
Tæp 35 prósent 
vilja að Sjálfstæðisflokkur og Sam-
fylking myndi ríkisstjórn. Frá því 
að Fréttablaðið hóf að spyrja þess-
arar spurningar í ágúst á síðasta 
ári, hefur ekki verið meiri stuðning-
ur við ríkisstjórn þessara tveggja 
flokka. Mestur varð stuðningurinn 
við slíka stjórn viku fyrir kosning-
ar, 14,5 prósent. Þetta er einnig í 
fyrsta sinn frá því í ágúst sem fleiri 
vilja aðra stjórn en áframhaldandi 
ríkisstjórn Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks. 

Stuðningur við áframhaldandi 
ríkisstjórnarsamstarf hefur aðeins 
dalað síðan 5. maí, úr 36,7 prósent-
um í 32,4 prósent.  

Tæp 19 prósent vilja að Fram-
sóknarflokkur, Samfylking og 
Vinstri græn myndi ríkisstjórn, en 

fyrir kosningar var stuðningur við 
slíka þriggja flokka stjórn óveru-
legur. 14,3 prósent segjast vilja rík-
isstjórn Sjálfstæðisflokks og Vinstri 
grænna, sem er sama hlutfall og 
mældist 5. maí. 

Nokkur munur er eftir búsetu á 
því hvaða ríkisstjórn fólk vill. 
Þannig er meiri stuðningur við 
stjórn Samfylkingar og Sjálfstæðis-
flokks á höfuðborgarsvæðinu, 40,1 
prósent, en á landsbyggðinni, 26,6 
prósent. 

Flestir á landsbyggðinni vilja 
hins vegar áframhaldandi ríkis-
stjórnarsamstarf, eða 36,3 prósent, 
en stuðningur við slíka stjórn á höf-
uðborgarsvæðinu er 29,8 prósent.  

Ef svörin eru greind eftir því 
hvaða flokk svarendur sögðust hafa 
kosið á laugardag, vilja 80,3 prósent 

framsóknarfólks áframhaldandi 
ríkisstjórn. Rúmlega helmingur 

sjálfstæðismanna vill halda ríkis-
stjórninni en þriðjungur vill stjórn 
með Samfylkingu.

Tæplega 70 prósent samfylking-
arfólks vilja að flokkurinn fari í 
stjórn með Sjálfstæðisflokki, en 
tæp 30 prósent vilja ríkisstjórn 
Samfylkingar, Framsóknarflokks 
og Vinstri grænna. Rúmlega helm-
ingur kjósenda Vinstri grænna vill 
hins vegar stjórn með Samfylkingu 
og Framsóknarflokki, en rúmlega 
þriðjungur vill stjórn með Sjálf-
stæðisflokki. Hringt var í 800 
manns á kosningaaldri þriðjudag-
inn 15. maí og skiptust svarendur 
jafnt eftir kyni og hlutfallslega eftir 
kjördæmum. Spurt var: Hvaða 
stjórnmálaflokkar vilt þú að myndi 
ríkisstjórn? 74,5 prósent tóku 
afstöðu til spurningarinnar.
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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.
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Hjónin Þorgrímur Kristjánssonog Þuríður Þórðardóttir rekahótel í Ölpunum.

„Hótelið kallast Skihotel Speier-eck og er í litlu fjallaþorpi, SanktMichael, 100 km suður af Salzburg.Við erum á Alpahryggnum í sól-ríkasta hluta Austurríkis,“ útskýr-ir annar eigendanna, ÞorgrímurKristjánsson, hress í síbæti

og hægt að leigja sér fjallahjól.Fólk getur alltaf haft viðkomu í veitingaskálum, sem eru allt umkring, og fengið sér hressingu.Hér fást heimagerðar gúllassúp-ur, ostar, pylsur og speck, sem er vindþurkkað svína- og nautakjöt.Þá er hægt að fara í útreiðatúrariver-rafting fjall kl
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Skráninger hafin

Upp hefur komist 
um unga konu sem hefur stund-
að árum saman að svíkja út 
ávanabindandi lyf, parkódín og 
SEM-mixtúru sem hvort tveggja 
inniheldur kódein, á stolna kenni-
tölu. Lögreglan handtók konuna í 
Árbæjarapóteki á föstudag, 
þegar hún var að sækja skammt 
af verkjalyfinu parkódín.

Bannað er að hringja inn í apó-
tek ávísun á kódeinlyf, svefnlyf 
og róandi lyf, til að draga úr 
hættunni á að fólk misnoti þau. 
Lyfseðlana má hins vegar senda 
í símbréfi, sem var gert í þess-
um tilvikum.

Gunnar Ingi Gunnarsson, yfir-
læknir heilsugæslunnar í Árbæ, 

sagði að mistök í skráningu 
hefðu orðið þess valdandi að 
konan komst upp með að fá kód-
einlyfjum ávísað af og til frá 
árinu 2004 þar til í síðustu viku. Í 
eitt skiptið hafi samskipti læknis 
og hennar verið skráð ranglega 
sem stofukoma. Læknar hafi 
kannað fyrri skráningar og séð 
að viðkomandi hafi komið á 
stofu.

„Grunur um misferli vaknar 
svo hjá ritara stöðvarinnar þegar 
konan hringir í síma þar sem 
lyfjaendurnýjanir fara fram,“ 
útskýrir Gunnar Ingi.

„Ritarar taka þá við beiðni 
sjúklinga og skrifa niður endur-
nýjunarbeiðni þeirra sem eru í 

reglubundinni lyfjameðferð. Rit-
arinn sem fékk þessa upp-
hringingu fór að kanna hvort 
viðkomandi hefði fengið þessi 
lyf áður, sá að hún var ekki 
skráð, gerði athugasemd og 
hringdi í hana. Þá kom í ljós að 
konan sem á kennitöluna hafði 
aldrei hringt. Við brugðumst við 
og skipulögðum það þannig að sú 
sem að svindlinu stóð var hand-
tekin þegar hún kom að sækja 
lyfin í apótekið.“

Gunnar Ingi segir þetta vera í 
annað sinn sem uppgötvist í 
Heilsugæslunni í Árbæ að með 
kerfisbundnum hætti hafi verið 
notuð stolin kennitala til þess að 
endurnýja lyf.

Sveik út lyf á ranga kennitölu

 Markaðsvirði Actavis 
hefur sjötíuogfimmfaldast á átta 
árum. Þegar Balkanpharma var 
keypt árið 1999 var markaðsvirði 
félagsins um 3,8 milljarðar króna. 
Eftir yfirtökutilboð Novators, 
fjárfestingarfélags Björgólfs 
Thors Björgólfssonar, í síðustu 
viku rauk virði félagsins yfir 290 
milljarða íslenskra króna. Frá 
árinu 1999 hefur Actavis ráðist í 
yfirtökur fyrir sem nemur um 164 
milljörðum króna. 

Hluthafar geta verið ánægðir 
með ávöxtun bréfa sinna fram að 
þessu, þótt framhald verði ekki 
þar á nái Novator takmarki sínu. 
Bréf þeirra hafa að jafnaði 
hækkað um fimmtíu prósent 
árlega frá 1999.

Markaðsvirðið
sjötíuogfimmfalt 
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35% vilja stjórn Samfylk-
ingar og Sjálfstæðisflokks
Flestir vilja ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks í nýrri könnun Fréttablaðsins. Stuðningur við 
slíka stjórn eykst úr 14,5 prósentum í 34,7 prósent. Stuðningur við áframhaldandi ríkisstjórn Framsóknar-
flokks og Sjálfstæðisflokks dalar aðeins frá því fyrir kosningar, var 36,7 prósent en er nú 32,4 prósent.



 Jacques Chirac, 
fráfarandi Frakklandsforseti, 
lauk síðasta heila vinnudegi 
sínum í embætti með sjónvarps-
ávarpi til þjóðarinnar í gær-
kvöldi. Tólf ára forsetatíð Chiracs 
lýkur í dag er nýkjörinn eftirmað-
ur hans, Nicolas Sarkozy, tekur 
formlega við embætti. 

Chirac áformar að skapa sér 
nýjan starfsvettvang með því að 
koma á fót stofnun, sem nýtir 
orðstír hans á alþjóðavettvangi. 
Aðstoðarmenn hans segja að 
Chirac-stofnunin, svipað og 
stofnun Bills Clinton, fyrrverandi 
Bandaríkjaforseta, verði helguð 
sjálfbærri þróun og samræðu 
menningarheima með sérstakri 
áherslu á Afríku.

Tólf ára valdatíð 
Chiracs lýkur

 Stjórnvöld í Írak hafa nú 
bannað allar myndatökur á 
vettvangi sprengjuárása. Í 
samræmi við það var bæði 
fréttaljósmyndurum og kvik-
myndatökumönnum vísað burt af 
vettvangi sprengjuárásar í 
Bagdad í gær.

Stjórnvöld segja tilgang 
bannsins þríþættan. Með því á að 
koma í veg fyrir að fréttamenn og 
ljósmyndarar spilli fyrir vett-
vangsrannsóknum, tryggja á að 
mannréttindi særðra séu virt og 
torvelda herskáum hópum og 
uppreisnarmönnum að stæra sig 
af árangrinum.

Allar mynda-
tökur bannaðar

Katrín, væri ekki nær að kalla 
ykkur Vinstri grín?

 Vígamenn úr röðum Hamas-samtakanna sátu í 
gær fyrir vopnuðum liðsmönnum Fatah-hreyfingarinnar 
nærri mikilvægri landamærastöð frá Gaza-svæðinu inn 
í Ísrael. Átta manns lágu í valnum eftir skotbardagann, 
en það er mesta mannfall sem orðið hefur frá því 
vopnuð átök milli stríðandi fylkinga Palestínumanna 
brutust aftur út um helgina. Ísraelskir hermenn hleyptu 
líka af skotum vegna skotbardagans, en þar með 
skapaðist hætta á að Ísraelar drægjust inn í átökin. 

Minnst tuttugu manns hafa fallið í innbyrðis átökum 
vikunnar, sem hafa lamað meira og minna allt á Gaza og 
ýtt samstjórn Hamas og Fatah að barmi sundrungar. 
Samstjórnin var mynduð í mars með það fyrir augum að 
binda enda á innbyrðis átök fylkinganna. 

Á sama tíma og þessu fór fram var Ehud Olmert, 
forsætisráðherra Ísraels, staddur í opinberri heimsókn í 
grannríkinu Jórdaníu. Þar skoraði Abdullah II Jórdaníu-
konungur á gestinn að setja tímaáætlun fyrir friðarvið-
ræður við Palestínumenn, sem grundvallast myndu á 
friðartillögum arababaríkja sem ganga út á að þau 
viðurkenni Ísrael að fullu gegn því að það skili her-
numdu landi og sjálfstætt Palestínuríki verði stofnað. 

Átta falla í fyrirsát Hamas

 Fátt skýrðist í gær um 
það hvort Sjálfstæðisflokkur og 
Framsóknarflokkur myndu starfa 
áfram saman í ríkisstjórn. 

„Við erum á sama stað og við 
vorum í gær, við héldum hér ríkis-
stjórnarfund og síðan hafa menn 
verið að spjalla saman, eins og geng-
ur. Það er ekkert nýtt komið upp í 
málinu, það er í nákvæmlega sömu 
stöðu og það var í gær,“ sagði Geir H. 
Haarde, formaður Sjálfstæðisflokks-
ins, að loknum ríkisstjórnarfundi í 
gær.

Hann sagði ágætar líkur á því að 
ríkisstjórnin starfaði áfram, það 
myndi skýrast á næstu dögum. „Það eru ágætar líkur 
á því, en það er ekki öruggt,“ sagði Geir.

Spurður hvort Sjálfstæðisflokkur-
inn væri að ræða við aðra flokka um 
hugsanlegt ríkisstjórnarsamstarf 
sagði Geir: „Nei, það er ekki hægt að 
segja að það sé neitt slíkt í gangi. En 
auðvitað tala þingmenn saman milli 
flokka, og það eru ýmsar vangaveltur 
í gangi.“

Jón Sigurðsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, sagðist að ríkis-
stjórnarfundinum loknum eiga von á 
því að það kæmi í ljós á næstu dögum, 
jafnvel í dag, hvort ríkisstjórnin 
starfaði áfram. Ekki hefði þó verið 
tekin nein ákvörðun innan Fram-
sóknarflokksins um það hvort flokk-

urinn væri tilbúinn til áframhaldandi ríkisstjórnar-
samstarfs.

Líkur á sama samstarfi áfram

 Flaggskip náttúru-
verndarsamtakanna Sea Shepherd 
kemur til Íslands eftir um mánuð, 
en það lagði úr höfn í Ástralíu í 
fyrrinótt að íslenskum tíma. 
Áhöfnin segist tilbúin að leggja líf 
og limi í hættu til að stöðva hval-
veiðar Íslendinga.

„Markmið okkar er að trufla og 
koma í veg fyrir ólöglegar hval-
veiðar Íslendinga,“ sagði Paul 
Watson, forseti og stofnandi Sea 
Shepherd, í samtali við Fréttablað-
ið í gær. Hann verður sjálfur skip-
stjóri í ferðinni en er ekki um borð 
sem stendur.

Hann segir áhöfn skipsins Far-
ley Mowat, sem er flaggskip sam-
takanna, tilbúna að leggja líf og 
limi í hættu til að stöðva dráp á 
hvölum. „Við gefum ekki upp 
hvaða aðferðum við hyggjumnst 
beita en ætlum okkur að vekja 
athygli umheimsins á hvalveiðun-

um. Áhöfnin um borð í skipinu er 
frá tólf þjóðlöndum og allir eru 
ákveðnir í að koma í veg fyrir dráp 
á hvölum,“ segir Watson.

Spurður um líf og limi hvalveiði-
manna og varðskipsmanna sagði 
Watson: „Á þeim þrjátíu árum sem 
við höfum starfað höfum við aldrei 
orðið þess valdandi að nokkur 
maður hafi slasast, og ég er nokkuð 

viss um að við munum halda í þá 
hefð.“

Einar K. Guðfinnsson sjávarút-
vegsráðherra sagði í gær að engar 
ákvarðanir hefðu verið teknar um 
hvernig íslensk stjórnvöld brygð-
ust við komu Sea Shepherd. „Þetta 
eru náttúrlega hryðjuverkamenn, 
þeir hafa sýnt það áður gagnvart 
okkur, og ef þeir hegða sér sem 
slíkir reikna ég með að það verði 
tekið á þeim þannig.“

Sea Shepherd-samtökin kalla 
fyrirhugaðar aðgerðir hér við land 
„Operation ragnarok 2007“, eða 
„Aðgerðin ragnarök 2007“. 

Meðlimir Sea Shepherd sökktu 
tveimur hvalbátum í Reykjavíkur-
höfn árið 1986 og komust af landi 
brott eftir verknaðinn. Watson var 

handtekinn þegar hann kom til 
Íslands árið 1988. Honum var 
vísað úr landi án þess að ákæra 
væri gefin út á hendur honum en 
tekið var fram að hann mætti 
aldrei koma aftur til landsins. 

„Ég var ekki ákærður og hef 
enga ástæðu til að ætla að mér 
verði meinað að koma til Íslands. 
Við sökktum þessum skipum árið 
1986, en þegar ég kom til landsins 
1988 var ég aldrei ákærður,“ segir 
Watson.

Áhöfn Farley Mowat er skipuð 
sjálfboðaliðum, en skipið hefur 
legið við bryggju síðan aðgerðum 
samtakanna gegn japanska hval-
veiðiflotanum við Suðurskauts-
landið lauk í byrjun apríl síðast-
liðnum.

Sea Shepherd sendir 
flaggskipið til Íslands
Paul Watson mun stýra skipi Sea Shepherd þegar það kemur til að reyna að 
stöðva hvalveiðar Íslendinga eftir um mánuð. Þetta eru hryðjuverkamenn og 
verða væntanlega meðhöndlaðir sem slíkir segir sjávarútvegsráðherra.

Karlmaður á 
fertugsaldri var handtekinn eftir 
þriggja bíla árekstur í Breiðholti á 
mánudag. Hann er grunaður um 
ölvunarakstur. Ökumaðurinn ók 
aftan á tvo kyrrstæða bíla sem 
biðu fyrir aftan strætisvagn sem 
numið hafði staðar við biðskýli. 

Bílarnir skemmdust töluvert og 
bíll tjónvaldsins sýnu mest. Hann 
forðaði sér burt í flýti og var í 
látunum nærri búinn að aka á 
ófríska konu. 

Lögreglan fann manninn 
skömmu síðar á einu af öldurhús-
um bæjarins. Að sögn Margeirs 
Sveinssonar lögreglufulltrúa er 
rannsókn málsins langt komin.

Ölvaður tjón-
valdur stakk af

„Það hefur ekki verið 
sett fram nein krafa að hálfu 
dýralæknisyfirvalda um förgun,“ 
segir Katrín Andrésdóttir, 
héraðsdýralæknir á Suðurlandi, 
vegna vanfóðraðra hrossa sem 
fjallað hefur verið um í fjölmiðl-
um að undanförnu. 

Flest hrossanna sem um ræðir 
hafa verið flutt af staðnum á aðra 
jörð sem eigendur þeirra hafa til 
umráða. Að sögn Katrínar vildi 
fólkið sjálft fá að leysa málið og 
fékk til sín ráðunaut til þess að 
meta hrossin. Að því búnu var 
gripið til ráðstafana, meðal 
annars með því að senda tvær 
hryssur í sláturhús.

Katrín segir málið enn í 
vinnslu.    

Engin krafa um 
förgun hrossa
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 Tveir karlmenn, sem 
ákærðir hafa verið fyrir að standa 
að stórfelldu smygli á kókaíni 
hingað til lands, voru í gær dæmd-
ir til að sæta áfram gæsluvarð-
haldi til 11. júní. 

Annar mannanna, sem er um fer-
tugt, gerði tilraun til að smygla inn 
mesta magni af kókaíni sem reynt 
hefur verið að smygla til landsins á 
einu bretti. Um var að ræða tæp 
fjögur kíló af kókaíni og lítilræði 
af amfetamíni falið í Mercedes
Benz Sprinter bíl sem fluttur var 
inn frá Cuxhaven í Þýskalandi með 
flutningaskipinu Helgafelli.

Tollgæslan í Reykjavík fann 
efnin 11. nóvember, vandlega falin 

í bílnum. Lögregla fjarlægði þau 
og setti gerviefni í staðinn.

Bíllinn var ekki sóttur fyrr en 7. 
febrúar og maðurinn handtekinn 
skömmu síðar og úrskurðaður í 
gæsluvarðhald.

Hann var skráður sem viðtak-
andi bílsins. Samkvæmt upplýs-
ingum Fréttablaðsins hefur mað-
urinn áður setið í fangelsi erlendis 
fyrir fíkniefnabrot.

Hinn maðurinn sem gæsluvarð-
hald var framlengt yfir í gær 
aðstoðaði félaga sinn við að fjar-
lægja fíkniefnin, sem þeir töldu 
vera, úr bifreiðinni. Síðan tók hann 
þau í sína vörslu í því skyni að 
afhenda þau til söludreifingar.

Kókaínsmyglarar áfram í haldi

 Nálægt fimm prósent 
unglinga í framhaldsskólum á 
Íslandi viðurkenna að hafa beitt 
einhvers konar kynferðislegu 
ofbeldi. Þetta kemur fram í nýrri 
samstarfsrannsókn Háskólans í 
Reykjavík og Landspítalans sem 
unnin var í samstarfi Barna-
verndarstofu og fleiri aðila. Meg-
intilgangur hennar var að kanna 
bakgrunn þeirra unglinga sem 
beita kynferðisofbeldi. 

Þátttakendur voru rúmlega níu 
þúsund og af þeim fjölda játuðu 
rúmlega tvöhundruð drengir mis-
notkunina en um 130 stúlkur. 

„Niðurstöðurnar eru sláandi, 
en þó í samræmi við þær tölur 
sem við höfum séð í rannsóknum 
annarra landa,“ segir Jón Friðrik 
Sigurðsson sálfræðingur, sem 
mikið hefur unnið með ungling-
um sem gerst hafa sekir um kyn-
ferðislegt ofbeldi og er einn 
þeirra sem stóðu að rannsókn-
inni. Hann segir nauðsynlegt að 
bregðast við þessum upplýsing-
um með einhverju móti hið 
fyrsta. Í ljós kom að drengir sem 
sögðust hafa misnotað aðra kyn-
ferðislega voru rúmlega tíu sinn-
um líklegri en aðrir til að hafa 
sjálfir orðið fyrir kynferðislegri 
misnotkun en stúlkur átta sinn-
um líklegri. Niðurstöðurnar gefa 
því sterklega til kynna að alvar-
leg áhrif kynferðislegrar mis-
notkunar geti þróast út í afbrigði-
lega kynhegðun hjá unglingum 
og gætu niðurstöðurnar nýst 
mjög í endurhæfingu kynferðis-
brotamanna.  

„Það er einnig mjög mikilvægt 
að fræða unglinga betur um 
hversu alvarlegar afleiðingar 
brotin geta haft á þolendur. Þetta 

á sérstaklega við um drengi sem 
læra það af klámi að með konur 
megi fara hvernig sem er,“ segir 
Jón Friðrik. Skýringar á því hve 
hátt hlutfall stúlkna játar að hafa 
misnotað aðra segir hann ekki 
kunnar. Mun færri rannsóknir 
hafi verið gerðar í tengslum við 
brot kvenna en Jón Friðrik segist 
ekki muna eftir tilfelli þar sem 
kona hafi verið dæmd fyrir slíkt 
brot hér á landi. 

Guðrún Jónsdóttir, talskona Stí-
gamóta, segir hátt hlutfall stúlkna
sem segist hafa beitt kynferðis-
legu ofbeldi koma sér á óvart. 

„Án þess að ég vilji draga úr 
alvarleika þessara niðurstaðna þá 
held ég að þetta kalli á þá spurn-
ingu hvort kynin skilgreini þessi 
atriði á sama hátt,“ segir Guðrún 
en tekur fram að enn hafi hún ekki 
séð þessa rannsókn.

 Ólafur Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, 
heimsótti Vestmannaeyjar í gær. 
Með honum í för voru Helgi 
Tómasson, stjórnandi San 
Fransisco-ballettsins, og eigin-
kona hans, Marlene. 

Hópurinn kom víða við í 
heimsókn sinni en dagskráin 
endaði með því að forsetinn 
opnaði nýja sýningu þar sem þess 
er minnst að 380 ár eru liðin frá 
Tyrkjaráninu 1627.  

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í 
Vestmannaeyjum, leysti forset-
ann og Helga út með góðum 
gjöfum, fengu þeir geisladiska 
með lögum Oddgeirs Kristjáns-
sonar. 

Var leystur út 
með diskum

„Það liggur ljóst 
fyrir að bæjarstjórn mun ekki á 
þessu kjör-
tímabili hafa 
forgöngu um 
að taka til 
afgreiðslu nýja 
deiliskipulags-
tillögu vegna 
stækkunará-
forma Alcan í 
Straumsvík,“ 
segir Lúðvík 
Geirsson, bæj-
arstjóri í Hafnarfirði, um fyrir-
spurn bæjarfulltrúa Vinstri 
grænna. 

Hún vitnaði til orða Lúðvíks í 
Viðskiptablaðinu um að ekkert 
útilokaði að Alcan legði málið 
aftur fram. Guðrún vildi fá úr 
því skorið hvort Lúðvík væri að 
ganga á bak þeirra orða sinna að 
niðurstaða atkvæðagreiðslunn-
ar um stækkunina væri bind-
andi.

Alcan má gera 
nýja tillögu

Norski fjármálaráð-
herrann Kristin Halvorsen 
greindi frá því í gær að auknar 
tekjur ríkissjóðs gerðu ríkis-
stjórninni kleift að auka 
ríkisútgjöld í ár en minnka um 
leið notkun olíugróðans í 
ríkisfjármálunum. 

Endurskoðuð fjárlög Noregs 
hækka ríkisútgjöldin í 716,7 
milljarða norskra króna, 
andvirði 7.525 milljarða 
íslenskra, sem er hálfs pró-
sentustigs hækkun frá því 
fjárlögin voru samþykkt í 
fyrra. 

Gert er ráð fyrir sem svarar 
3.549 milljarða króna afgangi af 
fjárlögum ársins.

Góðæri hækk-
ar ríkisútgjöld

 Þeir fjórir umsækj-
endur um embætti ríkissaksókn-
ara, sem eftir eru, vænta nú 
símtals frá Birni Bjarnasyni 
dómsmálaráðherra.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að dómsmálaráðherra muni 
hringja persónulega í umsækj-
endurna Brynjar Níelsson, Egil 
Stephensen, Jón H.B. Snorrason 
og Sigríði Friðjónsdóttur og 
tilkynna hverju fyrir sig hver 
muni hreppa hnossið. 

Áður hafði Jóhannes Rúnar 
Jóhannesson dregið umsókn sína 
til baka þar sem hann taldi að 
embættinu væri þegar ráðstafað.

Bíða þess að 
Björn svari

Fórnarlömb líklegri 
til að verða gerendur
Nálægt fimm prósent unglinga hafa beitt kynferðisofbeldi. Jón Friðrik Sigurðs-
son sálfræðingur segir að fræða þurfi unglinga um afleiðingar misnotkunar.  



Símaskráin 2007
erkominút...

• Símaskráin er nú í fyrsta sinn með norræna um-
hverfismerkinu Svaninum. Þeir einir fá að nota
merkið sem uppfylla strangar kröfur um gæði
og takmörkun umhverfisáhrifa.

• Símaskránni verður dreift í verslunum Símans og
Vodafone, afgreiðslustöðum Flytjanda um land
allt og á bensínstöðvum út júní.

• Símaskránni fylgir stækkunargler í plastvasa.
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Um 34 prósentum 
fleiri innlendar fréttir birtast á 
fréttasíðunni Vísir.is en hjá helsta 
samkeppnisaðilanum, Mbl.is. Á 
Vísi birtust 1.710 innlendar frétt-
ir á tímabilinu 15. mars til 15. 
apríl en á sama tíma birtust 1.274 
innlendar á Mbl.is. 

Samkvæmt könnun Fjölmiðla-
vaktarinnar birtast einnig fimmt-
án prósentum fleiri erlendar 
fréttir á Vísi, eða 1.051 á móti 912 
á Mbl.is. 

Alls birtist 2.761 frétt á Vísi á 
tímabilinu, eða 86,3 fréttir á dag. 
Þær voru 68,3 á dag á Mbl.is.

„Okkur hefur lengi grunað að 
Vísir.is væri ekki bara iðulega 

fyrstur með fréttirnar, heldur 
væri hann líka að birta fleiri frétt-
ir en samkeppnisaðilarnir,“ segir 
Þórir Guðmundsson, ritstjóri 
Vísis.

„Vísir.is hefur verið að styrkja 
fréttaþjónustu sína verulega und-
anfarna mánuði og við vefinn 
starfa nú á annan tug frétta-
manna,“ segir Þórir og bætir við 
að á vefnum megi til dæmis sjá 
beinar útsendingar af mörgum 
fréttaviðburðum, innanlands sem 
utan.

Þess skal getið að Fréttablaðið 
er í samstarfi við Vísi.is og birt-
ast þar einnig fréttir úr blaðinu.

Flestar fréttir birtast á Vísi.is

 „Bæjarráðið hefur 
fullan skilning á þessum mála-
rekstri íbúanna,“ segir Gísli Ein-
arsson, bæjarstjóri á Akranesi, 
um mótmæli 602 íbúa vegna 
ólyktar af fiskimjölsvinnslu og 
hausaþurrkun.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu í gær átti bæjarráðið fund 
með fulltrúum óánægðu íbúanna 
í síðustu viku. Á þeim fundi voru 
einnig fulltrúar heilbrigðisnefnd-
ar Vesturlands og Umhverfis-
stofnunar og óskaði bæjarráðið 
eftir umsögnum frá þeim.

„Það eru þessi faglegu vinnu-
brögð sem þetta gengur eftir. Ég 
reikna með að þeir sendi okkur 
svör eftir helgina og við þurfum 
að taka ákvarðanir í framhaldi af 
því. Við virðum skoðanir íbúanna 
og við vitum að það sem þessir 
602 undirrituðu var engin vit-
leysa. Það var virkileg ástæða til 
að kvarta,“ segir bæjarstjórinn.

Að sögn Gísla var ólyktin hvað 
verst í bænum fyrr á þessu ári 
þegar verið var að bræða bein og 
kolmunna hjá HB Granda. „Mín 
persónulega skoðun er sú að það 
var gersamlega óþolandi fnykur 
þessa daga. Það var ekki einu 
sinni hægt að aka í gegnum bæinn 
án þess að vera mengaður af lykt-
inni,“ segir bæjarstjórinn.

Bræðslu kolmunna og beina 
hafði verið hætt á Akranesi en 
var tekin upp aftur á vertíðinni í 
vetur sem leið. Krafa íbúanna er 
sú að HB Grandi hætti bræðslu 
beina og kolmunna í bænum.

Þá vilja íbúarnir að hausþurrk-
un Laugafisks verði flutt á skipu-
lagt iðnaðarsvæði fyrir utan 
bæinn því ekkert verði ráðið við 

óþefinn. Bæjarstjórinn segir 
stöðuna hjá Laugafiski hafa batn-
að. „Ástandið hefur lagast hjá 
Laugafiski eftir að þeir fóru að 
vera með ferskara hráefni,“ segir 
Gísli og vísar þar til að áður hafi 
brunnið við að fyrirtækið væri að 
vinna úr úldnu hráefni.

Gísli játar að umræddur rekst-
ur sé mikið hagsmunamál. „En 
það breytir ekki því að þetta 
ástand var óþolandi,“ segir hann.

Ásgrímur Kárason, verk-
smiðjustjóri hjá Laugafiski á 
Akranesi, sagðist ekkert hafa um 
málið að segja og vísaði á Ingu 
Jónu Friðgeirsdóttur, forstjóra 

fyrirtækisins. Ekki náðist sam-
band við Ingu Jónu sem er erlend-
is.

Hjá HB Granda var vísað á Vil-
hjálm Vilhjálmsson, yfirmann 
uppsjávardeildar. Ekki náðist í 
hann heldur. 

Lyktin var óþolandi 
segir bæjarstjórinn
Gísli Einarsson bæjarstjóri Akraness segir íbúa hafa ærna ástæðu til að kvarta 
undan ólykt í bænum. Hún hafi verið gersamlega óþolandi. Bæjaryfirvöld fái 
faglegar umsagnir um málið í næstu viku og taki ákvarðanir í framhaldi af því.

„Það var ekki einu sinni 
hægt að aka í gegnum 

bæinn án þess að vera mengaður 
af lyktinni.“ 

 Erling Ólafsson, skordýrafræðingur hjá 
Náttúrufræðistofnun, segir að óstöðugleiki sé í 
pöddulífinu. Farið sé að vora mun fyrr en fyrir tíu 
árum og gróður rjúki upp sem aldrei fyrr en 
skordýrin séu ekkert að flýta sér. 

„Það er dálítið erfitt að átta sig á þessu. Hver 
tegund hefur sína lífshætti, hunangsflugan er til 
dæmis óvenjusein, merkilegt nokk, þrátt fyrir 
þokkalegt ástand. Ég átta mig ekki á geitungunum, 
þeir eru farnir að sýna sig en í mjög litlum mæli. 
Ég bíð enn eftir deginum eina sem margir vakna. 
Mér sýnist hann ekki kominn ennþá,“ segir hann.

Erling hefur á tilfinningunni að einhver óróleiki 
sé yfir skordýralífinu. „Það er eins og lífríkið geri 
sér ekki alveg grein fyrir því hvernig það eigi að 
bregðast við vorinu. Maður áttar sig ekki alveg á 
því hvað er að gerast í þessu veðurfari,“ segir hann. 

Dagurinn sem geitungar hafa farið á stjá hefur 
oftast verið kringum 20. maí en Erling segir að 
búast hafi mátt við að hann færðist fram og fyrir 
þremur árum hafi hann verið 10. maí. Ómögulegt sé 
að segja hvenær þetta verði í ár. „Það er ekki okkar 

mannanna að ákveða það. Lífverurnar ákveða það 
sjálfar. Það er eitthvað að gerast og erfitt að spá í 
það. Það er einhver óróleiki í kerfinu.“

Erling segir að grenitré komi brún undan vetri 
vegna sitkalúsar.

Fulltrúar Evrópuþings-
ins og ríkisstjórna aðildarríkja 
Evrópusambandsins komust í gær að 
samkomulagi um að setja þak á 
reikigjöld í farsímaþjónustu, í því 
skyni að takmarka kostnað Evrópu-
búa sem nota síma sína á ferðalögum 
utan heimalandsins. 

Ákveðið var að þakið yrði 0,49 
evrur á mínútu fyrir að hringja 
símtal erlendis og 0,24 evrur fyrir að 
taka við símtali. Farsímafélögin hafa 
barist hatrammlega gegn reglugerð-
inni, sem nú bíður endanlegrar 
samþykktar Evrópuþings og 
ráðherraráðs, en hún getur leitt til 
allt að sjötíu prósenta lækkunar á 
reikigjöldum. 

Samkomulag 
um þak á gjöld

Lórítín®
– Kröftugt ofnæmislyf
Notkun:

Skömmtun:

Frábendingar: Varúðarreglur:
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Ætlar þú að heimsækja Kára-
hnjúkavirkjun í sumar?

Sækir þú viðburði Listahátíðar?





 Tuttugu og tveggja ára 
maður hefur verið dæmdur í árs 
fangelsi, þar af níu mánuði skilorðs-
bundna, fyrir að hafa stefnt lífi 
sjálfs sín og annarra í augljósa 
hættu með ofsaakstri um götur 
Reykjavíkur undir áhrifum fíkni-
efna í febrúar síðastliðnum.

Maðurinn ók undan lögreglu í 
náttmyrkri og rigningu á allt upp 
undir fjórföldum hámarkshraða 
þegar verst lét, yfir umferðareyjur, 
á öfugum vegarhelmingi og utan í 
kyrrstæðan bíl. Fjórir lögreglubílar 
tóku þátt í eftirförinni undir það 
síðasta og stöðvaði maðurinn ekki 
fyrr en lögregla ók á bíl hans.

Maðurinn stofnaði lífi sínu, lög-
reglumanna, tveggja farþega sem í 
bílnum voru og annarra ökumanna í 

augljósa hættu með aksturslagi 
sínu. Hann var undir áhrifum am-
fetamíns og kannabisefna við akst-
urinn, auk þess sem hann hafði 
drukkið áfengi fyrr um kvöldið og 
hafði ekki gild ökuréttindi.

Ökuníðingurinn hefur fimmtán 
sinnum áður verið fundinn sekur 
um hegningar-, umferðar- og fíkni-
efnalagabrot, á tímabilinu frá 
febrúar 2004 fram í september síð-
astliðinn, þar af samtals sextán 
mánaða fangelsi fyrir þrjá dóma 
frá september 2005. Maðurinn rauf 
skilyrði reynslulausnar með broti 
sínu og voru eftirstöðvar þess dóms 
gerðar upp í málinu. Maðurinn var 
því dæmdur í árs fangelsi, níu mán-
uði skilorðsbundna, og til greiðslu 
300 þúsund króna sektar. Þá var 

hann sviptur ökuleyfi í tvö ár. 
Dómurinn er með þeim þyngri 

sem fallið hafa fyrir brot af þessu 
tagi, þótt horfa verði til skilorðsrofs 
og sakaferils mannsins. Daði Kristj-
ánsson, sem sótti málið fyrir hönd 
lögreglu, segir dóminn þó ekki hafa 
verið óvenjuþungan, sérstaklega 
með tilliti til skilorðsrofsins. Dóm-
urinn hafi verið innan refsiramm-
ans en sektin og löng ökuleyfis-
sviptingin gefi alvarleika málsins 
skýrt til kynna. 

„Það er stefna okkar að taka mjög 
alvarlega brot þar sem menn hafa 
sýnt af sér hegðun sem þessa,“ 
segir Egill Bjarnason, yfirlögreglu-
þjónn í umferðardeild lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu.

Stofnaði fjölmörgum 
mannslífum í hættu
Rúmlega tvítugur maður var dæmdur í tólf mánaða fangelsi, þar af níu skilorðs-
bundna, fyrir að stofna lífi sínu, farþega sinna, annarra ökumanna og lögreglu-
manna sem eltu hann í augljósa hættu með ofsaakstri undir áhrifum lyfja.

 Rúmlega tvítugur 
maður hefur verið dæmdur í hálfs 
árs skilorðsbundið fangelsi fyrir 
að hafa, í starfi sínu sem fanga-
vörður í ágúst í fyrra, gerst sekur 
um fíkniefnabrot í opinberu 
starfi, þegar hann smyglaði 240 
grömmum af hassi og um 30 
grömmum af amfetamíni inn á 
Litla-Hraun. Refsifanginn Mikael 
Már Pálsson hlaut fjögurra mán-
aða fangelsisdóm, þar af tvo mán-
uði skilorðsbundna, fyrir að 
skipuleggja innflutninginn og 
taka á móti efnunum.

Fangavörðurinn fyrrverandi 
hugðist skilja efnin eftir í fanga-
klefa Mikaels Más. Áður en kom 
til þess varð fíkniefnahundur var 
við eitthvað misjafnt og framvís-
aði vörðurinn þá efnunum við 
yfirmann sinn. Maðurinn er einn-
ig dæmdur fyrir peningaþvætti 
fyrir að hafa tekið á móti hundrað 
þúsund krónum í reiðufé frá 
Mikael Má kvöldið áður, smyglað 
þeim út úr fangelsinu og afhent 
þau öðrum. Mun honum hafa 
verið ljóst að féð var söluágóði 
fíkniefna. Maðurinn bar því við 

að hann hefði verið undir miklum 
þrýstingi frá föngum í fangelsinu 
og óttast um hag sinn. Sá vitnis-
burður fékkst staðfestur.

Mikael Már var dæmdur fyrir 
að skipuleggja smyglið til að geta 
notað og dreift efnunum í fang-
elsinu. Hann var dæmdur í fjög-
urra ára fangelsi síðasta sumar 
fyrir að hafa sent þrjá tvítuga 
pilta utan til að smygla hálfu kílói 
af kókaíni til landsins, og að hafa 
sjálfur smyglað hingað tæpum 
fjórum kílóum af amfetamíni.

Ráðamenn í Moskvu 
og Washington hafa sammælst um 
að gæta orða sinna í því skyni að 
bæta samskiptin milli landanna. 
Þetta sagði rússneski utanríkisráð-
herrann Sergei Lavrov eftir að hin 
bandaríska starfssystir hans Cond-
oleezza Rice átti fund með Vladimír 
Pútín Rússlandsforseta í Moskvu. 

„Forsetinn tók undir þann skiln-
ing Bandaríkjamanna að þörf væri 
á að gæta orða sinna í opinberum 
yfirlýsingum og einbeita sér að 
þeim verkefnum sem fyrir liggja,“ 
sagði Lavrov, sem einnig tók þátt í 
fundinum. 

„Ég slæ ekki um mig með frösum 
eins og „nýtt kalt stríð“,“ sagði Rice 

fyrir fundinn, og var þar að vísa til 
nýlegra orða Pútíns um meint 
dramb Bandaríkjamanna.

Þýski utanríkisráðherrann 
Frank-Walter Steinmeier átti líka 
fund með Pútín í gær í von um að 
geta hindrað að deilumál Rúss-
lands og Evrópusambandsins ver-
snuðu enn og spilltu fyrir horfum 
á að samkomulag næðist í viðræð-
um um endurnýjun samstarfs-
samnings Rússlands og ESB, sem 
reyna á nýja atlögu að á föstudag. 

„Báðir aðilar eru áhugasamir 
um að útkljá það sem okkur grein-
ir á um og að leyfa ágreiningsefn-
unum ekki að verða að meiriháttar 
pólitískum árekstrum,“ sagði 
Steinmeier, en Þjóðverjar gegna 
nú formennskunni í ESB.

Sýni gætni í yfirlýsingumTollskýrslugerð
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.
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NÝTT
Bylting í meðferð
á fótsveppi …

– sveppasýkingarlyfið
sem einungis
þarf að bera á
einu sinni!

FÆST ÁN LYFSEÐILS

Lamisil Once 1% húðlausn inniheldur 10 mg af terbínafíni (sem hýdróklóríð). Lamisil Once er einskammta meðferð við fótsvepp (tinea pedis). Ekki má nota
Lamisil Once ef til staðar er ofnæmi fyrir terbínafíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins. Lamisil Once er eingöngu ætlað til útvortis notkunar. Lyfið er
eingöngu ætlað til húð-meðferðar á fótum. Lamisil Once á ekki að nota á meðgöngu nema brýna nauðsyn beri til. Konur með barn á brjósti eiga ekki að nota
Lamisil Once. Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota lyfið þar sem reynslu skortir af slíkri notkun. Lyfið á einungis að bera á einu sinni. Best er að
bera Lamisil Once á húðina eftir sturtu eða bað. Lyfið verður að bera á báða fætur, jafnvel þótt einkenni sjáist einungis á öðrum fæti. Þetta tryggir algjöra
eyðingu sveppsins. Hann getur leynst víðar á fótum þótt ekki sjáist nein merki um hann. Lamisil Once er mild lausn og ertir sjaldnast húðina. Geymið þar sem
börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningarnar sem fylgja hverri pakkningu. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan,
Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Lögreglan í Portúgal 
hóf í gær formlega rannsókn á 
breskum manni, Robert Murat, 
sem grunaður er um aðild að 
hvarfi hinnar fjögurra ára Madel-
eine McCann, sem var rænt af hót-
elherbergi 3. maí síðastliðinn. Lög-
reglan þurfti þó að sleppa Murat 
úr haldi síðar um daginn vegna 
skorts á sönnunargögnum.

Formleg rannsókn á grunuðum 
einstaklingi er fyrsta skrefið í að 
leggja fram ákæru á hendur 
honum, samkvæmt portúgölskum 
lögum sem ætlað er að vernda 
stjórnarskrárbundin réttindi borg-
ara.

Ásamt Murat voru tvö vitni sem 
tengjast honum, þýsk kona og 
portúgalskur maður, yfirheyrð í 
gær.

Murat, sem á portúgalska móður 
og breskan föður, býr ásamt móður 
sinni í hundrað metra fjarlægð frá 
hótelinu þaðan sem Madeleine var 
rænt. Lögregla rannsakaði í gær 
hús hans og lagði meðal annars 
hald á tölvur og síma.

Portúgalskir fjölmiðlar greindu 
frá því í gær hvernig Murat, sem 
er túlkur, hefði blandað geði við 
fjölmiðlamenn fyrir utan hótelið í 
kjölfar hvarfs Madeleine og boðið 
þeim aðstoð sína. Ein blaðakona 
tjáði bresku fréttastöðinni Sky 
News að hún hefði bent lögregl-
unni á að fylgjast með Murat 
vegna grunsamlegar hegðunar.

Madeleine var rænt þar sem 
hún svaf á hótelherbergi fjöl-
skyldunnar ásamt tveimur syst-
kinum sínum, tveggja ára göml-
um, meðan foreldrar þeirra 
snæddu kvöldverð á nálægum 
veitingastað milli þess sem þau 
gættu að börnunum.

Rúmar 326 milljónir hafa safn-
ast í sjóð sem ætlað er að veita úr 
gegn vísbendingum frá fólki um 
Maddie. Meðal þeirra sem hafa 
lagt til fé í sjóðinn eru J.K. Row-
ling, Richard Branson, David 
Beckham og Eggert Magnússon.

Foreldrar Madeleine segjast 
ekki ætla að snúa aftur til Bret-
lands fyrr en dóttir þeirra komi í 
leitirnar.

Sleppt vegna 
skorts á sönn-
unargögnum 
Portúgalska lögreglan grunar Breta um aðild að 
hvarfi Madeleine McCann. Vegna skorts á sönnunar-
gögnum var þó ekki unnt að hafa hann í haldi.

 Samskip hafa verið 
dæmd til að greiða ekkju sjó-
manns 1,8 milljónir, auk vaxta frá 
1997 og dráttarvaxta, vegna miss-
is framfæranda. Maður hennar 
fórst þegar skipið Dísarfell sökk í 
mars árið 1997. Talið var að skip-
stjóri á skipinu hefði sýnt af sér 
saknæmt gáleysi með því að senda 
ekki strax út neyðarkall þegar 
skipið lenti í háska.

Skaðinn varð með þeim hætti að 
skipið fékk á sig mikinn halla á 
bakborða og sjór komst inn í lest-
ar þess. Ljóst þykir að ástandi 

skipsins hafi verið ábótavant, en 
það er ekki talið saknæmt.

Ljóst þykir þó að skipstjórinn 
hafi verið vakinn klukkan tvö og 
hann hafi fyrirskipað að reynt 
yrði að dæla vatni úr lestum skips-
ins, en þeim tilraunum hætt klukk-
an fjögur þar sem þær báru engan 
árangur. Óútskýrt þykir hvers 
vegna neyðarkall var ekki gefið út 
fyrr en klukkan 4.52. Tveir skip-
verjar af tólf létust. Samskip voru 
talin bera ábyrgð á tjóni konunnar 
á grundvelli húsbóndaábyrgðar. 



Sveitarstjórnin á Djúpavogi 
kveðst ekki geta selt eyðijarðirnar Tunguhlíð 
og Markúsarsel. Tilboð hafði borist en sveitar-
stjórnin opnaði það ekki þar sem hún telur 
sveitarfélagið ekki hafa formlega heimild til að 
selja þessar jarðir. Að sögn Björns Hafþórs 
Guðmundssonar sveitarstjóra var ákveðið að 
ríkið seldi sveitarfélaginu jarðirnar þegar 
Geithellnahreppur sameinaðist Djúpavogi í 
byrjun áttunda áratugarins. Svo virðist sem 
láðst hafi að þinglýsa sölunni og landbúnaðar-
ráðuneytið vilji nú fullvissa sig um að rétt hafi 
verið staðið að málum áður en það skrifar upp 
á eignarhald Djúpavogshrepps.

Björn Hafþór segir afar mikilvægt fyrir 
Djúpavogshrepp að eignarhald hreppsins á 
jörðunum fáist staðfest. „Bærinn er í fjárhags-
kröggum og þarf á fjármunum að halda,“ segir 

sveitarstjórinn, sem kveður hreppinn munu 
auglýsa jarðirnar til sölu. Aðspurður segir 
hann þar bæði rjúpnalönd og stangveiði.

Sveitarstjórnin hefur samið um sölu 
jarðarinnar Stekkjarhjáleigu til eiganda 
nærliggjandi jarðar. Athugasemdir hafa verið 
gerðar við þau viðskipti þar sem þau fara fram 
án þess að jörðin hafi verið auglýst. Björn 
Hafþór segir það eiga sér þá skýringu að 
viðkomandi kaupandi hafi þurft á Stekkjarhjá-
leigu að halda vegna uppbyggingar á ferða-
þjónustu á sinni jörð og það hafi þótt gagnlegt 
fyrir hreppinn.

Verið er að skoða 
hvaða tæknibúnaður henti best til 
að færa safnkost RÚV yfir á 
aðgengilegt form og hversu mikið 
þurfi. „Þá verður kominn tækni-
legur kostnaðargrundvöllur,“ 
segir Páll Magnússon útvarps-
stjóri. Páll segir „unnið að þessu 
af krafti og festu“ og niðurstöðu 
að vænta á næstu vikum. Þá verði 
haldið áfram með önnur atriði 
áætlunarinnar. 

Í nýjum lögum um RÚV stendur 
að gera skuli áætlun um að setja 
eldra efni á aðgengilegt form. 
Stefnt var á að ljúka áætluninni 
um þetta leyti árs.

Verið að skoða 
tæknileg atriði

Ríkið og Reykjavíkur-
borg eru að semja um átak í 
þjónustu við geðfatlaða. Um 
tilraunaverk-
efni er að ræða 
sem felst í því 
að umrædd 
þjónusta er 
flutt frá ríkinu 
til borgarinnar. 
Velferðarráð 
Reykjavíkur
segir þetta 
verða stórátak 
í uppbyggingu 
búsetu og 
þjónustu fyrir 
um það vil áttatíu geðfatlaða 
einstaklinga. „Hugmyndum um 
að færa beri þjónustu við fólk 
með geðraskanir út í samfélagið 
– frá hefðbundnum sjúkrastofn-
unum – vex fylgi,“ segir félags-
málaráðuneytið og bætir við: 
„Talið er að búseta í íbúðarkjarna 
eða þjónustuíbúð með fjöl-
breyttri og sveigjanlegri 
stoðþjónustu geti veitt stöðug-
leika og öryggi.“

Ný heimili fyrir 
áttatíu geðsjúka

 Benedikt XVI páfi 
skellti skuldinni af vandkvæðum 
Suður-Ameríku á marxisma og 
óheftan kapítalisma er hann 
messaði á sunnudag yfir biskup-
um úr allri álfunni, sem sóttu 
fund páfa undir lok fimm daga 
heimsóknar hans til Brasilíu. 
Hvatti hann biskupana til að 
„móta nýja kynslóð rómversk-
kaþólskra leiðtoga í stjórnmál-
um“ til að snúa vörn í sókn. 

Milljónir manna í Suður-
Ameríkuríkjum hafa á undan-
förnum árum sagt sig úr kaþólsku 
kirkjunni og gengið til liðs við 
frjálsa mótmælendasöfnuði. 

Páfi varaði líka við því að 
getnaðarvarnir og fóstureyðingar 
„ógnuðu framtíð þjóðanna“ í 
heimshlutanum og hin sögulega 
kaþólska sjálfsímynd hans ætti í 
vök að verjast.

Skellir skuld á 
marxisma og 
kapítalisma



 Sautján ára unglings-
piltur gekk inn á lögreglustöð í 
Tókýó í Japan í gær með 
afskorið höfuð móður sinnar og 
játaði að hafa myrt hana. Því 
næst vísaði hann lögreglumönn-
um heim til sín á lík móður 
sinnar og sagði hvernig hann 
hefði hálshöggvið hana að kvöldi 
47. afmælisdags hennar meðan 
hún svaf. Pilturinn sagði það 
skipta sig engu hvern hann 
myrti.

Japanar hafa löngum hreykt 
sér af öryggi á götum úti og 
lágri tíðni ofbeldisglæpa en 
nokkur óhugnanleg morðmál 
undanfarið hafa grafið undan 
þeirri ímynd. um Tókýóborg.

Unglingur háls-
hjó móður sína

Gervihjarta var í
fyrsta skipti grætt í sjúkling hér á
landi nýlega. Gervihjartaþeginn
er 64 ára karlmaður. Rannsóknir
sýndu að ígræðsla á hjálparhjarta
væri hans eina von um bata og
áframhaldandi líf. tíu læknar og
hjúkrunarfólk voru í tíu tíma að
ígræðslunni og tókst hún prýði-
lega.

Sjúklingnum er haldið sofandi
á gjörgæsludeild eftir aðgerðina.
„Það stóð á endum að hjarta sjúk-

lingsins hætti
allri starfsemi
um það leyti
sem aðgerðin
var gerð. Hjálp-
arhjartað dælir
nú í stað vinstri
hluta hjartans
en fram að
þessu hefur
hægri hluti

hjartans ekki tekið við sér eins og
vonast var til,“ segir Bjarni Torfa-
son, yfirlæknir hjarta- og lungna-
skurðdeildar LSH.

Birna Sigurðardóttir, eiginkona
Þorbjörns Árnasonar sem lést
eftir hjartaþræðingu í nóvember
2003, stofnaði minningarsjóð
tækja- og hjartaþræðinga LSH
sem gekkst fyrir söfnuninni Í
hjartastað. Þessi sjóður gaf síðan
spítalanum á annan tug milljóna
króna fyrir gervihjartanu.

Hjartað er það fyrsta sem grætt
er í Íslending og það hér á landi og
kostaði það um fjórtán milljónir.
Meðal annars þurfti að senda þrjá
lækna og einn hjarta- og lungna-
vélasérfræðing utan til að læra að
græða gervihjarta í menn.

Gervihjartaþeginn hefur nú litla
pumpu í stað hjarta inni í sér.
Gervihjartað sér um að dæla blóði
úr biluðum vinstri slegli yfir í
ósæðina og þannig út um líkam-
ann. Það dælir með jöfnum þrýst-
ingi en ekki á taktvissan púls-
erandi hátt eins og hjartavöðvinn.
Fyrir vikið eru þeir sem eru  með
gervihjarta ekki með púls eins og
aðrir. Rannsóknir bendi til að til-
tölulega jafn þrýstingur gervi-

hjartans hafi ekki neikvæð áhrif á
æðar eða líffæri. Gervihjartaþeg-
inn mun vera með batterí innan-
klæða sem þarf að hlaða á hverjum
degi.

Bjarni reiknar með að fimm til
sex aðgerðir af þessu tagi verði
gerðar á ári til að byrja með. Ein
aðgerð verði gerð til að brúa bilið
fram að hjartaígræðslu, ein á

sjúklingi þar sem hjartað mun ná
sér við þá hvíld sem gervihjartað
veitir þannig að hægt verði að taka
það út eftir nokkra mánuði eða ár.
Þrjár til fjórar aðgerðir verði svo
gerðar á sjúklingum sem fái var-
anlega lausn með gervihjartanu.

Hafin er söfnun fyrir hjarta- og
gervilunga fyrir börn.

Fyrsta gervihjartaígræðslan
Sjúklingi sem fékk gervihjarta á dögunum, fyrstur Íslendinga, er haldið sofandi. Aðgerðin gekk vel og 
reiknað er með að fimm til sex aðgerðir af þessu tagi verði gerðar hérlendis á ári. 



50% erlendar lágvaxtamyntir - 50% íslenskar krónur. Þannig færðu lánið á lægri
vöxtum en býrð við mun minni gengisáhættu en ef lánið væri 100% í erlendri mynt. Fáðu
nánari upplýsingar og ráðgjöf í útibúum Glitnis eða í þjónustuveri í síma 440 4000.

4,5%

* M.v. vaxtatöflu og 1 mánaða libor vexti 03.05.2007 ** Verðtryggt jafngreiðslulán
*** 50% íslenskar krónur / 50% erlent lán í CHF og JPY **** EUR, USD, GBP, CHF og JPY

SAMANBURÐUR Á LÁNUM

100% íslenskar krónur**

NÝTT HELMINGASKIPT LÁN***

Engin

Hófleg

Mikil

Lág

Lág

Há

Hæg

Í meðallagi

Hröð

4,95%

4,50%*

5,74%*100% erlend myntkarfa****

VEXTIR GREIÐSLUBYRÐIGENGISÁHÆTTA EIGNAMYNDUN

Ný helmingaskipt húsnæðislán með lægri vöxtum

 Íbúar í fríríkinu Kristj-
aníu gerðu sér lítið fyrir og reistu 
í fyrrinótt á ný litla timburhúsið, 
„Vindlakassann“ svonefnda, sem 
danska lögreglan reif niður á 
mánudagsmorgun.

„Þetta er Kristjaníu-kímnigáfa. 
Við gerum svolítið grín að þessu 
til að vekja athygli á því að það 
var óþarfa valdníðsla að rífa 
húsið,“ sagði kona búsett í Kristj-
aníu í viðtali við danska dagblaðið 
Politiken.

Dönsk stjórnvöld lýstu því yfir 
í gær að nýja húsið yrði rifið, rétt 
eins og það gamla, en létu ekkert 
uppi um hvenær af því yrði.

Heiftarleg mótmæli brutust út 
á mánudaginn eftir að lögreglan 
mætti á staðinn til að rífa húsið. 
Mótmælendur komu upp götuvígi 
og báru eld að, köstuðu grjóti og 
eldsprengjum í lögregluna og 
stóðu mótmælin langt fram á 
nótt.

Nærri sextíu manns voru hand-
teknir en mótmælendur virtust 
búa sig undir frekari aðgerðir 
næstu daga og jafnvel vikur. Einn 
heimilislaus maður var settur í 
tuttugu daga varðhald, sakaður 

um að hafa tekið þátt í mót-
mælunum. 

Í gær var einnig unnið skemmd-
arverk á styttunni Litlu hafmeyj-

unni. Andlit hennar var málað 
rautt, en þetta er í annað sinn á 
stuttum tíma sem skemmdarverk 
er unnið á styttunni.

Nýr Vindlakassi reistur í snatri

 Bertie Ahern, 
forsætisráðherra Írlands, segir 
að árangurinn af friðarumleitun-
um þeirra Tonys Blair á Norður-
Írlandi hafi orðið meiri en þeir 
hafi nokkurn tímann látið sig 
dreyma um.

Ahern sagði þetta á breska 
þinginu, sem hann ávarpaði í gær 
fyrstur írskra forsætisráðherra.

Jafnframt sagði hann að 
heimastjórnin á Norður-Írlandi, 
sem er nýtekin til starfa á ný 
eftir langt hlé, væri enn brothætt 
og aðeins upphafið að löngu 
sáttaferli milli andstæðra 
fylkinga.

Árangur fram-
ar vonum

 Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu handtók á 
mánudag í ónafngreindri verslun 
í borginni átján ára pilt sem 
virðist hafa óhóflegt dálæti á 
hjálpartækjum ástarlífsins og 
öðru klámfengnu efni og munum.

Pilturinn var fyrst gripinn í 
versluninni á föstudaginn var 
þegar hann reyndi að hnupla 
þaðan vörum. Báðar helgarnæt-
urnar var síðar brotist inn í 
verslunina og stolið þaðan 
svokölluðu stinningartæki fyrir 
karlmenn auk annars. Upptökur 
úr öryggismyndavél leiddu í ljós 
að þar var pilturinn að verki í 
báðum tilvikum. Hann var síðan 
handtekinn þegar hann kom í 
verslunina í fjórða skipti á 
fjórum dögum á mánudag.

Stóð klámhund 
að klámhnupli







Hugmynd Ögmundar Jón-
assonar og annarra um að 
Framsóknarflokkurinn 
verji minnihlutastjórn VG 
og Samfylkingarinnar falli 
er nýlunda í íslenskum 
stjórnmálum. Áþekk stjórn 
hefur aldrei starfað í land-
inu.

Þó að hugmyndin hafi svo gott 
sem verið slegin út af borðinu er 
athyglisvert að hún hafi komið 
fram. Ekki er hefð fyrir minni-
hlutastjórnum á Íslandi en slíkt 
stjórnarmynstur er algengt í 
stjórnmálasögu hinna Norðurland-
anna. Fjórar minnihlutastjórnir 
hafa starfað á Íslandi en á allt 
öðrum forsendum en hefðbundnar 
minnihlutastjórnir sem ætlað er 
að fara með landsstjórn.

Fyrsta íslenska minnihluta-
stjórnin starfaði undir forsæti 
Ólafs Thors, formanns Sjálfstæð-
isflokksins, frá miðjum maí fram 
í desember 1942. Verkefni hennar 
var eitt og afmarkað; að leiðrétta 
kjördæmaskipunina með breyt-
ingu stjórnarskrár. 

Aftur sat Ólafur í forsæti 
minnihlutastjórnar frá desem-
berbyrjun 1949 fram í miðjan 
mars 1950 eftir að tilraunir til 

myndun samsteypustjórnar höfðu 
mistekist. Sú stjórn naut hvorki 
stuðnings né hlutleysis annarra 
flokka.

Þriðja minnihlutastjórnin var við 
völd frá Þorláksmessu 1958 til 
nóvember 1959. Emil Jónsson, 
formaður Alþýðuflokksins, var 
forsætisráðherra og líkt og með 
fyrri minnihlutastjórn Ólafs 
Thors var verkefnið að leiðrétta 
kjördæmaskipan með breytingu 
á stjórnarskránni.

Síðast starfaði minnihluta-
stjórn á Íslandi frá október 1979 
fram í febrúar 1980 undir forsæti 
Benedikts Gröndal, formanns 
Alþýðuflokksins. Hún varð til 
eftir að slitnað hafði upp úr sam-
starfi Alþýðuflokks, Alþýðu-
bandalags og Framsóknarflokks 
og hafði í raun þann eina starfa að 
rjúfa þing og boða til kosninga.

Minnihlutastjórnir eru jafnan 
skipaðar flokkum sem teygja sig 
út frá miðju stjórnmálalitrófsins 
og njóta stuðnings flokka á jöðr-
um þess. Jaðarflokkarnir veita þá 
stuðning í viðleitni til að halda 
flokkum á hinum jaðri litrófsins 
frá völdum. Hugmyndafræði 
slíks stuðnings byggir á að við-

komandi flokkar öðlist með 
honum rík áhrif á stefnu og gjörð-
ir ríkisstjórnar og varni því um 
leið að pólitískt öndverð sjónar-
mið séu leidd til öndvegis.

Að baki hugmyndum um minni-
hlutastjórn Vinstrihreyfingarinn-
ar - græns framboðs og Samfylk-
ingarinnar með stuðningi 
Framsóknarflokksins liggur því 
allt önnur hugsun. Við slíkar 
aðstæður myndi miðjuflokkur 
verja stjórn jaðarflokks. 

Í ljósi sérkennilegra aðstæðna 
myndi Framsóknarflokkurinn 
öðlast mikil völd með stuðningi 
við minnihlutastjórn VG og Sam-

fylkingarinnar. Jafnvel má leiða 
að því rök að völd flokksins yrðu 
meiri en í stjórnarsamstarfi við 
Sjálfstæðisflokkinn þar sem 
Framsókn færi með mun færri 
ráðuneyti. Framsóknarmenn 
gætu stillt ríkisstjórninni upp við 
vegg og hún þyrfti að lúta vilja 
þeirra í einu og öllu þar sem 
stjórnarslit blöstu ella við og 
Sjálfstæðisflokkurinn kæmist til 
valda.

fréttir og fróðleikur

Hirðmenn hafsins á leið til Íslandsstranda

Aðallega æðstu 
embættismenn

Venja að jaðarflokkar verji 
minnihlutastjórnir falli





kr.
stk.398

STEINBÍTSSPJÓT
M/CHILLI OG LIME

G n!

MAXWELL HOUSE
KAFFI

399 kr.
pk.

kr.
kg998

GRÍSAGRILLSTEIK
MIÐJARÐARHAFS

300
kr. kg

Þú sparar

fyrir

kr.
kg2.498

LAMBAKÓRÓNA
AÐ HÆTTI GRIKKJA

500
kr. kg

Þú sparar

 Melónur og vínber
Ferskt og gott!

Nýtt kortatímabil!

Nýtt

kr.
pk.149

MAÍSSTÖNGLAR
FORSOÐNIR

NÝTT

Knorr Doy
súpur!

15%
afsláttur

kr.
kg998

GRILLPYLSUR ÚR KJÖTBORÐI, 
TÓMAT, MOZZARELLA EÐA CHILLI

O

Nóatún
mælir
með!

Nóatún
mælir
með!

Nóatún
mælir
með!

Nýtt

Opið 9-21



kr.
kg399

MÓA KJÚKLINGALEGGIR
OG MÓA PIRI PIRI

kr.
kg1.346

GOURMET HUNANGSGRÍS
LÉTTREYKTUR

kr.
stk.129

UNGNAUTAHAMBORGARAR
120 G

OTA HAFRA-
GRAUTUR

249 kr.
pk.

Grillbæklingur
Nóatúns

í verslanir!
 er kominn

60
kr. stk.

Þú sparar

LAMBALÆRRI
KRYDDAÐ

899kr.
kg

 Kryddað að hætti
kjötmeistarans!

MYLLU FJÖLKORNA-
SAMLOKUBRAUÐ

199 kr.
pk.

COKE
LIGHT

99 kr.
2l

LÍF
SAFI

89 kr.
l

40%
afsláttur

Tilboð
á lambalæri!

20%
afsláttur

Ota hafragrautur með berjum 

eða eplum og kanil

Nóatún
mælir
með!

Verði ykkur að góðu!



greinar@frettabladid.is

Síðastliðinn 2. maí skrifuðu náms-
mannahreyfingar (BÍSN, INSÍ, SÍNE 

og SHÍ) og fulltrúar stjórnvalda í stjórn 
LÍN undir samninga sem mörkuðu tíma-
mót í sögu Lánasjóðs íslenskra náms-
manna. Grunnframfærslan hefur aldrei 
hækkað jafnmikið umfram verðbólguspá, 
tekjuskerðing lækkaði í 10% og í fyrsta 
skipti geta námsmenn nú sótt um skóla-
gjaldalán vegna grunnnáms erlendis. Breytingarn-
ar hafa í för með sér útlánaaukningu um 970 millj-
ónir sem þýðir að 10.900 milljónir verða greiddar 
út til 11.000 námsmanna á næsta skólaári. Þessir 
samningar eru því stórt skref í átt að bættum kjör-
um námsmanna. 

Grunnframfærsla barnlausra námsmanna í 
leiguhúsnæði er nú um 94.000 kr. á mánuði en á 
síðasta námsári var hún 87.400 og er það hækk-
un um 7,6%. Grunnframfærslan hefur aldrei verið 
hækkuð jafnmikið umfram verðbólguspá en efna-
hagsdeild fjármálaráðuneytisins spáir að verð-
bólga ársins 2007 verði um 2,5%. Ef sú spá reyn-
ist rétt þýðir það að grunnframfærslan hækkar 
um 5,1% raungildi, sem kemur sér óneitanlega vel 
fyrir námsmenn. Tekjuskerðing námslána er nú 
komin í 10%. En fyrir aðeins þremur árum síðan 
var hún 33%. Þetta hefur leitt til þess að æ fleiri 

einstaklingar sem hafa verið á vinnu-
markaði geta sest aftur á skólabekk án 
þess að hljóta alvarlegan tekjumissi 
vegna vinnutaps. 

Það markmið bergmálar í lögum 
sjóðsins sem leggja áherslu á að meg-
inhlutverk LÍN sé að tryggja jafn-
rétti til náms burtséð frá efnahags-
legu baklandi viðkomandi. Í fyrsta 
skipti í sögu LÍN geta lánþegar nú 
sótt um skólagjaldalán vegna sér-
náms eða grunnháskólanáms erlendis. 

Þetta er tímamótaskref í lánasjóðsmál-
um og veitir háskólum á Íslandi aukið samkeppn-
isumhverfi. Í kjölfarið þurfa námsmenn ekki leng-
ur að taka markaðslán viðskiptabankanna til þess 
að fjármagna skólagöngu sína erlendis, viðkom-
andi námsmönnum til mikillar ánægju. Stórt skref 
var stigið í kjarabaráttu stúdenta þann 2. maí og 
má það þakka góðu samstarfi námsmannahreyf-
inganna (BÍSN, INSÍ, SÍNE og SHÍ) og meirihluta 
stjórnar LÍN. En samningarnir skiluðu sér vissu-
lega í bættum kjörum námsmanna. 

Hafa ber þó í huga að enn mætir grunnfram-
færslan ekki raunverulegum framfærslukostn-
aði námsmanna og því er það verkefni næstu ríkis-
stjórnar að sjá um að svo verði.

Höfundur er varaformaður Stúdentaráðs HÍ og 
fulltrúi námsmanna í stjórn LÍN. 

Stórt skref í rétta átt

Þessi spurning leitar upp í hug-
ann, þegar ljóst er orðið að 

Reykjavíkurborg hyggst opna 
heimili fyrir útigangsmenn að 
Njálsgötu 74, í trássi við óskir 
íbúa næsta nágrennis um að 
finna hentugri stað fyrir starf-
semina. Ítrekað hefur borgar-
stjórinn fengið tölvupóst frá 
íbúum hverfisins sem hafa óskað 
svara. Hann kýs að þegja þunnu 
hljóði og láta undirmenn sína um 
að svara fyrir sig, sem sárafá-
ir hafa gert. Skyldi ástæðan vera 
að þetta mál gæti skaðað ímynd 
hans sem borgarstjóra, sem 
hann hefur verið svo duglegur að 
fegra þegar honum hentar?

Ég skil vel að borgarstjórinn 
okkar er upptekinn maður, en 
hann hefur samt tíma til að geys-
ast fram á sjónarsviðið þegar 
brennur í Reykjavík og birt-
ist okkur borgurum sem vernd-
ardýrlingur íklæddur slökkvi-
liðsbúningi með hjálm á höfði 
innan um vaska slökkviliðs-
menn. Þegar opna átti spilasal í 
Mjóddinni, í hans eigin hverfi, lá 
ekki á honum að berjast á móti 
því einn og óstuddur og kunnu 
íbúar Breiðholts honum þakkir 
fyrir. Samt hafði Happdrætti Há-
skóla Íslands fullan rétt á að opna 
þarna spilasal, en gamli góði Villi 
stóð fastur sem klettur og fékk 
þeirri ákvörðun hnekkt. Orðrétt 
lét hann hafa eftir sér í Frétta-
blaðinu þann 7. jan. 2007: „Í það 
hálfa ár sem ég hef gegnt emb-
ætti borgarstjóra Reykvíkinga 
hef ég kappkostað ásamt sam-
starfsfólki mínu í meirihlutanum 
að innleiða metnaðarfulla fjöl-
skyldustefnu sem birtist meðal 
annars í því að hlusta á óskir 
og væntingar íbúa borgarinn-
ar og vinna með þeim að fram-
kvæmd brýnna hagsmunamála. 
Mér er fyllilega ljóst hvar spila-

salir í borginni hafa verið opnað-
ir fyrir mína borgarstjóratíð og 
kunnugt um skoðanir þeirra íbúa 
sem nærri þeim búa. Þær skoðan-
ir eru í takt við þær skoðanir sem 
þúsundir Breiðhyltinga setja nú 
fram með svo afgerandi hætti.“

Þessi fögru orð Vilhjálms um 
metnaðarfulla fjölskyldustefnu, 
að hlusta á óskir og væntingar 
íbúa borgarinnar og vinna með 
þeim að framkvæmd brýnna 
hagsmunamála, eru orðin tóm 
þegar kemur að okkur íbúum á 
Njálsgötunni. Skyldi íbúalýðræð-
ið vega þyngra í Breiðholtinu en í 
miðbæ Reykjavíkur?

Er það metnaðarfull fjölskyldu-
stefna að opna gistiheimili fyrir 
útigangsmenn í einni þéttustu 
byggð Reykjavíkur, þar sem 
mikið af barnafólki hefur hreiðr-
að um sig síðustu ár og þar að 
auki við hlið barnaheimilis? Ekki 
hafa íbúar á Njálsgötunni orðið 
varir við að hann hafi hlustað 
á óskir okkar. Engin grenndar-
kynning fór fram þegar tekin var 
ákvörðun um rekstur gistiheimil-
isins og lásu íbúar um þetta mál 
í blöðunum þegar búið var að 
ákveða staðsetningu heimilisins.

Við íbúar höfum líka bent á að 
fasteignasalar hafa tjáð okkur 
að íbúðaverð muni að líkind-
um lækka í nálægum húsum við 
gistiheimilið. Jórunn Frímanns-

dóttir, formaður velferðarsviðs 
borgarinnar, telur það af og frá, 
því reynslan sýni annað. Ingi-
björg Þórðardóttir, formaður Fé-
lags fasteignasala, telur að fast-
eignir í nágrenni við gistiheim-
ilið muni síður vera seljanlegar. 
Jafnframt telur hún að það sé full 
ástæða fyrir riftun kaupsamn-
ings ef seljandi lætur ekki vita af 
starfsemi borgarinnar í götunni 
og jafnvel ástæða fyrir kaupanda 
að krefjast lækkunar af kaup-
verði. Þetta skilst bara á einn veg. 
Minnkandi eftirspurn þýðir lægra 
verð á máli hagfræðinnar. Hvaða 
reynslu er Jórunn að tala um? 
Hafa sambærileg gistiheimili 
verið í svona þéttri byggð áður?

Fyrirhugað heimili er að sögn 
Jórunnar fyrir 10 útigangs-
menn og mega þeir vera þarna 
undir áhrifum áfengis og annarra 
vímuefna. Þeim er þó óheimilt að 
neyta þeirra innan veggja heim-
ilisins. Hvar ætli neyslan fari þá 
fram? Er ekki líklegt að notaðir 
verði bakgarðar í hverfinu og 
kannski lóð barnaheimilisins Bar-
ónsborgar? Það er engin ástæða 
til að ætla annað en að þessir ein-
staklingar muni geyma tæki sín 
og tól til fíkniefnaneyslu í næsta 
nágrenni, þrátt fyrir fögur fyrir-
heit Jórunnar um að gæsla þarna 
verði mikil. Við íbúar hverfis-
ins skiljum að einhvers staðar 
verða þessir einstaklingar að 
búa, en það hlýtur að vera hægt 
að finna hentugra húsnæði þar 
sem byggð er ekki eins þétt og á 
Njálsgötunni.

Enn og aftur skora ég á borg-
arstjórann í Reykjavík að end-
urskoða staðsetningu heimilis-
ins og hlusta á rök okkar íbúa í 
hverfinu.

Höfundur er íbúðareigandi 
við Njálsgötu.

Hlustar Vilhjálmur á borgarbúa?L
istaháskóli Íslands var meðal þeirra fjölmörgu aðila sem 
nutu mikils áhuga ráðherra ríkisstjórnarinnar til að ljúka 
góðum verkum síðustu dagana fyrir kosningar. Fimm 
dögum fyrir kjördag skrifaði menntamálaráðherra undir 
viljayfirlýsingu um framtíðarrekstrarframlag frá ríkinu 

til skólans og til að fullkomna ljósmyndatækifærið gáfu flokksfé-
lagar ráðherrans í borgarstjórn Listaháskólanum lóð í Vatnsmýr-
inni sama dag.

Sá galli er á gjöfinni að stjórnendur Listaháskólans vilja ekk-
ert sérstaklega reisa skólanum nýtt húsnæði í Vatnsmýrinni. 
Hugur þeirra stendur til þess að skólinn verði í miðbænum, og 
hefur stjórn skólans lengi leitað að heppilegri lóð á þeim slóðum. 
Þetta kemur hins vegar ekki að sök því gjöf borgarstjórnar fylgja 
engar kvaðir um að Listaháskólinn byggi í Vatnsmýrinni, heldur 
má skólinn ráðstafa lóðinni að vild. Til dæmis má skipta á henni 
og annarri lóð, „ef aðrir kostir bjóðast“ eins og Hjálmar H. Ragn-
arsson, rektor skólans, orðaði það.

Nýr meirihluti sjálfstæðis- og framsóknarmanna hefur, á þeim 
stutta tíma sem hann hefur verið við völd, sýnt að hann umgengst 
þau verðmæti sem felast í byggingarlandi í eigu Reykjavíkur-
borgar með frjálslegri hætti en hefur viðgengist í seinni tíð.

Borgarstjóri notaði dýrmæta lóð við Starhaga í Vesturbænum 
til að kaupa sig út úr vandræðum sem hann kom sér í með hótun-
um um að koma í veg fyrir opnun spilasalar Háspennu í Mjódd-
inni. Sjálfur sagði borgarstjóri að þær skaðabætur mætti meta 
á tuttugu til þrjátíu milljónir króna. Það verður fróðlegt að sjá 
hvernig sá herkostnaður verður færður í bókhaldi borgarinnar. 
Verður lóðin þar metin út frá gatnagerðargjöldum eða endanlegu 
söluverði þegar Háspenna er búin að ráðstafa henni?

Að sama skapi er það undarlegur gjörningur að gefa Lista-
háskólanum lóð á einhverjum eftirsóttasta stað borgarinnar, ekki 
til að byggja á, heldur braska með.

Hins vegar er ekki hægt annað en að dáðst að taflmennsku 
Hjálmars H. Ragnarssonar, rektor skólans, sem tók þátt í sjón-
arspilinu í síðustu viku án þess þó að binda hendur sínar á nokk-
urn hátt. Fyrir vikið standa stjórnendur Listaháskólans uppi með 
pálmann, eða öllu fremur rándýra byggingarlóð, í höndunum, 
og geta nú byrjað af krafti að semja um kaup á lóð sem er þeim 
meira að skapi.

Meðal þeirra  möguleika sem hafa verið nefndir fyrir staðsetn-
ingu skólans í miðbænum er reiturinn sem markast af Laugavegi, 
Frakkastíg og Hverfisgötu. 

Ekki þarf að hafa mörg orð um að það yrði frábær lyftistöng 
fyrir Laugaveg ef af þeim áætlunum verður. Skóla af þessu tagi 
fylgir líf og fjör og ekki síður viðskipti fyrir verslanir og veit-
ingastaði í bænum.

Meirihluta borgarstjórnar til hróss má því segja að þótt aðferð-
in hafi verið stórundarleg, þá var að minnsta kosti höggvið á þann 
hnút sem var kominn á lausn húsnæðismála Listaháskólans. 

Stjórnendur skólans hafa nú frjálsar hendur til að finna honum 
framtíðarstaðsetningu í hjarta miðbæjarins. Vonandi rætist sá 
draumur þeirra.

Listaháskólann 
við Laugaveg



Hjónin Þorgrímur Kristjánsson 
og Þuríður Þórðardóttir reka 
hótel í Ölpunum.

„Hótelið kallast Skihotel Speier-
eck og er í litlu fjallaþorpi, Sankt 
Michael, 100 km suður af Salzburg. 
Við erum á Alpahryggnum í sól-
ríkasta hluta Austurríkis,“ útskýr-
ir annar eigendanna, Þorgrímur 
Kristjánsson, hress í símann og 
bætir við að náttúrufegurðin sé 
engu lík, þar sem fjöllin gnæfi 
beggja megin við hótelið og allt sé 
í blóma á sumrin.

Að sögn Þorgríms er hótelið 
átján herbergja og í svokölluð-
um rustik-stíl, sem er gamaldags 
Alpastíll og einkennist af mikl-
um tréútskurði. Hann segir hótel-
ið búið öllum helstu nútímaþæg-
indum, þar á meðal saunu, lík-
amsræktarherbergi og ljósabekk 

og stórum veitingasal með útsýni 
suður yfir fjöllin, sem eru sum 
allt að 2.500 metra há. 

„Hótelgestirnir þurfa síðan ekki 
að hafa áhyggjur af því að leið-
ast,“ segir Þorgrímur. „Allir ættu 
að finna eitthvað við sitt hæfi. 
Hér eru frábærar gönguleiðir 

og hægt að leigja sér fjallahjól. 
Fólk getur alltaf haft viðkomu í 
veitingaskálum, sem eru allt um 
kring, og fengið sér hressingu. 
Hér fást heimagerðar gúllassúp-
ur, ostar, pylsur og speck, sem er 
vindþurkkað svína- og nautakjöt. 
Þá er hægt að fara í útreiðatúra, 
river-rafting, fjallaklifur og golf. 
Svo er sjóskíða- og seglbrettaleiga 
í hálftíma akstursfjarlægð. Svæð-
ið breytist síðan í skíðaparadís á 
veturna.“

Þorgrímur segir að ef um stóra 
hópa sé að ræða, tuttugu manns 
og fleiri, þá sé heljarinnar veislu 
slegið upp meðan á dvölinni stend-
ur. „Við bjóðum upp á heilt grillað 
svín, sem er borið fram á bretti 
skreytt stjörnuljósum.

Eftir mat heldur austurrísk tír-
ólahljómsveit uppi fjörinu. Allt 
er gert til að gestunum líði sem 
best.“

Falin perla í Ölpunum

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16

DREKINN
WUSHU FÉLAG REYKJAVÍK
Skeifunni 3j · Sími 553 8282

www.heilsudrekinn.is

Kennari:
Meistari Zhang
einkatímar og hópatímarr
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Skráning
er hafin

Skráning á sumarnámskeið Hraðlestrarskólans er hafin á www.h.is og í síma 586-9400
Hvað segja nemendur okkar um námskeiðið:

Frábært, markvisst, hnitmiðað, æviábyrgð, nytsamlegt, krefjandi, skemmtilegt, mjög gott, skipulagning, einbeiting, 
jákvæðni, mikil aðstoð, góður kennari, spennandi, árangursríkt, hvetjandi, góð þjónusta.

Náðu forskoti með okkur í sumar!
“Snilldarnámskeið..kom skemmtilega á óvart hversu 

miklum hraða ég náði.” 
Guðbjörg Jónsdóttir, 40 ára Framhaldsskólakennari.

“Loksins sé ég fram á það að geta klárað 
lesbækur fyrir próf”

Elín Björk Jónsdóttir, 15 ára nemi.

“Ég sexfaldaði lestrarhraða minn á 3 vikum! 
Frábært!”

Guðjón Bergmann, 34 ára rithöfundur, f
yrirlesari og jógakennari.

“Ykkur að þakka mun ég rúlla upp samræmdu 
prófunum.”

Jökull Torfason, 15 ára nemi.

“Þetta mun nýtast mér alla ævi.” 
Jóhanna Helga, 15 ára grunnskólanemi.

“...á eftir að spara mér hellings tíma af 
námsbókalestri.”

Ragna Björk Ólafsdóttir, 17 ára nemi og golfari.



Sendum frítt um land allt!
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Felgustærðir: 15", 16" og 17"
Úrval jeppadekkja upp í 38"
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HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

BMW X5 er afar skemmtilegur 
bíll. Hann hefur stækkað en 
þrátt fyrir það er hann enn 
mjög lipur. 

Það er ekki oft sem fyrirtæki 
hefur svo mikla trú á vöru sinni 
að það setur hana í sama flokk og 
nýja sinfóníu eftir Mozart. BMW 
gerir hins vegar nákvæmlega það 
með nýja kynslóð X5 jeppans. 

X5 er fullvaxinn jeppi. Hann 
hefur meira að segja stækkað 
milli kynslóða. Þrátt fyrir það 
er hann ótrúlega lipur og í raun 
furðulegt hvernig hægt er að láta 
svo stóran bíl leika svo vel í hönd-
unum á ökumanni. X5 er þó ekki 
léttur í stýri í hefðbundnum skiln-
ingi en eins og fyrir einhverja 
töfra lætur hann svo vel að stjórn 
að stærðin gleymist fljótt.

BMW hefur löngum verið í 
fremstu víglínu er kemur að dís-
ilvélum og þriggja lítra línusex-
an í X5 er engin undantekning. 
235 hestöfl og 520 Nm tog segja 
alla söguna og það á frekar hljóð-
látan hátt. Til að hafa hemil á 

öllu þessu afli hefur BMW troð-
ið öllum mögulegum og ómögu-
legum stöðugleikakerfum í bíl-
inn. Þau gera sitt gagn og eru í 
raun nauðsynleg. Ekki ýta á takk-
ann sem slekkur á stöðugleika-
stýringunni. Hann virkar svipað 
og stóri rauði takkinn í bíl James 
Bond. Þá gerist eitthvað rosa-
lega skemmtilegt en svo spring-
ur eitthvað.

X5 er einkar laglegur á að líta. 

Algengt er að fara þá leið með 
jeppa að gera þá kraftmikla í út-
liti og útblásna en ekki X5. Hann 
er rennilegur og stílhreinn, fág-
aður, hreinn og beinn.

Búið er að hanna mælaborð-
ið upp á nýtt í stíl við hönnun-
arlínu BMW. Útlit farþegarýmis 
og mælaborðsins verður að telj-
ast helsti löstur X5. Nettir mæl-
arnir passa illa við ímynd X5 og 
eiga mun frekar heima í BMW ás 
(enda eru mælarnir nánast eins 
þar). Rafræna stýring sjálfskipt-
ingarinnar dró líka úr jeppatil-
finningunni og þrátt fyrir að vera 
mjög þægileg passaði hún ein-
faldlega ekki við heildarmynd-
ina.

Það verður að teljast hæpið að 
fólk muni enn dást að X5 árgerð 
2008 árið 2208 eins og við dáumst 
enn að Mozart. En í dag er hann 
eitt áhugaverðasta ökutækið sem 
hægt er að setjast undir stýrið á. 
Væri Mozart uppi á okkar tíma 
myndi hann án efa keyra um á 
X5 með allar rúður niðri og Don 
Giovanni í botni.

Mikill verður meiri

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!
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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?

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

STARFSMANNAMIÐLUN

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

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

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

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616



[Hlutabréf]

Þýsk-bandaríski bílaframleið-
andinn DaimlerChrysler ákvað á 
mánudag að taka boði bandaríska 
fjárfestingasjóðsins Cerberus í rétt 
rúman 80 prósenta hlut í Chrysler-
arm fyrirtækisins. Kaupverðið 
nemur 5,5 milljörðum evra, jafn-
virði 477 milljarða íslenskra króna. 

Nokkur ásókn var í hlutinn en 
bandaríski milljarðamæringur-
inn Kirk Kerkorian bauð jafnvirði 
302 milljarða íslenskra króna í fé-
lagið í apríl auk þess sem viðræð-
ur við kanadíska íhlutaframleið-
andann Magna International voru 
komnar langt á veg. 

Að sögn forsvarsmanna Daim-
lerChrysler er stefnt að því að 
kaupin gangi í gegn á þriðja árs-
fjórðungi en félagið heldur eftir 
tæplega 20 prósenta hlut.

Chrysler selt 
til Cerberus

Icebank hf. hagnaðist um rétt 
tæplega 1,8 milljarða króna eftir 
skatta á fyrsta ársfjórðungi 2007. 
Samkvæmt innanhússuppgjöri 
nam hagnaður á sama tíma árið 
áður 473 milljónum króna. 

Hagnaður á hlut þrefaldaðist 
og nam 2,4 krónum borið saman 
við 80 aura í fyrra, samkvæmt til-
kynningu bankans. Á fjórðungn-
um var innleystur hálfs milljarðs 
króna hagnaður af sölu á fjórðungi 
eignar bankans í Exista.

Þá kemur fram að á ársgrund-
velli nemi arðsemi eigin fjár á 
ársfjórðungnum 55,7 prósent-
um í samanburði við 31,7 prósent 
á sama tíma í fyrra. Er þetta sagt  
ein mesta arðsemi meðal innlendra 
og erlendra fjármálafyrirtækja. 

Icebank birti í gær ársfjórð-
ungsuppgjör í fyrsta sinn, en birt-
ingin er sögð liður í að búa bank-
ann undir skráningu í kauphöll. 
Uppgjörið er unnið samkvæmt al-
þjóðlegum reikningsskilastöðlum 
(IFRS).

Icebank hagnast 
um 1,8 milljarða

Heildartekjur Icelandair Group á 
fyrsta fjórðungi ársins voru 11,9 
milljarðar króna og jukust um 24 
prósent frá sama tímabili í fyrra 
samkvæmt árshlutauppgjöri sem 
birt var í gær. Eftir skatt skilar fé-
lagið tapi upp á 1,2 milljarða króna 
á fjórðungnum.

Jón Karl Ólafsson, forstjóri 
Icelandair Group, segir afkom-
una í samræmi við áætlanir sem 
geri ráð  fyrir góðum hagnaði á 
árinu í heild og betri afkomu en í 
fyrra. „Miklar árstíðasveiflur eru 
í starfsemi innan félagsins, og af-
koma fyrsta ársfjórðungs er jafn-
an neikvæð,“ segir hann og bend-
ir á að félagið stækki hratt og að 
fyrri hluti ársins komi til með 

að einkennast af umtalsverðum 
fjárfestingum í vexti í áætlunar-
flugi Icelandair og í leiguflugi. 
Þá gætir í fjórðungnum nei-
kvæðra gengisáhrifa, en um leið 
jákvæðra áhrifa af söluhagnaði í 
flugvélaviðskiptum.

EBITDA á fyrsta ársfjórðungi 
er neikvæð um 81 milljón króna 
og EBIT er neikvæð um 833 millj-
ónir, en það er sagt 26 prósentum 
betra en á sama tíma í fyrra. Eign-
ir Icelandair Group nema sam-
kvæmt uppgjörinu 76 milljörðum 
króna í lok fyrsta ársfjórðungs og 
eiginfjárhlutfall er sagt vera 32 
prósent. Handbært fé frá rekstri 
er 686 milljónir króna.

Tap eftir skatta 1,2 milljarðar
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ÆSKAN OG HESTURINN

Á morgun, 17. maí, bjóða á annan tug hestamannafélaga börnum 
og unglingum að kynna sér hestamennsku og starfsemi félaganna. 

Dagskráin er mismunandi eftir félögum en m.a. verða hestasýningar,
opin hesthús, teymt undir börnum, grill og gleði.

Tímasetningar:
Andvari Kópavogi kl. 14.00–16.00
Geysir Hellu kl. 14.00 (Vorhátíð á Gaddstaðaflötum)
Stormur Þingeyri kl. 13.30–16.00
Stormur Bolungarvík kl. 13.30–16.00
Hending Ísafirði kl. 14.00–17.00

Sameiginleg stórsýning Léttis Akureyri, Glæsis Siglufirði, Hrings
Dalvík, Stíganda Skagafirði, Léttfeta Sauðárkróki og Þyts
Hvammstanga í reiðhöllinni á Svaðastöðum, Sauðárkróki, verður 
haldin kl. 13.00 og kl. 17.00.

Nánari upplýsingar um einstök félög er að finna á www.lhhestar.is.

Glitnir er aðalstyrktaraðili Landssambands hestamannafélaga.







Óskarinn afhentur í fyrsta sinn
„Brighton er alveg æðis-

leg borg. Þetta er svona lít-
ill hippabær. Þar er hægt 

að labba um allt eins og 
heima, sem ég elska.“

Vestmannaeyingar minnast þess nú að 
380 ár eru liðin frá Tyrkjaráninu, of-
beldisfyllstu árásinni sem Íslendingar 
hafa nokkru sinni orðið fyrir. Af því til-
efni verða margir viðburðir skiplagðir í 
Eyjum en í vikunni var opnuð þar sýn-
ingin „Sjóræningjar og kristnir þrælar 
– ferðir og örlög fórnarlamba Tyrkja-
ránsins“.

Þorsteinn Helgason sagnfræðingur 
er meðal þeirra sem mest hafa stúderað 
þennan atburð en hann segir að Tyrkja-
ránið skipi sérstakan sess í hugum Ís-
lendinga. „Ég hef kannað þetta til 
dæmis með hliðsjón af leitarvélum á 
netinu, sumir segja að það sé lítið að 
marka þær því niðurstöðurnar geta 
rokkað milli þúsunda, en þær benda þó 
til þess að þetta sé þekktasti eða mest 
notaði atburðurinn í Íslandssögunni,“ 
segir Þorsteinn sem ennfremur hefur 
skoðað hlut Tyrkjaránsins í kennslu-
efni allt frá árinu 1880. „Tyrkjaránið er 
alls staðar með. Það er misjafnt hversu 
mikið menn vita en allir vita eitthvað – 
það kviknar á einhverri peru.“

Flokkur sjóræningja frá Norður-Afr-
íku gerði strandhögg við Íslandsstrend-
ur að sumarlagi 1627. Sjóræningjarnir 
réðust á íbúa í Grindavík, á Austfjörð-
um og í Vestmannaeyjum, drápu um 
fimmtíu manns og tóku hátt í fjögur 
hundruð til fanga. Hluti Íslendinganna 
dó á leiðinni en þeir sem lifðu af sigling-
una til Afríku voru seldir í ánauð. Um 
fimmtíu voru síðar keyptir aftur heim 
með lausnargjaldi. 

Þorsteinn útskýrir að heitið Tyrkja-
rán sé óheppilegt því í nútímaskilningi 
hafi það alls ekki verið Tyrkir sem hér 
rændu og rupluðu. „Á þessum tíma köll-
uðu Evrópumenn alla múslima Tyrki en 
Tyrkjaveldi náði að hluta til yfir land-
svæði við sunnanvert Miðjarðarhafið.“

Þorsteinn segir aðallega tvær skýr-
ingar á því hversu veigamikinn sess 
Tyrkjaránið skipar í söguvitund lands-

manna. „Annars vegar var þessi atburð-
ur svo einstakur, við höfðum lifað mjög 
friðsælu lífi,“ segir hann og tekur dæmi 
af sambærilegri árás sem gerð var á Ír-
landi árið 1631. „Sú árás hverfur alveg í 
fjölda frásagna af innrásum og árásum 
og öðrum hörmungum á Írlandi en þar 
er einnig til mjög lítið af rituðum heim-
ildum um Tyrkjarán. Hér ríkti aftur á 
móti mjög mikil ritgleði. 

Tyrkirnir voru vart horfnir úr aug-
sýn þegar menn byrjuðu að skrifa.“ 
Meðal helstu heimilda um Tyrkjarán-
ið eru til dæmis Reisubók Ólafs Egils-
sonar, prests í Vestmannaeyjum, sem 
var einn fanganna sem fluttur var til Al-
geirsborgar.

Þorsteinn útskýrir að hér hafi innrás-
in líka verið stórpólitískt mál sem allir 

Íslendingar tóku nærri sér en lands-
stjórnin, biskuparnir og danska stjórnin 
létu til sín taka og höfðu milligöngu um 
að leysa fólkið úr haldi. „Það var einnig 
rætt um vígbúnað, að Íslendingar ættu 
að bregðast við og auka varnir sínar en 
þær raddir voru kveðnar í kútinn,“ segir 
Þorsteinn og áréttar að landsmenn hafi 
gert sér grein fyrir óraunhæfi þess að 
tryggja öryggi allra landsmanna í þessu 
strjálbýla friðsemdarlandi.

Sagan lifir góðu lífi, ekki aðeins í 
bókum heldur einnig í landslaginu en á 
Austfjörðum og í Vestmannaeyjum má 
finna fjöldamörg örnefni sem tengjast 
Tyrkjaráninu hvort heldur þjóðsögum 
eða sannferðugri frásögnum af þessum 
einstaka atburði. 

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Jóakim Snæbjörnsson
Meistaravöllum 7,

er lést að morgni 11. maí, verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 18. maí kl.
11 árdegis. Þeim sem vilja minnast Jóakims er bent á
Minningarsjóð KR, s. 510 5300.

Tómasína Sólveig Magnúsdóttir
Sigríður Jóakimsdóttir Kjartan Viðar Sigurjónsson
Jenný Jóakimsdóttir
Árni Þór, Arnar Ingi og Ellert Andri.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Baldur Hjálmtýsson
Arahólum 4, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum í Fossvogi 2. maí, verður 
jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju föstudaginn 
18. maí kl. 14.00.

Bragi Már Baldursson                  Kristina Bergqvist
Jóna Kristín Baldursdóttir                Sigþór Ágústsson
Hjálmtýr Rúnar Baldursson
Friðrik Baldursson                          Njála Laufdal
börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, dótt-
ir, tengdadóttir, tengdamóðir og amma,

Guðrún Ásbjörnsdóttir
tónlistarkennari, Holtsbúð 4, Garðabæ,

verður jarðsungin frá Vídalínskirkju í Garðabæ föstu-
daginn 18. maí kl. 13.00. Blóm og kransar eru afþakk-
aðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent á líkn-
ardeild Krabbameinsfélagsins.
Páll Hannesson
Björn Rúnar Lúðvíksson Rósa Karlsdóttir
Jóhann Rúnar Pálsson    Huld Aðalbjarnardóttir
Ásbjörn Pálsson    Ingibjörg S. Ármannsdóttir
Margrét Valgerður Pálsdóttir Þórarinn Hauksson
Guðrún Sigurðardóttir    Ásbjörn Guðmundsson
Steinþóra Margrét Níelsdóttir
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Kristján Benediktsson
frá Hólmavaði,

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga 12. maí.
Jarðarförin fer fram í Neskirkju í Aðaldal laugar-
daginn 19. maí kl. 13.00. Blóm og kransar vinsam-
legast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans
er bent á reikning 0192-05-63302 kt. 280970-3529,
það fé sem safnast mun renna til Öldrunardeildar
Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga.

Helga Baldursdóttir
Baldur Kristjánsson Gígja Þórarinsdóttir
Jónasína Kristjánsdóttir     Guðlaugur Jóakimsson
Laufey Kristjánsdóttir
Benedikt Kristjánsson     Elín Ívarsdóttir
b bö b b bö

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

Arndís Pálsdóttir
Barkarstöðum, Miðfirði,

sem lést á Heilbrigðisstofnuninni Hvammstanga
fimmtudaginn 10. maí 2007, verður jarðsungin frá
Melstaðarkirkju laugardaginn 19. maí kl. 14.00.
Ragnar Benediktsson
Karl Georg Ragnarsson María Rós Jónsdóttir
Ásta Pálína Ragnarsdóttir Magnús Sverrisson
Jenný Karólína Ragnarsdóttir Hilmar Sverrisson
Margrét Halla Ragnarsdóttir   Jón Gunnarsson
Benedikt Ragnarsson                Jóhanna Helga Þorsteinsdóttir
Álfheiður H. Árdal
Helga Berglind Ragnarsdóttir Sigmar Benediktsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,

Jóhanna Ólafsdóttir
Kaplaskjólsvegi 35, Reykjavík,

lést að kvöldi mánudags 14. maí.

Sigríður Hjördís Indriðadóttir
Bogi Indriðason
Ólafur Indriðason
Magnús Indriðason.





Það er gaman að vera 
nörd. Æðsti óopin-
beri hátíðardagur 
nördanna kom og fór 
síðastliðinn laugar-

dag, þegar hver stíf-
málaður Evrópubúinn á 

fætur öðrum steig á svið í Hels-
inki og þandi raddbönd, sem voru 
starfi sínu misvel vaxin, fyrir alla 
álfuna. Ég veit ekki hvort ég geti 
sagt að ég hafi komið út úr skápn-
um sem nörd síðastliðinn laugar-
dag, mig grunar að fólk hafi alla 
tíð vitað af nördhneigð minni, en 
Eurovisionhneigð mín fór ekki 
framhjá neinum sem deildi með 
mér mat og drykk á laugardag-
inn.

Ég gat svarað öllum spurning-

um sem varpað var fram í hálf-
kæringi: frá hvaða landi er aftur 
lagið með blævængjunum? Hver 
í ósköpunum er Ola Salo? Hvað 
heitir söngkonan frá Kýpur? 
(Portúgal, forsprakki sænsku 
sveitarinnar The Ark, Evridiki). 
Það þykir ekki mjög smart að lifa 
sig inn í Eurovision af sömu ákefð 
og ég geri. Á tímabili bognaði ég 
undan álaginu og reyndi að skella 
skuldinni á starf mitt – ég hefði 
hreinlega neyðst til að fylgjast vel 
með keppninni í ár. Það var ófor-
skömmuð lygi. Mér finnst Euro-
vision skemmtilegt. 

Ég hef alltaf verið nörd. Eins 
og svo margir aðrir í sömu spor-
um reyndi ég þó að berjast á móti 
hneigðum mínum um hríð, jafn-

vel leyna þeim. Þetta tímabil teyg-
ir sig ótrúlegt nokk yfir gaggó-
aldurinn óþægilega og aðeins inn 
á menntaskólaár. Þar fékk nörd-
inn hins vegar að blómstra fyrir 
alvöru. Ég fallbeygði latneskar 
sagnir á gangi í skólanum, hlust-
aði á sænskan tvíbura FM eins og 
mér væri borgað fyrir það og gat 
varla sofið af spenningi margar 
vikur fyrir Eurovision. 

Lífið er bara miklu skemmti-
legra sem nörd. Þannig fær maður 
nefnilega að tapa sér algjörlega í 
einhverjum viðburðinum, sama 
hvort um Eurovision eða alþjóð-
legt skákmót er að ræða. Ég er 
ekki frá því að hægt sé að kalla 
sálarástandið nirvana. Nördískt 
nirvana. Hver vill það ekki?





Kl. 20.30
Vortónleikar Karlakórs Keflavíkur í félags-

heimilinu Stapa. Úrvalslið popp-
ara kemur fram með kórnum, 

þar á meðal Rúnar Júlíusson, 
Jóhann Helgason, Magnús 
Þór og Magnús Kjartansson. 
Stjórnandi kórsins er Guð-
laugur Viktorsson.

13 14 15 16 17 18  19
Nú er unnið að því að setja á stofn 
nýtt rit um íslenska myndlist. 
Myndlistarritið Sjónauki verð-
ur blanda af blaði og bók en við-
fangsefnið er allt mögulegt sem 
tengist myndlist. Aðstandendur 
Sjónauka, myndlistarmennirn-
ir Anna Júlía Friðbjörnsdóttir og 
Karlotta Blöndal, fengu á dögun-
um útgáfustyrk frá Kynningar-
miðstöð íslenskrar myndlistar. 
„Það er mikil vöntun á sérhæfðu 
riti um myndlist á Íslandi. Svo 
hefur verið í nokkur ár en í gegn-
um tíðina hafa margir reynt að 
koma slíku riti á laggirnar,“ segir 
Anna Júlía og bætir við að hug-
myndin hafi þegar fengið ágætan 
hljómgrunn enda séu þær stöll-
ur síst þær einu sem séu á þeirri 
skoðun að meiri myndlistarum-
fjöllun vanti í íslenska fjölmiðla.

„Við stefnum að því að gefa 
ritið út tvisvar á ári, og að efnið 
verði bæði á íslensku og ensku,“ 
útskýrir Anna Júlía. „Mark-
mið Sjónauka er meðal annars 
að vera vettvangur fyrir gagn-
rýna umræðu um myndlist því 
hún er afar lítil hér á landi – það 
eru greinar á stangli í íslensk-
um blöðum en margar þeirra 
eru meira í ætt við fréttatilkynn-
ingar.“ Hún tekur fram að einn-
ig skorti talsvert upp á skrásetn-
ingu myndlistarinnar þar sem 
katalógar fylgi fæstum sýning-
um. „Þetta verður vandað og 
eigulegt heimildarit. Við stefnum 

að því að vera með listamann 
í hverju tölublaði sem vinnur 
verk sem fylgir ritinu. Viðkom-
andi hefur frjálsar hendur, verk-
ið getur verið plakat, diskur eða 
jafnvel ljósmyndasería. Í blaðinu 
verður síðan að finna greinargóð-
an texta um listamanninn. Hvert 
tölublað mun einnig hafa ákveðna 
yfirskrift eða viðfangsefni.“

Stefnt er að því að fyrsta ritið 
komi út í september.

Nýtt myndlistarrit

Margrét Sesselja Otterstedt held-
ur burtfararprófstónleika frá 
Píanóskóla Þorsteins Gauta í Saln-
um í Kópavogi í kvöld. Á efnis-
skránni hennar eru verk eftir 
Bach, Beethoven, Katsjatúrían, 
Chopin og Liszt.

Margrét hóf nám í píanóleik árið 
1996 hjá Guðrúnu Birnu Hannes-
dóttur. Frá  hausti 2002 hefur hún 
stundað nám við Píanóskóla Þor-
steins Gauta undir leiðsögn Þor-
steins Gauta Sigurðssonar.

Margrét hefur komið fram við 
ýmis tækifæri innan skólans sem 
utan. Undanfarið hefur hún tekið 
miklum framförum í píanóleik og 
túlkar mörg verk af mikilli dýpt 
þrátt fyrir ungan aldur. Hún hefur 

einnig kennt við Píanóskóla Þor-
steins Gauta að undanförnu. Mar-
grét Sesselja mun stunda nám við 
Háskóla Íslands næsta haust.Tón-
leikarnir hefjast kl. 20 og er að-
gangur að þeim ókeypis. 

Píanótónar í Salnum
„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“

GRETTIR

                    

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Málþing helgað verkum Péturs 
Gunnarssonar rithöfundar verð-
ur haldið í Odda á morgun. Pétur 
Gunnarsson hefur skrifað tíu 
skáldsögur auk fjölda ritgerða og 
smáprósa. Hann hefur aukinheld-
ur fengist við þýðingar og ljóða-
gerð.

Meðal þátttakenda á þinginu 
verða Bergljót Kristjánsdótt-
ir sem ræðir um skáldsöguna 
Hversdagshöllin, Soffía Auður 
Birgisdóttir sem fjallar um rit-
gerðasmiðinn Pétur og Torfi Tul-
inius sem ræðir um höfundarverk 
Péturs í heild. 

Einnig taka til máls rithöfund-
arnir Sigurður Pálsson og Hauk-
ur Ingvarsson auk þess sem Pétur 
sjálfur á lokaorðin á þinginu.

Þingið hefst kl. 10 í fyrramálið 
og fer fram í stofu 101 í Odda í Há-
skóla Íslands og stendur til 16.30. 
Að þinginu standa Hugvísinda-
stofnun, Bókmenntafræðistofnun 
og Edda útgáfa. 

Aðgangur er ókeypis og öllum 
opinn á meðan húsrúm leyfir.

Efnt til 
Pétursþings

Gerðar hafa verið breytingar á 
flokkunarkerfi bandaríska kvik-
myndasambandsins (Motion Pict-
ure Association of America) þar 
sem reykingar eru nú lagðar að 
jöfnu með klámi og ofbeldi þegar 
kvikmyndir eru flokkaðar fyrir 
unga áhorfendur. Vefútgáfa New 
York Times greinir frá þessu. 

Myndir sem upphefja reyk-
ingar eiga því á hættu að lenda í 
hópi með grófari ofbeldismynd-
um eða opinskárra efni en hópar 
sem berjast gegn tóbaksnotkun 
hafa um langa hríð herjað á kvik-
myndaframleiðendur og hvatt þá 
til að draga úr lofi sínu í garð reyk-
inga. Sumir hópar hafa jafnvel lagt 
fram kröfu um að allar kvikmynd-
ir þar sem reykt er skuli bannað-
ar áhorfendum undir sautján ára 

aldri nema viðkomandi sé í fylgd 
með fullorðnum.  Reykingar í þar-
lendum kvikmyndum hafa minnk-
að að undanförnu en milli áranna 
2004-2006 dró úr þeim um 8 pró-
sent en þó er enn reykt í 52 pró-
sentum myndanna.

Nýju reglurnar beinast að allra 
handa reykingum, ekki aðeins 
reykingum ungmenna eins og áður 
var. Við mat á myndefni verður 
„listrænt gildi“ reykinganna haft 
til hliðsjónar sem og samhengið 
enda sé það afstætt hvenær verið 
er að upphefja athafnir og hvenær 
ekki. Þannig verði hinn keðjureykj-
andi sjónvarpsmaður í kvikmynd-
inni Good Night and Good Luck 
ekki klipptur út eða bannaður þar 
sem sem slíkar reykingar voru við-
teknar á sögutíma myndarinnar.  

Eftirlit með bíóreykingum

Nú eru uppi grunsemdir um að 
rithöfundurinn Ian Fleming, sem 
vann sér það helst til frægðar 
að skrifa bækurnar um hetjuna 
James Bond, hafi verið viðrið-

inn nornaveið-
ar á stríðsárun-
um. Skoski vef-
miðillinn STV.
TV greinir frá 
því að Fleming 
hafi mögulega 
átt þátt í því að 
koma meint-
um „norna-

njósnara“ bak við lás og slá. Kona 
þessi, Helen Duncan, var hand-
tekin í seinni heimsstyrjöldinni 
eftir að hún gaf upp of nákvæmar 
hernaðarlegar upplýsingar á mið-
ilsfundi.

Fleming er álitinn hafa hjálpað 
til við að koma sök á konuna vegna 
grunsemda um að hún væri njósn-
ari sem notaði skyggnigáfu sína í 
þágu óvinarins. Fleming var við-
riðinn bresku leyniþjónustuna á 
þessum tíma. 

Fjölskylda Duncan berst enn 
fyrir því að ættmóðirin fjölkunn-
uga verði náðuð opinberlega og 
fær heimasíða tileinkuð henni 
fjölmargar heimsóknir á degi 
hverjum.

Nornaveiðar

FIMMTUDAGUR 17. MAI FRÁ 20:00

(MALI)

(IS)

Á NASA VIÐ AUSTURVÖLL

LAUGARDAGUR 19. MAI FRÁ 20:00

(YUG)

“Fjör fyrir brúðkaup
  og jarðarfarir”
Í LAUGARDALSHÖLL

MIÐASALA

í verslunum
Skífunnar, BT
Akureyri & 
Egilstöðum og 
á Midi.is

FIMMTUDAGUR 17. MAI FRÁ 20:00

(MALI)

(IS)

Á NASA VIÐ AUSTURVÖLL

FÖSTUDAGUR 18. MAI FRÁ 20:00

(UK)

(IS)

Á NASA VIÐ AUSTURVÖLL

Sigríður Klingenberg spámiðill
Gæsa- og steggjapartý,

konu- og karlakvöld,

saumaklúbbar og
aðrar almennar uppákomur

Pantanasími og nánari upplýsingar í 
síma: 899-0889 - www.klingenberg.is



Ljósmyndarinn Rebekka 
Guðleifsdóttir, sem er 
meðlimur í netsamfélaginu 
flickr.com, leitar réttar síns 
gagnvart bresku fyrirtæki 
sem hefur stolið af henni 
myndum. Þúsundir netverja 
hafa sýnt henni stuðning 
síðan á mánudag.

Í janúar rakst kunningi ljósmynd-
arans Rebekku Guðleifsdóttur 
á mynd eftir hana í vefverslun á 
eBay, þar sem fyrirtækið Only-
Dreemin selur ljósmyndir prent-
aðar á striga. Myndirnar höfðu 
verið teknar af síðu Rebekku á 
flickr.com sem notið hefur mik-
illa vinsælda síðasta árið. 

Á síðasta ári greindi Fréttablað-
ið frá vinsældum Rebekku á net-
inu og samningi hennar við stór-
fyrirtækið Toyota.

„Ég fann átta af mínum mynd-
um á síðunni. Það var verið að 
selja þær undir einhverju nafni 
sem var augljóslega ekki rétt,“ 
útskýrði Rebekka. Á eBay skila 
kaupendur umsögn um seljanda 
í hvert sinn sem þeir kaupa vöru, 
þar sem fram kemur hver varan 
er. Með því að skoða slíkar um-
sagnir, sem ná sex mánuði aftur í 
tímann, komst Rebekka að því að 
myndir hennar höfðu verið seldar 
fyrir sem nemur ríflega 300.000 
íslenskum krónum. 

„Ég komst að því að fyrir-
tækið er líka með búð í Leicest-
er í Englandi og eigin heimasíðu, 
sem myndirnar mínar voru líka 
á,“ sagði Rebekka. Lögfræðingur 
hennar hafði skriflegt samband 
við Only-Dreemin. „Þeir tóku 
myndirnar strax af síðunni en öns-

uðu ekki óskum um að þeir myndu 
bæta mér þetta. Svo hættu þeir 
bara að svara,“ útskýrði Rebekka. 
Eftir tvo mánuði og engin svör var 
Rebekku tjáð að hún gæti lítið gert. 

Á mánudagsmorgun birti Rebekka 
harðorða bloggfærslu um stöðu 
mála á flickr-síðu sinni og viðbrögð-
in létu ekki á sér standa. „Á sólar-
hring var búið að skoða hana hundr-
að þúsund sinnum,“ sagði Rebekka. 
436 höfðu skrifað athugasemd við 
færsluna þegar þetta er skrifað og 
málið hafði ratað á forsíðu digg.
com, sem er afar vinsæl í Bandaríkj-
unum. Þar höfðu þúsundir lesið um 
raunir Rebekku. 

Umræðan virðist hafa haft ein-
hver jákvæð áhrif. „Í dag liggur 
búðin þeirra niðri. Fólk hefur sent 
þeim mikið af tölvupósti og ég er 
búin að fá póst frá þeim og afsök-
unarbeiðni,” sagði Rebekka, sem 
er afar þakklát fyrir stuðninginn. 
Afsökunarbeiðnin breytir því hins 
vegar ekki að hún vill fá skaðann 
bættan.

Forsvarsmenn Only-Dreemin segj-
ast hafa keypt efnið af öðru fyrir-
tæki í þeirri trú að öll leyfi væru 
fyrir hendi. „Það breytir því ekki 
að það er lögbrot að selja stolið efni. 
Ef þú gerir þér grein fyrir því að þú 
hefur verið að selja stolið efni býðstu 
auðvitað til að bæta fyrir það,“ sagði 
Rebekka, sem tekur skýringu Only-
Dreemin þó ekki trúanlega. „Það er 
allt of algengt að stór fyrirtæki kom-
ist upp með að níðast á einstakling-
um. Mér finnst það skipta miklu 
máli að þeir fái að vita að þetta er 
ekki í lagi,“ sagði Rebekka.

Myndir Rebekku og umrædda 
færslu má skoða á slóðinni www.
flickr.com/photos/rebba.

Leikkonan Angelina Jolie syrgir 
móður sína, Marcheline Bertrand, 

enn þá afar mikið en 
hún lést úr krabba-
meini í janúar. „Ég 
er ein af þessum 
manneskjum sem 
haga sér eins og allt 
sé í lagi og síðan 
allt í einu veit ég 
ekki hvers vegna ég 
græt þegar ég fæ 
mér morgunmat,“ 
sagði Jolie. „Móðir 
mín var besti vinur 
minn. Ég er virki-
lega þakklát fyrir 

að hafa átt hana að. Hún var með 
krabbamein í sjö ár en hún lifði 
nógu lengi til að sjá mig og bróður 
minn verða frekar hamingjusöm. 
Maður fær það á tilfinninguna að 
hún hafi haldið sér gangandi þang-
að til allt var í lagi hjá okkur.“

Ennþá afar 
sorgmædd



„Það hvílir mikil leynd yfir þessu 
öllu saman. Við tökum Kate Moss-
línuna upp úr kössunum í öðru 
herbergi en allar hinar vörurn-
ar. Það má enginn sjá þetta fyrr 
en á föstudaginn.“ segir Eyrún 
Eggertsdóttir, markaðsstjóri Top 
Shop á Íslandi. „Við opnum klukk-
an átta á föstudagsmorgun í búð-
inni okkar í Smáralind. Það fær 
enginn að kaupa neitt fyrr en þá, 
ekki starfsfólkið okkar eða neinn 
annar.“ 

Eyrún segir að það verði mikið 
tilstand í kringum þetta. Í búð-
ina eru komnir sérstakir standar, 
höfuðlausar gínur, sem hafa sama 
vaxtarlag og Kate og merktar 
vatnsflöskur verða gefnar í búð-
inni á föstudag.

„Við erum að opna fyrir söl-
una á sama tíma og verður gert í 
Skandinavíu. Það er byrj-
að að selja fötin í London 
og það mynduðust því-
líkar biðraðir og allt 

tæmdist á örskotsstundu. Við 
höfum bara takmarkað magn.“

Kate Moss hefur samið við Top 
Shop um að gera fjórar fatalín-
ur á tveimur árum. Þessi fyrsta 
framleiðsla endurspeglar hvað 
er í hennar eigin fataskáp í dag. 
Kate hefur verið efst á listum síð-
ustu árin þegar valdar hafa verið 
best klæddu konur heims og því 
ekki slæmt að fá að skyggnast inn 
í fataskáp hennar.

„Það verður svo hægt að semja 
um að Pete Doherty fylgi með 
í kaupunum ef keypt er mikið 
magn af fötum úr nýju línunni,“ 
segir Eyrún og hlær. Jafnframt 
lofar hún því í gríni að allir eigi 
eftir að líta alveg eins út og Kate 
Moss í fötunum. Fólk eigi eftir að 
minnka um margar stærðir og 
verða bara alveg eins og hún. 

Föt Kate Moss á 
leið til Íslands



Plötusnúðurinn Dubfire úr dúett-
inum Deep Dish þeytir skífum á 
Nasa í kvöld. „Hann kom hingað 
fyrir nákvæmlega ári síðan og sló 
í gegn. Það verður góð stemning 
á Nasa,“ segir Kristinn Bjarna-
son hjá Flex Music, sem stend-
ur fyrir tónleikunum ásamt fleir-
um. „Þeir eru Grammy-verðlauna-
hafar sem hafa „remixað“ fyrir 
Madonnu, Justin Timberlake og 
Puff Daddy. Þetta eru gæjar sem 
eru að spila næstum því daglega 
úti um allan heim. Þeir koma hing-
að frá Bandaríkjunum og fara 
síðan til Parísar.“

Forsala miða fer fram í 12 
tónum og er miðaverð 2.000 krón-
ur. Miðaverð er 3.000 krónur við 
dyrnar á Nasa.

Dubfire í 
stuði í kvöld

„Það stefnir í að við komumst að 
farsælli niðurstöðu. Nú erum við 
að ræða málin,“ segir Helgi Pjetur 
Jóhannsson, útgáfustjóri hjá Cod 
Music. Sögusagnir hafa verið á 
kreiki þess efnis að tónlistarkonan 
Lay Low, Lovísa Elísabet Sigrún-
ardóttir, sé ósátt við samning sinn 
við Cod Music og ætli sér jafn-
vel að fara í hart til að losna 
undan honum. 

Samkvæmt upplýsing-
um Fréttablaðsins snýst 
óánægja Lay Low um að 
plötusamningur hennar 
nær til alls heimsins. Það 
þýði að mögulegir samn-

ingar hennar við plötufyrirtæki 
úti í heimi þurfi að fara í gegnum 
Cod Music. Helgi Pjetur kannast 
við þetta. „Allir samningar sem 

við gerum eru metnaðarfull-
ir og við leggjum mikla 
vinnu í okkar listamenn. 
Þetta atriði lá alltaf fyrir 
og við bentum henni á að 
láta einhvern lesa samn-

inginn yfir fyrir sig. 
Það er rétt að málið 
snýst um að finna 
leið til að báðir aðilar 
séu sáttir við hvern-
ig málum Lay Low sé 
háttað erlendis. Það 
ætti að takast fljót-

lega því báðir aðil-
ar vilja leysa 

málið farsæl-
lega.“

Kári Sturluson, umboðsmað-
ur Lay Low, vildi ekki tjá sig um 
málið þegar eftir því var leitað í 
gær.

Deilt um plötusamning Lay Low

FRACTURE   kl. 5.30 - 8 - 10.30 
THE CONDEMNED   kl. 8 - 10.30 
THE LIVES OF OTHERS   kl. 5.30 - 8 - 10.30 
NEXT kl. 10.30 
MÝRIN 2 FYRIR 1 SÍÐUSTU SÝNINGAR kl. 5.40
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1 SÍÐUSTU SÝNINGAR kl. 5.50

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

SÍMI 530 1919HAGATORG www.haskolabio.is

SVAKALEG
HASARMYND MEÐ 
TÖFFARANUM
VINNIE JONES.

Ef þú rýnir

nógu

djúpt sérðu 

að allir

hafa veikan

blett.

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Á
!óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

STÆRSTA ORRUSTAN ER
INNRI BARÁTTAN

B.I. 14 ÁRA

B.I. 10 ÁRA

B.I. 14 ÁRA

B.I. 10 ÁRA

B.I. 16 ÁRA
B.I.   7 ÁRA

B.I. 10 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

FRACTURE kl. 8 - 10.10
IT´S A BOY GIRL THING kl. 6
SPIDERMAN 3 kl. 6 - 9

FRACTURE kl. 5.30 - 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING  kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 5 - 8 - 10.50
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS       kl. 5 - 8 - 10.50
PATHFINDER kl. 8 - 10.15
TMNT   kl. 4 - 6
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 3.45

THE PAINTED VEIL       kl. 5.30 - 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING       kl. 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3     kl. 6 - 9
INLAND EMPIRE     kl. 5.45 - 9

Ef þú rýnir 

nógu

djúpt sérðu 

að allir hafa 

veikan blett.

MAGNAÐUR

SÁLFRÆÐITRYLLIR



Alls hafa þrjú lög með hinni efni-
legu Wulfgang fengið útvarpsspil-
un. Að mínu mati hafa þau aldrei 
gefið neitt til kynna annað en að 
sveitin hafi örlítið fram að færa 
en lítið meira en það. Annað efni á 
plötunni gefur manni heldur ekki 
ástæðu til þess að hampa Wulf-
gang á neinn sérstakan hátt. 

Lögin á plötunni sveima í klis-
jukenndum graut ófrumlegra 
hugmynda sem eru illa framsett-
ar. Í sífellu er verið að reyna að 
brjóta upp formið með fjölbreytt-
um kaflaskiptingum sem eru oft 
óþolandi tilgangslausar. Og ekki 
afsaka þetta með því að segja að 
þetta sé einfaldlega þróað og flók-
ið rokk. Hér eru vissulega gerðar 
tilraunir til slíks en ekki með til-
skildum árangri. Hlustið einfald-
lega á ófrumlegar gítarpælingar 
í byrjun á Arrivals of the Visitors 
og síðan At the Drive-in/Metallica 
grautinn sem á eftir kemur.

Platan er fjórskipt og er við-
fangsefnið hin eilíft frumlegu 
þemu; lífið, dauðinn, ástin og allir 

þessir hlutir „sem eru að hrærast í 
hausnum á fólki alla daga“, eins og 
það var orðað í nýlegu viðtali. Text-
arnir eru líka ákveðið viðfangsefni 
útaf fyrir sig í ófrumleika og klisj-
um. „Ashes II ashes and dust II 
dust/The only words that you can 
trust/Passion II passion and lust II 
lust/You and I, we both are crus-
hed … [og bomban!] to dust.“ 

Mind, söngvari sveitarinnar, 
býr reyndar yfir kröftugri og sér-
stæðri rödd en beitir henni stund-
um á vafasaman og pirrandi hátt. 
Eins eru gítarleikararnir, Ikarus 
og Arrows (ég er ekkert að grínast 
með þessi heiti, þeir kalla sig þetta 
í alvörunni. Þarna eru líka Bobby 
Vegas og David Jones), oft í ágæt-
is hugleiðingum en missa oft sjón-
ar á markmiðinu.

Vandað hefur hins vegar verið 
til verksins, platan má eiga það. 
Grafísk hönnun umslagsins er til 
fyrirmyndar og öll hljóðvinnsla 
fyrirtaks. Verst að inntakið þurfi 
að sigla um í öldudal rokkklisja, 
oft algjörlega stefnulaust og 

nær því miður aldrei að rísa yfir 
meðalmennskuna.

Klisjukenndur rokkgrautur

Um næstu mánaðamót koma hing-
að til lands þrjár erlendar hljóm-
sveitir á vegum þýska útgáfufyr-
irtækisins Morr Music. Sveitirn-
ar, Isan, Tarwater og The Go Find, 
spila á tónleikum ásamt tveimur ís-
lenskum hljómsveitum sem einnig 
eru á mála hjá Morr, Benna Hemm 
Hemm og Seabear. 

Sameiginlegir tónleikar Morr-
sveitanna fara fram í Iðnó þriðju-
daginn 5. júní. Það verða svo Thom-
as Morr, stofnandi Morr Music-út-
gáfunnar og DJ Apfelblut sem snúa 
skífum á milli atriða. 

Í tengslum við tónleikana hér á 
Íslandi verður gefin út plata í um 
200 eintökum hérlendis sem inni-

heldur lög með öllum listamönn-
unum sem taka þátt í þeim. Benni 
Hemm Hemm á þar tvö lög, lagið 
Aldrei sem áður kom út á plötu hans 
Kajak, og lagið Skvavars í nýrri út-
gáfu. Hljómsveitin The Go Find á 
tvö áður óútgefin lög, Ice Bear og 
Pavement-ábreiðuna Perfume V. 
Tarwater á einnig tvö ný lög á plöt-
unni og Re-spring My Sing Rever-
se er endurhljóðblöndun Isan á 
múm-lagi. Nýjasti meðlimur Morr-
fjölskyldunnar, hinn íslenski Sea-
bear, á tvö lög á plötunni.

Forsala er hafin á tónleikana í 
Iðnó í 12 tónum og kostar miðinn 
þar 1.700 kr. en mun kosta 2000 kr. 
á tónleikastað.

Erlendar sveitir á 
Morr-tónleikum

Franski leikarinn og atvinnutrúð-
urinn Julien Cottereau sem fer 
með eitt af veigamestu hlutverkun-
um í nýjustu mynd Sólveigar Ans-
pach, Skrapp út, hlaut á dögunum 
frönsku leiklistarverðlaunin sem 
kennd eru við Molière. Var Cot-
tereau valin vonarstjarna ársins í 
flokki karlleikara fyrir stórkostleg-
an trúðseinleik sinn „Imagine–toi“ 
en í umsögn dómnefndar kom fram 
að hann byggi 
yfir ótrúleg-
um „sýningar-
hæfileikum“. 

Cottereau 
„skrapp út“ 
til Frakklands 
til að taka við 
verðlaunun-
um en er vænt-
anlegur aftur 
til landsins í 
vikunni til að 
klára tökur á 
myndinni.

Skrapp út

À la carte postulín
Nú fæst nýja Alizée-stellið frá Pillivuyt líka á Íslandi

R
V

62
35

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Halldór Sigdórsson
Þjónn, aðstoðarverslunarstjóri hjá RV

      Óhefðbundin hönnun
    Skemmtilegt í framreiðslu

         Nýi pillenium-leirinn gefur
       postulíninu aukið högg- og hitaþol

Opnar nýjar víddir
í veitingaþjónustu.

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



 Eins og venja er orðin frá 
fyrri Íslandsmótum mun Frétta-
blaðið standa fyrir vali á liði og 
leikmanni hverrar umferðar að 
henni lokinni. Í þetta sinn varð 
Matthías Guðmundsson, sókn-
armaður FH, fyrir valinu. Hann 
skoraði eitt marka FH í 3-2 sigri 
liðsins á ÍA á útivelli í opnunar-
leik mótsins. 

„Þetta var mjög góður sigur og 
erum við í skýjunum með þetta 
enda ekki hvaða lið sem er sem 
sækir sigur á Skagann,“ sagði 
Matthías. 

Leikurinn fór fram í miklu roki 
en það virtist ekki koma niður á 
leiknum þar sem fimm mörk litu 
dagsins ljós. „Aðstæður voru erf-
iðar en ætli við séum ekki orðnir 
vanir þessu. Þetta var fimmti leik-
urinn í röð sem við spilum í miklu 
roki eftir vorleikina,“ sagði hann. 

Hann segir það hafa verið 
gott fyrir sjálfstraustið að skora 
í sínum fyrsta deildarleik með 
nýju félagi. „Annars hefur mér 
verið afar vel tekið í FH og mér 
líður mjög vel þar. Þetta er flott-
ur klúbbur með góðum leikmönn-
um. Boltinn sem liðið spilar hent-
ar mér mjög vel. Mér hefur þó 
gengið upp og ofan á undirbún-
ingstímabilinu og átt dapra leiki 
og góða. Það er ekki síst þess 
vegna sem ég er ánægður með að 
það gekk vel í fyrsta leik.“

FH var spáð titlinum í öllum 
spám sem birtust fyrir mótið. 
Matthías segist þó ekki finna 
fyrir neinum sérstökum þrýst-
ingi. „Allir búast við því að við 
séum mjög sterkir og eigum að 
vinna alla leiki. Ég velti þessu 
ekki mikið fyrir mér og reyni 
frekar að gera allt sem í mínu 
valdi stendur til að vinna leik-
inn.“

FH fer til Keflavíkur á sunnu-
dagskvöldið og er um toppslag að 
ræða því bæði liðin, ásamt Fylki, 
unnu sína leik í fyrstu umferð-

inni. Það er einnig hætt við því 
að leikið verður í roki, rétt eins 
og uppi á Skaga. Slíkt er algengt 
í Keflavík.

„Þetta verður hörkuleikur og 
Keflvíkingar sýndu að þeir eru 
með sterkt lið með því að vinna 
KR á útivelli. Eftir að hafa litið 
á leikina í fyrstu umferðinni sýn-
ist mér að öll lið líti mjög vel út og 
séu öll betri en þau voru í fyrra. 
Það er ljóst að hver einasti leik-
ur verður erfiður. Það er klisja að 
segja það en engu að síður satt.“

FH-ingurinn Matthías Guðmundsson er leikmaður 1. umferðar Íslandsmótsins í 
knattspyrnu að mati Fréttablaðsins. Hann skoraði eitt mark í 3-2 sigri FH á ÍA.

Dimitar Karadzovski 
hefur skrifað undir tveggja ára 
samning við nýliða Stjörnunnar 
í úrvalsdeild karla í körfubolta. 
Hann kemur úr röðum Skalla-
gríms.

„Þetta er mikill styrkur fyrir 
okkur. Þetta er alvöru skotbak-
vörður sem er búinn að sanna sig 
í deildinni hér heima í tvö ár. Við 
ætlum okkur í úrslitakeppnina og 
ekkert annað,“ sagði Bragi Magn-
ússon, þjálfari Stjörnunnar, við 
Fréttablaðið í gær.

„Við ætlum okkur í úrslita-
keppnina og ekkert annað. Það er 
yfirlýst markmið hjá okkur. Við 
ætlum að taka þetta af fullri al-
vöru, bæta við okkur fleiri mönn-
um og leggja allt kapp á að gera 
gott mót,“ sagði Bragi.

Kominn í 
Stjörnuna

 Miðherjinn Egill Jón-
asson gæti verið á förum frá 
Njarðvík. Egill sagði við Frétta-
blaðið í gær að hann væri í við-
ræðum við þrjú til fjögur önnur 
lið á Íslandi en hann sé einnig að 
skoða möguleika á því að spila í 
Evrópu á næsta tímabili.

Á förum frá 
Njarðvík?

Björgólfur bjargaði toppsætinu

 Valur Ingimundarson 
hefur ákveðið að taka sér frí frá 
þjálfun. Fríið er langþráð hjá Vali 
sem hefur verið viðriðinn körfu-
boltann lengi en nú síðast þjálfaði 
hann lið Skallagríms sem leitar nú 
að nýjum þjálfara.

„Ég byrjaði að þjálfa fyrir 21 
ári og er búinn að vera í meistara-
flokki í 28 ár í röð. Það er því kom-
inn tími á smá frí,“ sagði Valur við 
Fréttablaðið í gær.

„Ég spái bara í því hvað ég geri 
í haust þegar að því kemur. Eina 

hlutverkið mitt í körfunni næsta 
vetur verður bara að sitja á bekkj-
unum og horfa á. Það er ekkert 
sem kallar á mig að halda áfram 
eins og staðan er núna,“ sagði 
Valur jafnframt. Þó er ekki öll 
nótt úti enn að hann snúi til baka 
eftir fríið.

„Ég er ekki alfarið hættur. Ég 
ætla allavega að taka mér árs-
frí og sjá svo til hvort mig langi 
aftur í þetta, það kemur alveg til 
greina,“ sagði Valur Ingimundar-
son.

Komið gott í bili eftir 
28 ár í úrvalsdeildinni



Viðar-línan er sérstaklega framleidd til að standast álag vegna veðurfars á norðlægum slóðum. 

Viðarvörnin er létt í vinnslu, flýtur vel og myndar þekjandi filmu án þess að viðarmynstrið 
tapist. Vatnsfráhrindandi og veðurþolin filma sem hentar íslenskum aðstæðum sérstaklega vel.

Viðar er til í fjölda litbrigða en þegar kemur að því að velja draumalitinn þarf að hafa í huga 
að ekki er hægt að velja hvaða lit sem er því litir eru misjafnlega viðkvæmir fyrir sólarljósinu.

Komið og leitið ráða hjá sérfræðingum okkar eða fáið góð ráð og lausnir á heimasíðunni, 
www.slippfelag.is.
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„Þetta er æðislega flott lúkk, 
„eighties“ út í gegn. Hárið 
er blásið og svona. Þarna er 
strákurinn alveg kornungur að 
byrja í bransanum. Jakkafötin 
voru keypt í London svo þetta er 
ekkert slor.“

Sjaldan er ein báran stök segir 
máltækið og því hefur Unnur 
Guðjónsdóttir, formaður Kína-
klúbbsins, fengið að kynnast. 
Nýverið greindi Fréttablaðið frá 
því að forláta Kínadúskum hefði 
verið rænt utan af húsinu hennar 
og höfðu þjófarnir þá haft tölu-
vert fyrir því að taka þá niður. 
Ólánið virðist ætla að elta Unni 
á ári svínsins sem runnið er upp 

í Kína því óprúttnir skemmd-
arvargar léku sumarbústaðinn 
hennar grátt á meðan hún var í 
Kína. „Ég var nýkominn heim 
og ætlaði að fara upp í bústað til 
að athuga hvort ekki væri allt í 
lagi,“ segir Unnur en bústaður-
inn stendur við Elliðavatn. Þegar 
Unnur kom á staðinn blasti við 
henni heldur ófögur sjón; búið 
var að brjóta flestalla glugga 
og rífa upp hluta af grindverk-
inu. „Það hafði ekki verið reynt 
að brjótast inn og stela neinu 
heldur virðist bara um einskæra 
skemmdarfýsn að ræða.“

Skemmdirnar eru töluverðar 
og má telja næsta víst að tjón-
ið nemi tugum þúsunda. Rúður 
voru brotnar og bendir allt til 
þess að annað hvort hafi litl-
um steinum eða jafnvel byssu 
verið beitt til þessa. Unnur fór 
síðan daginn eftir með lögregl-
unni, sem tók af henni skýrslu. 

„Þeir sögðu við mig að ég gæti 
lítið annað gert en að fari með 
skýrsluna til tryggingafélagsins 
míns og fá tjónið bætt,“ útskýr-
ir Unnur en í stað þess að fá nýja 
glugga héldu hrakfarir Unnar 
áfram. „Í ljós kom að ég hafði 
ekki lesið smáa letrið hjá þeim 
nægjanlega vel,“ segir Unnur en 
hún er tryggð hjá Tryggingamið-
stöðinni. „Þar kemur nefnilega 
fram að ég er tryggð fyrir inn-
brotum en ekki fyrir skemmdar-
verkum.“

Unnur hyggst þó ekki leggja 
árar í bát heldur reiknaði með 
að fara sjálf með nýja glugga og 
setja þá sjálf í. Þá hefur hún jafn-
framt fest kaup á nýjum kína-
dúskum sem koma í staðinn fyrir 
þá stolnu og vonandi fá þeir að 
prýða húsið hennar á Njálsgötu í 
allt sumar.

Ólánið eltir Unni á ári svínsins

„Þarna er að koma upp vandamál 
sem tengist því að menningarmun-
ur er á milli landa. Hér eru vötn 
og ár í einkaeigu meðan sumstaðar 
erlendis eru veiðiár og veiðivötn í 
eigu almennings og getur þá hver 
sem er gengið þar til veiða,“ segir 
Haraldur Eiríksson hjá Stang-
veiðifélagi Reykjavíkur.

Í sumar hefur borið nokkuð á 
veiðiþjófum í Elliðaánum en að 
sögn Haraldar fór veiðiþjófnað-
ur þar fyrst að verða vandamál að 
einhverju marki í fyrra.

„Þeir sem hafa verið staðnir að 
verki núna eru eingöngu útlend-
ingar. Flestir sem teknir voru síð-
asta sumar og svo nú eru af pólsk-
um uppruna. Fjórir voru tekn-
ir í síðustu viku og stangir þeirra 
gerðar upptækar. Síðasta sumar 
var þetta viðloðandi um helgar og 
náðist þá bara í brot af þeim sem 
sást til. Lögreglan mátti elta menn 
upp í hverfin á hlaupum.“

Haraldur segir að svo virðist 
sem veiðiþjófarnir skiptist í tvö 
horn. Þeir sem halda til veiða fyrir 
misskilning, kaupa sér kannski 
veiðikortið og halda að þeim séu 
þá allar dyr opnar og svo þeir sem 
stunda veiðiþjófnað vísvitandi.

Úthlutun veiðileyfa í Elliðaárn-
ar er á hendi Stangveiðifélagsins 
en eigandi veiðiréttinda í ánni er 
Orkuveita Reykjavíkur. Á snærum 
Orkuveitunnar eru svo tveir veiði-

verðir við Elliðaár: Jón Þ. Einars-
son og Magnús Sigurðsson. Þeir 
standa í ströngu við að gæta svæð-
isins.

„Jújú, þessu geta fylgt hlaup og 
læti. Þetta er að aukast eftir því 
sem fleiri íbúar koma þarna inn,” 
segir Jón veiðivörður og vísar til 
aukinnar byggðar á þessu svæði.

Magnús, sem hefur verið veiði-
vörður þar í tæp þrjátíu ár, segir 
alltaf hafa borið á veiðiþjófnaði 
í Elliðaám en það hafi þá verið 
krakkar og stöku menn sem hafa 
viljað prófa nýju flugustöngina 
sína. Málið er viðkvæmt.

„Þeir sem núna hafa verið 
gripnir leyfislausir við veiðar 
eru kannski að brjóta upp daginn 
hjá sér og vita ekki betur. Flagga 

kannski veiðikortinu. En auðvit-
að leiðir að líkum, það búa 30 til 
40 þúsund manns þarna á bakkan-
um, við hverju búast menn? En við 
reynum að halda uppi lögum og 
reglu.“

Hildur Dungal, forstjóri Útlend-
ingastofnunar, telur afar hæpið að 
brot sem þetta hafi áhrif á dvalar-
leyfi Pólverja því þeir eru, eftir 1. 
maí 2006, fullgildir EES borgarar 
og njóta þeirra réttinda. EES borg-
urum hefur verið vísað af landi 
brott en það er þá oftast á grund-
velli þungra dóma sem varða lík-
amsárásir, kynferðisbrota og fíkni-
efna. „Ég efast um að þetta falli 
þar undir en skoða verður hvert 
mál fyrir sig,“ segir Hildur.

„Til að fyrirbyggja allan misskiln-
ing er rétt að fram komi að SÍA 
– samband íslenskra auglýsinga-
stofa – kemur aldrei að starfsemi 
auglýsingastofa. Og blessar ekki 
auglýsingar,“ segir Ingólfur Hjör-
leifsson, framkvæmdastjóri SÍA. 

Auglýsing Öryggismiðstöðvar-
innar með Lalla Johns í aðalhlut-
verki er umdeild – að margra mati 
á mörkum hins siðlega – en höfð-
að er til þess að menn séu ekki ör-
uggir þegar menn eins og Lalli eru 
annars vegar. Í frétt Fréttablaðs-
ins um hana í gær kom fram í 
máli Eiríks Aðalsteinssonar, fram-
kvæmdastjóra auglýsingastofunn-
ar Himins og hafs, að SÍA auk að-
standenda Lalla hefði lagt blessun 
sína yfir auglýsingarnar. Eiríkur 
segist hafa rætt málið við Ingólf 
og óheppilegt sé að orða þetta með 
þeim hætti. Eiríkur segir að verið 
sé að höfða til forvarnagildis og 
segir viðbrögð flestra jákvæð.

„Neinei, Ingólfur blessar ekki 
auglýsingar. En við sýndum honum 

hvernig við vorum að vinna þetta 
til að athuga hvort auglýsingarn-
ar væru ekki innan þeirrar stefnu 
sem SÍA markar. Þar eru ákveðn-
ar siðareglur sem við viljum alls 
ekki brjóta,“ segir Eiríkur. En 
tekur fram að ekki sé svo 
að SÍA ritskoði auglýsing-
ar, hvorki sinnar stofu né 
annarra, og því ekki um 
að ræða, í þeim skilningi 
að auglýsingarnar hafi 

verið bornar undir Ingólf í þeim 
tilgangi að fá blessun hans.

Ingólfur segir enda samtök-
in ekki hafa neitt slíkt umboð. En 
hjá þeim sé hins vegar að finna 

siðanefnd en þangað má kvarta 
undan auglýsingum sem mönn-

um þykir orka tvímælis. Sú 
siðanefnd er skipuð tveim-
ur frá auglýsingastofum 
innan sambandsins, einum 
frá Neytendastofu, einum 
frá Viðskiptaráði Íslands og 

einum frá samtökum aug-
lýsenda.

„Nei, okkur hefur 
ekki borist kvört-
un vegna þessarar 
auglýsingar,“ segir 
Ingólfur.

Lalla-auglýsingar enn í deiglunni

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

www.stillumhitann.is
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SIMPLY CLEVER

Við skorum á þig að koma og skoða nýjasta meðliminn í 
Skoda fjölskyldunni, Skoda Roomster. Roomster er snarpur 
og skemmtilegur bíll með ótrúlegt notagildi. Hönnunin, 
aðgengið og útsýnið gerir aksturinn að hreinni unun.

Roomster er flottur og hagkvæmur bíll fyrir 
nútímafjölskylduna

RÚM FYRIR MEIRA!

Verð frá 1.790.000 kr.

Skoda Roomster
Kemur á óvart!
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Ekki man ég eftir viðlíka stemn-
ingu í höfuðborginni og þegar 

grænklædda risessan leið um 
stræti og torg með föður sinn 
í eftirdragi. Mikið var gaman. 
Svona á Listahátíð í Reykjavík að 
vera. Hún á nefnilega ekki aðeins 
að fara fram í tónleikasölum eða 
leikhúsum heldur teygja sig um 
götur borgarinnar og sinna börn-
unum ekki síður en þeim full-
orðnu. Áhugi barnanna beindist 
að hverjum krók og kima risess-
unnar ef mark er takandi á svolít-
illi umfjöllun sem birtist í Blað-
inu. Þar er sagt frá því að „for-
vitnir smástrákar“ hefðu gerst 
„svo dónalegir að kíkja undir 
pils hennar svona rétt að athuga 
hvort ekki væri allt í „réttum 
hlutföllum“.“

á því sem skessur 
fela undir pilsum sínum er síður 
en svo nýr af nálinni hér á landi. 
Í íslenskum þjóðsögum er sagt 
frá einmana skessum sem taka 
það til bragðs að ræna karlmönn-
um til að fjölga sér. Ein þeirra 
hét Loppa og stal hún manni að 
nafni Jón. „Hún hafði hann heim 
í helli sinn þar sem systir henn-
ar var fyrir ... Hugðu þær að hafa 
Jón þennan til fylgilags við sig, 
svo þær gætu aukið kyn sitt. Þær 
tóku hann oft og mökuðu hann í 
eins konar smyrslum og teygðu 
hann á milli sín. Líka orguðu þær 
í eyru honum til að trylla hann,“ 
segir í þjóðsagnasafni Sigurðar 
Nordal.

 meðferðina komst 
Jón undan á flótta en lifði bara í 
þrjá daga sem frjáls maður. Þá 
gaf hjartað sig og er talið að hann 
hefði sprungið af mæði. Hann 
varð nefnilega svo sílspikaður hjá 
systrunum að um margt minnir á 
Hans í búri nornarinnar. Í ljósi 
alls þess sem borið hefur verið 
upp á skessur í gegnum tíðina 
veit ég ekki alveg hvort ég óska 
þess að mamma risessunnar, og 
þá barnsmóðir skapvonda risans, 
mæti til leiks á næstu Listahátíð. 
Þau feðginin hafa líka alveg gert 
sitt gagn. 

virðist
heimsókn þeirra hafa þurrkað út 
síðustu leifarnar af minningum 
borgarbúa um Japanann sem eitt 
sinn kom hingað á vegum Listahá-
tíðar og stóð á haus í Austurstræti 
á typpinu. Vissulega fór list hans 
líka fram úti á götu eins og atriðið 
með risessunni en það sem hann 
hafði helst fram að færa teygði 
sig þó ekki út um allan miðbæ.

Risessa tryllir 
borgarbúa 


