-
urnar selur mikið af þeim á alls 
kyns hátíðir og tískusýningar. 
Það sem heillar mig svo er þessi 
árekstur. Pallíetturnar eru pínu-
lítið smekklausar en þar sem 
verkið vísar til náttúrunnar og 
hreinleikans verða þær ljóðræn-
ar. Þetta eru tveir ólíkir heimar.“

Glansmynd fossins er um-
kringd annars konar list, áletr-
unum og veggjakorti en Theresa 
segir að þannig eigi það að vera 
– hann eigi að falla inn í borgar-
landslagið. Hún hefur ákveðnar 
skoðanir á list á opinberum vett-
vangi og útilistaverkum. „Opin-
ber list getur verið allt frá brons-
styttu af þjóðhetju á hestbaki yfir 
í graffití, götuleikhús og fleira. 
Mér finnst mjög mikilvægt að 
list fái að njóta sín opinberlega 
og sjálf kann ég best að meta 

það þegar hún  hefur skírskotun 
í  hversdagsleikann eða fær fólk 
til að sjá umhverfið í nýju ljósi,“ 
segir Theresa en í heimaborg 
hennar, Árósum, hafa útilista-
verk hreinlega valdið deilum. „Í 
Árósum virðast yfirvöld hafa þá 
skoðun að öll auð rými verði að 
fylla af hefðbundinni list sem er 
komin til að vera, en stundum á 
það alls ekki við því að opin rými 
bjóða upp á svo marga aðra mögu-
leika.“

Theresa segist vel geta hugs-
að sér að gera fleiri fossa fyrir 
landslagið á Íslandi en hyggur þó 
ekki á neina fjöldaframleiðslu. 
„Maður má ekki sjá þá of oft því 
að þá verður þetta bara leiðinleg 
endurtekning. Ég vil líka vinna 
með fleiri viðfangsefni og hrá-
efni. Það er ekkert gaman að vera 
alltaf bara „fossastelpan“,“ segir 
Theresa brosandi að lokum.

Kl. 20.00
Víkingur Heiðar Ólafsson 
heldur aukatónleika í Saln-
um í Kópavogi. 
Á efnisskránni eru verk eftir 
J.S. Bach og F. Chopin, auk 
hinnar stórbrotnu App-
assionata-sónötu eftir 
Beethoven. Þá frumflyt-
ur Víkingur píanósvítu 
eftir föður sinn Ólaf 
Óskar Axelsson. 

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

                    

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Borgarleikhúsið og Edda Björg-
vinsdóttir standa fyrir styrktar-
sýningu á leikritinu Alveg brillj-
ant skilnaður á miðvikudag 16. 
maí kl. 20.00 á Nýja sviði Borg-
arleikhússins og mun allur ágóði 
sýningarinnar renna til leikkon-
unnar Eddu Heiðrúnar Backman 
sem stríðir við alvarlegan sjúk-
dóm.

Einleikurinn Alveg brilljant 
skilnaður hefur verið fluttur yfir 
fimmtíu sinnum í Borgarleikhús-
inu. Texta hans vann Gísli Rúnar 
Jónsson og staðfærði en Þórhild-
ur Þorleifsdóttir leikstýrir. Edda 
Björgvinsdóttir flytur einleikinn. 
Aðstandendur styrktarsýningar-
innar vilja benda á að þeir sem 
vilja sýna samstöðu og samhjálp 
í verki og eiga ekki heimangengt  
geti greitt andvirði miða inn á sér-
stakan reikning sem stofnaður 
hefur verið til styrktar leikkon-
unni Eddu Heiðrúnu. Upplýsing-
ar fást í miðasölu Borgarleikhúss-
ins.

Edda fyr-
ir Eddu

Bókaðu bílinn um leið

þegar framvísað er brottfararspjaldi
frá Flugfélagi Íslands.
Innifalið:
100 km og
kaskó.

Bílaleigubíll
í heilan
sólarhring

frá2.499kr.

Flugfélag Íslands flýgur yfir 40 ferðir
í viku til Egilsstaða. Þú nýtur þess að
lesa dagblöðin, fá þér kaffi og súkkulaði 
og áður en þú veist af er lent á 
Egilsstöðum.

Ferðin tekur enga stund.
Taktu flugið.

Pantaðu í síma 570 3030

eða á www.flugfelag.is

TÍMINN FLÝGUR flugfelag.is
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* Flugvallarskattar innifaldir. Eingöngu bókanlegt á netinu. Takmarkaður sætafjöldi.

FRÁ

EGILSSTAÐIR *

Það var tilkomumikil sjón þegar götuleik-
húsið Royal de Luxe sprengdi höfuð ris-
ans mislynda í loft upp og risessan sigldi 
úr Reykjavíkurhöfn. Þá var létt yfir mann-
skapnum sem undanfarna þrjá mánuði 
hefur staðið fyrir franska vorinu á Ís-
landi.

Meðal kátustu gestanna um borð í varð-
skipinu Óðni á laugardaginn voru franski 
sendiherrann Nicole Michelangeli og Oli-
vier Poivre d’Arvor sem kom að skipulagn-
ingu menningarkynningarinnar Pourquoi 
Pas? fyrir hönd Cultures France, stofnun-
ar á vegum frönsku utanríkis- og menning-
armálaráðuneytanna.

Dagskráin var unnin í nánum tengsl-
um við íslensk stjórnvöld en hátíðin er sú 
fyrsta sinnar tegundar hér á landi. Tildrög 
hennar má rekja til samkomulags franskra 
og íslenskra stjórnvalda frá árinu 2001.

„Þegar við fórum af stað byrjuðum við 

á nafninu, „Pourquoi Pas?“ sem þýðir „hví 
ekki?“. Í dag getum við fullyrt að spurn-
ingin var góð og að svarið sé fólgið í því 
að við deilum svo mörgu, þessar tvær þjóð-
ir eiga margt sameiginlegt. Þrátt fyrir að 
vera fjarlæg á landakortinu deilum við 
reynslu, ástríðu fyrir menningu, listum og 
sköpun,“ útskýrir Olivier. 

Aðsóknin að yfir sextíu viðburðum há-
tíðarinnar var afbragðsgóð að sögn skipu-
leggjendanna en um hundrað þúsund gest-
ir sóttu hátíðina, sem verður ekki síst 
minnst fyrir uppákomuna í gær þegar þús-
undir manna sáu sjónarspil ofvöxnu feðg-
inanna í miðbænum. Olivier kveðst stoltur 
og hamingjusamur yfir því að hafa verið 
þátttakandi í verkefninu sem hefur áork-
að miklu. „Nú eigum við nýja vini á Íslandi 
en það er mikilvægt að skipuleggja næstu 
skref,“ segir hann.

Nicole tekur undir mikilvægi þess að 

byggja á þeim fjölþættu tengslum sem 
nú hafa skapast milli Íslands og Frakk-
lands. „Þessi hátíð snerist um skemmtun-
ina en framtíðarmarkmið hennar er einnig 
að efla samskiptin og brúa bilið milli land-
anna, við viljum að Íslendingar finni fyrir 
meiri tengslum við Frakkland, við franska 
tungu og menningu.“ Hún bætir við að að-
standendurnir séu afar glaðir með fram-
kvæmdina og aðsóknina. „Nú vinnum við 
að framhaldinu,“ segir hún. „Nú er fleira 
sem sameinar okkur, ef við viljum það,“ 
bætir Olivier við að lokum.

Bjartsýn á franskt/íslenskt framhald



Britney, Paris og Lindsay mega fara að 
hvíla sig að mati bandarísku þjóðarinnar. 
Í nýrri könnun komast þær allar á lista 
yfir þær stjörnur sem fjölmiðlar ytra 
veita of mikla, og óverðskuldaða, athygli.

Það er fyrirtækið E-Poll Marketing sem hefur 
tekið saman listann, sem er byggður á viðamikilli 
skoðanakönnun. Það þarf vart að undrast að popp-
prinsessan Britney Spears trónar á toppnum, en 
72 prósent svarenda töldu hana hafa hlotið allt of 
mikla fjölmiðlaathygli miðað við afrek. Enda getur 
klipping, þó um snoðun sé að ræða, hárkollu- og 
brjóstahaldaraval varla talist til mikilla afreka. 
Fyrrverandi eiginmaður Spears kemur sterkur inn 
í þriðja sætið, en á milli þeirra hjúa er hin marg-

umrædda Paris Hilton, sem 68 prósent telja 
hljóta of mikla fjölmiðlaathygli.

Tom Cruise fylgir fast á hæla Federline, en 
nýjar fréttir og bölspár af hjónabandi hans 
og Katie Holmes virðast berast á fimm mín-
útna fresti. 48 prósent svarenda töldu Linds-
ay Lohan fá allt of mikla umfjöllun í banda-
rískum fjölmiðlum, en stúlkan sú á heiður-
inn af hverri fyrirsögninni á fætur annarri. 
Nicole Richie toppar Lohan þó með fjögurra 
prósenta mun.

Lestina á topp-tíu listanum reka hinn 
merkilegi Michael Jackson, Donald Trump 
hinn hárprúði, ruðningsstjarnan Terrell 
Owens og Howard K. Stern, syrgjandi ást-
maður Önnu Nicole Smith. 

Skattskrár
vegna álagningar 2006

sem og virðisaukaskattsskrár vegna tekjuársins 2005
verða lagðar fram í öllum skattumdæmum

mánudaginn 14. maí 2007.

Framlagning skattskráa er samkvæmt ákvæðum
2. mgr. 98. gr. laga nr. 90/2003 og 46.gr laga nr. 50/1988.

Skrárnar liggja frammi hjá skattstjórum í hverju umdæmi,
hjá umboðsmönnum skattstjóra eða á sérstaklega auglýstum stöðum

í hverju skattumdæmi dagana 14. maí til 29. maí 2007
að báðum dögum meðtöldum.

14. maí 2007

Skattstjórinn í Reykjavík, Gestur Steinþórsson.
Skattstjórinn í Vesturlandsumdæmi, Stefán Skjaldarson.
Skattstjórinn í Vestfjarðaumdæmi, Guðrún Björg Bragadóttir.
Skattstjórinn í Norðurlandsumdæmi vestra, Bogi Sigurbjörnsson.
Skattstjórinn í Norðurlandsumdæmi eystra, Gunnar Karlsson.
Skattstjórinn í Austurlandsumdæmi, Karl S. Lauritzson.
Skattstjórinn í Suðurlandsumdæmi, Hreinn Sveinsson.
Skattstjórinn í Vestmannaeyjum, Ingi Tómas Björnsson.
Skattstjórinn í Reykjanesumdæmi, Sigmundur Stefánsson.

Star Wars og Dirty Dancing eru 
þær myndir sem fólk hefur mest 
gaman af að horfa á aftur og aftur. 
Þetta kemur fram í niðurstöðum 
könnunar á vegum bresku sjón-
varpsstöðvarinnar Sky.

Gerðir voru aðskildir listar fyrir 
karla og konur og voru karlarnir 
hrifnastir af Star Wars-trílógíunni. 
Komst hún jafnframt í annað sætið 
hjá konunum á eftir Dirty Danc-
ing. Sagðist helmingur aðspurðra 
hafa horft á Star Wars oftar en tut-
tugu sinnum. Karlar sögðust einn-
ig hafa horft oft á The Godfath-
er, Alien, Die Hard og Terminator 
2 á meðan konurnar völdu It´s A 
Wonderful Life og The Matrix.

Aðrar myndir sem komust á 
topp tíu listann hjá báðum kynjum 
voru The Terminator, Jaws og The 
Lord of the Rings-trílógían. Karl-

menn voru almennt séð hrifnari 
af fantasíum og spennumyndum 
en meira var um söngvamyndir og 
rómantískar hjá konunum. 

Horfa á Star Wars 
og Dirty Dancing

Orlando Bloom leitar logandi ljósi 
að kærustu á internetinu. Á síð-
unni Facebook.com er Orlando 
skráður undir nafni vinar síns, og 
notar jafnframt mynd af honum. 
„Stundum er erfitt að vita hvort að 
stelpunum líst vel á mig eða gæj-
ann sem þær sáu í „Pirates of the 
Caribbean.“ Svona get ég kynnst 
þeim í dulargervi,“ segir leikarinn 
um athæfið. 

Bloom er kominn í fjölskyldugír-
inn og vill gjarnan hitta drauma-
stúlkuna sína sem fyrst. „Mig 
langar í alvöru fjölskyldulíf, með 
konu og börnum,“ segir hann. „Líf 
mitt hefur verið skrítið á margan 
hátt, og núna langar mig að geta 
deilt því með einhverjum.“

Leitar að 
kærustu



Netreikningur Sparisjóðsins
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Nýr hávaxtareikningur í Heimabankanum – stighækkandi vextir eftir innstæðu 

Netreikningur Sparisjóðsins er óverðtryggður og óbundinn hávaxtareikningur. Þú 

stofnar Netreikning Sparisjóðsins á www.spar.is. Reikningurinn ber stighækkandi

vexti, því hærri innstæða þeim mun hærri vextir skv. vaxtatöflunni* hér að ofan. Þú

hefur aðgang að Netreikningnum allan sólarhringinn í gegnum Heimabanka Spari- 

sjóðsins. Vextir eru færðir inn í árslok.

Enginn binditími
Binditími er enginn og þú getur tekið út hvenær sem þér hentar.

Enginn kostnaður og engin úttektarþóknun
Netreikningur er alltaf laus til útborgunar án úttektarþóknunar í 
Heimabanka Sparisjóðsins.

Engin lágmarksinnborgun
Ekki þarf að leggja inn tiltekna lágmarksfjárhæð til að fá háa vexti.

Fjárhæð

0– 1.999.999

2.000.000– 9.999.999

10.000.000–29.999.999

30.000.000–59.999.999

60.000.000+

Vextir

12,50%

12,85%

13,30%

 13,70%

14,60%

1. þrep

2. þrep

3. þrep

4. þrep

5. þrep

*vextirnir eru miðaðir við vaxtatöflu 21. 4. 2007 
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Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

B.I. 10 ÁRA
B.I. 14 ÁRA

B.I. 10 ÁRA

B.I. 14 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 18 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I.   7 ÁRA

B.I. 10 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

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

Með Samaire Armstrong úr O.C.

IT´S A BOY GIRL THING kl. 8 - 10
SPIDERMAN 3 kl. 5.20 - 8 - 10.40
NEXT kl. 6

IT´S A BOY GIRL THING  kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 5 - 8 - 11
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS       kl. 5 - 8 - 10.50
NEXT           kl. 5.45
PATHFINDER kl. 8 - 10.15
HILLS HAVE EYES 2 kl. 10.30
PERFECT STRANGER      kl. 5.30 - 8
TMNT   kl. 3.40
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 3.45

IT´S A BOY GIRL THING       kl. 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3     kl. 5.30 - 8.30 - 10.20
PATHFINDER     kl. 8
INLAND EMPIRE     kl. 5.45 - 9
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 6

Þriðja plata þeirra Coco og Rosie 
(Bianca og Sierra Cassady) er 
þeirra fyrsta sem tekin er upp í 
hljóðveri. Skemmtilegast við þá 
staðreynd er án efa að platan var 
tekin upp af Valgeiri Sigurðssyni í 
Gróðurhúsinu í Breiðholtinu. Seint 
verður hins vegar sagt að andi 
Breiðholtsins svífi yfir vötnum á 
plötunni, það er þá allavega annar 
andi en ég hef hingað til kynnst í 
Breiðholtinu.

Nei, hér er svo sannarlega eng-
inn Breiðholtsúthverfahljómur 
heldur vel krúttlegur, artí-fartí, 
indí-hljómur. Í eyrum margra 
þættu þessi lýsingarorð merki 
um leiðindi, klisjur og yfirborðs-
kennd. En sú er sannarlega ekki 
raunin þegar CocoRosie á í hlut. 
Tónlist systranna er einlæg og 
frábrugðið flest öllu sem heyrist í 
dag. Sveitin á reyndar til að detta 
í óþarfa tilgerð en þegar upp er 
staðið er tónlist CocoRosie spenn-
andi, áhættusöm og krefjandi.

Á þessari þriðju plötu sinni 
halda Cassady-systur áfram að 
þroskast og dafna sem lagasmið-
ir en halda ennþá í ýmsar flétt-
ur sem hafa einkennt þeirra fyrri 

verk. Platan hefur líka þann mikla 
plús að hún er langheilsteyptasta 
verk CocoRosie til þessa, veiku 
punktarnir mun færri en áður og 
hljómurinn samrýmdur.

Í raun er fátt út á plötuna að 
setja. CocoRosie er einfaldlega 
að halda sínu striki og þess vegna 
viðbúið að þeim sem á annað borð 
líkar vel við CocoRosie geri það 
áfram. Eins með þá sem þykir 
sveitin ekki svo skemmtileg. 
Reyndar gætu lög á borð við Rain-
bow Warriors, Japan og Werewolf, 
bestu lög plötunnar, sannfært efa-
semdamenn. Japan er til dæmis 
eitt besta lag sem CocoRosie hefur 
sent frá sér, týpískt sumarlag með 
karabísku ívafi. Textinn er samt 
nokkuð kaldhæðnislegur eins og 
á reyndar við um mörg önnur lög 
sveitarinnar. 

CocoRosie tekst á þessari plötu 
að halda manni við efnið og sýnir 
jafnvel á sér nýjar hliðar. Syst-
urnar þurfa hins vegar að fara 
að vara sig ef maður á ekki að fá 
leið á þeim. Þær sleppa hins vegar 
fyrir horn að þessu sinni og reynd-
ar vel það, bæta jafnvel um betur.

Veiku punktunum fækkað

THE CONDEMNED   kl. 5.30 - 8 - 10.30 
THE LIVES OF OTHERS   kl. 5.30 - 8 - 10.30 
NEXT kl. 8 - 10 
MÝRIN 2 FYRIR 1  kl. 5.40 - 8 
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1  kl. 5.50
HOT FUZZ   kl. 10.10 

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

SÍMI 530 1919HAGATORG www.haskolabio.is

TÍU MUNU BERJAST, NÍU MUNU DEYJA, ÞÚ FÆRÐ AÐ HORFA

SVAKALEG
HASARMYND MEÐ 
TÖFFARANUM
VINNIE JONES.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Ástralski leikarinn Mel 
Gibson virðist óðum vera að 
ná sér eftir erfitt tímabil og 
dómari í máli hans lýsti yfir 
ánægju með þróun mála.

Gibson var handtekin fyrir rétt 
tæpu ári en hann var þá grunað-
ur um að vera ölvaður undir stýri. 
Þegar lögreglumaður nálgað-
ist hann lét Gibson fúkyrði fjúka 
yfir gyðinga og náðust ummælin á 
myndband. Þetta vakti mikla reiði 
meðal áhrifamanna í Hollywood 
enda gyðingar valdamikill hópur 
í kvikmyndaborginni. Leikarinn 
baðst afsökunar og lýsti því yfir 
að hann hefði ekkert á móti gyð-
ingum. „Þetta var áfengið að tala, 
ekki ég,“ sagði Gibson þá.

Leikarinn var dæmdur í þriggja 
ára skilorðsbundið fangelsi, gert 
að fara í áfengismeðferð og borga 
sekt. Farið var yfir stöðu mála ný-
verið fyrir dómi í Kaliforníu og 
sagði dómarinn Lawrence Mira að 
hún hefði mikla trú á meðferðinni 
og að greinilegt væri að Gibson 
legði sitt af mörkum til að ná bata. 
Gibson var ekki viðstaddur yfir-
ferðina yfir málið en lögfræðing-
ur hans, Blair Berk, sýndi fram á 
að Gibson væri allur af vilja gerð-
ur og hefði varla sleppt úr fundi í 

meðferð sinni.
Dómarinn Mira taldi þrátt 

fyrir allt að nauðsynlegt væri að 
Gibson myndi láta sjá sig næst. 
„Þannig að við séum öll á sama 
máli,“ sagði Mira. Talsmaður leik-

arans, Alan Nierob, lýsti því síðan 
yfir við AP-fréttastofuna að skjól-
stæðingi hans liði vel og að allt 
gengi samkvæmt áætlun. „Hann 
leggur mjög hart að sér,“ sagði 
Nierob.



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

FRÁ FRAMLEIÐANDA 
ATRIX, DIE HARD OG 

Stærsta
orrustan
er innri 
baráttan

ALDREI HAFA TVEIR KARLMENN DANSAÐ JAFN VEL SAMAN!

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

hraðskreiðir bílar, súpermódel og partý... 
þarf ekki eitthvað meira til að sanna að þú sért frábær leikmaður?

HILARY SWANK STÓRSTJÖRNUR ÚR REAL MADRID... 

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL-3D
DIGITAL

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

NEXT kl. 8 Leyfð

GOAL 2 kl  8 -10 B.i. 7

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

GOAL 2 kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.7

THE REAPING kl. 8:10 - 10:20 B.i.16

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

ROBINSON FJ... M/- ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

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

BREACH kl. 8 B.i.12

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 Leyfð

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

WILD HOGS kl. 8 b.i 7

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

THE REAPING kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.16

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

SPIDER MAN 3 VIP kl. 6 - 9 

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

SHOOTER kl. 10:30 B.i.16 www.SAMbio.is

Ástralska söngkonan Kylie 
Minogue á undir högg að 
sækja í fjölmiðlum um 
þessar mundir en hún er 
sökuð um að hafa komist 
upp á milli leikstjórans Al-
exanders Dahm og eigin-
konu hans, Lauru.

Fjölmiðlar birtu fyrir skömmu 
myndir af Kylie og Alexander í 
fríi í Chile þar sem þau léku við 
hvern sinn fingur. Í ljós kom hins 
vegar að Alexander þessi á von á 
barni með eiginkonu sinni, Lauru, 
eftir aðeins tvo mánuði og söng-
konan smávaxna var ekki lengi að 
fá á baukinn fyrir að hafa táldreg-
ið giftan mann. Alexander sver 
hins vegar af sér allar sakir og 
segir að aðeins hafi verið um við-
skiptaferð að ræða.

News of the World birti á 
sunnudaginn viðtal við Lauru 
þar sem hún beið í öngum 
sínum eftir manni 
sínum. „Ég hef 
enga ástæðu 
til ann-

ars en að trúa manninum mínum 
og segi þess vegna að hann á ekki 
ástarsambandi við Kylie,“ sagði 
Laura í símaviðtali við blaðið frá 
Mexikó-borg. „En þetta hefur hins 
vegar verið versta vika lífs míns 
og þegar ég á að vera njóta síðustu 
daganna áður en barnið fæðist þá 
er maðurinn minn sakaður um 
að sofa hjá einni stærstu stjörnu 
heims,“ bætti Laura við en þau 
hjónin eiga fyrir þriggja ára gaml-
an son. „Hann er búinn grátbiðja 
mig um að trúa ekki neinu sem 
skrifað er og segir ekkert vera í 
gangi milli hans og Kylie. Ég hef 
engan annan möguleika en að taka 
orð hans trúanleg,“ segir Laura.

Kylie er nýhætt með franska 
leikaranum Oliver Mart-
inez og þá, eins og nú, 
neitaði hún að framhjá-
hald hefði verið orsök-

in. „Þau eru að vinna 
saman að verkefni en ég skal vera 
sú fyrsta til að viðurkenna að þessi 
orðrómur hefur virkilega tekið á,“ 
lýsir Laura yfir. „Það sem angr-
ar mig samt mest er að útskýra 
fyrir bæði fjölskyldu og vinum 
að ekkert sé í gangi og mér þykir 
miður að Kylie skuli fá á sig þenn-
an stimpil.“

Söng-og leikkonan Jennifer Lopez 
hefur hert alla öryggisgæslu í 
kringum sig eftir að henni bár-
ust morðhótanir. Er talið að þær 
megi reki til dýraverndunarsinna 
en Lopez þykir fátt jafn notalegt 
og að klæðast loðfeldi. „Jen er 
dauðskelfd,“ sagði heimildarmað-
ur News of the World sem greindi 
frá þessu á sunnudaginn. „Sá sem 
hefur hótað henni lífláti krefst 
þess að hún hætti að ganga um í 
klæðum úr dýraskinni,“ bætir 
heimildarmaðurinn við. „Og bréf-
in voru send beint heim til hennar 
til að hræða hana enn meira.“

Samkvæmt blaðinu mun eig-
inmaður Jennifer Lopez, Marc 
Anthony, hafa aukið allt örygg-
iseftirlit og er Jennifer nú gætt 

allan sólarhringinn. Lopez hefur 
margoft verið gagnrýnd fyrir loð-
feldanotkun sína af PETA. Sam-
tökin tóku sig meðal annars til og 
mótmæltu við frumsýningu kvik-
myndar leikkonunnar, Monster in 
Law, enda telja þeir Lopez vera 
ábyrga fyrir því að loðfeldir og 
fatnaður úr skinni séu að verða 
vinsælir að nýju í Bandaríkjunum. 
Aðrar stjörnur sem hafa fengið á 
baukinn hjá PETA fyrir að klæð-
ast slíkum fatnaði eru meðal ann-
arra Beyonce, Kate Moss og Keira 
Knightley.

Lopez hótað fyrir loðfeldi

Platan Fnykur með Stórsveit Sam-
úels Jóns Samúelssonar kemur út á 
föstudag á vegum SJS Musik. Sama 
dag heldur Stórsveitin útgáfutón-
leika á tónlistarhátíðinni Vorblóti.

Tónlistin er öll eftir Samúel, sem 
hlaut starfslaun listamanna til að 
semja tónlistardagskrá fyrir Stór-

sveit. „Þetta er fönkskotin big-band 
músík,“ segir Samúel um plötuna. 
Hann segir það hafa verið virki-
lega gaman að vinna hana. „Þetta 
heppnaðist vel og ég er rosalega 
ánægður með útkomuna, enda var 
æðislegur hópur með mér í þessu.“

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



Ömurlegt að skilja strákana eftir í skítnum

 Nýliðar HK fengu sitt 
fyrsta stig í efstu deild Íslands-
mótsins í knattspyrnu í gær eftir 
litlaust jafntefli við Víkinga á úti-
velli. Gestirnir voru sprækari í 
fyrri hálfleik en Víkingar voru lík-
legri til að ná sigurmarkinu undir 
lok síðari hálfleiks.

Leikurinn byrjaði þokkalega 
og voru það gestirnir sem voru 
sprækari. Þeir fengu tvö ágæt 
færi snemma leiks en Bjarni Þórð-
ur Halldórsson var vel á verði. 
Besta færið í fyrri hálfleik kom þó 
á 21. mínútu er Oliver Jäger átti 
skalla í slá eftir frábæra fyrirgjöf 
Kristjáns Ara Halldórssonar. 

Leikaðferð HK gekk út á að 
verjast aftarlega á vellinum en 
beita svo skyndisóknum. Svo sem 
skynsamleg aðferð á útivelli sem 
gekk ágætlega upp. HK-ingar 
voru fljótir að refsa fyrir mistök 
í sóknarleik Víkinga sem máttu 
þakka fyrir að hafa haldið hreinu 
í fyrri hálfleik.

Frammistaða liðanna í síðari 
hálfleik voru gríðarleg vonbrigði. 
Það var ekki fyrr en undir lok 

leiksins að varamaðurinn Björn 
Viðar Ásbjörnsson fékk gullið 
tækifæri til að skora sigurmark-
ið. Hann fékk boltann á fjærstöng-
inni, einn og óvaldaður, en hitti 

boltann illa og Gunnleifur greip 
inn í. Björn Viðar náði öðru skoti 
að marki skömmu síðar en boltinn 
fór framhjá.

Ólafur Júlíusson, varamaður 
HK, hafði besta færi sinna manna 
undir lokin er hann átti skalla að 
marki eftir hornspyrnu.

Ásgrímur Albertsson, varnar-
maður HK, átti engar skýringar á 
því af hverju hans menn voru svo 
daufir í síðari hálfleik. 

„Nei, leikurinn þróaðist bara 
þannig. Ég var ánægður með 
okkar leik, skipulagið á okkar leik 
var gott og við vörðumst vel. Við 
gáfum kannski eftir undir lokin en 
í heildina fannst mér við hættu-
legri.“

Hann var þó ánægður með stig-
ið í frumraun HK. „Við hefðum 
viljað vinna en sættum okkur við 
þetta.“

Af frammistöðu liðanna að 
dæma er ljóst að þau munu eiga í 
vandræðum í sumar. Liðin skorti 
allt frumkvæði og leikmönnum 
tókst afar sjaldan að gera sér mat 
úr sóknum sínum. 

Engin skrautsýning í Víkinni

 Nýliðinn Lewis Hamilt-
on er kominn með tveggja stiga 
forustu í keppni ökumanna í For-
múlu eitt eftir spænska kapp-
aksturinn í gær.  Felipe Massa 
hjá Ferrari vann öruggan sigur 
í Katalóníukappakstrinum en 
Lewis Hamilton náði öðru sætinu 
á undan félaga sínum hjá McLar-
en, heimsmeistaranum Fern-
ando Alonso.  Hamilton er nú með 
tveggja stiga forustu á Alonso 
en Massa er síðan þriðji aðeins 
stigi á eftir. Massa hefur nú unnið 
tvær keppnir í röð. 

Massa vann en 
Lewis er efstur

 Árbæingar voru brosmild-
ir á Kópavogsvelli í gærkvöld. 
Það ekki að ástæðulausu þar sem 
þeir nældu í þrjú mikilvæg stig 
gegn Blikum þrátt fyrir að geta 
lítið í leiknum og skapa sér sama 
og ekki neitt. Blikar voru manni 
færri lungann úr leiknum en voru 
samt betri en Fylkismenn sem 
vörðust vel.

Fyrri hálfleikur var tilþrifalít-
ill en þó var hart tekist á og ekki 
gefin tomma eftir. Blikar byrjuðu 
leikinn mikið mun betur og náðu 
yfirráðum á miðjunni þar sem 
miðjupar Fylkis  Valur Fannar og 
Mads – voru arfaslakir. 

Vörn Fylkis var ekki mikið betri 
en mikill vandræðagangur var á 
varnarlínu Fylkis og til að bæta 
gráu ofan á svart var Fjalar í 
tómu tjóni fyrir aftan og hélt varla 
einum bolta. Það átti eftir að lag-
ast mikið.

Blikum tókst ekki að nýta sér 
yfirburði sína og gátu sjálfum sér 
um kennt að leiða ekki í hálfleik. 
Blikar voru meira að segja betri 
eftir að þeir misstu Prince af velli 
fyrir atvik sem gerðist fjarri bolta 
og undirritaður sá ekki. Hann er 
talinn hafa gefið olnbogaskot.

Blikar voru áfram betri í upp-
hafi síðari hálfleiks. Þeir sóttu 
hart að marki Fylkis á 55.mín-
útu, voru nærri því að skora en þá 
brunuðu Fylkismenn upp í hraða-
upphlaup. Christiansen hristi af 
sér varnarmann, hljóp framhjá 
Hjörvari markverði og skoraði í 
tómt markið. 0-1 fyrir Fylki.

Blikar héldu áfram að stýra 
umferðinni eftir markið en gekk 
bölvanlegaa að skapa sér opin 
marktækifæri. Það var ekki fyrr 

en Gunnar Örn Jónsson kom af 
bekknum um miðjan hálfleik sem 
eitthvað púður kom í sóknirnar. 

Fylkismenn fögnuðu að vonum 
vel í lokin en þeir verða að bæta 
leik sinn mikið ætli þeir sér að 
gera einhverja hluti. Þeir fá tæp-
lega fleiri gefins stig. Blikar geta 
borið höfuðið hátt, voru fínir í 
vörn, þéttir á miðju en vantaði 
kraft á seinasta þriðjungi vallar-
ins og ekki nema von þar sem þeir 
voru manni færri.

„Ég er drullusvekktur með úr-
slitin en ánægður með spila-
mennskuna. Við vorum manni 
færri lengi í leiknum og það sást 
ekki. Þetta var meira en meðalgóð-
ur leikur hjá okkur,“ sagði Ólafur 
Kristjánsson, þjálfari Breiðabliks. 
„Við sköpuðum ekkert minna en 

Fylkir og áttum að klára okkar 
færi betur. Það var meira að gera 
hjá Fjalari en Hjörvari. Við áttum 
meira skilið í þessum leik en svona 
er þetta stundum.“

Leifur Garðarsson, þjálfari 
Fylkis, var himinlifandi. „Við 
komum hér í fyrra, yfirspiluðum 
Breiðablik en fengum núll stig. 
Þess vegna er ég himinlifandi með 
úrslitin hér í dag. Þetta var svona 
„play ugly and win“,“ sagði Leif-
ur léttur.

„Mér fannst við ekki rétt 
stemmdir í byrjun og menn eitt-
hvað stressaðir. Við vorum í vand-
ræðum með að spila boltanum í 
þessum leik og þetta gekk erfiðar 
en við ætluðum okkur. Við tökum 
samt stigin fegins hendi.“

Fylkir fór með þrjú stig úr Kópavoginum eftir 0-1 sigur á Blikum í gær. Blikar 
voru mun betri en Fylkir gerði það eina sem Blikum tókst ekki – að skora.

 Lokeren, lið Rúnars 
Kristinssonar, tryggði sér áfram-
haldandi veru í belgísku úrvals-
deildinni í knattspyrnu með því 
að ná 1-1 jafntefli við Zulte-War-
egem á útivelli um helgina.

Rúnar var í leikbanni í leiknum 
en leikur kveðjuleik sinn á heima-
velli um næstu helgi þegar Lo-
keren tekur á móti botnliði Lier-
se SK. 

Rúnar gaf það út á dögunum að 
ef Lokeren slippi við umspilið þá 
myndi hann kom heim strax eftir 
lokaleikinn og byrja að æfa og 
spila með KR í Landsbankadeild-
inni.

Lokeren öruggt 
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1. deild karla

2. deild karla

Enska úrvalsdeildin

 Fyrsta mark Óðins Árna-
sonar í hans 85. leik í efstu deild 
tryggði Fram eitt stig á móti Val í 
fyrsta leik liðanna í Landsbanka-
deild karla í gær. 

Óðinn, sem spilar stöðu hægri 
bakvarðar, brá sér fram í auka-
spyrnu mínútu fyrir leikslok og 
var réttur maður á réttum stað. 
Valsmenn, sem voru með frum-
kvæðið í leiknum, tókst ekki að 
bæta við sínu öðru marki eftir að 
Helgi Sigurðsson kom þeim í 1-0 á 
15. mínútu og þurftu því að horfa 
á eftir stigunum í lokin. 

„Ég náði ekki einu sinni að skora 
fyrir Þór í 1. deildinni. Ég skoraði 
eitt í 2. deildinni en það var orðið 
mjög langt síðan. Það er gott start 
hjá manni í Fram,“ sagði hetja 
Framara, Óðinn Árnason, eftir 
leikinn.

„Það var byrjendabragur á 
þessu hjá báðum liðum og það var 
ekki mikið verið að spila boltan-
um með jörðinni og þetta snerist 
meira um kýlingar og hlaup. Það 
voru allir liggjandi í vellinum með 
krampa í seinni hálfleiks. Ég var 
meira að segja búinn að kalla á Óla 
og segja að ég væri kominn með 
krampa líka en harkaði af mér 
sem betur fer,“ bætti Óðinn við 
en hann var ánægður með upp-
skeruna.

„Það er mikilvægt að við náum 
að sýna andlegan styrk í fyrsta 
leik. Við erum undir megnið af 
leiknum á móti liði sem allir kalla 
meistarakandidata en við sýnum 
að við erum með öflugt lið og þó að 
við hittum ekki á okkar besta leik 
þá gefumst við ekki upp á móti 
neinum. Það mega allir búast við 
hörkuleik þegar þeir spila á móti 
okkur,” sagði Óðinn að lokum.

Það stefndi lengi vel í að örlögin 
sæju til þess að Helgi Sigurðsson 
skoraði sigurmarkið á móti sínum 
gömlu félögum. Markið skoraði 
Helgi á laglegan hátt eftir að hafa 
fengið góða sendingu frá Pálma 
Rafni Pálmasyni. Helgi fékk 
reyndar sams konar færi í seinni 
hálfleik en þá náði Hannes Þór 
Halldórsson, markvörður Fram að 
bjarga á laglegan hátt. Helgi var 
besti maður Vals ásamt Baldri Að-
alsteinssyni en þeir áttu saman 10 
af 19 markskotum Valsliðsins.

Hjálmar Þórarinsson lífgaði 
mikið upp á sóknarleik Framara 
þegar hann kom inn á og fiskaði 
einmitt aukaspyrnuna sem jöfn-
unarmarkið kom upp úr.

„Það er alltaf ömurlegt að sjá 
á eftir sigri í lokin en það er hætt 
við þessu þegar forustan er ekki 
meira en eitt mark. Það er langt 
síðan að maður hefur skorað og 
það ætlar að ganga hægt hjá mér 
að brjóta ísinn,“ sagði Valsmaður-
inn Baldur Aðalsteinsson sem átti 
þrumuskot í slána fimm mínútum 
fyrir leikslok en mark þar hefði 
væntanlega gulltryggt sigur Vals. 

„Við vorum samt ekki komnir 
með neitt á meðan leikurinn er enn 
í gangi. Eitt stig er eitt stig og við 
þiggjum það. Það er gott að vera 
komnir með stig á töfluna því það 
er oft erfiðast að ná í fyrstu stig-
in,“ bætti Baldur við. Hann gerði 
sér grein fyrir því að leikurinn 
var ekki áhorfendavænn. 

„Þetta var barningsleikur og ör-
ugglega ekki mikið fyrir augað. 
Við erum með hörku fótbolta-
lið en náðum ekki að sýna okkar 
bestu hliðar í dag. Það kemur 
bara í næsta leik,” sagði Baldur að 
lokum.

Fyrsta mark Óðins Árnasonar í efstu deild í hans fyrsta leik með Fram tryggði 
Safamýrarliðinu 1-1 jafntefli gegn Val á Laugardalsvellinum í gær og sá til þess 
að Helgi Sigurðsson tryggði ekki Val sigur gegn sínum gömlu félögum.

 West Ham kórónaði frá-
bæran endasprett sinn í ensku 
úrvalsdeildinni með því að vinna 
1-0 sigur á Englandsmeisturum 
Manchester United á Old Traff-
ord.

Það var að sjálfsögðu Argent-
ínumaðurinn Carlos Tevez sem 
skoraði sigurmarkið og fyrir vikið 
fékk Sheffield United á óhagstæð-
ari markatölu en Wigan. Tevez 
skoraði 7 mörk fyrir Lundúnaliðið 
og öll komu þau í tíu síðustu leikj-
unum.

„Það er frábært að koma og 
vinna Manchester United á Old 
Trafford, sama hverjar kringum-
stæðurnar eru. Ég vona að hvorki 
ég né West Ham fari í gegnum 
svona tímabil aftur,“ sagði Alan 
Curbishley, stjóri West Ham eftir 
sigurinn.

West Ham vann fjóra síðustu 
leiki sína og fékk alls 21 stig af 27 
stigum mögulegum út úr níu síð-
ustu leikjum sínum. Manchest-
er United lét tapið ekki spilla 
fyrir sigurhátíðinni og þeir Gary 
Neville og Ryan Giggs lyftu Eng-
landsbikarnum í sameiningu.

Wigan sem var í fallsætinu fyrir 
umferðina bjargaði sér með því að 
vinna Sheffield 1-2 á útivelli og 
senda þar með heimamenn niður 
í 1. deild. „Þetta var mikið afrek 
en ég get ekki annað en vorkennt 

Sheffield United. Það er ekki 
gaman að fagna fyrir framan lið 
sem er fallið úr deildinni,“ sagði 
Paul Jewell, stjóri Wigan eftir 
leikinn.

Það komu bara þrjú stig í hús hjá 
efstu fjórum liðunum því Chelsea 
(1-1 á móti Everton), Liverpool (2-
2 á móti Charlton) og Arsenal (0-0 
á móti Portsmouth) náðu öll bara 
einu stigi út úr sínum leikjum. 
Vítaspyrna Harrys Kewell á loka-
mínútunni reddaði stiginu fyrir 
Liverpool sem þar með hélt 3. sæt-
inu sem annars hefði farið til Ars-
enal.

Carlos Tevez fullkomnaði 
draumaendasprett West Ham
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„Þetta er stef sem ég samdi síðasta 
sumar,“ segir Sveinbjörn Thorar-
ensen, betur þekktur sem Hermi-
gervill, sem samdi nýtt stef sem 
hljóma mun undir samlesnu aug-
lýsingunum á Rás eitt og tvö. „Ég 
fékk Björn Thorarensen, pabba 
minn til að spila á hljómborð fyrir 
mig. Þannig að þetta er svona feðga 
samvinna. Hann spilaði með Mezzo-
forte í gamla daga og kemur með 
smá áhrif þaðan. Sjálfur spilaði ég 
á gítar.“

Stefið er nú þegar farið að hljóma 
undir auglýsingunum. Sjálfur hefur 
hann ekki heyrt það í útvarpinu þar 
sem hann er búsettur í Amsterdam 
um þessar mundir þar sem hann 
leggur stund á hljóðupptökunám.

Hermigervill segist óhrædd-

ur við að hrófla við svona rótgró-
inni menningarstofnun og segir að  
stefið sé mjög ólíkt tónlistinni sem 
hann gerir vanalega. Hann segir að 
svona stef séu tónlist sem maður 
eigi helst ekki að taka eftir og séu 
samin með það í huga.

„Ég var að reyna að ná svona 
„Bob James fíling“ í stefið. Það er 
„fusion“ djasstónlistarmaður sem 
er svona pínulítið ídol hjá mér. Ann-
ars var aðalmálið að gera eitthvað 
sem virkar í þessu samhengi.“

Aðspurður hvort hann telji að 
stefið eigi eftir að hljóma næstu 
fimmtíu árin segir hann: „Ég veit 
ekkert um það. Mér finnst þetta 
bara fyndið og á örugglega eftir 
að hlæja í hvert sinn sem ég heyri 
þetta.“

Samdi nýtt stef fyrir Ríkisútvarpið

„Synir mínir eiga safnið og hafa skyldað mig 
til að horfa á það allt,“ segir leikarinn Ellert 
Ingimundarson en hann hefur verið ráðinn til 
að tala fyrir hinn guðhrædda Ned
Flanders í Simpson-mynd-
inni sem frumsýnd verð-
ur í sumar. Ellert bætist 
þar með í fríðan hóp leik-
ara en meðal þeirra sem 
hafa þegar verið ráðn-
ir eru Örn Árnason fyrir 
hlutverk Hómers, Mar-
grét Vilhjálmsdóttir sem 
talar fyrir Marge og Álf-
rún Örnólfsdóttir en hún 

bregður sér í hlutverk hinnar ofurgáfuðu Lísu. 
Þá mun Sigrún Edda Björnsdóttir leika óláta-
belginn og hrekkjalóminn Bart Simpson. Mikil 
eftirvænting ríkir eftir myndinni enda hefur 
gula fjölskyldan skemmt heiminum í rúm átján 
ár í sjónvarpinu.

Ellert segist þó eiga lítið sameiginlegt með 
hinum kirkjurækna Flanders en býst við því að 
kynna sér hann aðeins betur. „Jafnvel að maður 

fari bara að kíkja í kirkju og ætli maður 
endi ekki bara uppi sem Ned fyrir rest,“ 
segir Ellert og hlær en viðurkennir um 
leið að hann sé enginn sérstakur að-
dáandi þáttanna. „Nú ætla ég bara að 
leggjast yfir safn strákanna og kynn-
ast þessum fýr aðeins betur,“ bætir Ell-
ert við og segist ekkert hafa fylgst með 
þeim deilum sem hafa sprottið upp í 
kringum talsetningu kvikmyndarinnar.

Reyndar eru synir Ellerts miklir aðdá-
endur þáttanna og segir hann að þeir hafi 

verið á báðum áttum með þá ákvörðun pabb-

ans að taka að sér þetta hlutverk. „En ég held að 
þetta sé allt að koma hjá þeim. Þeir verða líka 
bara að styðja við bakið á gamla manninum því 
annars fá þeir ekkert að borða.“

Synirnir á báðum áttum með pabba

„Einhverjar færeyskar húsmæð-
ur hafa unnið þetta árum saman. 
Bikarinn heim!“ segir Egill Örn Jó-
hannsson, framkvæmdastjóri JPV 
útgáfunnar, herskár mjög.

Nú hafa forsvarsmenn bókafor-
lagsins í Vesturbænum skráð það 
til leiks í hina árlegu róðrarkeppni 
sem að venju er haldin á sjómanna-
daginn, sem er fyrsti sunnudagur-
inn í júní. Eins og heyra má á glað-
beittum framkvæmdastjóranum 
ætla bókabéusarnir sér stóra hluti 
í keppninni. Egill Örn segir reynd-
ar hinar færeysku húsmæður ekk-
ert lamb að leika sér við. „Í fyrra 
mátti Lögreglusamband Reykjavík-
ur lúta í lægra haldi fyrir þeim. Fíl-
efldir karlmennirnir. Þetta snýst 
sem sagt ekki um að geta tekið sem 
mest í bekkpressu heldur er sam-
hæfingin það sem máli skiptir. Og 
hún er nú heldur betur til staðar hjá 
forlaginu.“

Einboðið hefði mátt ætla að Jó-
hann Páll Valdimarsson, JPV sjálf-
ur, yrði skipperinn sem æpir á 
sína menn og hvetur til
dáða. En Egill 
segir að JPV sé 
liðtækur ræð-
ari sem ekki má 
missa af árinni. 

„Nei, Bubbi Morthens (sem er 
að skrifa veiðisögur fyrir forlagið) 
kom því ekki við að keppa með 
okkur að þessu sinni. En ég vona að 
rithöfundar á borð við Ólaf Gunn-

arsson, Stefán Mána, Jón 
Atla og Hugleik leggist 
á árarnar með okkur. 
Þetta er allt í undirbún-
ingi.“

Leynivopn JPV-róðr-
arliðsins eru svo þeir 

Arnaldur Birgir 
Konráðsson

og Róbert 

Traustason, Bootcamp-þjálfarar og 
bókahöfundar – allsvakalegir nagl-
ar.

Í Nauthólsvíkinni fást vanir menn 
við að þjálfa þau lið sem skrá sig til 
keppni. Þegar eru komin fjögur lið 
og búist er við fleirum.

„Færeysku konurnar hafa verið 
að mala þetta undanfarin ár,“ segir 
Ísleifur Friðriksson siglingameist-
ari en hann þjálfar þau lið sem eftir 
því leita í Nauthólsvíkinni. Hann 
segist illa svikinn ef þær mæta 
ekki til leiks núna og þá einnig lið 
sem kallar sig Ídýfurnar sem mun 
í startholunum. „Enn er pláss fyrir 
lið að taka þátt en þetta er sniðugt 
dæmi fyrir vinnustaði og sauma-

klúbba.“
Bátarnir sem notaðir eru 

eru sérhannaðir til kappróð-
urs en í hverjum bát er 7 

manna róðr- arlið.

„Þegar ég er að keyra strætó 
hlusta ég á Rás 2 til níu og 
síðan er það Útvarp Saga til tíu. 
Eftir það er það gullið, 90,9, til 
fjögur á daginn. Þá tekur við 
Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. 
Í bílnum mínum hlusta ég á vin 
minn Björgvin Halldórsson og 
Chicago, sem er besta band í 
heimi.“

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

www.stillumhitann.is



 Gorenje þvottavélar Gorenje þvottavélar

REYKJAVÍK
Rönning
Borgartúni 24
Sími  562 4011

AKUREYRI
Rönning
Óseyri 2
Sími  460 0800 

REYÐARFJÖRÐUR
Rönning
Nesbraut 9
Sími  470 2020

REYKJANESBÆR
Rönning
Hafnargötu 52
Sími  420 7200

1200 snúninga 5 kg:
1200 snúninga 6 kg:
1400 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 6 kg:
1600 snúninga 7 kg:

54.900.-
67.900.-
72.900.-
79.900.-
109.900.-

Fyrir íslensk heimili

Íslenskar leiðbeiningar
5-7 kg hleðsla
1200-1600 snúningar 
A í orkunýtni
A í þvottahæfni

Mjög hljóðlátar
Auðveldar í notkun
Hristivörn
Flæðivörn
Íslenskt stjórnborð
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Nýr, fallegri og miklu betri Opel.

Glænýr Astra Turbo

2.290.000 KR. OPEL ASTRA TURBO – 17” ÁLFELGUR, 6 GÍRA, 180 HESTAR

35.387* KR. Á MÁNUÐI. ENGIN ÚTBORGUN

Nýi Opel Astra Turbo er fallegasti bíllinn á götunni. Astra eru alltaf léttir

og snöggir en með Turbo eykst krafturinn til muna. Stórglæsileg hönnun 

helst í hendur við kraftmikla vél og magnaða aksturseiginleika. Stöðugleiki 

á veginum er frábær og útvortis hönnun minnkar vindmótstöðu.

Niðurstaðan er kraftmikill og lifandi akstur.

Hlaðinn aukabúnaði

www.opel.is

VERÐ: 65.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 49.900 KR.

VERÐ ÁÐUR: 16.900 KR.

LÆKKAÐ VERÐ: 14.900 KR.

Ein allra vinsælasta leikjatölva 
heims. 42 miljónir véla seldar um 
allan heim. Frábært leikjasafn

Jamo S-502
Vandað heimabíókerfi með 
5 hátölurum og bassaboxi /
6X60W / HDMI tengi / USB tengi

VERÐ: 49.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 39.900 KR.

OLYMPUS FE-170
6,0 milljón pixlar
3 x aðdráttarlinsa
(38-114mm)
Ljósop f/3.1-5.9
Val á milli 10 programstillinga
Tekur upp myndskeið (video)
með hljóði
Innbyggt 9 MB minni.
Notar XD minniskort
Þyngd 124 grömm án rafhlöðu

VERÐ: 15.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 10.900 KR.

VORSALA – RÉTTI TÍMINN

ELLEFU VERSLANIR OG UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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Lyfja Lágmúla 
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

- Lifið heil

Ætlaði að horfa á kosningar-
sjónvarpið á Stöð 2. Sá að 

Hannes Hólmsteinn var mættur 
þar. Strikaði hann út og stillti á 
RUV ohf. Þar var allt huggulega 
retró. Á kosninganótt er Ólafur Þ. 
Harðarson meira virði en tíu ára 
framfarir í tölvugrafík. Skemmti-
atriðin voru: Stressuð viðtöl við 
stjórnmálamenn, skopstæling á 
lélegri kúrekahljómsveit og skop-
myndateiknari. Ekkert bruðl!

MÍN var 
svona: Frjálslyndir 5%, Framsókn 
10%, Íslandshreyfing 3%,  Sjálf-
stæðir 38%, Samfylking 26%, 
Vinstrigræn 18%.

voru
svona: Frjálslyndir 7,3% (+2,3%), 
Framsókn 11,7 % (+1,7%), Íslands-
hreyfing 3,3% (+0,3%)  Sjálfstæð-
ismenn 36,6% (-1,4%), Samfylking 
26,8% (+0,8%) , Vinstrigræn 14,3 
(-3,7). Sem sýnir að stjórnmála-
flokkar og fjölmiðlar gætu spar-
að sér gríðarlegar upphæðir sem 
fara í skoðanakannanir með því að 
nota frekar heilbrigða skynsemi 
til að spá í spilin.

Geir Haarde 
sem vinnur á þrátt fyrir að vera 
samábyrgur um afglöp fyrri for-
sætisráðherra. Sem sýnir að geðs-
legir menn eiga alltaf einhvern 
séns hvað svo sem líður sætastu 
stelpunni á ballinu. Miðað við 
skoðanakannanir er Steingrím-
ur lúser. Miðað við kosningar er 
Steingrímur sigurvegari. Það eru 
kosningarnar sem gilda.

Árni Johnsen og 
Björn Bjarnason sem eiga við for-
tíðarvanda að etja. Jónína Bjart-
marz sem á við framtíðarvanda að 
etja. Yfirlúserinn er Jón Sigurðs-
son sem leiddi Framsóknarflokk-
inn í mesta ósigur í sögu hans; sjá 
nánar Publius Quinctilius Varus 
og orustan í Teftóborgarskógi árið 
9 e. Kr.

ATHUGASEMD kvölds-
ins átti gamli stjórnmálarefurinn 
sem aðspurður um stjórnarmynd-
un svaraði því að á stund þjóðar-
innar væri ekki við hæfi að ræða 
um ríkisstjórn – sem þýðir vænt-
anlega: Stjórnmálamenn virða rétt 
okkar hinna til að kjósa en áskilja 
sjálfum sér rétt til að gera það 
sem þeim sýnist við úrslitin.

Sting upp á því 
að þjóðin fái í framtíðinni húsfrið 
fyrir skoðanakönnunum í svo sem 
tvær vikur fyrir alþingiskosning-
ar, sveitastjórnakosningar og for-
setakosningar.

Eftir vænting-
arnar!


