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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.
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Býr í garðhýsiDavíð Svansson, markmaður Aftureldingar, hefur það gott í garðinum heima BLS. 4

GARÐURINN

Blíðar býflugur 
sem húsdýr
Sérblað um garða og garðverk

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU

GUÐRÚN KRISTJÁNSDÓTTIR

Eldar undir áhrifum 
frá ýmsum löndum
• Matur • Tilboð

          Í MIÐJU BLAÐSINS
Guðrún Kristjánsdóttir, kynningarstjóri Lista-
hátíðar, hefur mjög gaman af því að elda. Þar 
sem Listahátíð stendur yfir er mikið að gera hjá 
henni og hún reynir því að hafa matreiðsluna 
einfalda og fljótlega þessa dagana.

„Ég hef mjög mikla ánægju af að elda,“ segir Guð-
rún og bætir við að hún reyni að elda að minnsta kosti 

fimm sinnum í viku. „Svo fer ég í matarb ð k
einu sinni í viku ob

finnst aðalmálið að hafa gott hráefni og ég er búin að 

læra svolítið inn á það. Ég er svolítið á ítölsku línunni 

eftir að hafa farið til Rómar í vetur en þá féll ég fyrir 

ítölskum mat á nýjan hátt. Ég hef líka tekið tímabil 

þar sem ég hef verið í frönskum, taílenskum, kín-
verskum og indverskum mat og ég er aðeins að byrja 

að þreifa mig áfram með afrískan mat,  en mér finnst 

dálítið skemmtileg kúskús-stemning þar.“
Guðrún segist þó ekki fara áheldur l

Áhrif frá ýmsum löndum

Nýir vendir 
sópa best - átta 
konur í fyrsta 
sinn á Alþingi

FYLGIR FRÉTTA-
BLAÐINU Í DAG
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18. maí 2007
Söng í sextugsaf-mæli í Salnum

Sænska stórstjarnan Carola, sem bar sigur úr býtum í Eurovision árið 1991, mætti í afmæli Grétu Sigurð-
ardóttur í 
gærkvöld.

Bls. 2

Kemur á óvart
Sigríður Klingenberg spáir því að þjóðin verði mjög hissa á því hvaða starf Bjarni Ármanns-son, fyrrverandi forstjóri Glitnis, taki sér fyrir hendur næst. Sigríður skoðar framtíð fimm Íslendinga sem standa allir á einhvers konar 

krossgötum í 
lífinu.

Bls. 6

Átta nýjar konur mæta á þing í haust
SÍÐA 10

NÝIR VENDIR SÓPA BEST

VEÐRIÐ Í DAG

NORÐANÁTT  Í dag verða norðan 
5-15 m/s, hvassast með ströndum 
suðaustan og austan til og á land-
inu norðvestan- og vestanverðu. 
Rigning austan til, skúrir norðan til 
en léttir smám saman til syðra. Hiti 
3-15 stig, svalast nyrðra.
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Listasetrið klárt
Steinunn Jónsdóttir 
býður vinum og 
fjölskyldu á opnun 
um hvítasunnu-
helgina.

FÓLK 50

HRAFN GUNNLAUGSSON

Fór á slóðir forfeðra 
sinna
Fjölmenn ættarferð um Evrópu

FÓLK 50

STJÓRNMÁL Geir H. Haarde, for-
sætisráðherra og formaður Sjálf-
stæðisflokksins, gengur á fund 
forseta Íslands klukkan ellefu í 
dag og biðst lausnar fyrir sig og 
ráðuneyti sitt. 

„Við erum orðin ásátt um að 
hefja viðræður, ef ég fæ til þess 
umboð frá forseta Íslands, um að 
mynda nýja ríkisstjórn,“ sagði 
Geir að loknum hálftíma löngum 
fundi með Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur, formanni Samfylking-
arinnar, í Alþingishúsinu í gær.

Geir og Jón Sigurðsson, formað-
ur Framsóknarflokksins, tilkynntu 

um samstarfsslit flokka sinna á 
fundi með blaðamönnum um hálf 
þrjú í gær.

Áður hafði þingflokkur Fram-
sóknarflokksins setið á þriggja 
stunda löngum fundi í húsakynn-
um flokksins við Hverfisgötu. Af 
honum héldu Jón Sigurðsson og 
Guðni Ágústsson varaformaður til 
viðræðna við Geir í stjórnarráðs-
húsinu við Lækjargötu og skömmu 
síðar voru blaðamenn boðaðir 
þangað og þeir upplýstir um sam-
starfsslit stjórnarflokkanna. 

Rúmri klukkustund eftir fund-
inn í stjórnarráðinu hittust Geir 

og Ingibjörg Sólrún í þinghúsinu.  
„Við komumst ekki mjög langt 

þar sem við fórum ekki í neina 
málefnaumræðu á þessum stutta 
fundi. Okkur var ljóst eftir að hafa 
farið yfir stóru línurnar að það 
væru líkur til þess að við gætum 
náð saman í málum þar sem borið 
hefur á milli. Ég er sem sagt tilbú-
in til þess að fara í þessar viðræð-
ur,“ sagði Ingibjörg Sólrún að 
loknum fundi. 

Upplýst var að Geir og Ingi-
björg hefðu ræðst við á miðviku-
dagskvöldið, en áður hafði komið 
fram að óformlegar þreifingar um 

samstarf höfðu verið milli ein-
stakra flokksmanna. 

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins er líklegt að Geir og Ingi-
björg Sólrún þurfi aðeins fáa daga 
til að ganga frá stefnuyfirlýsingu 
nýrrar ríkisstjórnar og ákveða 
ráðherraefni flokka sinna. Við 
verkið njóta þau aðstoðar náinna 
samstarfsmanna. 

Ríkur samstarfsvilji er í þing-
liðum beggja flokka og þó að tals-
verðu muni í stefnuáherslum  í 
sumum málaflokkum er sam-
hljómur í öðrum.

   - bþs - mh

Viðræður taki stuttan tíma
„Við erum orðin ásátt um að hefja viðræður,“ sagði Geir H. Haarde forsætisráðherra í þinghúsinu í gær. 
„Okkur var ljóst eftir að hafa farið yfir stóru línurnar að við gætum náð saman,“ sagði Ingibjörg Sólrún.

GENGIÐ TIL LEIKS Tólf ára stjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokks og Framsóknar lauk í gær. Geir H. Haarde forsætisráðherra og 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, sammæltust um að hefja stjórnarmyndunarviðræður í dag.
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ELDSVOÐI Allt tiltækt lið 
Slökkviliðs Akureyrar barðist 
við eld á athafnasvæði Hring-
rásar við Krossanes í gær. Tveir 
drengir hafa viðurkennt að vera 
valdir að brunanum. 

Tilkynnt var um eldinn laust 
fyrir klukkan hálf fjögur 
síðdegis. Eldurinn kviknaði í 
hrúgu af hjólbörðum og mikinn 
og svartan reyk lagði upp frá 
svæðinu. 

Slökkviliðið náði fljótlega að 
dreifa úr haugnum og hindra að 
eldurinn breiddist út. Talsverð-
an tíma tók að slökkva bálið og 
voru slökkviliðsmenn að 
störfum langt fram eftir kvöldi. 

Fljótlega vaknaði grunur um 
að kveikt hefði verið í og 
síðdegis í gær kom í ljós að tveir 
drengir 10 og 12 ára gamlir 
höfðu verið að leika sér með eld 
á svæðinu. Ragnar Kristjánsson, 
varðsstjóri hjá lögreglunni á 
Akureyri, segir að málið sé 
upplýst. Drengirnir gáfu sig 
sjálfir fram við lögreglu og voru 
að sögn Ragnars miður sín vegna 
óhappsins.

  - þo / sjá síðu 2

Stórbruni á Akureyri í gær:

Tveir drengir 
kveiktu í 

Úrslit kosninganna
„Nú varðar mestu, að haldið sé 
áfram á sömu braut. Þess vegna 
má vinstri stjórn ekki taka við,“ 
segir Hannes Hólmsteinn Gissur-
arson.

Í DAG 22

Fór úr axlarliði
Indriði Sigurðsson 
fór úr axlarliði í leik 
í norsku deildinni í 
fyrrakvöld eftir bar-
áttu við Hannes 
Sigurðsson.
ÍÞRÓTTIR 44



 „Það er alveg klárt mál 
að sveitarfélagið hefur orðið fyrir 
stórtjóni,“ segir Jón G. Valgeirs-
son, sveitarstjóri Grímsnes- og 
Grafningshrepps, um áhrif endur-
tekinna rafmagnstruflana í sveit-
arfélaginu.

„Til dæmis brunnu yfir tæki hjá 
okkur í splunkunýrri sundlaug á 
Borg og ef dælan í hitaveitunni 
dettur út þá þarf að kalla út mann-
skap til að keyra upp dæluna á ný 
þegar rafmagnið kemur aftur. Þetta 
er mjög bagalegt,“ segir Jón.

Að sögn sveitarstjórans hafa ein-
staklingar og fyrirtæki líka orðið 
fyrir tjóni og óþægindum. Til 
dæmis valdi þetta gróðurhúsa-
bændum vandræðum. Hann hefur 
skrifað RARIK bréf og óskað eftir 
úrbótum.

Að sögn Örlygs Jónassonar, 
framkvæmdastjóra veitusviðs hjá 
RARIK, er skýringin á truflunum 

þríþætt. Ein skýringin sé aukið álag 
á kerfið vegna geysilegrar fjölgun-
ar sumarhúsa. Um þverbak hafi 
keyrt um síðustu páska þegar raf-
magnsnotkunin að kvöldi skírdags 
hafi svarað til fimm megavatta í 
stað tveggja sem meðalnotkunin 
sé. Tímabundin lausn hafi verið 
fundin á þessum vanda og lang-
tímalausn í undirbúningi.

„Landsnet þarf að stækka 
spenni í Ljósafossstöð. Það tekur 
níu til tíu mánuði að fá slíkan 
grip,“ segir Örlygur. Hann útskýr-
ir að í millitíðinni sé þetta tiltekna 
vandamál leyst með því að tengja 
Grafning og Þingvallasveit inn á 
Nesjavallavirkjun og létta þessum 
svæðum af Ljósafosskerfinu á 
meðan. Þar að auki standi til að 
útbúa tvo útganga á Ljósafossi 
þannig að ef eitthvað gefi sig þar 
fari rafmagn ekki af öllu svæðinu 
í einu.

Aðra skýringu á rafmagnstrufl-
ununum segir Örlygur vera þá að 
menn í framkvæmdum rjúfi ýmist 
jarðstrengi eða slái út loftlínum. 
Eins sé mikið um gæs og álft sem 
séu nógu stórir fuglar til að slá út 
rafmagni fljúgi þeir á línurnar.

Þriðja vandamálið hefur valdið 
mestum heilabrotum.

„Síðdegis 1. maí og einnig dag-
inn eftir varð útleysing af ein-
hverjum ástæðum sem við höfum 
ekki alveg fundið skýringu á. 
Þessari truflun fylgdi töluvert 
mikið spennufall ofarlega í 
Grímsnesi og Laugardal. Slíkt er 
vont fyrir rafmagnstæki,“ segir 
Örlygur sem kveður afar erfitt að 
finna slíka bilun. Menn hallist þó 
að því að bilaðir eldingarvarar 
hafi valdið trufluninni. „En við 
sjáum það ekki nákvæmlega,“ 
segir hann.

Rafmagnstruflanir 
angra Grímsnesinga
Viðvarandi rafmagnstruflanir í Grímsnes- og Grafningshreppi eru sagðar valda 
miklu tjóni. RARIK segir orsökina meðal annars þá að álag á kerfið hafi vaxið 
hröðum skrefum. Gerðar hafi verið ráðstafanir til úrbóta á þeim þætti.

Fyrstu sýnum 
ársins fyrir vöktun eiturþörunga 
sem geta valdið skelfiskeitrun 
var safnað í Hvalfirði og Breiða-
firði í síðustu viku. Sýnataka í 
Eyjafirði hefst í þessari viku. 
Tilgangurinn með vöktun 
eiturþörunga er að vara við 
nýtingu skelfisks ef þéttleiki 
eiturþörunga fer yfir þau mörk 
að hætta geti verið á eitrun ef 
menn neyta skelfisks af viðkom-
andi svæðum.

Vöktun eitur-
þörunga hafin

 Gordon Brown, 
fjármálaráð-
herra og 
verðandi
forsætisráð-
herra
Bretlands,
sagðist í gær 
myndu vinna 
að því að 
endurvekja
traust
fólksins á 
ríkisstjórn-
inni þegar 

hann tæki við völdum. Hann 
nefndi engar breytingar á 
þátttöku Bretlands í Íraksstríð-
inu.

„Þátttaka okkar í stríðinu hefur 
vissulega verið umdeild, en við 
verðum að gera okkur grein fyrir 
skyldum okkar gagnvart nýkjör-
inni Íraksstjórn,“ sagði hann á 
blaðamannafundi í gær.

Brown tekur við sæti forsætis-
ráðherra af Tony Blair 27. júní 
næstkomandi.

Vill endurvekja 
traust fólksins

Bandarískur
herréttur sýknaði fyrrverandi 
varnarliðsmann á Keflavíkurflug-
velli af morðákæru á miðvikudag. 
Maðurinn, Calvin Eugene Hill, 
var ákærður fyrir að hafa myrt 
hina tvítugu Ashley Turner, sem 
einnig var í varnarliðinu, árið 
2005 á varnarliðssvæðinu. Það 
stóð til að hún bæri vitni gegn 
honum í þjófnaðarmáli.

Hill átti yfir höfði sér dauða-
dóm hefði hann verið fundinn 
sekur. Hann gaf frá sér fegins-
andvarp þegar dómurinn var 
kveðinn upp. Eftir réttarhöldin 
sagði faðir stúlkunnar niðurstöð-
una mikil vonbrigði.

Sýknaður af 
morðákæru

Árleg verðbólga í 
Simbabve í Afríku var 3.700 
prósent í lok apríl, sú langmesta í 
heiminum. Vöruverð í landinu 
tvöfaldaðist á milli mánaða.

Robert Mugabe, forseti 
Simbabve, skrifaði á mánudag 
undir lög um verð- og launastýr-
ingar sem ætlað er að lækka 
verðbólguna. Þeir sem brjóta 
reglurnar þurfa að sitja í fangelsi 
í allt að fimm ár. 

Atvinnuleysi í landinu er nú um 
80 prósent, og hefur aldrei verið 
hærra. Spillingu og slæmri 
stjórnun er kennt um þetta versta 
efnahagsástand landsins síðan 
það fékk sjálfstæði árið 1980.

Árleg verðbólga 
3.700 prósent

 Geir H. Haarde forsætisráðherra gengur 
á fund Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta Íslands, 
klukkan ellefu í dag og biðst lausnar fyrir sig og 
ráðuneyti sitt. Forseti felur forsætisráðherra 
stjórnarmyndunarumboð að nýju eins og venja segir 
til, þar sem hann hefur tryggt sér meirihluta fyrir 
nýju stjórnarmynstri með Samfylkingunni. Engar 
formlegar reglur eru til um hvernig stjórnarmynd-
unarumboð er veitt. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks starfar áfram sem starfsstjórn 
þar til ný ríkisstjórn hefur verið mynduð sem hefur 
ótvírætt umboð frá alþingi.

Þrátt fyrir að forsætisráðherra biðjist lausnar 
fyrir hönd ríkisstjórnar sinnar í dag þá felur forseti 
Íslands honum að sitja áfram þar til ný ríkisstjórn 
hefur verið mynduð. Er slík stjórn kölluð starfs-
stjórn. Formlega séð hefur slík stjórn sama valdsvið 
og hefðbundin ríkisstjórn en hefð er þó fyrir að 
starfsstjórnir sinni aðeins daglegum rekstri 
ráðuneyta en það er háð því hversu lengi slík stjórn 
situr. Þegar starfsstjórnir hafa setið lengi hefur lítill 
munur verið á verkum hefðbundinnar ríkisstjórnar 
og starfsstjórna. 

Ólafur Ragnar Grímsson var kjörinn forseti 
Íslands árið 1996 og situr nú í þriðja sinn á Bessa-
stöðum, þegar gengið er til alþingiskosninga. Hann 
hefur ekki veitt umboð til stjórnarmyndunar áður.

Vald starfsstjórnar það sama

Gísli, varstu grandalaus fyrir 
vandanum?

 „Það var gríðarlega mik-
ill eldur á svæðinu þegar við 
komum á staðinn. Við byrjuðum á 
að bjarga tveimur vinnuvélum 
sem stóðu þarna skammt frá og 
síðan var hægt að nota þær til að 
koma í veg fyrir að eldurinn 
breiddist út,“ segir Magnús Arn-
arsson, yfireldvarnareftirlitsmað-
ur hjá Slökkviliði Akureyrar. 
Slökkviliðið barðist við eldinn með 
vatni, froðu og sjó sem dælt var 
upp úr fjörunni skammt frá.

Mikinn og svartan olíureyk 
lagði upp frá svæðinu en til allrar 
lukku var suðaustanátt og því 
lagði reykinn ekki yfir byggðina í 
kring.

Mildi að ekki 
var norðanátt

 Fjórir karlmenn um tvítugt 
voru handteknir í gærkvöld eftir 
harðan árekstur á gatnamótum 
Hallsvegar og Strandvegar í 
Grafarvogi. Mennirnir fjórir voru 
samferða í bíl og veittust þeir að 
ökumanni hins bílsins eftir 
óhappið. Sá var nokkuð slasaður 
eftir áreksturinn og var fluttur 
með sjúkrabíl á slysadeild. 

Ekki liggur fyrir hver mann-
anna fjögurra ók bílnum en þeir 
voru allir ölvaðir og því fluttir á 
lögreglustöð. Ekki liggur heldur 
fyrir hvers vegna þeir veittust að 
ökumanni hins bílsins en vegna 
líkamsárásarinnar fengu þeir allir 
að gista fangaklefa í nótt. 

Veittust að slös-
uðum manni
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Ert þú með rétta bílinn fyrir okkur?
Vegna góðs gengis vantar okkur tilfinnanlega lífsreyndar Toyotur
til sölu hjá Betri Notuðum Bílum.

Gríptu tækifærið, komdu með Toyotuna þína á uppítökudaga
Toyota og Toyota Betri Notaðra Bíla. Það er aldrei að vita,
þú gætir ekið heim á glæsilegri nýrri Toyotu og verið viss um
að hafa skilið þá gömlu eftir í öruggum höndum.

Okkur þykir jú jafn vænt um hana og þér!

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Komdu með þína Toyotu,
því okkar fara svo hratt!
Nú standa yfir uppítökudagar hjá Toyota og
Toyota Betri Notuðum Bílum
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Laugavegur - Smáralind - Kringlan

Stúdentastjarnan og Rósin með ártalinu 2007
eru fallegar stúdentagjafir sem fást hjá okkur.

www.jonogoskar.is

 Ný ríkisstjórn Serbíu 
var samþykkt á serbneska þinginu 
aðeins nokkrum mínútum áður en 
lokafrestur rann út á miðnætti 
aðfaranótt miðvikudags. Fyrir 
hinni nýju ríkisstjórn liggur að 
reyna að ganga inn í Evrópusam-
bandið á sama tíma og hún reynir 
að koma í veg fyrir að Kosovo-
hérað öðlist sjálfstæði.

Olli Rehn, sem fer með málefni 
tengd stækkun ESB í fram-
kvæmdastjórn þess, varð í gær 
fyrsti háttsetti erlendi erindrekinn 
til að hitta hina nýkjörnu ríkis-
stjórn. Rehn bauð fram stuðning 
ESB en sagði að Serbía þyrfti fyrst 
að sýna vilja til þess að handtaka 

flóttamenn sem hafa verið ákærðir 
fyrir stríðsglæpi áður en forvið-
ræður um aðild Serbíu að ESB 
gætu hafist.

Í fyrra frestaði ESB viðræðum 
við Serbíu vegna árangursleysis 
við slíkar handtökur, ekki síst á 
Ratko Mladic. Forseti Serbíu, Boris 
Tadic, sagði í gær að gripið yrði til 
sérstakra aðgerða til að hafa uppi á 
Mladic.

Utanríkisráðherra Serbíu, Vuc 
Jeremic, sagði í fyrradag að inn-
ganga ESB væri helsta forgangsat-
riði nýrrar stjórnar. Hann sagði að 
afstaða nýju stjórnarinnar gagn-
vart Kosovo væri sú sama og gömlu 
stjórnarinnar.  

Póst- og fjarskiptastofnun 
og SAFT-verkefnið hjá Heimili og 
skóla hafa gert með sér sam-
starfssamning um að vinna 
sameiginlega að aukinni vitund 
almennings um örugga netnotk-
un. Megintilgangur samningsins 
er skipuleg viðleitni til að afla, 
skapa og varðveita þekkingu um 
netið og netöryggi og miðla henni 
til netþjónustuaðila og almenn-
ings.

Meðal sameiginlegra verkefna 
verður gerð leiðbeininga um góða 
starfshætti netþjónustuaðila. 
Einnig er hafinn undirbúningur 
að uppsetningu hjálparlínu fyrir 
almenning um öryggi á netinu í 
samstarfi SAFT, PFS og Barna-
heilla. Um verður að ræða 
vefsíðu þar sem almenningur 
getur sent inn fyrirspurnir.

Vinna að auk-
inni þekkingu

Tony Blair, 
forsætisráðherra Bretlands, og 
George W. Bush, forseti Banda-
ríkjanna, vörðu í gær Íraksstríðið 
og þátttöku sína í því. Á blaða-
mannafundi í Hvíta húsinu í 
Washington staðfestu leiðtogarnir 
samstöðu og sterk tengsl þjóð-
anna tveggja.

Blair, sem lætur af störfum 27. 
júní næstkomandi, spáði því að 
Bretland myndi áfram standa við 
hlið Bandaríkjanna sem dyggur 
bandamaður.

Staðfestu sterk 
tengsl þjóðanna

 Norðmenn héldu 
þjóðhátíðardag sinn hátíðlegan í 
gær í blíðskaparveðri. Mikið var 
um hátíðahöld um allt land en það 
var á þessum degi árið 1814 sem 
Norðmenn fengu sjálfstæði frá 
Dönum.

Það varpaði þó skugga á 
gleðina að eldur kviknaði í 
þremur sögufrægum húsum í 
miðbæ Þrándheims aðfaranótt 
þjóðhátíðardagsins. Húsin, sem 
eru með elstu húsum bæjarins, 
eru mikið skemmd eftir brunann 
en rífa þurfti hluta þeirra til þess 
að ráða niðurlögum eldsins.

Bruni varpaði 
skugga á hátíð

 Úttekt og samanburður á 
notkun vothreinsibúnaðar sam-
hliða þurrhreinsibúnaði í fyrir-
huguðu álveri í Helguvík leiðir í 
ljós að þynningarsvæði á landi 
minnkar ekki við vothreinsun. Í 
nýútkominni frummatsskýrslu 
vegna álversins er því mælt með 
að eingöngu verði notuð þurr-
hreinsun.

Í skýrslunni segir að bestu fáan-
legu mengunarvörnum verði beitt 
í hvívetna og að Norðurál, sem er 
eigandi álversins, muni stuðla að 
vísindarannsóknum á mögulegum 
leiðum til kolefnisbindingar og 
endurvinnslu.

Fyrirhugað álver mun losa 365 
þúsund tonn af koltvíoxíði á ári.

Áætlað er að 1.800 ársverk þurfi 
við byggingu álversins á sex til 
átta ára framkvæmdatíma. Undir-
búningsframkvæmdir gætu hafist 
þegar á þessu ári og er gangsetn-
ing fyrsta áfanga áætluð 2010. 
Stefnt er að því að 250 þúsund 
tonna framleiðslu verði náð 2015. 

Gert er ráð fyrir að 300-400 
störf verði til í álverinu og 600-700 
afleidd störf í samfélaginu. Í 
frummatsskýrslunni segir að 
álver við Helguvík kæmi til með 
að skapa starfsfólki sínu starfsör-
yggi og greiða nokkru hærri laun 
en sambærilegar atvinnugreinar. 
Einnig að langur framkvæmda-
tími slái á möguleg þensluáhrif á 
vinnumarkaði. Þá segir að skatt-
greiðslur starfsmanna og fyrir-
tækja aukist og sveitarfélög geti 
því nýtt auknar tekur af sköttum 
og þjónustugjöldum til uppbygg-
ingar á þjónustu í þágu íbúa 
sinna.

Í frummatsskýrslunni segir að 
gert sé ráð fyrir að kerbrotum 
verði fargað í flæðigryfju í Selvík 
en að komið hafi fram hugmynd 
um staðsetningu gryfju og grjót-
garðs vegna förgunar kerbrota 
við golfvöllinn í Leiru til að verja 
golfbrautir næst sjónum fyrir 
landbroti vegna ágangs sjávar. 
Þann kost eigi þó eftir að skoða 
betur.

Gert er ráð fyrir að draga úr 
sjónrænum áhrifum álversins 
með jarðvegsmönum og gróður-
setningu. Þá á að útfæra bygging-
ar og umhverfi þannig að sem 
mest dragi úr ásýndaráhrifum.

Kerskálar verða sautján metra 
háir og ná yfir 50 þúsund fer-

metra. Steypuskáli verður sautján 
þúsund fermetrar, skautsmiðja 20 
þúsund fermetrar og geymslu-
svæði 50 þúsund fermetrar. 
Súrálssíló verður 60 metra hátt og 
tveir 45 metra háir reykháfar 
verða á þurrhreinsivirki. Aðrar 
byggingar verða þjónustubygg-
ingar, aðveitustöð, skrifstofur, 
vöruskemmur og hráefnisgeymsl-
ur. 

Ráðgjafarfyrirtækið HRV vann 
frummatsskýrsluna sem nú er til 
umfjöllunar hjá Skipulagsstofnun 
og ýmsum umsagnaraðilum. 
Almenningi gefst kostur á að 
senda Skipulagsstofnun skrifleg-
ar athugasemdir við skýrsluna til 
28. júní.

Vothreinsun óþörf í 
álverinu í Helguvík 
Þurrhreinsun er talin nægilegt úrræði gegn loftmengun vegna álvers í Helguvík. 
Tveir 45 metra háir reykháfar verða á þurrhreinsivirki þess. Til greina kemur að 
nýta kerbrot úr verinu til að verja golfvöllinn í Leirunni fyrir ágangi sjávar. 
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Jafnaðu þig
í einum grænum

Farðu inn á
www.kolvidur.is

Fiat Punto

Eknir kílómetrar á ári: 15 þús.

Koltvísýringslosun: 4117 tonn

Kolefnisjöfnun: 5.764 kr.

Fyrir það verða

gróðursett 39 tré.
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„Mér finnst heldur óeðlilegt að 
Geir sé þegar byrjaður í stjórnar-
myndunarviðræðum áður en hann 
hefur lagt leið sína til Bessastaða. 
Við þessar aðstæður finnst mér 
eðlilegast að stærsti stjórnarand-
stöðuflokkurinn, það er Samfylk-
ingin, fái stjórnarmyndunarum-
boðið. Ég bíð spenntur eftir því að 
sjá hvað forsetinn gerir,“ sagði 
Steingrímur J. Sigfússon, formað-
ur Vinstri grænna, eftir að Geir 
hafði upplýst um viðræður Sjálf-

stæðisflokksins og Samfylkingar-
innar. 

Steingrímur sagði það augljóst 
mál að Samfylkingin hefði lagt 
hart að Sjálfstæðisflokknum um 
mynda ríkisstjórn. „Það hefur 
legið ljóst fyrir að Samfylkingin 
hefur knúið fast á dyr Sjálfstæðis-
flokksins undanfarna daga en það 
kemur vissulega á óvart að flokk-
arnir hafa átt í efnisríkari viðræð-
um en ég áttaði mig á.“

Steingrímur útilokaði ekki 
samstarf í ríkisstjórn með nein-
um flokki og ítrekaði vonir sínar 
um að Ingibjörg Sólrún fengi 
stjórnarmyndunarumboð. Spurð-
ur hvort hann vonaðist eftir því 
að Ingibjörg Sólrún myndi líta til 
Vinstri grænna ef svo færi að 
hún fengi umboðið, sagði Stein-
grímur: „Hún á völina. Sá á kvöl-
ina sem á völina, eins og sagt er.“

Samfylkingin fái umboðið

Geir H. Haarde, formanni Sjálf-
stæðisflokksins, þótti endurnýjun 
stjórnarsamstarfs með Framsókn-
arflokknum ekki fýsileg í ljósi 
þess að flokkarnir hafa aðeins eins 
manns meirihluta á þingi. 

„Það er auðvitað alveg ljóst að 
eins manns meirihluti á Alþingi er 
naumt. Mat okkar er að þetta sé of 
veikt til að það geti verið til far-
sældar að halda því áfram,“ sagði 
Geir við blaðamenn í stjórnarráð-
inu í gær. „Aðalatriðið er að hér 

sitji öflug stjórn með góðan meiri-
hluta á bak við sig.“ 

Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks 
og Samfylkingarinnar hefði 43 
þingmenn á bak við sig en stjórn-
arandstaða Framsóknarflokks, 
Frjálslynda flokksins og Vinstri-
hreyfingarinnar - græns framboðs 
20 þingmenn. 

Síðar á blaðamannafundinum í 
gær sagði Geir sjálfstæðismenn 
ekki hafa áhuga á að sitja í ríkis-
stjórn bara til að sitja þar og koma 

engum málum fram. 
Jón Sigurðsson, formaður Fram-

sóknarflokksins, sagði niðurstöðu 
framsóknarmanna um slit sam-
starfsins fengna eftir yfirferð á 
stöðunni í vikunni. Um hana ríkti 
samstaða innan þingflokksins. Jón 
sagði einnig að þreifingar í aðrar 
áttir hefðu haft áhrif. Sagði hann 
trúnað þeirra Geirs þó ekki hafa 
brostið.

Spurður hvort samstarf við 
Samfylkinguna og VG væri mögu-

legt svaraði Jón því til að ummæli 
VG um framsóknarmenn væru 
ekki beint örvandi til samstarfs. 

Á miðvikudag var haft eftir Jóni 
Sigurðssyni að ólíklegt væri að til 
tíðinda myndi draga í gær. 
Aðspurður sagði hann samtöl síð-
degis og að kveldi þess dags hafa 
orðið til þess að þingflokksfundur 
var boðaður með skömmum fyrir-
vara þar sem niðurstaðan var sú 
að farsælast væri að slíta stjórn-
arsamstarfinu.

Meirihlutinn var of naumur
Geir H. Haarde taldi eins manns þingmeirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks of nauman. Hann 
segir mikilvægt að ríkisstjórnin sé öflug. Samfylkingin standi Sjálfstæðisflokknum nær en Vinstri grænir.

„Það bendir allt til þess að það 
hafi verið búið að plotta mikið 

á bak við 
Framsóknar-
flokkinn. Það 
virðist sem 
Sjálfstæðis-
flokkur og 
Samfylking
hafi verið búin 
að vinna 
talsvert mikið 
á bak við 
tjöldin. Það er 

ekki hægt að sjá annað núna 
þegar vinnubrögðin eru komin 
upp á borðið,“ segir Guðjón 
Arnar Kristjánsson, formaður 
Frjálslynda flokksins. „Þetta 
er nokkuð sérstök niðurstaða 
þegar menn hafa verið í 
samstarfi í tólf ár. Sjálfstæðis-
flokkurinn virðist hafa misst 
þolinmæðina gagnvart 
Framsókn.“

Spurður um hvernig honum 
lítist á ríkisstjórn Sjálfstæðis-
flokks og Samfylkingar segir 
Guðjón setja stórt spurningar-
merki við hvað þetta þýði fyrir 
landsbyggðina. „Ég bíð 
spenntur að sjá hvað verður í 
stjórnarsáttmálanum.“

Búið að plotta á 
bak við tjöldin





 Á morgun verður 
hátíðarsamkoma í hátíðarsal aðal-
byggingar Háskóla Íslands í til-
efni af 70 ára afmæli Odds Bene-
diktssonar, prófessors í 
tölvunarfræði við Háskóla 
Íslands. 

„Oddur er drifkrafturinn í því 
að byggja upp tölvunarfræði-
kennsluna á Íslandi og við viljum 
heiðra hann með þessari sam-
komu,“ segir Jóhann Pétur 
Malmquist, prófessor í verk-
fræði, en hann er einn þeirra sem 
skipuleggja samkomuna. Jóhann 
segist vonast til þess að sem flest-
ir mæti og fagni með Oddi á þess-
um tímamótum. 

Von er á tveimur erlendum 
gestafyrirlesurum. Rory O´Conn-
or, frá Dublin City University á 
Írlandi, heldur erindi svo og 
Darren Dalcher, frá Middlesex-
háskólanum á Englandi, en báðir 
hafa þeir starfað með Oddi. Þá 

munu fulltrúar ýmissa sem tengj-
ast tölvuvæðingu og menntun 
tölvunarfræðinga hér á landi 
flytja stutt hátíðarávörp.

Oddur hóf stöf við nýstofnaða 
Reiknistofnun Háskólans 1964. 
Hann var skipaður dósent 
við Háskóla Íslands 1973 
og varð fyrstur Íslend-
inga skipaður prófess-
or í tölvunarfræði 
1982.

Samkoman hefst 
klukkan 14 í hátíð-
arsal aðalbygging-
ar Háskóla Íslands 
og er öllum opin.
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VILDAR
KLÚBBUR
GLITNIS

SVONA NOTAR ÞÚ 
GLITNISPUNKTANA
• Útborgun í peningum
• Ferðalög
• Innborgun á sparnað
• Góðgerðamál
   og margt fleira

 Nýútkomin plata Bjarkar 
Guðmundsdóttur, Volta, selst 
geysivel um allan heim. Í 
Bandaríkjunum er hún í níunda 
sæti yfir mest seldu plötur 
samkvæmt Billboard-listanum. Í 
Bretlandi er platan í sjöunda 
sæti. Þetta er besti árangur 
Íslendings á bandaríska breið-
skífulistanum.

Platan er einnig ofarlega á 
sölulistum vefverslunarinnar 
iTunes víðs vegar um heiminn. Í 
Danmörku og Noregi er hún í 
þriðja sæti og í fjórða sæti í 
Svíþjóð. Ítalir og Svisslendingar 
hafa einnig mikinn áhuga á Björk, 
en þar er Volta í sjöunda sæti.

Volta rokselst 
um allan heim

 Meirihluti svar-
enda, eða tæplega fimmtíu og 
fimm prósent, eru ósammála því 
að áframhaldandi áhersla á stór-
iðju sé forsenda hagvaxtar á 
Íslandi. Þetta kom fram í könnun 
sem Capacent Gallup gerði fyrir 
Framtíðarlandið. Rúm 38 prósent 
voru sammála því að stóriðjan 
væri forsenda hagvaxtar. 

Mun fleiri konur en karlar eru 
ósammála því að stóriðja sé for-
senda hagvaxtar. Af þeim konum 
sem svara eru tæplega sjötíu pró-
sent ósammála því að stóriðjan 
sé forsenda hagvaxtar meðan 
skiptingin er nokkuð jöfn meðal 
karla. Tæplega þriðjungur kjós-
enda Sjálfstæðisflokksins er 
ósammála því að stóriðja sé for-

senda hagvaxtar og tæplega 
fjörutíu prósent kjósenda Fram-
sóknarflokksins eru ósammála 
því.

Pétur Óskarsson, stjórnarmað-
ur hjá Framtíðarlandinu, telur 
þrennt áhugavert: hve stór hluti 
þjóðarinnar álítur stóriðju ekki 
forsendu hagvaxtar, hve mikill 
munur er á afstöðu kynjanna og 
hve stór hluti kjósenda Framsókn-
arflokksins sé ósammála. 

Framtíðarlandið sýndi afstöðu 
stjórnmálaflokkanna til stóriðju í 
auglýsingum dagana fyrir alþing-
iskosningarnar 12. maí. Pétur 
segir að ekki sé verið að taka 
flokkspólitíska afstöðu heldur 
vekja fólk til umhugsunar.

Konur eru flestar ósammála

Landsbankinn hefur gert 
tilboð í allt hlutafé breska fjárfest-
ingarbankans og verðbréfafyrir-
tækisins Bridgewell, fyrir 125 pens 
á hlut. Félagið er því metið á sem 
nemur 60,3 milljónir punda, tæpa 
7,5 milljarða króna. Gert er ráð 
fyrir að kaupferlinu ljúki í júlí, en 
greitt er fyrir að tíundaparti með 
reiðufé og restina með nýju hluta-
fé í Landsbankanum.

Kaupin eru sögð tryggja Lands-
bankanum stöðu sem eitt helsta 
fjármálafyrirtækið í Bretlandi sem 
sinnir smáum og meðalstórum fyr-
irtækjum á alþjóðlegan mæli-
kvarða. Til stendur svo að sameina 
starfsemi Bridgewell og Teather & 
Greenwood | Landsbanki undir 
heitinu Landsbanki Securities UK. 
Bankinn hefur þannig flesta við-
skiptavini í verðbréfamiðlun á 
AIM hlutabréfamarkaðnum breska 
og er í öðru sæti á eftir JP Morgan 
Cazenove í fjölda viðskiptavina 
meðal smærri fyrirtækja (Small 
Cap-Fledgling) í Lundúnakauphöll-
inni. Þá er bankinn í 10. sæti yfir 
fjölda viðskiptavina sem eru á 
FTSE 250 listanum, en í sætin fyrir 
ofan raða sér stærstu bankar 
heims.

Töluvert hefur verið fjallað um 
möguleg kaup Landsbankans á 
Bridgewell í breskum miðlum og 
frá því greint að stjórnendur fyrir-
tækisins hafi horft til yfirtöku-
verðs allt að 140 pensum á hlut, en 
félagið var sett í söluferli í mars. 
Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri 
Landsbankans, segir þó vel boðið í 
félagið, þar sem gengi bréfa þess 
hafi verið í kringum 100 pens áður 
en sölumeðferð hófst. Í liðinni viku 
fór gengi bréfa upp undir 130 pens 
á hlut, en féll í gær í 115,5 pens á 
hlut.

Sigurjón sér margþættan ávinn-
ing með kaupunum. „Auk samlegð-

aráhrifa í starfseminni í Bretlandi, 
þá erum við náttúrlega búin styrkja 
mjög stöðuna á markaði.  Svo erum 
við mjög ánægð með að menn skuli 
tilbúnir að þiggja bréf Landsbank-
ans, en með því fáum við náttúru-
lega breska hluthafa inn í hluthafa-
hóp Landsbankans.“ Í annan stað 
segir hann jákvætt að þegar kaup-
in ganga í gegn verði horft til geng-
is bréfa Landsbankans á þeim tíma, 
en ekki gefinn afsláttur frá hluta-
bréfaverðinu. Þennan hátt segir 
hann hafðan á til að losa seljendur 
við Bridgewell við gengisáhættu 
gagnvart íslensku krónunni. 

Nick Stagg, forstjóri Teather & 
Greenwood, verður yfirmaður 
Landsbanki Securities UK og Jim 
Renwick, forstjóri Bridgewell, 
verður næstráðandi hans. Þá hafa 
stjórnendur Bridgewell og lykil-
starfsmenn skuldbundið sig til 
áframhaldandi starfa í sameinuðu 
fyrirtæki.

Verður meðal umsvifa-
mestu banka í Bretlandi
Landsbankinn býður 125 pens á hlut og hefur tryggt sér samþykki 24 prósenta 
hluthafa fjármálafyrirtækisins Bridgewell í Bretlandi. Starfsemi Bridgewell og 
Teather & Greenwood verður sameinuð undir heitinu Landsbanki Securities UK.

 Nú ætti að vera hægt að 
skera úr um hvort Hermann 
Jónasson, fyrrverandi forsætis-
ráðherra, sé faðir Lúðvíks 
Gizurarsonar hæstaréttarlög-
manns. Til er lífsýni úr Hermanni 
og því er unnt að hefja DNA-
rannsókn. Frá þessu var greint í 
fréttum Sjónvarpsins á miðviku-
dagskvöld.

Lúðvík hefur barist fyrir því að 
fá dæmt að hann sé sonur 
Hermanns og bæði Hæstiréttur 
og héraðsdómur höfðu heimilað 
að úr því yrði skorið með DNA-
rannsókn. Sýnið sem komið er í 
leitirnar er frá árinu 1971 en 
Hermann lést 1976. 

Dögg Pálsdóttir, lögmaður 
Lúðvíks, segir að nú standi ekkert 
í vegi fyrir því að ráðist verði í 
mannerfðafræðilegar rannsóknir.

Unnt að hefja 
DNA-rannsókn



* Viðskiptavinir í Vild, Gullvild, Platínum og Námsvild.

Viðskiptavinur með 300.000 kr. 
kreditkortanotkun á mánuði, 

í Platínum og Eignastýringu, með 
bílalán, viðbótarlífeyrissparnað og 
tryggingar hjá Sjóvá, safnar um 

70.000 punktum á ári. 

DÆMI UM 
GLITNISPUNKTASÖFNUN

Vildarklúbbur Glitnis er nýtt tryggðarkerfi fyrir 
viðskiptavini í Vildarþjónustu Glitnis.* Meðlimir 
safna verðmætum Glitnispunktum fyrir það eitt 
að vera í viðskiptum við Glitni og samstarfsaðila.

NÝJUNG Í BANKAVIÐSKIPTUM

Kynntu þér málið á www.glitnir.is, í næsta útibúi eða hjá Þjónustuveri í síma 440 4000.

Vildarklúbbur Glitnis margborgar sig ... punktur!

SKRÁÐU ÞIG 
NÚNA!

Þeir sem skrá sig fyrir
17. júní fá 10.000
Glitnispunkta strax!

GÓÐIR VIÐSKIPTAVINIR 
GÓÐIR PUNKTAR



Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í
fylgiseðlinum með lyfinu. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, en þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal til
læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga eða
versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með barn á
brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan,
Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

PRÓFAÐU NICOTINELL NIKÓTÍNTYGGIGÚMMÍIÐ.
SAMA GÓÐA BRAGÐIÐ, NÚ Í NÝJUM PAKKNINGUM.
FÆST MEÐ ÁVAXTA-, MINTU-, LAKKRÍS- OG NIKÓTÍNBRAGÐI.

NJÓTTU LÍFSINS ÁN SÍGARETTUNNAR

Verulegur munur 
var á hagvexti eftir landshlutum 
1998-2004. Hagvöxtur var mest-
ur á Mið-Austurlandi, eða fimm-
tíu prósent, og næstmestur á höf-
uðborgarsvæðinu, eða fjörutíu 
prósent. Þetta kemur fram hjá 
Sigurði Jóhannessyni hagfræð-
ingi í nýlegu tölublaði Vísbend-
ingar.

Hagvöxturinn smitaði út frá 
sér og var 25-30 prósent upp í 
Borgarfjörð og austur í Árnes-
sýslu en á Reykjanesinu var hann 
um 15 prósent og í Eyjafirði um 
20 prósent. Á Snæfellsnesi var 
hagvöxturinn kringum fimm 
prósent.

Í grein Sigurðar kemur fram 
að þensluna á Austurlandi megi 
rekja til framkvæmda við Kára-
hnjúkavirkjun og álver í Reyðar-
firði auk þess sem áhrif fram-
kvæmdanna á væntingar fólk um 
framtíðina skipta máli. Á höfuð-
borgarsvæðinu eiga fjárfesting-
ar vegna Norðuráls og virkjunar 

á Nesjavöllum og Hellisheiði 
nokkurn þátt í hagvextinum og 
svo höfðu breytingar á íbúða-
lánamarkaði áhrif. 

Á Reykjanesi var samdráttur í 
starfsemi varnarliðsins til skýr-
ingar en á móti kom aukning í 
farþegaflugi. Á Suðurlandi var 
vöxtur en í Vestmannaeyjum 
dróst fiskvinnsla saman. Í Borg-
arfirði höfðu áhrif Hvalfjarðar-
göng og stóriðja á Grundartanga 
en fyrir norðan vöxtur í starf-
semi Háskólans á Akureyri auk 
þess sem vöxtur var í bygginga-
starfsemi og þjónustu einkafyrir-
tækja svo eitthvað sé nefnt.

Mestur á Mið-Austurlandi

Starfsmenn eru 
atvinnurekendum heldur dýrari hér 
á landi en annars staðar í Evrópu. 
Þetta kemur fram í alþjóðlegum 
samanburði á launakostnaði 2004. 
Ragnheiður Valgarðsdóttir, starfs-
maður Hagstofunnar, segir að þetta 
sé vegna þess að inni í launakostn-
aðinum hér séu alls kyns gjöld og 
kostnaður sem launamenn í Dan-
mörku greiði til dæmis sjálfir.

Samanburður á ákveðnum 
atvinnugreinum sýnir að launa-
kostnaður er hærri á Íslandi en 
meðaltal launakostnaðar er innan 
ESB. Þegar heildarlaunakostnað-
urinn er borinn saman við meðaltal 
heildarlaunakostnaðar innan evru-
svæðisins er munurinn minni. 

Í samanburðinum kemur fram 
að heildar launakostnaður á 
almennum vinnumarkaði á Íslandi 
er mestur í byggingastarfsemi og 
mannvirkjagerð, eða 29 evrur, en 
minnstur í verslun og viðgerðar-
þjónustu, eða 22,5 evrur. 

Heildarlaunakostnaður atvinnu-
rekanda á unna vinnustund í iðnaði 
er mestur í Belgíu, Svíþjóð og 
Þýskalandi, í bygginga- og mann-
virkjastarfsemi er hann mestur í 
Danmörku, á Íslandi og í Belgíu, í 
verslun og viðgerðaþjónustu í Dan-
mörku, Svíþjóð og Belgíu og eru 
Íslendingar þar í sjöunda efsta 
sæti.

Minnstur kostnaður er í öllum 
tilvikum í Búlgaríu, Rúmeníu og 
Lettlandi.  

Launamenn eru dýrari hér



 Undirritaður var 
samningur um stofnun rann-
sóknastofu í menntunarfræðum 
ungra barna við Kennaraháskóla 
Íslands í fyrradag. Samstarfs- og 
stuðningsaðilar rannsóknastof-
unnar eru Kennarasamband 
Íslands, Reykjavíkurborg og 
umboðsmaður barna. Forstöðu-
maður rannsóknastofunnar er 
Jóhanna Einarsdóttir prófessor. 

Menntunarfræði ungra barna 
er það fræðasvið sem fjallar um 
börn, aðstæður þeirra og nám frá 
fæðingu til átta ára. Aðalmarkmið 
rannsóknastofunnar er að auka og 
efla rannsóknir á menntun og 
uppeldi ungra barna.

Rannsókna-
stofa stofnuð

Vinnueftirlitið ætlar að 
kanna líðan starfsfólks á 
veitinga- og skemmtistöðum 
fyrir og eftir reykingabannið 
sem gengur í gildi 1. júní.

Leitað verður til staða með tíu 
eða fleiri starfsmenn og 
starfsfólk spurt um líðan og 
vinnuumhverfi. Könnunin fer 
fram í þessum mánuði og svo 
aftur á haustmánuðum.

Lýðheilsustöð veitir Vinnu-
eftirlitinu styrk til þess að vinna 
könnunina, sem er norsk að 
uppruna. Sömu spurninga var 
spurt eftir að reykingabannið 
gekk í gildi þar í landi.

Kanna líðan 
starfsmanna

 „Ríkisstjórnin varðist 
falli en samt er nokkuð ljóst að 
ekki verður haldið inn í nýtt 
kjörtímabil með ekki stærri 
meirihluta en þetta,“ segir Ólafur 
Hr. Sigurðsson, bæjarstjóri og 
sjálfstæðismaður á Seyðisfirði.

Í ávarpi til Seyðfirðinga á 
heimasíðu bæjarins segir Ólafur 
niðurstöðu alþingiskosninganna 
hafa verið mikinn sigur fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn en mikil 
vonbrigði fyrir Framsóknarflokk-
inn. „Ég verð að viðurkenna að 
mér finnst hlutur Framsóknar 
sérkennilega lélegur,“ segir 
bæjarstjórinn og bætir við: „En 
svona getur nú pólitíkin verið 
brellin.“

Meirihlutinn of 
lítill fyrir stjórn

Bandaríski vísindamaður-
inn Joshua Bandfeld telur að stór 
hluti af yfirborði reikistjörnunn-
ar Mars geti verið þakinn ís. 
Þetta segist hann hafa fundið út 
með nýjum greiningaraðferðum.

Bandfeld, sem starfar við 
Ríkisháskólann í Arizona, telur að 
þykkt íssins sé misjöfn en hann 
sé að finna rétt undir yfirborði 
reikistjörnunnar. Heildarmagn 
íssins geti hins vegar verið það 
mikið að djúpt vatn myndi þekja 
alla reikistjörnuna ef hann 
bráðnaði allur.

Bandfeld og félagar hans 
notuðust við upplýsingar frá 
rannsóknarflaug bandarísku 
geimferðastofnunarinnar, NASA. 
Með sérstökum hitamyndavélum 
var hægt að greina yfirborðshita 
á ýmsum svæðum reikistjörnunn-
ar. Með því að bera saman 
sveiflur á hitastigi yfirborðsins 
eftir árstíðum má greina hvort ís 
er undir yfirborðinu og hve djúpt 
hann er undir því. 

Mikill ís leynist 
á Mars



Bjóðum ykkur velkomin í nýjar sælkeraverslanir okkar
að Búðakór 1 Kópavogi og Tjarnarvöllum 15 Hafnarfirði.

Ný upplifun
Fjölbreytt úrval af gæðakjöti og -fisk á grillið.  Láttu fagmenn okkar aðstoða
þig við valið á helgarsteikinni.

Sjávarrétta grillpinnar Vi ð  l e g g j u m  m i k i n n  m e t n a ð  í  a ð  b j ó ð a  þ é r  a ð e i n s  u p p á  f y r s t a  f l o k k s  h rá e f n i  o g  
t i l b ú n a  ré t t i .   E i n n i g  b j ó ð u m  v i ð  u p p á  ú r va l  a f  s ó s u m  o g  ö ð r u  g æ ð a  m e ð l æ t i .  

verslanir Fiskisögu verslanir Gallerí Kjöts

Nautafillet grillsteikur á aðeins 3.732 kr/kgFerskur gæðalax á grillið á aðeins 1.590 kr/kg

 Björn Bjarnason skipaði í fyrradag 
Pál Winkel í stöðu aðstoðarríkislögreglustjóra 
frá 1. júní næstkomandi. Páll sóttist einn eftir 
starfinu.

Eins og greint hefur verið frá í Fréttablað-
inu hafa lögreglumenn með stjórnunarreynslu 
einnig rétt á því að sækjast eftir aðstoðarrík-
islögreglustjórastöðunni, en breytingar í þá 
átt voru nýlega innleiddar í lögreglulög. Í 
auglýsingu dómsmálaráðuneytisins var 
sérstaklega tekið fram að óskað væri eftir 
manni með embættispróf í lögfræði, reynslu 
af starfsmannamálum lögreglunnar og 
reynslu úr refsivörslukerfinu.

Þetta taldi Sigurður Líndal, fyrrverandi 
lagaprófessor, fara gegn skilyrðum í lögreglu-
lögum þar sem sérstaklega er tekið fram að 
lögreglumenn sem menntaðir eru frá Lög-

regluskóla ríkisins, og eru með stjórnunar-
reynslu, geti gegnt starfinu og sóst eftir því.

Breytingarnar eru tilkomnar eftir að Páll 
Winkel sjálfur lagði fram álit þess efnis, fyrir 
hönd Landssambands lögreglumanna, sem 
allsherjarnefnd tók til greina og lögfesti. 
Starfið var einungis auglýst í vefútgáfu 
Lögbirtingablaðsins.

Aðstoðarríkislögreglustjórarnir verða tveir 
eftir að Páll tekur til starfa en hinu starfinu 
gegnir Sigríður Björk Guðjónsdóttir. Hún var 
skipuð án þess að starf hennar hefði verið 
auglýst.

Á sama tíma var Grímur Grímsson skipaður 
í stöðu aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá ríkislög-
reglustjóra og Oddur Árnason í stöðu yfirlög-
regluþjóns hjá embætti lögreglustjórans á 
Selfossi.

 Alþjóðlegir eftir-
litsmenn, sem fylgdust með þing-
kosningunum á Filippseyjum á 
mánudag, urðu vitni að því að á 
sumum kjörstöðum í suðurhluta 
landsins voru kjósendur beittir 
hótunum og atkvæði voru keypt.

„Flest okkar voru undrandi á 
framkvæmd kosninganna,“ sagði 
Jessica Tulloch, bandarískur 
sjálfboðaliði sem tók þátt í kosn-
ingaeftirlitinu. 

Í borginni Marawi, þar sem hún 
fylgdist með á kjörstað, sá hún 
fulltrúa stjórnmálaflokka sitja 
við hliðina á kjósendum og hvísla 
að þeim meðan atkvæði voru 
greidd.

„Við sáum líka fólk sem hafði 
greitt atkvæði nokkrum sinnum 
og var með meira en einn stimpil 
á fingrunum,“ sagði hún.

Tveir menn létust í átökum á 

kjördag og þar með hafa 126 
manns látið lífið síðan kosninga-
baráttan hófst í janúar. 

Þetta er þó heldur minna mann-
fall en árið 2004, þegar 189 létust 
í átökum tengdum kosningum. 
Oscar Calderon lögreglustjóri 
sagði kosningarnar hafa verið 
„tiltölulega friðsamlegar“.

Á mánudaginn var kosið um tólf 
af 24 þingsætum í öldungadeild 
landsins, alla þingmenn fulltrúa-
deildar og nærri 17.500 ríkis-
stjóra, borgarstjóra og aðra emb-
ættismenn.

Ekki er reiknað með endanlegri 
niðurstöðu úr talningu atkvæða 
fyrr en eftir nokkrar vikur. Taln-
ingafólk átti mikið verk fyrir 
höndum við að telja öll atkvæðin. 
Eftirlitsmenn munu fylgjast með 
að talning fari fram samkvæmt 
reglum.

Sumir fengu að kjósa nokkrum sinnum
 Icelandair hefur beint 

áætlanaflug til Halifax í Kanada í 
dag. Einnig er hafið beint flug til 
Bergen og Gautaborgar auk 
fjölgunar ferða til annarra 
áfangastaða.

Jón Karl Ólafsson, forstjóri 
Icelandair, segir flugið til Halifax 
meðal annars byggjast á breytt-
um viðhorfum kanadískra 
stjórnvalda. Takmarkanir á 
flugheimildum hafi hamlað því að 
hægt hafi verið að bjóða flug til 
landsins til þessa.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, 
borgarstjóri fer með fyrsta flugi 
til Halifax í dag. Hann mun taka 
þátt í hátíðardagskrá á vegum 
borgaryfirvalda í Halifax í tilefni 
af beinu áætlunarflugi og funda 
með Peter Kelly, borgarstjóra í 
Halifax, og Len Goucher, ferða-
málaráðherra Nova Scotia.

Beint flug til 
Kanada hafið









nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Laganemar við Háskólann 
í Reykjavík hafa á undan-
förnum vikum og mánuðum 
boðið innflytjendum upp á 
ókeypis lögfræðiþjónustu í 
Alþjóðahúsinu. Árni Freyr 
Árnason laganemi segir 
marga í leit að upplýsingum 
um réttarstöðu sína, aðrir 
standi í stappi við leigusala 
og launagreiðendur og sum-
ir sem leita til þeirra hafi 
jafnvel orðið fyrir ofbeldi.

„Við erum til staðar frá klukkan 
17 til 21 öll miðvikudagskvöld í 
Alþjóðahúsinu,“ segir Árni. 
„Alveg frá því við byrjuðum, fyrir 
sjö eða átta vikum, hefur verið 
fullt að gera og margir leitað til 
okkar.“ Framlag laganemanna við 
HR er hrein viðbót við þá lög-
fræðiþjónustu sem Alþjóðahúsið 
veitir en Árni segir að miðað við 
þann fjölda sem til þeirra leitar sé 
þörfin greinilega til staðar. „Marg-
ir koma tveir eða fleiri saman og 
ætli við fáum ekki á borð til okkar 
sex til átta erindi í hvert skipti.“ 

Árni Freyr segir að algengast 
sé að fólk leiti til þeirra eftir upp-
lýsingum um dvalar- og atvinnu-
leyfi, sem og til að kanna réttar-
stöðu sína. „Sumir hafa til dæmis 
lent í slysi en vita ekki hvaða 
bótum þeir eiga rétt á. Aðrir eiga 
kannski erfitt með ýmiss konar 

umsóknir til dæmis um dvalar-
leyfi. Þeim bjóðum við að skrifa 
bréf með rökstuðningi og fleiru 
sem upp á vantar.“ 

Margir sem leita til lögfræði-
þjónustunnar telja að á sér hafi 
verið brotið og vísa þá laganem-
arnir þeim áfram á viðeigandi 
aðila. „Við reynum að meta á 
staðnum hvað er best að gera í 
stöðunni og gerum allt sem í 
okkar valdi stendur til að fólk fái 
þá aðstoð sem það þarfnast. Ófáir 
leita til okkar út af vandræðum 

með leigusala. Það er talsvert um 
að ekki hefur verið staðið við 
samninga, jafnvel ekki verið 
gerðir skriflegir samningar, og 
fólk hefur ekki hugmynd um 
hvaða réttindi það hefur. Sumir 
sem leita til okkar hafa orðið fyrir 
ofbeldi og þeim ráðleggjum við 
að leita til lögreglu og leggja fram 
kæru. Ef fólk hefur átt erfitt með 
að fá útborgað vísum við þeim til 
viðeigandi stéttarfélags. Stund-
um er því miður sáralítið fyrir 
fólk að gera nema að fá sér lög-

mann. En margir sem leita til 
okkar hafa fengið lausn á sínum 
málum í kjölfarið.“ 

Ekki verður gert hlé á lögfræði-
þjónustunni í sumar og vonar 
Árni Freyr að hún sé komin til að 
vera. „Það verður alltaf þörf á 
svona grundvallarþjónustu. 
Þegar við sem stöndum í þessu 
núna útskrifumst taka vonandi 
aðrir í Háskólanum í Reykjavík 
við og halda þessu uppi til fram-
búðar.“

Margir innflytjendur í stappi við 
leigusala og launagreiðendur

Sjálfstæðisflokkurinn vann góðan kosningasigur 
um síðustu helgi og var því ekki að ósekju glatt á 
hjalla á þingflokksfundi flokksins í kjölfarið, ekki 
síst hjá þeim sem eru að taka sín fyrstu skref á 
þingi.

Kampakátar 
sjálfstæðiskonur

Eltir sólina á nýju fellihýsi

Gleðiefni að 
Watson komi

Skítt með hina Geðveikt flott





fréttir og fróðleikur

Mest kvartað 
á sólardögum

Frá byltingunni á 18. öld til nútímans

Nýjung í ræstingum
– þú nærð hærra með UniFlex afþurrkunarsetti
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UniFlex afþurrkunarsett 
og tvær aukamoppur. 

1.398,-

Henrietta Holz Jensen
sölumaður í útibúi RV í Danmörku
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Árið 1992 setti Ólafur S. 
Andrésson lífefnafræðingur 
fram athyglisverða tilgátu 
um að hlaup í Skeiðará 
hefðu áhrif á stærð þorsk-
árganga. Hann spurði 
spurninga um samspil 
vatnafars landsins og vist-
kerfisins í hafinu, og hvort 
virkjanir fallvatna hefðu 
áhrif á stærð þorskstofns-
ins við landið. Sérfræðing-
ar eru þeirrar skoðunar að 
spurningar hans séu í fullu 
gildi og að þær kalli á rann-
sóknir.

Á síðustu áratugum hafa orðið 
miklar breytingar á stærð og 
samsetningu þorskstofnsins við 
Ísland. Þannig hefur hrygningar-
stofninn minnkað úr tæpum 950 
þúsund tonnum niður í rúm 196 
þúsund tonn á tímabilinu 1955 til 
2002. Á sama tíma fækkaði í eldri 
hluta stofnsins og er nú aðeins 
ein milljón þorska tíu ára og eldri 
en árið 1955 voru þeir um 85 
milljónir.

Guðrún Marteinsdóttir, próf-
essor hjá Líffræðistofnun 
Háskóla Íslands, hefur bent á að 
stærð og samsetning flestra 
þorskstofna í Norður-Atlantshafi 
hafi tekið miklum breytingum á 

síðustu áratugum og að samsetn-
ing stofna sem hafa orðið fyrir 
miklu veiðiálagi einkennist af 
þröngri aldursdreifingu og lágum 
meðalaldri eins og sá íslenski. 
Ástæðan er að miklar veiðar gera 
það að verkum að færri og færri 
fiskar ná háum aldri. Þetta er 
óæskileg þróun þar sem talið er 
að stórir þorskar gegni mikil-
vægu hlutverki í viðkomu stofns-
ins því þeir gefa meira af sér en 
þeir sem smærri eru.

Í grein sem Guðrún birti í Nátt-
úrufræðingnum árið 2006 kemur 
fram að mælingar á hrygnandi 
þorski hafa sýnt að stærstu þorsk-
arnir hrygna við mynni jökulánna 
sem renna til sjávar við suður-
strönd landsins. Talið er að þessi 
hrygningarsvæði séu sérstaklega 
góð, meðal annars „vegna þess að 
ferskvatnsrennslið stuðlar að lag-
skiptingu þannig að ferskur sjór 
flýtur ofan á og myndar þannig 
eðlisþyngdarlag sem þjappar 
saman hrognum, kviðpokaseiðum 
og átu í efstu lög sjávar þar sem 
sólar gætir og þörungavöxtur er 
mikill“. 

Ólafur S. Andrésson birti kenn-
ingu sína í grein í Morgunblað-
inu árið 1992 undir yfirskriftinni 
Hlaupaþorskar. Þar bendir hann 
á að á tímabilinu 1941 til 1990 
virðist sem fylgni sé á milli hve-
nær Skeiðará hleypur og stærð-
ar næsta þorskárgangs þar á 
eftir. Í átta skipti af ellefu árum 
sem áin hljóp á tímabilinu voru 
þorskárgangarnir yfir meðallagi. 
„Samkvæmt einföldu tölfræði-
prófi eru líkurnar á að slíkt ger-
ist fyrir tilviljun minni en 5 pró-
sent,“ skrifaði Ólafur. Fylgni 
þorskárganga við ferskvatns-
hlaup Skeiðarár vakti Ólaf til 
umhugsunar um áhrif stórflóða 

og hlaupa í öðrum ám, einkum 
Skaftá, Ölfusá, Þjórsá og jökul-
ánum norðanlands. „Er hugsan-
legt að vorflóð í Ölfusá og Þjórsá 
flýti fyrir eða auki þörunga-
blóma við Suðvesturland og hafi 
þannig áhrif á afkomu svifdýra 
og fiska? Sé svo, þá er vert að 
velta fyrir sér hvaða áhrif virkj-
un fallvatna hefur. Það er til 
dæmis greinilegt af rennslis-
mælingum að með miðlunar-
mannvirkjum hefur stórlega 
verið dregið úr flóðtoppum. Stór-
virkjanir kunna því að vera 
okkur dýrkeyptari en virðist í 
fljótu bragði“, ályktar Ólafur.

Björn Ævarr Steinarsson, sviðs-
stjóri veiðiráðgjafarsviðs Haf-
rannsóknastofnunar, segir ekki 
hægt að hafna tilgátu sem þess-
ari og hún hafi verið rædd af sér-
fræðingum stofnunarinnar. „Það 
er mikilvægt að skoða hana niður 
í kjölinn. Á hinn bóginn þörfn-
umst við ekki þessara skýringa 
til að útskýra lélega nýliðun 
þorsks á síðustu árum og áratug-
um. Við sjáum að hrygningar-
stofninn er í lágmarki og aldurs-
samsetning hans hefur verið með 
þeim hætti að það er í raun nægi-
leg skýring á lélegri nýliðun síð-
ustu áratuga. Við viljum meina 
að það stafi af of mikilli sókn.“

Ólafur segir spurningarnar 
sem hann setti fram árið 1992 séu 
í fullu gildi. „Það er tilgáta mín 
að ferskvatnsflóð hafi áhrif á 
nýliðun þorsks en ég er sann-
færður um að þau hafa mikil 
áhrif á lífríkið við strendurnar. Í 
því samhengi tel ég að virkjanir 
breyti algjörlega mynstrinu og 
áhrif þeirra séu því umtalsverð.“ 
Ólafur segir að vistfræðilegt 
samhengi virkjana og sjávar hafi 
aðeins verið rannsakað lauslega í 

mati á umhverfisáhrifum hingað 
til. „Á Þjórsársvæðinu var ekki 
gert umhverfismat fyrir flestar 
þær virkjanir sem þar eru og 
kannski er rétt að vera vitur eftir 
á og hefja rannsóknir.“ Jón Ólafs-
son haffræðingur hefur ásamt 
fleirum bent á mikilvægi jökul-
vatna við næringarbúskap sjávar 
og varað við ofurkappi í virkj-
anagerð í ræðu og riti.

Guðrún Marteinsdóttir segir það 
ekki vitað hvort breytingar á 
ferskvatnsrennsli hafi haft nei-
kvæð áhrif á klakið. „Við höfum 
aftur oft bent á að þetta verði að 
rannsaka. Þetta eru því tilgátur 
sem eru ósannaðar. Það er margt 
sem bendir til að þetta sé mikil-
vægt og ætti að rannsaka.“

Ekki virðist þurfa að undir-
strika mikilvægi frekari athug-
ana á hlaupum og flóðum, tíma-
setningu þeirra og samhengi við 
lífríki sjávar. Á þessu ári hefst 
stórt verkefni við Háskóla 
Íslands, meðal annars í samvinnu 
við Hafrannsóknastofnunina, 
sem styrkt er af samkeppnis-
sjóði sjávarútvegsráðherra. Þar 
verður sérstök áhersla lögð á 
gerð og sérstöðu hrygningar-
svæða þorsksins þar á meðal 
þeirra svæða sem áhrifa fersk-
vatnsflóða gætir hvað mest. Í 
þeirri rannsókn verður þáttur 
ferskvatnsins á hrygningu ekki 
rannsakaður. Til þess þarf stór-
aukið fé, eins og til margra ann-
arra aðkallandi rannsókna á 
grundvallarþáttum í vistfræði 
sjávar.

Hlaupaþorska þarf að rannsaka



Prodomo er stofnað af S.Guðjónssyni ehf. sem m.a. hefur umboð fyrir GIRA og BTicino rafbúnað, Modular
og Kreon ljósabúnað og hefur í áratugi boðið upp á hágæða tæknilausnir fyrir fagmenn og einstaklinga.

Glæsileg hönnun á ljósum og 
stjórnbúnaði fyrir lýsingu 
heimilisins
Prodomo býður upp á rafbúnað frá
hinu heimsþekkta merki Gira.
Prodomo býður gott úrval af
loftljósum, veggljósum og lömpum 
frá þekktum framleiðendum og með 
snertiskjá getur þú stjórnað 
lýsingunni í öllum herbergjum 
heimilisins.
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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað
fyrir lýsingu, tónlist, mynd og hita fyrir heimili og fyrirtæki. Komdu til okkar og sjáðu hvernig þú 

lýsir upp heimilið og stjórnar að þínu skapi.

Allt á einum stað í aðgengilegu stjórnborði
Instabus stýrikerfið er fyrir allan rafbúnað heimilisins. Kerfið stýrir m.a. hita, ljósum,

gardínum og gluggum og getur tengst við öryggiskerfi og myndavélar.

Háþróaður stjórnbúnaður 
fyrir hljómtæki heimilisins
Prodomo býður upp á tækjabúnað 
fyrir hljóð og mynd frá Revox. 
Mögulegt er að stjórna öllum 
tækjunum frá einum stað með
takkaborði hönnuðu af Gira sem 
fellt er í vegg. Tækin eru fjölrása
og því er hægt að spila 
mismunandi tónlist í hverju rými 
fyrir sig samtímis.
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allt í matinn á einum stað

Goða lambaofnsteik
879 kr/kg. áður 1.312 kr/kg.

33%
afsláttur

Íslandsfugl kjúklingalæri - magnkaup
335 kr/kg. áður 609 kr/kg.

Freschetta Brickoven

199 kr/stk. áður 299 kr/stk.

45%
afsláttur
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Þú sparar 433 kr/kg

Þú sparar 628 kr/kg

33%
afsláttur

Grísakótilettur Miðjarðarhafs
889 kr/kg. áður 1.527 kr/kg.

42%
afsláttur



Goða BBQ grísarif
731 kr/kg. áður 1.218 kr/kg.

40%
afsláttur

Pepsi Max 2 ltr.
79 kr/stk. áður 152 kr/stk.

Þú sparar 487 kr/kg

NÝTT
MS Lgg+jógúrt m/jarðaberjabragði
MS Lgg+jógúrt m/bláberjabragði 

25%
afsláttur

Casa Fiesta mexíkanskar vörur
25% afsláttur



greinar@frettabladid.is

Framsókn á fardögum 

Sæll Jón: Á Íslandi urðu gríðarleg-
ar framfarir á síðustu öld. Sjávar-

plássin byggðust upp, enda stutt á 
miðin. Landbúnaðurinn dafnaði og af-
koman var örugg. Drifkraftur þjóðar-
innar var trúin á framtíðina.

En þá skyndilega hljóp andskotinn 
í Framsóknarflokkinn og undir yfir-
skini hagræðingar var dembt kvóta 
yfir þá atvinnuvegi sem sem báru 
uppi vaxandi samfélag, sem drifið var af auð-
lindum lands og sjávar, sameign þjóðarinnar allr-
ar. Ekkert hefur leitt meiri áþján yfir þjóðina en 
þessi verk. Þeir bændur og útvegsmenn sem enn 
starfa, stórskuldugir. Öðrum er bannað að róa og 
hömlur á sölu búvara.

Árið 1988 tók ég ásamt hópi bænda til varna 
gegn þessum ólögum og létum við nokkuð til 
okkar taka í málefnum bænda. Öruggt er að um 
tíma vorum við Framsóknarflokknum Þrándur 
í Götu. Við háðum harða baráttu við miskunnar-
laust ofurefli. Um allt land yfirgaf fólk sveitirn-
ar nauðugt og hvarf til þéttbýlli svæða. 

Nú, þegar allt er komið í hundana á 
landsbyggðinni Jón, eltir Framsókn-
arflokkurinn það mýrarljós að er-
lend stóriðja sem enginn veit hverjir 
eiga frá degi til dags muni færa lands-
byggðinni björgina. Hana á að drífa 
með orku í eigu Íslendinga á gjaf-
verði hvar sem í hana næst og fórna 
öllu fyrir. Þeim fjölgar stöðugt sem 
sjá hvílíka villu þið framsóknarmenn 
vaðið.

Síðustu daga fráfarandi þings efndir 
þú til sjónleiks um sameiginlegar auð-
lindir þjóðarinnar. Þóttist vilja ákvæði 

þar um í stjórnarskrána. Á sama tíma stóðstu að 
sölu til einkaaðila á hlut ríkisins í Hitaveitu Suð-
urnesja, orkufyrirtæki í almannaeigu. Hvorn 
Jóninn er að marka, Jón?

Framsóknarflokkurinn er nú í sömu sporum 
og þeir sem hröktust af búum sínum undan of-
ríki hans. Borgarbúar hafa sagt honum upp vist-
inni og fardagar nálgast. Er nú ekki réttast, Jón, 
að Framsóknarflokkurinn axli sín skinn og hafi 
sig út fyrir borgarmörkin með allt sem á hann 
minnir?

Vertu sæll Jón.
Höfundur er fyrrum bóndi. 

K
lónaða kindin Dollý kippti okkur inn í framtíðina árið 
1997. Ekki aðeins vakti hún spurningar um klónun, 
heldur möguleikann á því að sérsníða börn að óskum 
foreldranna. Fram að því var þetta fátt annað en vís-
indaskáldskapur. Nú er hægt að panta próf á netinu 

sem greina kyn fósturs eftir aðeins sex vikna meðgöngu. Próf-
ið er pantað á vefsíðu en ófríska konan fær sent heim umslag 
og plastplötu til að setja blóðdropa í og senda til baka. Slíkt próf 
hefur staðið konum í Bandaríkjunum til boða í tvö ár. Nú geta 
allir, sama hvar þeir eru staddir í heiminum, pantað prófið í 
gegnum vefsíðu.

Í aldaraðir hefur fólk beitt ýmsum aðferðum til að hafa 
áhrif á kyn barnsins. Dæmi eru um að menn bundu um vinstra 
eista sitt því þeir töldu sæði sem býr til stúlkur koma þaðan. 
Fáir trúa á slíkar aðferðir í hinum vestræna heimi í dag. Trúin 
á tæknina hefur tekið við. Því miður hafa drengir þótt eftir-
sóknarverðari í heiminum til þessa af samfélagslegum ástæð-
um eins og dæmi eru um í Kína. Þó að slíkt eigi ekki við á Ís-
landi hafa foreldrar hér eins og annars staðar óskir um kyn 
barna sinna. Margir sækjast jafnvel eftir því að fá að vita kyn 
barnsins á meðgöngu við 18-20 vikna ómskoðun. Er það meira 
til gamans gert og til að létta á forvitni foreldranna.

Hér á landi fara sífellt fleiri barnshafandi konur í snemm-
sónar og hnakkaþykktarmælingu. Ef kemur í ljós á þeim tíma 
að eitthvað alvarlegt amar að fóstrinu hefur konan tíma til að 
ákveða hvort hún vilji fóstureyðingu. Við 18-20 vikna ómskoð-
un er slíkt um seinan. Erlendis óttast menn að konur ákveði 
að fara í fóstureyðingu byggt á prófi sem tekið er eftir sex 
vikna meðgöngu, þegar kyn barnsins liggur ljóst fyrir. Segja 
þeir sem selja prófið að þetta sé fyrst og fremst gert til þess 
að foreldarnir geti undirbúið komu barnsins betur. 

Tæknin á sífellt stærri þátt í getnaði barns. Ófrjósemi þykir 
óviðunandi og er tæknin notuð til að grípa inn í með því hug-
arfari að það sé skýlaus réttur fólks að eignast börn. Vilhjálm-
ur Árnason, prófessor í heimspeki, hefur þó margsinnis bent 
á að það sé siðferðislegt álitamál. Hann leggur áherslu á að 
réttur barnsins sé hafður að leiðarljósi. 

Önnur tækni sem er ný af nálinni gerir vísindamönnum 
kleift að velja sæðið eftir kyni sem notað er til að frjóvga egg. 
Enn sem komið er er þessi tækni ekki áreiðanleg. Talsmenn 
hennar telja ekkert athugavert við það að foreldrar geti valið 
kyn barnsins. Enginn skaðist í því ferli og þá síst barnið.  

Sumir velja að eignast börn, aðrir eignast börn án þess að 
velja það. Hvernig sem börnin verða til bera foreldrarnir og 
samfélagið ábyrgð á þeim. Það þýðir þó ekki að foreldrarn-
ir og samfélagið eigi börnin. Við búum við hugmyndina um 
einstaklinginn og að hann eigi sig sjálfur, það sama á við um 
börnin. Mikilvægt er að við höldum umræðunni um þessi mál 
vakandi og gerum upp hug okkar. Við verðum að vera undir-
búin eftir því sem möguleikunum fjölgar og það kemur að því 
einn daginn að við getum sérsniðið börn að óskum foreldr-
anna.

Hver á barnið?

Þegar Davíð Oddsson stóð upp 
úr stól borgarstjóra sumarið 

1991, var tekist harkalega á um 
eftirmann hans í borgarstjórn-
arflokki Sjálfstæðismanna. Þau 
átök áttu eflaust þátt í því, að 
vinstri menn unnu meiri hlut-
ann í borgarstjórn 1994. Aug-
ljóst er, að Davíð ætlaði ekki 
að láta hið sama gerast, þegar 
hann hvarf úr ráðherraembætti 
haustið 2005. Hann hafði und-
irbúið forystuskiptin vandlega, 
enda heppnuðust þau vel. Geir 
H. Haarde, sem Davíð studdi 
til formennsku, er mildur og þó 
fastur fyrir, vel menntaður og 
þaulreyndur úr starfi fjármála-
ráðherra. Í leiðtogahlutverk-
inu hefur hann á skömmum tíma 
unnið sér almennt traust. Hann 
ber með sér, að hann er maður 
góðgjarn og sanngjarn. Þorgerð-
ur Katrín Gunnarsdóttir sómir 
sér vel við hlið hans, kona með 
mikinn kjörþokka, baráttuglöð 
og vígfim. Undir hinni nýju for-
ystu vann Sjálfstæðisflokkurinn 
góðan sigur í þingkosningunum 
12. maí. Fylgi hans jókst talsvert 
upp fyrir meðaltal síðustu þrjá-
tíu ára, þótt hann hafi leitt ríkis-
stjórn í sextán ár samfellt.

Forystuskiptin í Framsókn-
arflokknum tókust miður. Fyrst 
viku af vettvangi þeir tveir menn, 
sem þóttu hvað frambærilegast-
ir og eðlilegastir eftirmenn Hall-
dórs Ásgrímssonar, Finnur Ing-
ólfsson og Árni Magnússon. Seint 
verður síðan sagt, að Halldór hafi 
sjálfur farið frá með glæsibrag. 
Sá vandræðagangur á áreiðan-
lega þátt í því, að Framsóknar-
flokkurinn galt afhroð í kosning-
unum. Margoft hefur einnig verið 
bent á, að fylgistapið var mest á 
suðvesturhorninu. Í Reykjavík-
urkjördæmunum tveimur hlaut 
flokkurinn svipað fylgi og í borg-
arstjórnarkosningunum fyrir ári. 
Það hefur vitanlega sínar afleið-
ingar, að flokkurinn skyldi ekki 

bjóða fram til borgarstjórnar 
undir eigin nafni í tólf ár. Í þriðja 
lagi hafa sum ráðuneyti reynst 
flokknum erfið. Vert er þó að 
bera saman frammistöðu Fram-
sóknarflokks og Samfylkingar. 
Eftir tólf ára stjórnarsetu tap-
aði Framsóknarflokkurinn 6% at-
kvæða frá síðustu kosningum. 
Eftir tólf ára stjórnarandstöðu 
tapaði Samfylkingin 4% atkvæða. 
Í því ljósi er tap Samfylkingar-
innar sýnu tilfinnanlegra.

Aðalatriðið er þó, að ríkis-
stjórnin hélt velli. Síðustu sex-
tán ár hefur Ísland tekið stakka-
skiptum. Atvinnufrelsi hefur 
aukist stórlega, eins og alþjóð-
legar mælingar sýna. Biðstofa 
forsætisráðherrans var tæmd, 
og nú ræður aðgangsharka í op-
inbera sjóði ekki ferð, held-
ur hæfileikar manna til að reka 
fyrirtæki. Fjármagn, sem áður 
lá eigendalaust og hálfdautt í 
ýmsum ríkis- og samvinnufyrir-
tækjum, hefur lifnað við í hönd-
um nýrra eigenda. Þrálát verð-
bólga fyrri tíðar hjaðnaði niður 
í hið sama og í grannríkjunum. 

Skuldir ríkisins voru greidd-
ar upp. Skattar voru stórlækk-
aðir, úr 45% í 18% á fyrirtæki á 
tíu árum (1991-2001) og úr 41% 
í 36% á einstaklinga, líka á tíu 
árum (1997-2007). Virðisauka-
skattur var einnig lækkaður á 
nauðsynjum. Þetta hefur leitt 
til aukinnar verðmætasköpunar, 
svo að skatttekjur ríkisins hafa 
stóraukist, jafnt af fyrirtækjum 
og einstaklingum. Fjármagns-
tekjur, sem áður voru óveruleg-
ar, skila einnig miklu í ríkissjóð.

Velferðarmál voru ekki van-
rækt á þessum uppgangstím-
um. Lífeyrissjóðirnir íslensku 
eru hinir öflugustu í heimi, og 
þeir eru að fyllast, á meðan líf-
eyrissjóðir annarra landa eru 
að tæmast. Á Norðurlöndum 
eru lífeyristekjur á hvern líf-
eyrisþega hæstar á Íslandi, þótt 
óprúttnir menn hafi haldið öðru 
fram í kosningabaráttunni (og 
var brella þeirra fólgin í því að 
reikna út lífeyristekjur á hvern 
mann á lífeyrisaldri, en á Íslandi 
vinna fleiri á þeim aldri fulla 
vinnu en annars staðar á Norð-
urlöndum og taka lífeyri síðar). 
Hér eru framlög ríkisins til 
þjónustu við aldraða líka hæst 
á hvern mann. Barnabætur á 
hvert barn eru hér ríflegastar á 
Norðurlöndum, en munurinn sá, 
að ríkir foreldrar fá ekki barna-
bætur, enda þurfa þeir þær 
ekki (og þess vegna er meðal-
talið ekki hæst). Samkvæmt ný-
legri könnun Evrópusambands-
ins eru færri hér undir eða við 
fátæktarmörk en víðast annars 
staðar í Evrópu. Tekjuskipting 
er hér líka jafnari. Hún er ör-
litlu jafnari í Svíþjóð og Slóven-
íu og ójafnari í öllum 27 öðrum 
Evrópulöndum. Holur hljómur 
var því í öllu tali stjórnarand-
stöðunnar um aukinn ójöfnuð. 
En nú varðar mestu, að haldið sé 
áfram á sömu braut. Þess vegna 
má vinstri stjórn ekki taka við.

Úrslit kosninganna

Undir hinni nýju forystu vann 
Sjálfstæðisflokkurinn góðan 
sigur í þingkosningunum 12. 
maí. Fylgi hans jókst talsvert 
upp fyrir meðaltal síðustu 
þrjátíu ára, þótt hann hafi leitt 
ríkisstjórn í sextán ár samfellt.





Ljósmæður á Íslandi eru fá-
menn stétt sem gegnir mikil-

vægu hlutverki í lífi hvers manns. 
Þær eru til staðar þegar þú kemur 
í heiminn og þegar börnin þín líta 
dagsins ljós. Þær vinna að nóttu 
sem degi, á jólum og páskum, hvar 
og hvenær sem vaxandi fjölskylda 
þarf á þeim að halda. Eða þannig 
myndum við sem útskrifumst sem 
ljósmæður frá Háskóla Íslands í 
vor gjarnan vilja hafa það. 

Til að fá leyfi til að starfa sem 
ljósmæður leggjum við að baki 
6 ára háskólanám. Þessi góða 
menntun og sú ábyrgð sem starf-
inu fylgir eru því miður ekki 
metin að verðleikum. Ef litið er 
til annarra stétta sem starfa fyrir 
hið opinbera og hafa sambærilega 
eða minni menntun eru ljósmæður 
með hlutfallslega lægstu grunn-
launin. Ljósmæðrastéttin er ein-
göngu skipuð konum og við teljum 
það enga tilviljun að þessi stétt 
skuli hafa orðið svo illa úti. 

Ljósmæðrastéttin hefur þá sér-
stöðu að þjónustan sem hún veit-
ir er notendum að kostnaðarlausu. 
Við teljum þetta fyrirkomulag 
æskilegt, þar sem góð barneigna-
þjónusta er mannréttindi en ekki 
munaður. Því miður virðist þetta 
þó hafa getið af sér þá hugsun að 
þeir sem störfunum gegni geti 
ekki fengið sómasamleg laun. 
Ljósmóðurstarfið er samfélaginu 
mikilvægt. Vinna okkar felst því 
fyrst og fremst í heilsueflingu. 
Það hefur sýnt sig að heilbrigð-
isþjónusta sem felst í forvörnum 
af þessu tagi skilar hlutfallslega 
mestu til baka til samfélagsins. 

Flestar höfð-
um við sem út-
skrifumst í vor 
hug á að starfa 
við Landspít-
ala – háskóla-
sjúkrahús. Þar 
fer fram metn-
aðarfullt starf 
frábærra ljós-
mæðra sem 
vinna við erf-
iðar aðstæður 
eftir áralangt 

fjársvelti sjúkrahússins. Laun 
ljósmæðra við sjúkrahúsið eru því 
miður algjörlega óviðunandi. Slíkt 
eru reyndar engar fréttir þar sem 
þegjandi samkomulag hefur verið 
um það í samfélaginu að Landspít-
alinn sé láglaunasvæði. Við þess-
ar aðstæður sjáum við okkur ekki 
fært að ráða okkur til starfa við 
sjúkrahúsið. Þetta eru slæmar 
fréttir fyrir alla. Að reka kvenna-
sviðið með yfirvinnu þeirra sem 
fyrir eru og vaktavinnu stjórnenda 
getur ekki verið hagkvæmt. Nú-
tímafólk sættir sig ekki við annað 
en mannsæmandi laun miðað við 
menntun og ábyrgð. Ef fram held-
ur sem horfir verður enn frekari 
flótti úr stéttinni. Þótt heilbrigðis-
mál séu stærsti útgjaldaliður rík-
isins þá kostar það einfaldlega enn 
þá meira að reka heilbrigðiskerf-
ið sómasamlega en það þarf ekki 
að vera pólitískt sjálfsmorð að 
auka framlög til heilbrigðismála. 
Hins vegar óskum við engum þess 
að standa ábyrgur í brúnni þegar 
slysin verða inni á sjúkrahúsun-
um vegna manneklu og langvar-
andi álags.

Höfundur er útskriftarnemi í ljós-
móðurfræði við HÍ. 

Vilt þú hafa ljós-
móður á staðnum?

Undanfarin ár hefur rekstr-
arklúður heilsugæslu og fé-

lagsþjónusu ítrekað gert almenn-
ingi ljóst hve nauðsynlegt er að 
vanda val stjórnenda. Verst er að 
ráðherrar Framsóknarflokksins 
stjórna ráðuneytum félags- og 
heilbrigðismála. Það kemur niður 
á starfsfólki þessara mikilvægu 
þjónustugreina og skjólstæðing-
um þeirra. Ráðherrarnir trúa 
betur ráðleggingum gloppóttra 
stjórnenda þjónustugreinanna en 
því sem starfsfólk og neytendur 
hafa fram að færa. Heilsugæsl-
an hefur eytt ómældri orku í sí-
felldar færslur á stjórnstöð sinni 
og verustað starfsmanna. 

Rúsínan í pylsuendanum var 
svo sala stjórnvalda á Heilsu-
verndarstöðinni sem er sérhönn-
uð fyrir heilbrigðisþjónustu. Slík 
heimska er sér á báti. Víst er að 
enginn bóndi hér á landi er svo 
skyni skroppinn að hann selji 
fjárhús sín og leigi þau svo. Frá 
því að ég fór að fylgjast með 
þessum málum, hafa stjórnend-
ur mikilvægustu þjónustugrein-
anna verið úti á þekju í samskipt-
um sínum við starfsfólk og skjól-
stæðinga. Skrítin vinnutilhögun 
og sífelldar breytingar í tilskip-
unarstíl einkenna störf þeirra. 
Hvergi örlar á vilja til samráðs 
við þá sem vinnan snýst um. Fyrir 
nokkrum árum fengu stjórnend-
ur heilsugæslunnar þá hugmynd 
að lækka mætti kaup starfsfólks 
með sjónhverfingum. Heima-
þjónusta heilsugæslunnar ók á 

eigin bílum 
til og frá 
vinnu-
stöðum og 
nú skyldi 
því breytt 
og voru 
fimmtíu
bílar í það 
minnsta
keypt-
ir af opin-
beru fé og 

þjónustusamningum við starfs-
konurnar sagt upp. Sársauka-
fullt verkfall kom í kjölfarið. Að 
lokum var samið um niðurfell-
ingu greiðslna í áföngum. 

Eftir fyrstu niðurfellingarnar 
hætti hluti af reyndasta starfs-
liðinu. Það þarf stéttvísi, kjark 
og getu til að berjast fyrir rétti 
sínum við ofurvald sem getur 
valdið baráttufólki vandræðum 
síðar. Heilsugæslan verðlaunaði 
svo nokkrar konur sem réðu sig í 
verkfallinu og þær sem létu sér á 
sama standa. Slíkt ráðslag hlýtur 
að valda skertu trúnaðartrausti 
og tortryggni. Síðan þetta átti sér 
stað hefur taflið snúist við og erf-
itt að manna stöður. Til að mæta 
því og til að lækka kostnað var 
farið í svokallaða samþættingu 
heilsugæslu, félagsþjónustu og 
svæðisskrifstofu. Samþætting-
in er öll heilsugæslunni í vil, því 
hún fær mikla aðstoð frá hinum 
báðum en lætur ekkert í stað-
inn. Á síðastliðnum fimm árum 
hefur starfsfólki félagsþjónustu 
fækkað og vinna aukin. Neytend-
ur verða að sætta sig við verri 
þjónustu en var fyrir samþætt-
ingu, enda flestar breytingar á 

þeirra  kostnað og starfsfólks. 
Fólkið sem vinnur störfin er á 
stanslausum þeytingi borðandi á 
hlaupum og hefur engan tíma til 
annars en að sinna brýnustu þörf-
um íbúanna. 

Andleg samskipti fá engan 
skilning hjá stjórnendum þjón-
ustugreinanna sem virðast meta 
sparnað meira en sæmd stofn-
ana og heilsu starfsfólks. Hér er 
ég að tala um fólk á fráfælandi 
lágum launum. Líka um sjúkra-
liða og hjúkrunarfræðinga. Vinna 
þessa fólks er erfið, krefjandi og 
vanmetin. Ljós í tilveru þeirra 
sem þurfa að búa við svo alhliða 
þjónustu er starfslið þjónustu-
greinanna. Þó starfskonur fari 
eftir ótrúlega stífum vinnulist-
um þar sem minnstu vandamál 
skjólstæðinga setja allt úr tíma-
skorðum breytir það ekki fasi 
þeirra, né vilja til að hjálpa. Það 
er ekki við þær að sakast þegar 
skjólstæðingar þurfa að bíða á 
annan tímann eftir aðstoð af eða 
á klósett. Sparað er þar sem síst 
skyldi. Hræsni stjórnvalda gagn-
vart öldruðum og fötluðum er 
svo augljós að jaðrar við ögrun. 
Gerið þið bara í málunum ef þið 
getið, gætu þau verið að segja.               

Skömm síðustu fjögurra ríkis-
stjórna mun lengi í minnum höfð 
og eru umhverfisspjöll og launa-
misrétti efst á blaði. Vegna ógeð-
felldrar launastefnu þeirra er 
nær útilokað að fá Íslendinga í 
umönnun. Eina færa leiðin til að 
leysa vandann er að stórhækka 
lægstu launin og borga sann-
gjarnt kaup. Mannsæmandi laun. 
Ekki ölmusu. 

Rótlaus heilsugæsla 
og félagsþjónusta

PLATÍNUM-KORT

Nýtist stjórnendum
fyrirtækja sem þarfnast
víðtækrar þjónustu og
bestu trygginga.

Glitnir er fyrst íslenskra
fjármálafyrirtækja að bjóða
Platínum-kreditkort
fyrir fyrirtæki.

FYRIRTÆKJAKORT GLITNIS  –

NÝJUNG
Glitnir býður fjölbreyttara úrval fyrirtækja-
korta en þekkst hefur og fleiri fríðindi standa
til boða.

Hægt er að velja milli eftirtalinna fríðinda:

Endurgreiðslu af veltu kortsins,
sem er nýr valkostur fyrir fyrirtæki

Ferðaávísunar MasterCard,
sem rennur til fyrirtækis
eða starfsmanns

Vildarpunkta Icelandair



Íár verða 40 ár liðin síðan Ísraels-
her hertók Vesturbakkann og 

Gaza og lagði þar með undir sig 
síðustu svæði Palestínu. Þótt lít-
ill árangur hafi náðst í frelsisbar-
áttu Palestínumanna síðan þá hafa 
íbúar herteknu svæðanna þó náð 
þeim rétti að fá að kjósa fulltrúa 
sína í lýðræðislegum kosningum. 
Eða svo leit að minnsta kosti út 
fyrir, þar til íbúarnir kusu annað 
en ríkisstjórnir Ísraels og ýmissa 
Vesturlanda, þar á meðal Íslands, 
töldu ákjósanlegt. 

Rúmt ár er nú liðið síðan Fatah 
missti meirihluta sinn í hnífjöfn-
um þingkosningunum í Palest-
ínu. Íbúarnir völdu breytingu og 

Hamas-samtökin höfðu 
betur. Úrslitin voru rík-
isstjórn Ísraels ekki að 
skapi og Bandaríkja-
stjórn hafði að engu yf-
irlýst markmið sitt um 
að styðja við lýðræði í 
Mið-Austurlöndum og 
neitaði að viðurkenna 
hina nýju stjórn. Skipti 
þar engu þótt íbúar her-
teknu svæðanna hafi 
gert Palestínu að eitt af 
örfáum lýðræðisríkjum 
Mið-Austurlanda. Lýðræðisríki 
segi ég – þótt staðreyndin sé sú að 
Palestína er ekki viðurkennt sem 
sjálfstætt ríki af Ísrael né Banda-
ríkjunum. Þessi ríki eru því miður 
ekki ein um það, því við Íslending-
ar erum á meðal þeirra þjóða sem 
ekki viðurkennir sjálfstæði Pal-

estínu. Stefna íslenskra 
stjórnvalda hefur þó 
verið að „viðurkenna 
beri sjálfsákvörðunar-
rétt palestínsku þjóð-
arinnar“, eins og segir 
í ályktun Alþingis frá 
árinu 1989. 

En þessi sjálfs-
ákvörðunarréttur er 
greinilega vandmeð-
farinn, því undanfarið 
höfum við tekið þátt í 
þeim ljóta leik að refsa 

Palestínumönnum fyrir að kjósa 
ekki „rétt“ í sínum eigin kosn-
ingum. Refsiaðgerðirnar leggjast 
ofan á það hrikalega ástand sem 
Palestínumenn búa við; hundr-
uð þúsunda þeirra dúsa í flótta-
mannabúðum, fjögurra áratuga 
hernám í landi þeirra varir enn og 

innbyrðis átök hafa blossað upp. 
Það eykur auðvitað enn á örvænt-
inguna í Palestínu að lýðræðis-
lega kjörin stjórn landsins sé snið-
gengin. Nú hefur verið mynduð 
þjóðstjórn í Palestínu sem Hamas, 
Fatah og fjöldi smærri flokka á 
aðild að. Valgerður Sverrisdótt-
ir utanríkisráðherra hefur tekið 
það þarfa og lýðræðislega skref 
að lýsa því yfir að taka eigi upp 
eðlileg samskipti við hana. Geir 
H. Haarde forsætisráðherra sagði 
hins vegar í kosningaþætti á Stöð 
2 að skoða verði „gaumgæfilega“ 
samskipti Íslendinga við heima-
stjórn Palestínumanna, um leið 
og hann lýsti þeirri skoðun sinni 
að hann væri „ekkert sérstaklega 
hrifinn af Hamas-hreyfingunni“.

Er Geir að grínast? Telur hann 
eðlilegt að íslenska ríkisstjórn-

in sniðgangi lýðræðislega kjörna 
stjórn í Palestínu vegna þess að 
í henni séu flokkar sem hann er 
ekki hrifinn af? Vill Geir ekki 
bara sjálfur sjá um að raða upp 
ríkisstjórn Palestínu? Íslenska 
ríkisstjórnin á að sjá sóma sinn í 
því að viðurkenna lýðræðislega 
kjörna stjórn í Palestínu. Strax! 
Það að refsa Palestínumönnum 
og sniðganga þjóðstjórnina gref-
ur ekki aðeins undan lýðræðisþró-
un í Palestínu og Mið-Austurlönd-
um – heldur eru mjög skýr skila-
boð frá Íslandi til íbúa herteknu 
svæðanna, sem hafa staðið í bar-
áttu fyrir frelsi sínu og mannrétt-
indum í áratugi; til helvítis með 
Palestínu!

Höfundur situr í stjórn félagsins 
Ísland-Palestína.

Til helvítis með Palestínu! 

Eitt af því sem þing Evrópusambandsins 
hefur verið gagnrýnt harðlega fyrir er 

sú staðreynd að það starfar nánast algerlega 
án nokkurrar ábyrgðar. Meira en 80% af at-
kvæðagreiðslunum í þinginu fara fram með 
handauppréttingum og fyrir vikið er í þeim til-
fellum hvergi skráð hvernig hver og einn þing-
maður greiðir atkvæði. Þetta þýðir að kjósendur 
hafa í raun enga hugmynd um það hvað þeir 785 þing-
menn sem sæti eiga á þinginu hafa gert og hvað ekki 
og hafa því afskaplega takmarkaða möguleika á að 
dæma þá eftir verkum þeirra. Gagnsæið er m.ö.o. ekk-
ert að þessu leyti.

Rétt er að hafa það í huga að það sem samþykkt 
er á Evrópusambandsþinginu verður að lagagerðum 
sem gilda í aðildarríkjum Evrópusambandsins og brot 
gegn þeim geta leitt til fangelsisvistar og/eða sekta. 
Þessi lagasetning er að auki yfir lagasetningu aðildar-
ríkjanna sjálfra sett. Það er því vitaskuld gríðarlega 
mikilvægt að sem nákvæmast sé staðið að atkvæða-
greiðslum í þinginu og atkvæðin rétt talin. Sérstaklega 

þar sem sú staða getur hæglega komið upp að 
mjótt sé á munum. En er það svo?

Hinn 10. maí sl. gerðist það t.d. að Alejo 
Vidal-Quadras, varaforseti Evrópusambands-
þingsins, lýsti því yfir að breytingatillögu, sem 
lögð var fram í þinginu, hefði verið hafnað 
eftir að handauppréttingar höfðu farið fram. 
Eftir að krafist hafði verið rafrænnar talning-
ar kom í ljós að breytingatillagan hafði þvert 
á móti verið samþykkt með hvorki meira né 

minna en 567 atkvæðum gegn 17. Varaformað-
urinn skellti skuldinni á þingmennina fyrir að 

„halda ekki höndunum nógu hátt uppi“.
Graham Booth, þingmaður UK Independence Party 

á Evrópusambandsþinginu, hefur barist fyrir því að 
allar atkvæðagreiðslur í þinginu fari fram rafrænt í 
stað handauppréttinga. Í bréfi sem honum barst frá 
forseta þingsins vegna málsins var þessu hafnað á 
þeim forsendum að það myndi taka allt of langan tíma 
að telja atkvæðin sem aftur gæti leitt til þess að þing-
menn kæmust ekki í tæka tíð út á flugvöll eða það sem 
verra væri, þeir gætu í ofanálag misst af hádegisverð-
arhléum sínum.

Höfundur er sagnfræðinemi.

Evrópusambandsþingið

GULLKORT

Hentugast í viðskiptaferðum
og innifelur víðtækar ferðatryggingar.

INNKAUPAKORT

Afar hentugt við kaup
á rekstrarvörum
og þjónustu.

–  Meira úrval og fleiri fríðindi
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Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.

„Ég tel að ef af ræktun erfðabreyttra líf-
vera utanhúss verður á Íslandi geti það 
orðið eitt afdrifaríkasta spor sem stigið 

hefur verið í íslenskum landbúnaði.“

Milljónir mótmæla í Kína

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar

Jóns Ásgeirs Stefánssonar
frá Mjóafirði.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Fríðuhúss og
deild L4 Landspítala, Landakoti, fyrir frábæra umönnun.

Alda Gunnarsdóttir
börn hins látna
tengdabörn
systir
barnabörn og langafabörn.

50 ára
Sævar Sverrisson

tónlistarmaður 
er 50 ára í dag.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sigurður Kr. Ásbjörnsson

er lést á Hjúkrunarheimilinu Eir sunnudaginn 13. maí
sl., verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju þriðjudaginn
22. maí kl. 15.00.

Kristján Sigurðsson,
Þórunn Sigurðardóttir Hreinn Pálmason
og barnabörn.

Fyrstu leikskólaliðarnir í Reykjavík 
útskrifuðust síðastliðinn miðvikudag. 
Útskriftarhópurinn samanstóð af þrjá-
tíu konum, 45 ára og eldri, sem hafa 
stundað nám á svokallaðri Leikskóla-
brú síðan haustið 2005. 

„Þetta fór af stað sem tilrauna-
verkefni,“ útskýrði Dröfn Guðmunds-
dóttir, mannauðsráðgjafi á leikskóla-
sviði. „Menntamálaráðuneytið sam-
þykkti nýjar námsleiðir í starfsnámi 
árið 2004. Brú þýðir að þú getir hoppað 
beint inn í svona nám í staðinn fyrir að 
fara á námsbraut eins og í framhalds-
skólunum,“ útskýrði Dröfn. Konurnar 
hafa því allar stundað námið meðfram 
vinnu.

„Þetta eru allt konur sem hafa ára-
langa reynslu af starfi í leikskólum, 
en ekki leikskólakennaramenntun,“ 
sagði Dröfn. „Fólk styrkist og eflist 
í starfi og fær menntun í uppeldis-
fræði, félagsfræði, sálfræði og ýmis-
legu í tengslum við skapandi starf og 
samskipti,“ bætti hún við. Dröfn bend-
ir á að leikskólakennaranám á háskóla-
stigi sé heldur ekki vænlegur kostur 
fyrir alla. „Það eru ekki allir með stúd-

entspróf. Ákveðinn hluti af starfsfólk-
inu hefur komið ungur til starfa og 
ílengst. Þetta er náttúrlega þaulreynt 
og klárt fólk, og námsleiðin er sniðin 
út frá því,“ sagði Dröfn. 

Svala Jóhannsdóttir er ein þeirra 
sem luku námi á miðvikudaginn. Hún 
hefur starfað á leikskóla í sjö ár, en þar 
á undan unnið sem saumakona í þrjá-
tíu ár. „Ég vildi bara svissa alveg um. 
Ég var orðin leið á að sitja heima og 
sauma,“ sagði Svala og hló við.

Svala er ein þeirra sem ekki hafði 
lokið stúdentsprófi. Henni þótti ekki 
koma til greina að læra leikskólakenn-
arann þegar hún hóf störf. „Mér fannst 
svolítið seint að fara að leggja það á 
mig að klára stúdentinn og svo háskóla-
nám. Ég er að verða fimmtíu og sex 
ára,“ sagði hún. „Þess vegna var þetta 
alveg kjörið. Mér finnst þetta alveg 
frábært, og yndislegt að fá að setjast á 
skólabekk aftur,“ bætti hún við. 

Hún mælir hiklaust með náminu. 
„Ekki spurning. Þetta er, að ég held, 
búið að skila sér inn í leikskólana hjá 
öllum okkar,“ sagði Svala.

FÆDDUST ÞENNAN DAG



Guðrún Kristjánsdóttir, kynningarstjóri Lista-
hátíðar, hefur mjög gaman af því að elda. Þar 
sem Listahátíð stendur yfir er mikið að gera hjá 
henni og hún reynir því að hafa matreiðsluna 
einfalda og fljótlega þessa dagana.

„Ég hef mjög mikla ánægju af að elda,“ segir Guð-
rún og bætir við að hún reyni að elda að minnsta kosti 
fimm sinnum í viku. „Svo fer ég í matarboð kannski 
einu sinni í viku og svona einu sinni í viku út að 
borða,“ segir hún.

Guðrún segist hafa fengið áhuga á matargerð mjög 
ung. „Mér fannst einhvern veginn að fleira hlyti að 
vera til í heiminum en sá matur sem boðið var upp á þá, 
þannig að ég fór að skoða ótroðnar slóðir,“ segir hún.

Framandi matargerð höfðar mjög til Guðrúnar og 
hún segist taka tímabil þar sem hún tekur fyrir mis-
munandi lönd í eldhúsinu. „Núna er ég dálítið mikið í 
einfaldleikanum því það er svo mikið að gera en mér 

finnst aðalmálið að hafa gott hráefni og ég er búin að 
læra svolítið inn á það. Ég er svolítið á ítölsku línunni 
eftir að hafa farið til Rómar í vetur en þá féll ég fyrir 
ítölskum mat á nýjan hátt. Ég hef líka tekið tímabil 
þar sem ég hef verið í frönskum, taílenskum, kín-
verskum og indverskum mat og ég er aðeins að byrja 
að þreifa mig áfram með afrískan mat,  en mér finnst 
dálítið skemmtileg kúskús-stemning þar.“

Guðrún segist þó ekki fara á matreiðslunámskeið 
heldur læra af því að prófa sig áfram. „Ég klóra 
mig alltaf bara í gegnum matreiðslubækurnar sjálf 
en ég á mikið og gott safn af matreiðslubókum. Ég 
kaupi þær gjarnan þegar ég fer til útlanda og úrval-
ið er náttúrulega alltaf að aukast hér. Ég safna líka 
talsvert á netinu og er með möppu fyrir uppskriftir 
á vefnum. Svo ganga náttúrulega uppskriftir á milli 
skemmtilegra kvenna og ég á uppskriftabók sem ég 
skrifa í. Hún er ekki mjög fögur að utan en það sem 
er inni í henni er alveg dásamlegt,“ segir Guðrún og 
hlær. Hún gefur lesendum uppskrift sem finna má á 
síðu 2.

Áhrif frá ýmsum löndum
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Sólning og Barðinn bjóða upp á álfelgur frá
Alutec, Lenzo og Yueling í miklu úrvali,
á verðum sem koma skemmtilega á óvart.

Bjóðum einnig mikið úrval af gæðadekkjum
frá Nankang, Continental og Hankook.

K ó p a v o g u r,  S m i ð j u v e g i  6 8 - 7 0,  s í m i 5 4 4 5 0 0 0
Njarðvík | Selfoss | Bílaverkstæði Borgþórs Egilsstöðum

S k ú t u v o g i  2 ,  s í m i  5 6 8  3 0 8 0



Miðjarðarhafsstemning ríkir á veitingastaðnum 
Rossopomodoro á Laugavegi 40a.

„Mig langaði að elda ósvikinn Miðjarðarhafsmat, sem 
fæst á Spáni, Grikklandi og Suður-Afríku en á rætur 
að rekja til Ítalíu,“ úskýrir Mirco Gassi, kokkur á 
veitingastaðnum Rossopomodoro. „Þess vegna ákvað 
ég að elda sjávarrétti: hörpuskeljar með papriku og 
ólífum í forrétt, þá krækling, rækjur, hörpuskeljar 
og smokkfisk og loks saltfisk að ítölskum hætti, með 
sósu, kartöflum, lauk og tómötum.“

Mirco segir mjög auðvelt að búa réttina til og þar 
að auki séu þeir einstaklega hollir. „Kosturinn við 
Miðjarðarhafsmatseld er meðal annars sá að ólífu-
olía er notuð í stað smjörs og annarrar hertrar fitu 
þannig að réttirnir eru ekki óhollir. Aðeins besta hrá-
efni er notað eins og tíðkast á Ítalíu og Spáni. Nú, 
ekki skemmir síðan fyrir ef gott vín er borið fram 
með matnum, enda á vínmenning sér tvö þúsund ára 
sögu suður við Miðjarðarhaf.“

Kokkurinn bætir við að ítalskur matur sé ekki 
bragðsterkur, gagnstætt því sem margir kunni að 
halda. „Sannleikurinn er sá að ítalskur matur er ein-
faldur, bragðgóður og langt frá því að vera sterkur 
þar sem hann er ekki kryddaður með kúmeni og kór-
íander eins og tíðkast í asískri matargerð. Réttirn-
ir sem ég hef eldað ættu að gefa Íslendingum góða 
mynd af matseld eins og hún tíðkast við Miðjarðar-
haf.“

Einfaldur og bragðgóður

uppskrift Guðrúnar

Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.

Fyrir verslanir:

Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur

Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl

Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is

- leggur heiminn
að vörum þér

Kaffið frá Ricardo Rosales er aftur komið til
okkar. Eins og í fyrra er þetta kaffi ljúft og
hunangsmjúkt með ávæning af kakói og kryddi.

Fæst í öllum helstu matvöruverslunum og á
kaffihúsum Kaffitárs:
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NY UPPSKERA!NY UPPSKERA!

-Kringlunni
-Bankastræti
-Þjóðminjasafni

-Listasafni Íslands
-Reykjanesbæ
-Flugstöð Leifs Eiríkssonar



A. Karlsson flytur og heldur í 
tilefni af því rýmingarsölu.

A. Karlsson flytur í nýtt húsnæði 
að Víkurhvarfi 8. Rýmingarsala er 
haldin í gamla húsnæði fyrirtæk-
isins, Brautarholti 28, á eldri gerð-
um af vörum auk sýnishorna. Að 
sögn eigenda er allt á stórlækkuðu 
verði.

Meðal þess sem er á boðstól-
um eru áhöld fyrir stóreldhús, 
búsáhöld og borðbúnaður, kokka-
fatnaður, stólar, sjúkrarúm, ný og 
notuð stóreldhústæki, notuð skrif-
stofuhúsgögn, dýnur og margt 
fleira.

Opið er frá 12 til 17 í dag og 
næstu daga.

Stórlækkað verð

Georg bassaleikari er með 
mikið af nefhárum. Hann á 
líka eiturefnagalla og hesta-
húðflúr.

Eðaltöffarinn og bassaleikarinn 
Georg Kári Hilmarsson hefur 
gert það gott að undanförnu með 
hljómsveit sinni Sprengihöllinni. 
Nýlega kom út diskur með sveit-
inni og lag hennar „Verum í sam-
bandi“ heyrist reglulega í útvarp-
inu. En hver eru bestu kaup hins 
bassaplokkandi Georgs?

Þau eru plokkgræja en alls 
ótengd bassanum. „Mín bestu 
kaup eru Babyliss-nefrakvélin 
mín,“ segir Georg. „Ég fékk hana 
fyrir nokkrum árum fyrir lítinn 
pening og ég nota hana nokkrum 

sinnum í viku.“
Mikil breyting varð á lífi Georgs 

er hann fékk vélina en fram að 
því hafði kærastan hans plokk-
að hárin úr nefinu eitt í einu. „Ég 
fékk að prófa græju sem afi átti, 
nefhárarakvél sem var ekki raf-
magnsknúin og það var vont,“ 
segir Georg. „En með rakvélinni 
er þetta allt annað líf.“

Önnur kaup sem Georg setur of-
arlega á listann eru tólf feta veiði-
stöng og kisulórusett. „Þetta eru 
eyru, skott og þverslaufa sem ég 
setti á mig og mætti í í vinnuna í 
Kaupþingi. Það vakti mikla kát-
ínu,“ segir Georg. „Maður fjár-
festir aldrei nóg í gríni.“

Verstu kaup Georgs eru af svip-
uðum meiði og kisulórusettið en 
öllu dýrari. „Ég keypti blautgalla 

í Europris því mér fannst það svo 
sniðugt. Ég hef hins vegar aldrei 
farið í hann og hef ekkert að gera 
við hann,“ segir Georg. „Það sem 
verra er þá er hann alltaf fyrir 
mér.“

Annar búningur sem ekki telst 
góð kaup er eiturefnabúningur af 
eBay. „Gallinn er algjört drasl og 
ég held að hann myndi ekki verja 
mann neitt gegn neinu. Hann veit-
ir svona falskt öryggi,“ segir 
Georg.

Georg vill endilega koma því 
að að hestahúðflúrið sem hann 
er með í náranum hafi ekki verið 
góð kaup heldur. Hann er hins 
vegar ófáanlegur til að sýna ljós-
myndara húðflúrið og því er ekki 
hægt að meta nákvæmlega hversu 
slæmt það er.

Blautgalli í Nauthólsvík

Útskriftarkjólar
Ótrúlegt úrval

af flottum
útskriftarkjólum

Margir litir,
mörg snið

Sólpallar og skjólveggir
Gerum tilboð þér að kostnaðarlausu

Áratuga reynsla • Geymið auglýsinguna

Nýsmíði s/f: 899-4666 & 699-2919

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig! Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Sjónmælingar
linsumælingar

Söng í sextugsaf-
mæli í Salnum
Sænska stórstjarnan 
Carola, sem bar sigur úr 
býtum í Eurovision árið 
1991, mætti í afmæli 
Grétu Sigurð-
ardóttur í 
gærkvöld.

Bls. 2

Kemur á óvart
Sigríður Klingenberg 
spáir því að þjóðin verði 
mjög hissa á því hvaða 
starf Bjarni Ármanns-
son, fyrrverandi forstjóri 
Glitnis, taki sér fyrir 
hendur næst. Sigríður 
skoðar framtíð fimm 
Íslendinga sem standa 
allir á einhvers konar 

krossgötum í 
lífinu.

Bls. 6

Átta nýjar konur mæta á þing í haust SÍÐA 10

NÝIR VENDIR SÓPA BEST
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 Heyrst hefur

G réta Sigurðardóttir hélt upp á 
sextugsafmæli sitt í gær, 17. maí. 
Afmælið var haldið í Salnum í 

Kópavogi og bauð Gréta, sem er móðir 
Hreiðars Más Sigurðssonar, forstjóra 
Kaupþings, upp á stórkostlega gospelveislu 
fyrir þá 250 gesti sem heiðruðu afmælis-
barnið með nærveru sinni. Til að koma 
gestum á óvart fékk Gréta hina sænsku 
Carolu til að koma í afmælið og taka 
nokkur lög. Carola, sem er þekktust hér á 
Íslandi fyrir þátttöku sína í Eurovision, er 
afar virt gospelsöngkona og sagði Óskar 
Einarsson, tónlistarstjóri afmælisins og 
stjórnandi Gospelkórs Reykjavíkur, að það 
væri gríðarlegur fengur að fá slíka mann-
eskju til landsins. Carola vann einmitt 
Eurovision í Róm árið 1991 og hefur selt 
yfir tvær milljónir platna í Svíþjóð.

„Hún er jafnstór á Norðurlöndunum og 
Björgvin Halldórsson hér á landi. Það segir 
nú nokkuð,“ sagði Óskar og hló. Auk 
Gospelkórs Reykjavíkur og Carolu tróðu 
Páll Rósinkranz, Hera Björk og Andrea 
Gylfadóttir upp í afmælinu.

„Gréta er mikil áhugamanneskja um 
gospeltónlist og hefur margsinnis komið á 
tónleika hjá okkur. Hún vildi gera eitthvað 

sérstakt í tilefni afmælisins og 
fannst tilvalið að blása til gospel-
veislu,“ sagði Óskar enn fremur.

Gréta vildi lítið tjá sig um 
afmælið og komu Carolu til 
landsins þegar Sirkus hafði 
samband við hana. „Æi, ég vil 
ekkert vera að tala um þetta. 
Mig langaði bara til að gleðja vini 
mína,“ sagði Gréta. Afmælisbarnið 
afþakkaði gjafir en bað gesti þess 
í stað að styrkja ABC-hjálpar-
starfið.

Óhætt er að segja að Gréta sé 
örlitið hógværari í vali á skemmti-
atriðum í afmæli sitt en auðkýfing-
arnir Ólafur Ólafsson og 
Björgólfur Thor Björgólfsson. 
Eins og frægt varð bauð 
Ólafur upp á Elton John í 
fimmtugsafmæli sínu og 
Björgólfur Thor fékk 
Jamiroquai, 50 Cent og 
Ziggy Marley til að 
skemmta gestum í 
fertugsafmæli sínu á 
Jamaíku í lok mars.

oskar@frettabladid.is

SÆNSKA STÓRSTJARNAN CAROLA MÆTTI Í GOSPELVEISLU Í SALNUM Í GÆRKVÖLD

Söng í sextugsafmæli 
með Gospelkórnum

F orsetafrúin Dorrit Moussaieff bar 
af eins og gull af eir þegar 

dansarinn Helgi Tómasson fékk 
afhentan stórriddarakross við 
hátíðlega athöfn á Bessastöðum 
síðastliðinn mánudag. Helgi er 
staddur hér á landi í tilefni Listahá-
tíðar Reykjavíkur og nýtti Ólafur 
Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
tækifærið og afhenti honum 
krossinn.

Dorrit var að sjálfsögðu við hlið 
manns síns og tók sig að vanda 
afskaplega vel út. Ekki var að sjá að 
hækjurnar sem hún styðst enn við á 
meðan hún jafnar sig eftir lærbrot 
hefðu nein áhrif á hana þar sem hún 
geystist um gólf Bessastaða með bros 
á vör. Haft var á orði meðal gesta að 
Dorrit væri sennilega eina manneskj-
an sem gæti verið með hækjur en 
samt lítið stórglæsilega út. Og hún 
klikkaði ekki á smáatriðunum, gul 
taska í stíl við gula peysuna – 
sumarlegt og sætt.   

Dorrit glæsileg í gulu

ALLTAF Í STÍL Dorrit var að sjálfsögðu 
með tösku í stíl við peysuna á Bessa-
stöðum á mánudaginn. SIRKUSMYND/HÖRÐUR

LÁTÚNSBARKAR Söngvararnir frábæru 
Páll Rósinkranz og Andrea Gylfadóttir 
voru meðal þeirra sem tróðu upp í 
afmælinu.

STÓRSTJARNA Í 
SALNUM Hin sænska 

Carola skemmti 
gestum í sextugs-

afmæli Grétu 
Sigurðardóttur í 

Salnum í 
gærkvöld.

JAFNSTÓR OG BJÖRGVIN Óskar 
Einarsson, stjórnandi Gospelkórs 
Reykjavíkur, var afar ánægður 
með að fá Carolu til landsins.

KYRJAÐ Í KÓPAVOGI Afmæli 
Grétu í Salnum var ein stór 
gospelveisla.

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI  86-94, S: 511-2007

Fjölnir í hestakynningu í 
Rússlandi
Athafnamaðurinn og hestaáhugamaður-
inn Fjölnir Þorgeirsson heilsaði upp á 
Eirík okkar Hauksson og Helgu konu 
hans í Helsinki áður en Eurovision-
keppnin hófst. Ekki náði Fjölnir þó að 
fylgjast með keppninni því hann var á 
hraðferð. För hans var heitið til 
Rússlands, nánar tiltekið á mikla 
hestasýningu í St. Pétursborg, þar sem 
hann hyggst koma íslenska hestinum á 
kortið. Geti það einhver þá er það 
væntanlega Fjölnir og samstarfsmaður 
hans Daníel Ben sem var með honum í 
för. Daníel hefur vakið mikla athygli að 
undanförnu fyrir vaska framgöngu gegn 
hrossaníðingum. 

Trabant á Glastonbury
Hljómsveitin Trabant mun troða upp á 
Glastonbury-hátíðinni í Bretlandi sem 
fram fer dagana 22. til 24. júní 
næstkomandi. Trabant mun stíga 
tvívegis á svið á hátíðinni, sem er 
gríðarlega virt og vel sótt. Það er 
Reykjavik Records, útgáfufyrirtæki 
Trabants, sem 
hefur veg og 
vanda að þessari 
útrás Ragnars
Kjartanssonar og 
félaga hans í 
Trabant, í 
samstarfi við 
fyrirtæki í eigu 
tónlistarmannsins
Fatboy Slim. Miklar líkur eru á því að 
Björk muni troða upp á hátíðinni en það 
hefur þó ekki fengist staðfest.



Hægt er að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli á capacent.is (áður IMG-Mannafl). 

Nánari upplýsingar fást á www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og Helgu Snædal 

(helga.snaedal@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

www.alcoa.is

Fjölbreytt og örugg störf
Starfsmenn Fjarðaáls er nú orðnir um 300 og álframleiðsla 
er hafin. Okkur vantar fleiri starfsmenn í álframleiðslu og
málmvinnslu. Verkefni hvers starfsmanns eru fjölbreytt. 
Störfin felast meðal annars í stjórnun tækja og framleiðslu- 
kerfa í tæknivæddu umhverfi. Mikil áhersla er lögð á öryggi 
og góða umgengni. 

Góð launakjör
Unnið er á vöktum í sjálfstýrðum teymum. Laun eru greidd 
samkvæmt vinnustaðarsamningi Alcoa Fjarðaáls og Afls - 
Starfsgreinafélags Austurlands. Samninginn er hægt er að
nálgast á alcoa.is. Boðið er upp á akstur til og frá vinnu og
eina heita máltíð á dag.

Þjálfun og starfsþróun
Til framleiðslustarfsmanna eru ekki gerðar ákveðnar kröfur 
um menntun eða kunnáttu. Allir fá viðamikla þjálfun og 
fræðslu í fyrirtækinu. Mikið er lagt upp úr starfsþróun og
símenntun.

Jafnrétti og velferð
Fjarðaál á að styðja öflugt og fjölskylduvænt samfélag. 
Stefnt er að jöfnu kynjahlutfalli og góðri aldursdreifingu
starfsmanna. Álverið er hannað þannig að öll störf henti
jafnt konum sem körlum. Konur er nú um þriðjungur 
starfsmanna Fjarðaáls. Starfsmenn fá líkamsræktarstyrk 
og hafa aðgang að öflugri velferðarþjónustu.
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Á Mið-Austurlandi er að myndast öflugur byggðaklasi í 
skjóli einstakrar náttúru. Hátt í þúsund ný framtíðarstörf 
bjóðast fólki með margs konar menntun og reynslu.
Sveitarfélögin á Mið-Austurlandi hafa kostað kapps um að
styrkja innviði samfélagsins og hundruð nýrra íbúðarhúsa
eru að rísa. Fjarðaál aðstoðar þá starfsmenn sem flytjast
inn á svæðið. 

Umsóknarfrestur er til 27. maí.

Viðkomandi munu hefja störf á næstu fimm mánuðum.

Síðustu framleiðslustörfin í boði



BLS. 4 | sirkus | 18. MAÍ 2007

 Heyrst hefur

G löggir vegfarendur í umferð-
inni í Reykjavík hafa 
undanfarna daga tekið eftir 

svörtu ferlíki sem skríður um götur 
borgarinnar. Ferlíkið er bifreið, Ford 
F-350 jeppi á 49“ dekkjum. Eigandinn 
er Róbert Wessman, forstjóri Actavis, 
sem er þekktur fyrir dálæti sitt á 
bílum. 

„Jú, það er rétt. Það var ég sem var 
að keyra þetta skrímsli,“ segir Róbert 
sjálfur í samtali við Sirkus. Hann 

segist hafa keypt bílinn fyrir 
skemmstu til að fara í jöklaferðir um 
helgar enda sé hann ekki beint til 
þess fallinn að keyra innanbæjar. 
„Beygjuradíusinn er mjög stór,“ segir 
Róbert.

Og bíllinn kemst væntanlega upp 
um fjöll og firnindi? „Jú, bíllinn er 
ansi vel búinn. Hann er á 49“ 
dekkjum, sem er það stærsta sem 
fyrirfinnst. Ég ákvað að fara alla leið 
fyrst ég var að þessu á annað borð,“ 

segir Róbert og hlær. Til að gera 
stærð dekkjana skiljanlegri fyrir fólk 
þá eru þau 1,24 metrar á hæð.

Þetta er þriðji bíllinn á heimili 
Róberts og eiginkonu hans. Fyrir eiga 
þau tvo Porsche Cayenne jeppa en 
annar þeirra er sá kraftmesti á 
landinu og kostaði um tuttugu 
milljónir. Nýi bíllinn er þó sá 
langstærsti og vel  búinn aukahlut-
um. Heimildir Sirkuss herma að 
bíllinn kosti ekki undir tíu milljónum 

miðað við upphækkun og allan þann 
aukabúnað sem í honum er. 

Svona risajeppar eru yfirleitt 
vinsælir hjá börnum og Róbert segir 
að slíkt sé uppi á teningnum hjá sér. 
Hann á sex ára gamlan son sem er 
afar sáttur við pabba sinn þessa 
dagana. „Hann hefur mjög gaman af 
því að vera í bílnum,“ segir Róbert 
enda eru dekkin stærri en litli 
snáðinn.

oskar@frettabladid.is

ACTAVIS-FORSTJÓRINN RÓBERT WESSMAN KLÁR Í JÖKLAFERÐIRNAR Í SUMAR

Risajeppi á 49" dekkjum

FER ALLA LEIÐ Róbert Wessman 
er ekki fyrir neitt hálfkák og 
keypti stærstu dekk sem 
fyrirfinnast undir bílinn sinn.

1 metri

Keiluskórnir ekki nóg
Það er óhætt að segja að Eurovision-
farinn Eiríkur Hauksson bindi bagga 
sína ekki sömu hnútum og samferðar-
mennirnir þegar kemur að klæðaburði. 
Löðrandi í leðri frá toppi að tá. Mesta
athygli vöktu þó skórnir sem hann klædd-
ist í Helsinki en þetta voru forláta 
keiluskór eins og sést á myndinni hér að 
ofan. Og þótt þeir hafi ekki verið nóg á 
sviðinu í Helsinki þá er heljarinnar saga á 
bak við skóna. Móðir Eiríks fann þá í 
þvottahúsinu í Karfavogi fyrir tuttugu 
árum og tók Eiríkur ástfóstri við þá. 
Fyrst fannst honum þeir ævintýralega 
ljótir en síðan fór honum að þykja vænt 
um þá, svo vænt að hann gat ekki 
hugsað sér að stíga á stokk í Helsinki 
öðruvísi en í bláu, rauðu og hvítu 
keiluskónum.



See information on ÍTR´s summer 
activities in English www.itr.is

SUMARNÁMSKEIÐ ÍTR 
um alla borg 
INNRITUN ER HAFIN
Nánari upplýsingar og 
innritun á www.itr.is 

Skemmtilegur frítími
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Bjarni kemur á óvart
„Það er gaman að sjá að Bjarni Ármannsson fyrrum forstjóri Glitnis er að 
fara yfir á töluna 8 og það eru greinilega breytingar í sambandi við 
atvinnu. Bjarni er með töluvert af dulrænum hæfileikum og 
mjög sterka skynjun fyrir andlegum SMS-skilaboðum. 
Hann fer eftir innsæi sínu og þess vegna hefur honum 
vegnað vel. Setningin You ain‘t seen nothing yet á við 
Bjarna. Hann er með mikið og sterkt karma og það 
verður slegist um hann. Hann á eftir að verða mjög 
áberandi og enn meira áberandi en hingað til. Hann 
hefur í gegnum tíðina tengt sig fólki á mjög jákvæðan 
máta svo hann á mikið inni í karmanu. Nú er um að 
gera að taka út úr karmabankanum og vegurinn er 
beinn og breiður. Þjóðin mun verða mjög hissa hvaða 
starf hann velur sér, Bjarni kemur á óvart eins og fyrri 
daginn.“

SIRKUS FÉKK SPÁKONUNA SIGRÍÐI KLINGENBERG TIL AÐ RÝNA 
Í FRAMTÍÐ NOKKURRA ÁBERANDI EINSTAKLINGA.

HVAÐ SEGIR 
SPÁKONAN?

Ætti að skipta um skoðun
„Jónína Bjartmarz er frekar dul orka sem fer sínar leiðir í öllu. Það hefði 

ekki verið hægt að setja hana í ballett á unga aldri ef hún hefur ekki viljað 
það. Þrjóskan kom mjög snemma í ljós, hún var 
afgerandi leiðtogi í grunnskóla. Jónína 
er fylgin sér, kvikar ekki frá skoðun 
sinni. Hún er að fara í mjög hratt 
ár í lífi sínu og það verða 
peningaöfl í kringum hana. 
Það gæti komið að einhvers 
konar flutningi í sambandi við 
vinnu en þessi flutningur er 
frekar til fjár en fjárleysis. 
Þetta verður skemmtilegt ár 
fyrir Jónínu og alls ekki árið 
sem hún leggur árar í bát, það 
mun hún aldrei gera. Jónína ætti 
að skipta um skoðun, það gæti 
verið gott fyrir hana. Samkvæmt 
indverskri talnaspeki er hún á 
tölunni 8 sem segir að það væri gott 
fyrir hana að breyta. Hún byrjar á nýrri 
orku á næsta ári sem mun vara til tíu ára. 
Ég hef engar áhyggjur af henni.“

Stjarnan ekki að dala
„Ágústa Eva Erlendsdóttir hefur frá unga aldri haft 
mikla ábyrgðarkennd og hún byrjaði trúlega að skipta 
sjálf á sér bleiunum um eins árs. Þótt ótrúlegt megi 
virðast er hún jarðbundin og trygglynd. Það tekur fólk 
þónokkurn tíma að kynnast henni en þegar maður 
hefur náð hjartastöðinni hennar fyrirgefur hún sínum 
nánustu allt. Hún er sterk kona sem lætur litla hluti ekki 
vagga lífi sínu. Árið 2007 er ár tölunnar 8 hjá Ágústu Evu. 
Árið einkennist af hraða, fjöri, skemmtunum og pening-
um. Það verða breytingar á vinnunni hennar og 
ýmiss konar tilboð berast. Ég get ekki séð að 
hún þurfi að nokkru leyti að hafa áhyggjur af 
neinu nema þá að hvíla sig fyrir allt þetta 
amstur. Stjarna hennar er engan veginn að 
dala.“

ÁGÚSTA EVA ERLENDSDÓTTIR Stendur á 
tímamótum eftir að hafa leikið hina umdeildu 

en vinsælu Silvíu Nótt.

EIRÍKUR
HAUKSSON Tók 

að öllum líkindum 
þátt í Eurovision í 
síðasta sinn.

BJARNI ÁRMANNSSON Hætti sem forstjóri Glitnis  
fyrir skömmu eftir tíu ára veru á forstjórastóli.

JÓNÍNA BJARTMARZ Missti 
þingsætið í nýliðnum 
alþingiskosningum.

Verður vinsæll 
maður
„Jón Sigurðsson er sterkur maður sem 
hefur mikla seiglu að bera. Honum er 

illa við að hætta við hálfunnið verk 
og lætur ekki segja sér fyrir 
verkum. Hann er að fara inn í 
tiltölulega erfitt ár, það verður 
mikið álag á honum og hann tekur 
of mikið að sér. Hann ætti að huga 
vel að heilsunni þótt ég sé ekki að 
ýja að neinum veikindum. Það er 
alltaf gott að hlusta á bjöllur 
líkamans. Það verða miklar 
breytingar á lífi Jóns í kringum 
ágúst, september. Þá byrjar hagur 
hans að vænkast til muna og hann 
mun líta bjarta framtíð eftir þetta 
ár og verða vinsæll maður.“

Tapsár 
baráttumaður
„Eiríkur Hauksson er 8 í 
talnaspeki og átturnar eiga 
frekar erfitt með að tapa. 
Hins vegar er Eiríkur sá 
maður sem sér ávallt björtu 
hliðarnar. Hann er hress, 
kátur, jákvæður, tryggur 
baráttumaður sem á eftir 
að ná lengra og í annarri 
starfsgrein en hann er í 
núna. Hann er á besta aldri 
fyrir sig og er að fara í 
frekar ljúft ár og spennan 
verður lítil fyrir utan Eurovision. 
Friður og ró verður í fjölskyldu 
hans, heimilið verður í hávegum 
og listaorkan sprettur betur 
fram á þessu ári. Eiríkur á eftir 
að syngja meira en hann býst 
við og hann á janfvel eftir að 
stofna einhvers konar 
söngband ef hann hefur 
ekki þegar gert það.“

JÓN SIGURÐSSON Komst ekki á 
Alþingi í nýliðnum kosningum.



Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

Maítilboð
Mamma framkallaði

100 myndir fyrir 
aðeins 2.900

Stafræn framköllun
íMaíaðeins29 kr myndin

29
kr. stk.
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M ér finnst ágætt að vera ein með 
sjálfri mér í nokkurn tíma,“ 

segir Guðný Pála Rögnvaldsdóttir 
söngkona sem stendur á tímamót-
um. Guðný Pála fann frægðina í X-
Factor, er skilin við eiginmann sinn 
og hefur selt fyrirtæki þeirra en lætur 
erfiðleikana ekki buga sig heldur lítur 
bjartsýnum augum á framtíðina. „Ég 
hefði getað rekið verslunina áfram en 
ég kaus þetta frekar. Ég vil fara mína 
leið en hún er ekki ákveðin enn þá,“ 
segir Guðný Pála en hún og fyrrver-
andi eiginmaður hennar ráku 
húsgagnaverslunina Interio í 
Kópavoginum. Hún segist ekki vita 
hvað hún muni taka sér fyrir hendur 
en vonast til þess að hún eigi eftir að 
starfa við tónlist. „Draumurinn er að 
vera í bransanum. Söngur er mitt líf 
og ég vil helst ekkert annað gera,“ 
segir hún en bætir við að það sé 
hvorki frægð né auður sem lokki. 
„Hjá mér gengur tónlistin ekki út á 
það heldur vil ég gera það sem ég hef 
mest gaman af og það er að syngja.“

Í rétta gírnum fyrir X-Factor
Guðný Pála og Íris Hólm Jónsdóttir 
mynda söngflokkinn Gís en 
stelpurnar kynntust tveimur dögum 
fyrir áheyrendaprufur X-Factor. „Við 
ákváðum að slá til og erum mjög 
góðar vinkonur í dag. Við þurftum þó 
að taka smá pásu á hvor annarri en 
erum aftur farnar að syngja saman 
núna,“ segir Guðný hlæjandi en 
stelpurnar höfðu báðar tekið þátt í 
Idolinu á sínum tíma. „Ég var ekki í 
rétta gírnum þegar ég tók þátt í 
Idolinu en í svona keppni þarf maður 

frekar að vera tilbúinn andlega en 
sönglega. Ég var með dóttur mína 
litla og höndlaði ekki allt álagið og 
stressið sem keppninni fylgdi. Það 
var því ágætt hvað ég datt út snemma 
því okkur gekk vel í X-Factor.“

Þroskuðumst hvort í sína áttina
Guðný Pála og fyrrverandi eiginmað-
ur hennar höfðu verið saman í fjögur 
og hálft ár en þau gengu í það heilaga 
í fyrrasumar. Þau eiga eina stelpu 
saman, Ísabellu Lind, sem er þriggja 
og hálfs árs. Guðný kennir X-Factor 
ekki um hvernig fór fyrir hjónaband-
inu en segir þátttöku sína í keppninni 
hafa haft áhrif á ákvörðunina. 

„Yfirleitt er nú eitthvað meira á bak 
við skilnað en einhver keppni eða 
eitthvað slíkt lítilvæglegt. Við 
þroskuðumst hvort í sína áttina en 
erum ofsalega góðir vinir í dag og 
örugglega betri vinir en þegar við 
vorum gift. Ég gæti ekki verið sáttari 
við ástandið og við tölum saman á 
hverjum degi,“ segir hún og bætir við 
að gott samband þeirra á milli sé 
henni mikilvægt vegna dótturinnar. 
„Markmiðið er að Ísabellu líði vel og 
við viljum halda rútínunni sem 

eðlilegastri fyrir hana.“ Spurð hvort 
hún hafi verið of ung til að gifta sig 
segir hún svo ekki vera. „Ég held ég 
hafi ekki verið of ung til að taka 
svona stóra ákvörðun og ég myndi 
engu breyta. Þessi lífsreynsla hefur 
þroskað mig sem einstakling en 
hjónabandið var þannig að við 
urðum að ákveða hvort við ættum að 
reyna þetta áfram eða skilja. Við 
hefðum getað reynt aftur og aftur og 
jafnvel verið hamingjusöm en hversu 
lengi veit ég ekki. Við erum bæði 
hamingjusöm í dag.“

Fílar að vera á lausu
Sögur þess efnis að Guðný væri að slá 
sér upp með Jógvani, sigurvegara X-
Factor, fóru fjöllum hærra þegar þau 
voru í keppninni. Guðný segir ekkert 
til í þeim sögusögnum. „Strax eftir að 
ég skildi byrjuðu sögurnar og ég veit 
ekki af hverju. Við Jógvan erum góðir 
vinir en ekkert meira en það,“ segir 
hún brosandi og bætir við að hún fíli 
að vera á lausu. Spurð hvort það sé 
erfitt að vera einstæð móðir segir 
hún svo ekki vera. „Ég á góða að, 
systir mín er sú besta í heimi og 
hleypur til þegar ég kalla og án 
hennar hefði ég ekki getað tekið þátt 
í keppninni. Mamma hefur líka 
opnað dyrnar fyrir mér og ég ætla að 
búa hjá henni í einhvern tíma. Ég 
stend á tímamótum en er ánægð og 
svakalega sátt við lífið. Ég er enn þá 
að ná áttum og veit ekki alveg hvaða 
leið ég vel. Ég er ekki að leita mér að 
manni en það er allt opið og 
framtíðin er spennandi.“

indiana@frettabladid.is

GUÐNÝ PÁLA RÖGNVALDSDÓTTIR SÖNGKONA STENDUR Á TÍMAMÓTUM Í LÍFI SÍNU. GUÐNÝ PÁLA ER 
NÝSKILN VIÐ EIGINMANN SINN OG BÚIN AÐ SELJA FYRIRTÆKI ÞEIRRA. HÚN LÆTUR ERFIÐLEIKANA EKKI 
BUGA SIG OG LÍTUR BJÖRTUM AUGUM Á FRAMTÍÐINA.

GUÐNÝ PÁLA „Þessi lífsreynsla hefur þroskað mig sem einstakling en hjóna-
bandið var þannig að við urðum að ákveða hvort við ættum að reyna þetta 
áfram eða skilja.“ MYND/GVA

GÍS Guðný Pála og Íris Hólm mynda Gís. 
Stelpurnar kynntust tveimur dögum fyrir 
áheyrnarprufur X-Factor.

B ase Camp blæs til mikillar 
sýningar hinn 31. maí næstkom-

andi í Loftkastalanum. Sýningin ber 
nafnið „Made in Iceland“ en þar 
verður tísku, tónlist og list slegið 
saman í eina stóra uppákomu. Boðið 
verður upp á tískusýningu þar sem 
nýjar fyrirsætur sýna föt eftir íslenska 
hönnuði. Auk þess mun tónlist skipa 
stóran sess á sýningunni en Steed 
Lord mun spila ásamt Sometimes. 

Ásta Kristjánsdóttir hjá Eskimo, 
sem hefur veg og vanda af tískusýn-
ingunni, segir í samtali við Sirkus að 
mikil gróska í tónlist og tísku sé á 
Íslandi og því sé þetta framtak Base 
Camp frábært.

„Við munum kynna til leiks tólf 
nýjar fyrirsætur sem ætla að sýna föt 
eftir íslenska hönnuði. Það verður 
mikill fjöldi útsendara frá erlendum 
umboðsskrifstofum og draumurinn 
er að einhverjar af stúlkunum komist 
á samning hjá þeim,“ segir Ásta.

Eskimo mun velja stelpurnar tólf í 
dag, föstudag, og er áhugasömum 
bent á að mæta í höfuðstöðvar 

fyrirtækisins á milli 12 og 18. Ásta 
segir að stúlkurnar muni fá þjálfun 
sem endi með sýningunni 31. maí.

FYRIRSÆTUR, FLOTT FÖT OG TÓNLIST

Það besta sem í boði er

MIKIL GRÓSKA Ásta Kristjánsdóttir hjá 
Eskimo segir allt vera á fullu í íslensku 
tónlistar- og tískulífi og því sé sýningin 

Made in Iceland kærkomin.

SVALA OG CO Svala Björgvins og hennar fólk í Steed Lord munu spila á Made in 
Iceland hátíðinni.

SÁTT VIÐ SKILNAÐINN

Það hefur aldrei verið þægilegra að eignast Aygo. Núna þarftu ekki að hafa áhyggjur af neinu nema

að keyra bílinn – við sjáum um restina.

Aygo. Engar áhyggjur.

Ofkeyrðu þig.

www.aygo.is
Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Kostar ekkert,
þannig séð
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*Sértilboð Elísabetar og AYGO.  M.v. 84 mánuði. Innifalið er afborgun af láni, tryggingar 
   (ábyrgðar- og kaskótrygging) og bifreiðagjöld á fyrsta tímabili. 

26.855 kr.* á mánuði:
Innifalið: Afborgun af láni - Tryggingar - Bifreiðagjald 1. tímabils - Engin útborgun.

engin útborgun
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Býr í garðhýsi
Davíð Svansson, markmaður 
Aftureldingar, hefur það gott 
í garðinum heima BLS. 4
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 ÚTISTURTUR verða æ vinsælli í görðum landsmanna enda 
fátt yndislegra en að standa undir hressandi vatnsbunu undir berum 
himni. Hingað til hafa margir notið þessa í sundlaugum landsins en 
hvers vegna ekki að koma sælunni fyrir í garðinum heima? 

Að ýmsu ber þó að gæta þegar útisturtu er komið fyrir. Til dæmis 
sturtu-„klefa“, lögnum og frágangi. Mörgum þykir fallegt að búa til 
opinn klefa úr viði, en þá þarf að passa að hann sé vandlega fúavar-
inn. Ef ekki stendur til að nota sturtuna yfir vetrartímann er um að 
gera að skrúfa fyrir frárennsli og ganga þannig frá henni að hún ryðgi 
ekki eða komi á annan hátt illa undan vetri. Sé sturtan fest á húsvegg 
þarf einnig að gæta að því að rakaskemmdir komist ekki í vegginn. Ef 
fara á í morgunsturtuna utandyra þarf að gæta að því að hægt sé að 
gera það í ró og næði og byggja þá háan klefa í kringum hana. 

Svo er bara að hoppa undir bununa og finna slenið renna burt. 
Æði! - mhg

Gott er að hoppa beint úr pottinum í sturtuna.

BLEIKT LÍMONAÐI 
ER SÆTT, SÚRT OG 
SVALANDI og tekur sig 
ótrúlega vel út í glasi. Bjóddu 
gestum grillveislunnar upp 
á bleikt límonaði en það er 
búið til með því að blanda 
saman í könnu, tveimur boll-
um af sykri, tveimur bollum 
af sítrónusafa, einum bolla af 
trönuberjasafa og níu boll-
um af ííííísköldu vatni. Skreyt-
ið með myntulaufi og berið 
fram á sólríkum degi með 
bros á vör.

Tómas Guðjónsson, forstöðu-
maður Fjölskyldu- og hús-
dýragarðsins, hefur tamdar 
býflugur úti í garði. 

„Mig langaði að kynnast íslensku 
lífríki betur og þá sérstaklega 
hungangsflugunni. Hvernig búið 
væri samsett, hvað flugurnar safna 
miklum forða og kynnast lífshátt-
um býflugunnar almennt,“ segir 
Tómas Guðjónsson sem ræktar bý-
flugur í garðinum heima. 

Skömmu síðar sá hann auglýst 
námskeið í býflugnarækt sem Egill 
Sigurgeirsson læknir stóð fyrir. 
„Egill var nýkominn frá Svíþjóð 
þar sem hann kynntist alibýflugna-
búskap. Í kjölfarið fannst mér til-
valið að prófa að fá mér býflugur. 
Við fengum flugur frá norskum 

bónda og fluttum þær til Íslands,“ 
segir Tómas sem fékk flugurnar 
fyrir um sjö árum. 

Flugurnar voru fluttar í þar til 
gerðum kössum og fylltu heilan 
sendibíl og sigldu síðan til lands-
ins með Norrænu. Tómas og Egill 
náðu í flugurnar til Seyðisfjarð-
ar og keyrðu síðan norður fyrir og 
skildu eftir bú hjá bændum víðs-
vegar um landið. 

Býflugurnar eru harðgerð og 
dugleg dýr að sögn Tómasar. Þær 
eru líkar íslensku hunangsflugunni 
og geitungum en þær drepast ekki 
á veturna. 

„Býflugurnar eru ekki villt-
ar á Íslandi og eru einu skordýrin 
hérlendis sem eru húsdýr,“ segir 
Tómas. 

Flugurnar geta hæglega fram-
leitt tvö til þrjú kíló af hunangi á 

dag í góðu veðri. Að sögn Tómasar 
nýta menn einnig frjókorn og vax 
en sjálfur segist hann aðeins hafa 
flugurnar í fræðsluskyni. 

„Afurðirnar eru ekki aðalmálið 
hjá mér, heldur lífsferillinn,“ segir 
Tómas sem giskar á að flugurn-
ar séu um tíu til fimmtán þúsund. 
Flugurnar lifa allan ársins hring og 
eru þegar byrjaðar að safna forða 
sem þær þurfa til að lifa veturinn 
af og halda hita á drottningunni. 

Flugurnar eru alls ekki hættu-
legar að sögn Tómasar, enda aldar 
upp sem alibýflugur. Þær drepast 
þegar þær stinga og þess vegna 
forðast þær fólk í lengstu lög. „Það 
borgar sig að vera í hlífðarbúnaði 
þegar er farið inn í búið þeirra. 
Samt eru þetta mjög blíðar flugur 
og lítil hætta sem stafar af þeim,“ 
segir Tómas. rh@frettabladid.is

Blíðar býflugur eru 
fyrirtaks húsdýr

Býflugur eru einstaklega harðgerð og dugleg dýr að sögn Tómasar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Davíð Svansson, markmaður 
hjá Aftureldingu, hefur það 
gott í garðinum heima.

Davíð Svansson, markmaður 
handboltaliðs Aftureldingar, kom 
vinum og vandamönnum í opna 
skjöldu þegar hann gerði sér lítið 
fyrir og flutti í garðhýsi móður 
sinnar.

„Ég viðurkenni fúslega að vin-
unum fannst tilhugsunin um að 
búa í garðhýsi fyrst svolítið skrít-
in, en nú finnst fólki bara gaman 
að kíkja í heimsókn,“ segir Davíð, 
sem hefur búið í garðhýsinu síðan 
í janúar á síðasta ári til að vera út 
af fyrir sig, og hann lætur vel af 
vistinni.

„Þetta er lítill kósí kofi, þrjátíu 
fermetra frístandandi hús á lóð-
inni hennar mömmu,“ heldur hann 
áfram. „Mér líður mjög vel enda 
húsið búið öllum helstu nauðsynj-
um, þar er svefnherbergi, stofa, 
eldhús og baðherbergi, þótt öllu 
sé pakkað vel saman. Hér getur að 
vísu orðið svolítið kalt á veturna, 
en þá kyndi ég bara vel upp í hús-
inu.“

Garðhýsið var að sögn Dav-
íðs byggt á áttunda áratugnum af 
bónda, sem bjó áður í húsi fjöl-
skyldunnar og því hefur síðan þá 
verið haldið vel við. Hann seg-
ist því sáralítið hafa þurft að gera 
fyrir húsið frá því hann flutti inn 
í það.

„Ein ástæðan er sú að húsið 
hafði verið gert upp þegar við 
fluttum hingað. Eina sem ég gerði 
var að mála allt að innan, leggja 
nýtt gólfefni á gólfið og svo hef 
ég reynt eftir fremsta megni að 
ljá vistarverunum minn persónu-
lega stíl.“

Ef marka má Davíð eru ýmsir 
kostir við að búa í garðhýsi. Hann 
bendir meðal annars á að maður 
þurfi þá ekki að leigja sér sumar-
bústað, vegna þess hversu margt er 
líkt með garðhýsi og sumarbústað. 
„Helsti munurinn er sá að kofinn 
er minni en flestir sumarbústaðir. 
Þannig að maður þarf ekki að fara 
út úr bænum. Það er bara nóg að 
vera í garðinum.“ Hann hugsar sig 
um og bætir hlæjandi við: „Nema 
þegar maður vill komast lengra í 
burtu frá mömmu, til að fá aðeins 
meiri frið.“ roald@frettabladid.is

Á heima í garðhýsi
Þegar Davíð Svansson flutti að heiman fór hann ekki langt, heldur út í garð hjá móður sinni, í þetta glæsilega garðhús.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þótt Davíð grínist með að fá loks næði fyrir móður sinni í garðhýsinu, er hann mjög 
þakklátur henni fyrir að hafa leyft sér að búa þar.

Davíð leikur með Aftureldingu og hefur safnað að sér nokkrum verðlaunagripum á 
ferlinum.

Garðhýsið er þrjátíu fermetrar að stærð 
og búið öllum nauðsynjum, svefnað-
stöðu, stofu, eldhúsi og baðherbergi. 

Davíð hélt heljarinnar Eurovision-teiti í 
þessari sex metra löngu sundlaug sem 
er í garðinum.

Góður alhliða áburður.
Hentar vel í öll blómabeð, fyrir 
matjurtir, skrautrunna og tré.
Inniheldur öll helstu næringar-
og snefilefni.
Berið á 3-4 sinnum yfir vaxtar-
tímann frá maí fram í miðjan júlí

www.aburdur.is

Gott í garðinn

Fæst í öllum helstu garðyrkju- og byggingavöruverslunum landsins



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 heima-
síðunni, www.slippfelagid.is.

VIÐARVÖRN

SLIPPFÉLAGIÐ •  DUGGUVOGI 4 •  104 REYKJAVÍK  •  SÍMI 588 8000 •  WWW.SLIPPFELAGID.IS
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Karesansui eða japanskur zen-
garður inniheldur undir öllum 
kringumstæðum, möl og stærri 
steina en stundum líka vatn og 
gróður. 

Sandurinn, eða mölin, í garð-
inum er oftast ljós á lit og reglu-
lega er mölin rökuð til með hrífu 
þannig að hún myndar ákveð-
ið munstur. Talið er að munstrið 
eigi að tákna öldur hafsins og 
klettarnir land, en þar sem iðjan 
er aldagömul er þetta aðeins get-
gáta.

Gróður er ekki eins mikilvæg-
ur í zen-garði og mölin, en þó er 
hann oft hafður með til að fegra 
garðinn. Eins eru litlar tjarnir í 
zen-görðum til mikllar prýði. 

Garðar af þessu tagi gætu 
verið hentugir hér á landi, sér-
staklega á litlum reitum, en óþarfi 
er að fara daglega út með hrífuna 
að raka. Hver og einn getur út-
fært garðinn sinn eftir smekk og 
óþarfi er að fara eftir stífum regl-
um, en útgangspunkturinn er möl 
í stað grass og litlir „klettar“ sem 
standa upp úr mölinni. - mhg

Skipulögð hugarró zen

 Mynstrið í sandinum táknar öldur hafs-
ins og klettarnir eiga að vera táknrænir 
fyrir eyjuna Japan.

 Lítill, fallegur sandgarður að hausti.

Japanskir zen-garðar minna oft á framandi landslag. NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Gras og illgresi sem sprettur milli 
hellna má nú fara að vara sig – að 
ekki sé minnst á fíflana. Fyrir-
tækið Garðlist hefur flutt inn nýtt 
tæki til hreinsunar á hellulögðum 
stéttum. Tveir járnburstar undir 
því vinna verkið, þeir taka gróð-
ur sem sprettur upp úr raufum og 
meðfram húsveggjum og hreinsa 
mosa af hellunum sjálfum. Sem 
sagt allt sem er á yfirborðinu - og 
ruslið sópast upp í poka jafnóð-
um.

Tækið sem er þýskt er örlít-
ið stærra en sláttuvél. Brynjar 
Kjærnested í Garðlist segir það 
einfalt og meðfærilegt, auðvelt 
að koma því inn í garða og á lítil 
svæði. „Við sáum tækið á sýningu 
í haust og heilluðumst af því, enda 

virkar það mjög vel. Plan sem tók 
kannski tvo daga að hreinsa áður 
tekur tvo tíma núna,“ segir hann 
kátur. 

Garðlist tekur að sér vinnu fyrir 
Pétur og Pál og nýja tækið kemur 
þar að góðum notum. Garðlist 
hefur líka tækin til sölu og segir 
Brynjar þau einkum henta bæjar-
félögum og stofnunum.

 Reyndar var Garðlist líka að fá 
annað nýtt tæki sem er stubbatæt-
ari. Brynjar lýsir því svo: „Þegar 
búið er að fella tré, til dæmis ösp, 
er eftir að ná rótinni upp og því 
fylgir mikið rask. Við fluttum inn 
tæki í vetur sem kurlar stúfinn 
niður svo hægt er að setja mold og 
torf yfir. Vinna sem áður tók einn 
dag tekur nú klukkutíma.“ - gun 

Nýr helluhreinsari

Arnar Helgi Jónsson í Garðlist ekur 
helluhreinsaranum eins og sláttuvél á 
undan sér. 

Engin mánaðargjöld - þú átt kerfið!

GRÓANDINN
garðyrkja – umhverfi – heilsa

Ársáskrift 3 tölublöð af Gróandanum = kr. 1.950.-
2 eldri blöð og konfektkassi frá Nóa Síríus

fylgir FRÍTT með!

Sumarhúsið
& Garðurinn

Sími 586 8005
www.rit.is

+2

+

Á S K R I F T A R T I L B O Ð

NÝTT AFL Á MARKAÐNUM

Rauðhellu 5
221 Hafnarfirði

Sími 5 340 035
Fax 5 340 036

www.steyputhjonustan.is
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Nú þarf að fara að huga að garðverkunum og þá 
er rétt að hafa góð áhöld til vinnunnar. Það getur 
verið notalegt að dunda í garðinum fram á kvöld 
í góðu veðri, reyta arfa, klippa trén, gróðursetja 
blóm eða jafnvel eyða fíflum. Verkfæralagerinn 

og Garðheimar luma á ýmsum góðum og 
skemmtilegum áhöldum fyrir garðvinn-
una.

Góð áhöld í garðverkin Hnjáhlífar sem hægt er að 
festa á hnén þegar unnið 
er í garðinum. Þessar fást 
í Verkfæralagernum og 
kosta 1.850 kr.

Þrjú áhöld 
í pakka, 
klóra, 
skófla og 
gaffall. 
Fæst í 
Verkfæra-
lagernum
og kostar 
165 kr.

Hnjámottu er gott 
að eiga til að krjúpa 
á í beðinu. Mottan er 
skrautleg og skemmti-
leg á litinn og ef þú átt 

engan garð geturðu 
tekið hana með þér 

í næstu Gay Pride 
göngu. Mottan fæst í 

Garðheimum og kostar 
830 kr.

Speedy Weedy fíflastaf-
urinn er mjög vinsæll 
til að eyða fíflum úr 
garðinum. Stafinn má 
finna í Garðheimum og 
kostar 2.250 kr.

Hér eru tvö áhöld í einu, klóra og 
skafa, sem er alveg kjörið verkfæri í 
arfann. Þetta áhald fæst í Garðheim-
um og kostar 590 kr.

Hekkklippur úr Verkfæralagernum sem 
hægt er að lengja til að ná greinum sem 
eru hátt uppi. Verð: 2.245 kr.

Allt hefur sinn tíma og það 
á við um garðverkin eins og 
annað. Nú eru það vor-
verkin sem bíða og þau eru 
mýmörg.

Eitt stærsta vorverkið sem 
flestir garðeigendur þurfa að 
fást við, í mismiklum mæli 
þó, er baráttan við mosann. 
Vaxtatími hans er á vorin og 
þó svo garðurinn virðist tap-
aður undir fölgræna mosa-
breiðu er óþarfi að örvænta. 
Það sem þarf að gera er að 
fara með hrífuna eða mosa-
tætarann á garðinn, allt eftir 
því hversu mikið er af mosa. 
Svo er kalk borið á flötina því 
mosinn þrífst verr í kalkríkum 
jarðvegi.

Gott er að bera áburð á 
grasflötina því það gerir gras-
inu auðveldar fyrir að ná yf-
irhöndinni fljótt og örugglega 
í baráttunni við mosann. Þar 
að auki fæst fallegri grasflöt 
með þessu móti. Mælt er með 
því að bera áburð þrisvar sinn-
um á garðinn á meðan vaxtar-
tími grassins stendur, fyrst nú 
í maí, svo í júní og loks í júlí.

Sé rétt að málum stað-
ið verður grasflötin iðagræn 
í sumar og kemur mun betur 
undan vetri næsta sumar. Þetta 
sést vel í mörgum görðum sem 
vel eru hirtir því komið er að 
því að slá þá nú þegar. Þeir 
sem eiga slíka garða ættu að 
hafa í huga að ekki skal snögg-
slá grasið með sláttuvélina í 
lægstu stillingu svo snemma 
á vorin. Betra er að gefa gras-

inu svigrúm svo það nái sér al-
mennilega á strik en gerast að-
gangsharðari síðar.

Nú er einnig rétti tíminn til 
að bera áburð á beðin og byrja 
að tína illgresi. Það margborg-
ar sig að byrja strax og reita 
jafnóðum.

Nú strax byrjar lífrænn úr-
gangur að falla til í garðinum. 
Því er ekki seinna vænna en að 
koma sér upp safnhaugskassa. 
Hann má annaðhvort smíða 
sjálfur eða kaupa. Vorin eru 
einnig ágætis tími til að huga 
að úrgangi síðasta sumars, 
bæta mold og kalki í hauginn 
svo jarðvegurinn sem mynd-
ast verði ekki of þéttur í sér.

Að lokum er bara að bíða 
eftir sólinni, setjast út og njóta 
vorsins en að margra mati er 
það eitt af mikilvægustu vor-
verkunum í garðinum.

tryggvi@frettabladid.is

Vorverkin bíða

Garðyrkja er vinsælt áhugamál 
enda bæði róandi og gefandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Það er auðvitað mun skemmtilegra að fást við garðverkin í skrautleg-
um hönskum eins og þessum sem fást í Garðheimum. Verð: 250 kr.

Hlýleg húsgögn og gjafavara!

Full búð af nýjum og spennandi vörum!
Litlu skemmtilegu eldhúsvörurnar loksins komnar,
stórar tréskálar, körfur, kringlótt borð, stórir 
skápar, háir og lágir hornskápar. 

Einnig frábærar eldhús-eyjur,  smáborð af ýmsu tagi, o.m.m.fl!.

Sjón er sögu ríkari!!





 18. MAÍ 2007  FÖSTUDAGUR10 fréttablaðið garðurinn

Lífrænt eitur er best að mati 
garðyrkjufræðinga nema þeg-
ar um faraldur er að ræða.

„Sumir vilja losna við öll skorkvik-
indi, en það þarf enginn að eitra 
frekar en hann vill. Einhverjar 
plöntur eru svolítið lús- og maðk-
sæknar og þá getur runnagróð-
ur látið á sjá. Flestir runnar þola 
samt alveg skorkvikindin. Verða 
bara druslulegir í nokkra daga 
og eru síðan orðnir grænir aftur, 
segir Heimir Janusarson, garð-
yrkjufræðingur. 

Garðurinn er viðkvæmt vist-
kefi að sögn Heimis og skorkvik-
indi og maðkur þar hluti af náttúr-
unni. Við tilfelli þar sem faraldur 
er í aðsigi segir Heimir að eitrun 
með Permasekt sé lausn en þá að-
eins í höndum fagmanna. Fyrir 
garða heima við mælir hann hins 
vegar með lífrænu eitri ef lim-
gerðið er á iði. 

„Kosturinn við sápublönduna 
er að hún brotnar niður í jörð-
inni um leið og hún drepur skor-
kvikindin. Permasekt-eitur drep-
ur hins vegar allt kvikt hvort sem 
það eru góðir jarðvegsstarfsmenn 
eða skaðleg dýr. Þá ertu búin að 
rugla öllu vistkerfinu í garðinum. 
Missir alla fuglana og gæði jarð-
vegsins,“ segir Heimir. 

Hann segir jafnframt brenna 
við að fólk hafi eiturblöndur of 
sterkar og úði ótæpilega þegar 

það er að eitra sjálft. Hann hvetur 
því fólk eindregið til þess að leita 
til fagmanna ef á að eitra. Garð-
yrkjumenn séu almennt á móti 
eitrun og segir Heimir borgina 
hafa snarminnkað notkun á eitri í 
sína garða.

„Við hjá kirkjugörðunum 
notum sáralítið af eitri. Notum 
bara einn lítinn brúsa á sérstaka 
dekurrunna. Limgerðin sprautum 
við bara alls ekki,“ segir Heim-
ir og nefnir einnig eitur fyrir ill-
gresi.

„Ég hef aldrei séð kostina við 
að hafa brún beð. Það ber vott um 
lélega ræktun ef sést í mold. Síðan 

sækja fuglarnir mikið í maðkinn 
og þeir svelta ef við eitrum fyrir 
maðkinum. Draumur garðyrkju-
manna er að eitrið hverfi úr görð-
unum. Þeir geta séð um sig sjálf-
ir,“ segir Heimir. 

Vefurinn www.natturan.is er 
með góðar ráðleggingar um garð-
yrkju að sögn Heimis. En síðan 
ráðleggja fagmenn eða starfsfólk 
í garðplöntusölu.

Lífrænt garðeitur: 200 gröm 
af grænsápu, 100 ml af spritti og 
10 l af vatni. Hrært vel saman og 
sett í úðabrúsa. Síðan er limgerð-
ið þvegið með blöndunni.

rh@frettabladid.is 

Eitrið er ónauðsynlegt

Heimir Janusarson garðyrkjufræðingur vonar að eitrið hverfi því garðarnir geta séð 
um sig sjálfir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ferðaþjónusta bænda hefur ýtt úr vör verkefninu „Græðum land 
og bætum loftslag“. Verkefnið felst í því að ferðamönnum sem 
nýta sér bændagistingu er boðið að gróðursetja tré í nafni um-
hverfisverndar.

Hugmyndin að verkefninu á rætur sínar að rekja til umhverf-
isstefnu Ferðaþjónustu bænda frá árinu 2001. Þá var markið 
sett á leiðandi stöðu í umhverfisvænni ferðamennsku hérlendis. 
„Okkur langar að vekja athygli ferðamannanna sjálfra sem gista 
hjá okkur á umhverfismálum,“ segir Marteinn Njálsson, formað-
ur Félags ferðaþjónustubænda.

Markmið verkefnisins eru margþætt. „Í fyrsta lagi viljum við 
vekja athygli á þeim vandamálum sem tekist er á við með land-
rækt og skógrækt á Íslandi. Ásamt því viljum við benda ferða-
mönnum á leiðir til að bæta þann skaða sem ferðalög valda á 
umhverfinu,“ segir Marteinn. „Þar eigum við aðallega við losun 
gróðurhúsalofttegunda.“

Farið verður hægt af stað með átakið og eru sex til tíu gisti-
staðir sem bjóða upp á gróðursetningu til að byrja með. Ferða-
mönnum verður boðið að kaupa trjáplöntu og gróðursetja hana í 
þar til gerðum ræktunarreit. Gangi allt að óskum verða reitirnir 
í fyllingu tímans að litlum íslenskum skógum. tryggvi@frettabladid.is

Ferðamenn í skógrækt

Græðum land og bætum loftslag - Wolfgang Uhlig (lengst til hægri) gróður-
setur fyrsta tréð.

Glæsileg lína bóka og tímarita fyrir alla sem hafa
áhuga á ræktun og garðyrkju

Njótið sumarsins með okkur

Áskriftarsími 586 8005
og á www.rit.is

Blöðin og bækurnar fást einnig á öllum helstu blaðsölustöðum um land allt

Sumarhúsið
& Garðurinn
Sumarhúsið og garðurinn ehf.
Síðumúla 15, 108 Reykjavík
Sími 586 8005 • www.rit.is

Græn útgáfa í sókn





KERTO LÍMTRÉ 

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

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

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

hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.

Einnig er KERTO notað í milliveggjastoðir.

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

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

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Finnsk gæðavara

Létt og meðfærileg

Hátt brunaþol

Hæð eftir óskum

Lengd allt að 23 m.

Alltaf til á lager

16% meira eldþol

20% meira brotþol

Söluaðilar um allt land 

KERTO LÍMTRÉ getur 

sparað verulega fjármuni.

Leitið tilboðaKERTO LÍMTRÉ getur 

sparað verulega fjármuni.

Leitið tilboða



1) Í bragðprófun meðal 100 reykingamanna var Nicorette Fruitmint borið saman við helsta keppinautinn - Fruit nikótíntyggigúmmí. Nicorette Fruitmint var talið bragðbetra
nikótíntyggigúmmí. RSSL Pharma, 2005. Markaðsathugun gerð fyrir Pfizer. Nicorette nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð þegar reykingum er hætt eða þegar dregið er úr
reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávallt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðli. Skammtar eru einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr
þeim. Því ber að kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Í fylgiseðlinum eru upplýsingar um: verkun og notkun, varúðarreglur, mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður
en lyfin eru notuð, hugsanlegar aukaverkanir og aðrar upplýsingar. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða
öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall, óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarleg hjartsláttarglöp eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette nikótínlyf. Börn yngri en 15 ára,
þungaðar konur og konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Nicorette nikótínlyf nema að ráði læknis.

Handhafi markaðsleyfis: McNeil Denmark ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatúni 2, Garðabæ.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Geymið

fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. www.nicorette.is

Nicorette Fruitmint er mjúkt að innan, hefur stökkt
yfirborð og frískandi bragð með gómsætri blöndu
af ávöxtum og myntu.

Nicorette Fruitmint

Bragðbetra í bragðprófun1)

Betra verð

betra bragð

Bragð sem kemur á óvart

Þín ákvörðun
Þín leið
Þitt Nicorette
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SIRKUS RÆDDI VIÐ ÞÆR ÁTTA KONUR SEM MUNU SETJAST Á ALÞINGI Í FYRSTA SINN Í HAUST. KONURNAR ÁTTA KOMA 
ÚR ÞREMUR FLOKKUM: BJÖRK GUÐJÓNSDÓTTIR, GUÐFINNA BJARNADÓTTIR, ÓLÖF NORDAL, RAGNHEIÐUR ELÍN ÁRNA-
DÓTTIR OG RAGNHEIÐUR RÍKHARÐSDÓTTIR ÚR SJÁLFSTÆÐISFLOKKI, ÁLFHEIÐUR INGADÓTTIR OG KATRÍN JAKOBS-
DÓTTIR ÚR VINSTRI GRÆNUM OG STEINUNN VALDÍS ÓSKARSDÓTTIR ÚR SAMFYLKINGUNNI.

Björk Guðjónsdóttir, Sjálfstæðisflokki

1. Gælunafn: Það er varla hægt að 
stytta Björk mjög mikið.

2. Hvað er Jóhanna Sigurðardóttir 
gömul? Hún er svona 58 ára gömul. 
(rétt svar: 64 ára)

3. Ef þú mættir velja þér ráðherra-
stól? Þegar stórt er spurt þá er lítið um 
svör. Ég get ekki svarað því.

4. Við hliðina á hverjum viltu sitja í 
þingsalnum? Það eru mjög margir 
skemmtilegir karakterar á Alþingi og 
erfitt að gera upp á milli. Það væri 
gaman að sitja við hliðina á einhverjum 
eldri þingmanni með reynslu.

5. Hver er fyndnastur í þingflokkn-
um? Það á eftir að koma í ljós. Það eru 
svo margir nýir.

6. Hvað verður fyrsta verkið? Það
verður að kynnast kjördæminu betur. 

8 KONUR Í FYRSTA SINN Á ÞING

Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Sjálf-
stæðisflokki

1. Gælunafn: Haddý.

2. Hvað er Jóhanna Sigurðardóttir 
gömul? Hún er 64 ára. (rétt svar: 64 
ára)

3. Ef þú mættir velja þér ráðherra-
stól? Ég myndi vilja vera samgönguráð-
herra

4. Við hliðina á hverjum viltu sitja í 
þingsalnum? Ég myndi vilja sitja með 
Ragnheiði Elínu Árnadóttur og Árna Þór
Sigurðssyni.

5. Hver er fyndnastur í þingflokkn-
um? Það hlýtur að vera leiðtoginn 
Þorgerður Katrín. Hún er ótrúlega 
fyndinn og reytir af sér brandara á 
færibandi.

6. Hvað verður fyrsta verkið? Það
verður að setjast í nýjan stól sem mér 
hefur verið úthlutað. 

Katrín Jakobsdóttir, Vinstri grænum

1. Gælunafn: Kata.

2. Hvað er Jóhanna Sigurðardóttir 
gömul? Hún er svona sextug. (rétt svar: 
64 ára)

3. Ef þú mættir velja þér ráðherra-
stól? Það væri menntamála- eða 
landbúnaðarráðuneytið.

4. Við hliðina á hverjum viltu sitja í 
þingsalnum? Ég myndi helst vilja sitja 
við hliðina á Jóni Bjarnasyni. Annars er 
mér alveg sama.

5. Hver er fyndnastur í þingflokkn-
um? Það liggur beinast við að segja Jón
Bjarnason. Hann er mjög fyndinn enda 
Strandamaður.

6. Hvað verður fyrsta verkið? Það
verður að klára heildstæða náttúru-
verndaráætlun og undirbúa lengingu 
fæðingarorlofs.

Álfheiður Ingadóttir Vinstri grænum

1. Gælunafn: Alsí.

2. Hvað er Jóhanna Sigurðardóttir 
gömul? Hún er sextug á árinu. (rétt 
svar: 64 ára)

3. Ef þú mættir velja þér ráðherra-
stól? Ég myndi kjósa heilbrigðis-
ráðuneytið.

4. Við hliðina á hverjum viltu sitja í 
þingsalnum? Mér er alveg sama. Ég 
hef engar sérstakar óskir.

5. Hver er fyndnastur í þingflokkn-
um? Katrín Jakobsdóttir er alveg 
morðfyndinn.

6. Hvað verður fyrsta verkið? Það
verður að endurflytja frumvarpið um að 
fella niður virðisaukaskatt af nýjum 
strætisvögnum. Og síðan að friðlýsa öll 
Þjórsárver og það sem eftir er af Þjórsá.

Ólöf Nordal, Sjálfstæðisflokki

1. Gælunafn: Já, ég á eitt gælunafn.

2. Hvað er Jóhanna Sigurðardóttir 
gömul? 59 ára. (rétt svar: 64 ára)

3. Ef þú mættir velja þér ráðherra-
stól? Atvinnuvegaráðuneytið. Held það 
væri skemmtilegt ráðuneyti ef það væri 
til.

4. Við hliðina á hverjum viltu sitja í 
þingsalnum? Ég vil sitja við hlið Illuga
Gunnarssonar.

5. Hver er fyndnastur í þingflokkn-
um? Halldór Blöndal er fyndastur.

6. Hvað verður fyrsta verkið? Ég vil 
berjast fyrir bættum búsetuskilyrðum út 
um land, með því að efla enn frekar 
innviði samfélagsins, t.d. menntun og 
samgöngur. Svo finnst mér löngu 
tímabært að klára að koma léttvíni og 
bjór í búðir!

Guðfinna Bjarnadóttir, Sjálfstæðis-
flokki

1. Gælunafn: Finna.

2. Hvað er Jóhanna Sigurðardóttir 
gömul? Hún er allavega ung miðað við 
aldur. (rétt svar: 64 ára)

3. Ef þú mættir velja þér ráðherra-
stól? Ég held að heilbrigðisráðuneytið sé 
mikil áskorun og spennandi verkefni.

4. Við hliðina á hverjum viltu sitja í 
þingsalnum? Við hlið sjálfstæðismanns 
eða -konu.

5. Hver er fyndnastur í þingflokkn-
um? Ragnheiður Elín Árnadóttir.

6. Hvað verður fyrsta verkið? Mitt
fyrsta verk er að kortleggja stöðuna og 
meta tækifærin.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, 
Samfylkingunni

1. Gælunafn: Steina.

2. Hvað er Jóhanna Sigurðardóttir 
gömul? 64 ára. (rétt svar: 64 ára)

3. Ef þú mættir velja þér ráðherra-
stól? Menntamálaráðuneyti.

4. Við hliðina á hverjum viltu sitja í 
þingsalnum? Mér er nokk sama, bara 
einhverjum skemmtilegum sem ilmar vel. 
Er viðkvæm fyrir vondri lykt.

5. Hver er fyndnastur í þingflokkn-
um? Ég get ekki gert upp á milli 
Gunnars Svavarssonar og séra Karls
Mattíassonar.   

6. Hvað verður fyrsta verkið? Ég ætla 
að láta það koma skemmtilega á óvart.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, Sjálf-
stæðisflokki

1. Gælunafn: Ragga.

2. Hvað er Jóhanna Sigurðardóttir 
gömul? Tæplega sextug. (rétt svar: 64 
ára)

3. Ef þú mættir velja þér ráðherra-
stól? Forsætisráðherrastólinn auðvitað.

4. Við hliðina á hverjum viltu sitja í 
þingsalnum? Hjá einhverjum skemmti-
legum, Ragnheiði Ríkharðs til dæmis. 

5. Hver er fyndnastur í þingflokkn-
um? Ég verð að segja formaðurinn.

6. Hvað verður fyrsta verkið? Að
kynna mér málin og láta mér detta 
eitthvað ótrúlega sniðugt í hug.
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„Hún er ofsalega 
gefandi manneskja 
sem hefur kennt 
manni margt og það 
er gott að vera 
nálægt henni. Edda er 
með fullkomnunar-
áráttu í góðum 
skilningi. Hún krefst þess að maður gefi 
sig 100%, sem er ótrúlega mikil hvatning 
fyrir leikara. Hún er eitt stórt hjarta og 
faðmur og stórkostleg leikkona sem átti 
stóran þátt í að ég fór í leiklist.“

Edda Björg Eyjólfsdóttir

„Edda er staðfastur 
leikstjóri sem fer með 
mann langa leið að 
verkefninu og lætur 
mann leita. Hún er 
skemmtilega
kröfuharður leikstjóri 
sem veit hvað hún vill 

og hættir ekki fyrr en hún er ánægð. Hún 
ýtir fólki fram á brúnina en leikarar vilja 
láta sparka aðeins í sig. Númer eitt, tvö 
og þrjú þá er dásamlegt að vinna með 
henni, mjög afslappað og þægilegt.“

Hilmir Snær Guðnason

„Ég lék með henni í 
Pabbastrák og 
Ríkharði þriðja og svo 
leikstýrði hún mér í 
Mýrarljósi. Það var 
mikill heiður að fá að 
leika með henni rétt 
áður en hún veiktist 
en hún er ein af okkar reyndustu og 
klárustu leikkonum. Ég væri alveg til í að 
fá að leika með henni aftur og fyrir mér 
er Edda Heiðrún á meðal áhugaverðari 
leikstjóra sem  ég hef unnið með.“

Ívar Örn Sverrisson

Leikarar um 
Eddu Heiðrúnu

É g hef það gott og það er skemmti-
legur tími fram undan. Allt að 

springa út og sumarið á næsta leiti,“ 
segir Edda Heiðrún Backman, 
leikstjóri og ein þekktasta leikkona 
landsins, en hún er að leikstýra 
leikritinu Hjónabandsglæpir sem 
sýnt er í Þjóðleikhúsinu. Sýningar 
hafa gengið vel og uppselt hefur verið 
á flestar sýningar. „Þetta hefur gengið 
vel, það er allt að seljast upp og 
sýningin verður tekin aftur upp næsta 
haust svo ég er ofsalega stolt og 
hreykin,“ segir Edda Heiðrún hress og 
kát og staðráðin í að njóta velgengn-
innar í sumar. „Eins og er er ég að 
hvíla mig eftir frumsýninguna en það 
er nóg að gera. Ég er að endurskipu-
leggja húsið mitt, taka til í garðinum 
og huga að fjölskyldunni og heimil-
inu. Vorverkin eru hafin og börnin 
eru að klára prófin,“ segir Edda 
Heiðrún brosandi en hún veiktist af 
MDN-sjúkdómnum fyrir nokkrum 
árum. Hún vill lítið tala um sjúkdóm-
inn og segist hafa það gott, framtíðin 
sé björt. „Ég er í góðri líkamsþjálfun, 
líður vel og stefni á að vinna sem 
mest en í sumar ætla ég að ferðast 
um landið með fjölskyldunni og 
treysta fjölskylduböndin.“

Edda Heiðrún hefur leikið fjölmörg 
hlutverk á sviði og í kvikmyndum frá 
því hún útskrifaðist frá Leiklistar-
skóla Íslands 1983. Hún hlaut 
verðlaun sem besta leikkonan fyrir 
hlutverk sitt í Hægan Elektra og 
Kvetch og sem besta leikkonan í 
aukahlutverki fyrir leik sinn í 
Kryddlegum hjörtum. Auk þess var 
hún tilnefnd til Grímuverðlaunanna 
fyrir leikstjórn sína á Mýrarljósi og er 
borgarlistamaður Reykjavíkur árið 

2007. Veikindin hafa gert henni erfitt 
fyrir að leika en hún hefur verið að 
færa sig upp á skaftið í leikstjórn, sem 
henni þykir afar skemmtileg. Aðspurð 
segir hún leikstjórn alltaf hafa verið 
draum hjá sér þótt hún hafi einnig 

notið þess að leika á sviði og í 
kvikmyndum. „Ég held ég hafi hins 
vegar ekki verið tekin alvarlega sem 
leikstjóri fyrr en eftir ég veiktist. Þá 
ákvað ég að venda mínu kvæði í kross 
og fékk góð viðbrögð við því,“ segir 

hún og bætir við að leikstjórnin eigi 
vel við hana. „Þetta er flott starf ef vel 
gengur. Það er að mörgu að huga og 
gaman að setja saman flókin 
verkefni.“

indiana@frettabladid.is

EDDA HEIÐRÚN BACKMAN LÆTUR MDN-SJÚKDÓMINN EKKI STOPPA SIG 

Draumur að leikstýra

EKKI TEKIN ALVARLEGA FYRR EN HÚN VARÐ VEIK Edda Heiðrún Bachman sneri sér ekki að leikstjórn af alvöru fyrr en hún veiktist 
af MND-sjúkdómnum og segir að áður hafi hún ekki verið tekin alvarlega sem leikstjóri.



Vilt þú ráða þínum
námshraða

Nemendum við Framhaldsskólann á Laugum gefst kostur 
á að ljúka stúdentsprófi á tveimur til fjórum árum.  

Sveigjanlegt námsumhverfi og persónubundin námsáætlun 

Í Framhaldsskólanum á Laugum miða kennsluhættir að því að hver nemandi vinni sam-
kvæmt persónubundinni námsáætlun. Þannig gefst kostur á að hraða námi og ljúka 
stúdentsprófi á allt frá tveimur árum eða bæta við hefðbundinn námstíma. Þarfir, geta og 
vilji hvers og eins ráða för og námshraða.

Námsumhverfið er sveigjanlegra og gerð krafa um sjálfstæði í námi og öguð vinnubrögð. 
Veitt er markviss leiðsögn og aðstoð og vinnudagur nemandans er samfelldur. Það býður 
upp á að nemendur geti lokið námi til stúdentsprófs fyrr en ella, séu þeir tilbúnir að leggja 
á sig þá vinnu sem til þarf.

Þetta kerfi hentar vel metnaðarfullum nemendum sem vilja taka námið hraðar en gengur 
og gerist, og einnig þeim sem þurfa að aga vinnubrögð sín og ná betri tökum á náminu.

Kynntu þér málið á www.laugar.is

FRAMHALDSSKÓLINN Á LAUGUM

Laugar í Reykjadal
Á Laugum er mikil náttúrufegurð en 
einnig gott aðgengi að þjónustu. 
Þá er stutt í helstu þéttbýliskjarna.

Vegalengdir:
Akureyri 60 km
Húsavík 40 km

Framhaldsskólinn á Laugum er í senn ungur og gamall 
skóli. Skólinn tók fyrst til starfa árið 1925 sem héraðs-
skóli en hefur starfað sem framhaldsskóli síðan 1988.

Við skólann eru að jafnaði um 110 til 120 nemendur.
Fyrir vikið verður mikil samheldni meðal nemenda.

Lögð er áhersla á persónulega þjónustu og umhyggju 
gagnvart nemendum, en jafnframt eru gerðar til þeirra 
kröfur í námi og samskiptum. Þeir nemendur sem sækja 
heimavistarskóla búa að því alla ævi, bæði hvað varðar 
vini sem þeir eignast á námsárunum og hæfni til félags-
legra samskipta. Í heimavistarskóla læra menn ekki aðeins 
á bókina, dvölin þar er jafnframt góður skóli í mannlegum 
samkiptum.

Í skólanum er öflugt og fjölbreytt félagslíf.



sími 464-6300 | www.laugar.is

FRAMHALDSSKÓLINN Á LAUGUM

FRÉTTIR ÚR SKÓLALÍFINU

Nýtt námsfyrirkomulag 
gefur góða raun
Í vetur var farið af stað með nýtt 
námsfyrirkomulag þar sem nemendur 
hafa meiri stjórn á námi sínu. Var þetta 
gert sem tilraunaverkefni á fyrsta ári og 
kom það vel út að kerfið verður tekið 
upp á öllum námsárum í vetur. Með 
nýja fyrirkomulaginu geta nemendur 
hraðað námi sínu og þannig stytt 
námstímann um allt að tvö ár.

Vel heppnað vorboð á Laugum
Fjöldi gesta sótti skólann heim á opnum 
dögum sem haldnir voru fyrir 
skemmstu. Gestirnir fylgdust með 
störfum nemenda og starfsfólks, þáðu 
góðar veitingar og skoðuðu sig um á 
staðnum. Gestir voru bæði foreldrar og 
systkini nemenda og aðrir velunnarar 
skólans, sumir komnir um langan veg. 
Meðal gesta voru Valgerður Sverris-
dóttir utanríkisráðherra og Halldór 
Blöndal, fyrrverandi ráðherra og forseti 
Alþingis.

Ný stjórn nemendafélagsins
Kosið var í þrjú embætti stjórnar 
Nemendafélags Framhaldsskólans á 
Laugum í síðustu viku. Gunnar 
Sigfússon var kjörinn forseti, Einar 
Guðmundsson féhirðir og Kristín Lea 
Sigríðardóttir nótaríus. Kosið verður um 
tvo meðstjórnendur þegar skólastarf 
hefst aftur í haust og skal minnst annar 
þeirra koma úr röðum nýnema.

Aðstaða á skólasvæðinu Námsframboð og brautir

Heimavistir
Við skólann eru fjórar heimavistir. 
Þær heita Tröllasteinn, 
Dvergasteinn, Fjall og Gamli 
skóli. Hægt er að velja á milli 
eins og tveggja manna herbergja 
og einnig er hægt að velja á milli 
herbergja með eða án 
baðherbergis.

Í herbergjum er tenging við internet en aðgangur að netinu er 
nemendum að kostnaðarlausu. Þá er tengi fyrir sjónvarp og 
hægt að velja úr fjölda gervihnattarása.

Íþróttaaðstaða
Við skólann er frábær aðstaða til 
íþróttaiðkunar og líkamsræktar. 
Þar er stór íþróttasalur sem 
nemendur hafa frjáls afnot af, 
nemendur fá auk þess ókeypis 
aðgang að þrektækjasal og 
nýverið var reist glæsileg 25 metra útisundlaug sem 
nemendur geta sótt sér að kostnaðarlausu. 

Þá er góð aðstaða til útiíþrótta á Laugavelli sem var 
stórbættur vegna Unglingalandsmóts UMFÍ sem fór fram á 
Laugum í fyrra. Þá var lagt gerviefni á hlaupa- og 
atrennubrautir og er aðstaða til frjálsíþróttaiðkunar ein sú 
besta á landinu.

Aðstaða til náms
Nemendur hafa aðgang að vel búnu bókasafni sem er í 
aðalbyggingu skólans. Þar eru einnig tölvur til verkefnavinnu 
og heimildaleitar. Þá er góð aðstaða í herbergjum á heimavist 
þar sem hægt er að sökkva sér í lærdóminn.

Náttúrufræðibraut
Nám á náttúrufræðibraut er 140 einingar. Námið skiptist í 98 
eininga kjarna, kjörsvið sem er 30 einingar og 12 eininga val. 
Möguleiki er á mismunandi útfærslum á kjörsviði. Á stúdents-
braut er lögð áhersla á að búa nemendur undir háskólanám og 
annað framhaldsnám, bóklegt og verklegt. Lögð er áhersla á 
raungreinar og stærðfræði.

Félagsfræðibraut
Nám á félagsfræðibraut er 140 einingar og er skiptingin sú 
sama og á náttúrufræðibraut. Möguleiki er á mismunandi 
útfærslum á kjörsviði. Á stúdentsbraut er lögð áhersla á að búa 
nemendur undir háskólanám og annað framhaldsnám, bóklegt 
og verklegt. Lögð er áhersla á félags- og uppeldisgreinar.

Stúdentsbraut með starfsnámi í íþróttafræðum
Starfsnám í íþróttafræði og íþróttagreinum er 24-30 einingar 
og hefur það markmið að búa nemendur undir þjálfun barna og 
unglinga hjá félagasamtökum og skólum, jafnframt því sem 
það er heppilegur undirbúningur fyrir háskólanám í íþróttafræð-
um, jafnt hérlendis sem erlendis. Námið er tekið meðfram 
félagsfræði- eða náttúrufræðibraut til stúdentsprófs.

Almenn braut
Almenn braut er valkostur fyrir þá nemendur sem ekki hafa náð 
viðunandi árangri á grunnskólaprófi eða fullnægja ekki inntöku-
skilyrðum á aðrar brautir og vilja bæta árangur sinn. Námið á 
brautinni er einstaklingsmiðað og tekur tillit til getu nemenda. 

Umsóknarfrestur um skólavist og heimavist er til  
11. júní 2007. Frekari upplýsingar um námsframboð 
má sjá á vefsíðu skólans, www.laugar.is
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É g hef ekki komið heim í sex og hálft ár svo þetta er 
æðislegt auk þess sem ég hef fengið sól á hverjum degi,“ 

segir Anna Mjöll Ólafsdóttir söngkona sem er stödd hér á landi 
en Anna Mjöll hefur búið í Los Angeles síðustu 15 árin. „Ég 
ætlaði aldrei að vera svona lengi en svona þróaðist þetta. 
Tíminn flýgur áfram en Ísland verður samt alltaf heimili mitt,“ 
segir hún og bætir við að það sé yndislegt að hitta fjölskyldu og 
vini þótt hún hafi ekki tíma til að hitta alla enda dvelji hún 
bara í sex daga. 

Eiki Hauks flottur
Anna Mjöll starfar við tónlist í Los Angeles og hún segir 
samkeppnina þar ekki erfiðari en hér heima. „Það skiptir máli 
að komast inn í bransann og þá verðurðu að þekkja rétta 
fólkið. Annars er þessi heimur frekar lítill, það er alltaf sama 
fólkið sem er í þessu. Ég er bæði að syngja og semja tónlist sem 
er mjög skemmtilegt. Það er gott fyrir sálina að koma allri 
lífsreynslunni út svo maður verði ekki vitlaus,“ segir hún 
brosandi. Anna Mjöll keppti á sínum tíma í Eurovision fyrir 
íslensku þjóðina þar sem hún söng lagið Sjúbidú. Hún horfði á 
Eirík Hauksson á fimmtudaginn og leist vel á kappann. „Hann 
stóð sig mjög vel og ég veit hvað þetta er erfitt. Þetta reynir á 
allt sem maður hefur og aðeins meira en það,“ segir hún og 
bætir við að hún hafi einnig horft á keppnina í fyrra í Los 
Angeles. „Ég og vinur minn, Fred Broson, sem skrifar fyrir 
Billboard, héldum Eurovision-partí í fyrra, pöntuðum pitsur 
og horfðum með miklum áhuga. Þetta er alltaf jafn skemmti-
legt,“ segir Anna Mjöll sem er gift en barnlaus. 

Stefni ekki á heimsfrægð
„Ég á tvo hunda svo börnin mín segja voff voff,“ segir hún 
hlæjandi og bætir við að hundarnir komi með henni til Íslands 
þegar hún ákveði að setjast hér að. Hvenær það verði viti hún 
ekki. „Mér líður vel þarna úti en það er gott að koma til Íslands. 
Ísland er æðislegt land og við erum mjög heppin. Mér finnst 
samt allt rosalega dýrt hérna.“ Aðspurð hvort hún stefni að 
heimsfrægð segist Anna Mjöll vera farin að róast. „Ég er alltaf 
að reyna að slá persónuleg met og gera betur í dag en í gær,“ 
segir hún að lokum. 

indiana@frettabladid.is

Þ etta tókst ótrúlega vel,“ segir 
Margrét Kristín Sigurðardóttir, 

eða Fabúla, sem er komin heim úr 
tónleikaferðalagi frá Kanada. 
Fabúlu var boðið að spila á 
listahátíðinni Núna/Now sem 
haldin var af frumkvæði Atla 
Ásmundssonar, aðalræðismanni í 
Winnipeg. Auk Fabúlu og hljóm-
sveitar hennar stigu margir 
listamenn á svið, bæði Íslendingar, 
Vestur-Íslendingar og Kanada-
menn. „Þetta var skemmtilegt og 
vel heppnað,“ segir Fabúla og bætir 
við að það sé gott að spila fyrir nýja 
áhorfendur. „Það var yndislegt að fá 
að spila á mörgum tónleikum í röð 
og upplifa bandið verða sterkara og 

lifna meira og meira við. Ég hefði 
gjarnan viljað halda áfram en við 
erum að skipuleggja enn lengri túr 
næst. Hvort ferðinni verður næst 
heitið til Kanada eða Evrópu er enn 
óráðið.“ Fabúla og hljómsveit 
hennar dvöldu ytra í tvær vikur. 
Þau spiluðu á ýmiss konar tónleika-
stöðum en hápunkturinn var að 
hita upp fyrir kanadísku poppsveit-
ina The Weakerthans. „Þarna voru 
700 manns komnir til að hlýða á 
uppáhaldsssveitina sína og þessir 
áhorfendur tóku okkur afar vel og 
ég hef sjaldan upplifað eins góða 
tengingu við salinn. Þetta var fín 
vítamínsprauta fyrir framhaldið.“

indiana@frettabladid.is

Vel heppnað ferðalag

MEÐ BANDINU Fabúla ásamt Birki Rafni Gíslasyni, Jökli Jörgensen og Arnari Óðni 
Arnþórssyni.

Í HEIMSÓKN Anna Mjöll Ólafsdóttir söngkona hefur búið úti 
í Bandaríkjunum síðustu 15 árin. Hún er hér á landi í stuttri 
heimsókn. SIRKUSMYND/VILLI

ÍSLAND ER ALLTAF HEIMILI MITT

„Ég var að koma heim úr vinnuferð á 
Ítalíu og fer svo í brúðkaup til Kaup-
mannahafnar í byrjun júní. Það sem eftir 
er sumars ætla ég síðan að reyna að 
ferðast um Ísland þegar tími gefst og 
njóta þess að vera heima.“

Hera Ólafsdóttir, leikstjóri og 
framleiðandi

„Mér skilst að það eigi að taka upp 
Stelpu-þætti í júlí og ágúst auk þess sem 
ég mun leika í útvarpsleikriti. Svo vona 
ég að Gyðjan í vélinni verði sýnt í allt 

sumar. Ég hef ekki 
skipulagt neitt sumarfrí 

enda svo gaman að 
vinna á sumrin.“

Guðlaug Elísabet 
Ólafsdóttir

leikkona

„Ég var að koma frá Bandaríkjunum en 
ég var þar í námi. Næst er ferðinni heitið 
í þriggja vikna ferð til Ítalíu ásamt 
manninum mínum og 
tengdaforeldrum. Þar 
ætla ég á 
söngnámskeið og 
læra ítölsku. 
Annars eru engin 
önnur stórplön 
fyrir sumarið.“

Ardís Ólöf 
Víkings-
dóttir
söngkona

Hvað á að 
    gera í sumar?

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. SÓLVEIG BERGMANN SIGRAÐI SIGURÐ 
KÁRA KRISTJÁNSSON Í SÍÐUSTU VIKU OG MÆTIR HÉR RÚNARI FREY GÍSLASYNI.

Rétt svör:1.JacksonPollock.2.Einar Örn Benediktsson og Curver Thoroddsen. 3. Serbía. 4. Geri Halliwell.5.
Nýársnótt.6.Ryan Seacrest. 7. 24. 8. Chelsy Davy. 9. N á tali hjá Hemma Gunn. 10. 1970.

  Sólveig Bergmann
1. Veit ekki.
2. Hermigervill og Jóhann Jóhannsson.
3. Serbía.
4. Veit ekki.
5. Veit ekki.
6. Ryan Seacrest.
7. 16.
8. Veit ekki.
9. N á tali.

10. 1976.

  Rúnar Freyr Gíslason
1. Kjarval.
2. Ekki hugmynd.
3. Serbía.
4. Madonna.
5. Nýársnótt.
6. Ryan Seacrest.
7. 16.
8. Ég veit ekki.
9. N á tali hjá Hemma Gunn.
10. 1978.

Rúnar Freyr sigrar með fjórum stigum gegn þremur. Sólveig Bergmann skorar á 
ritstjóra Kompáss, Jóhannes Kr. Kristjánsson. Fylgist með í næstu viku.

1. Hvaða málari var 
oftast kallaður 
„slettumálarinn“?

2. Hverjir mynda 
hljómsveitina Ghostigi-
tal?

3. Hvaða þjóð sigraði í 
Eurovision?

4. Hvaða söngkona á dótturina Blue-
bell Madonnu?

5. Hvaða leikrit var sýnt 
við opnun Þjóðleikhússins 
árið 1950?

6. Hvað heitir kynnirinn í 
American Idol?

7. Hvað eru rifbeinin mörg?

8. Hvað heitir kærasta 
Harrys prins?

9. Hvað heitir útvarps-
þáttur Hemma Gunn á 
Bylgjunni?

10. Hvaða ár var Listahátíð 
í Reykjavík fyrst haldin?





TÓPAS TIL FÓLKSINS

 DRAUM ÞAR SEM ALLIR 
BORÐA TÓPAS Í SÁTT OG 

SAMLYNDI ÓHÁÐ ÞVÍ 
HVORT TÓPASINN ER 

FJÓLUBLÁR EÐA GRÆNN!

VIÐ EIGUM OKKUR DRAUM.



KEYPT
& SELT



ÞJÓNUSTA

HEILSA



SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR



– Vel lesið

Notaðu mest lesna* blað landsins 
til að dreifa kynningarefni til 

þinna viðskiptavina

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

*Gallup maí 2006

Vertu inní Fréttablaðinu 
með þitt kynningarefni

STARFSMANNAMIÐLUN

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

Er starfsmannaleiga ekki rétta 
lausnin fyrir þig? Hafðu samband. 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222
STARFSMANNAMIÐLUN

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

Er starfsmannaleiga ekki rétta 
lausnin fyrir þig? Hafðu samband. 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 581 2222

Múrari óskast 
 Mótás hf. óskar eftir starfsmanni til starfa sem er vanur múrverki.

Aðeins vanur maður kemur til greina.
Upplýsingar í síma: 696-4641.
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Cheerios er trefjaríkt
og sykurlítið og fer vel
í litla og stóra maga
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Í aðdraganda nýafstað-
inna alþingiskosninga 
fór af stað umræða 
sem mér þótti fremur 

skrítin. Ungt framsókn-
arfólk hafði aðrar kosn-
ingarnar í röð ákveðið 

að gera íslensku sauð-
kindina að tákni sínu. Höfðu ung-
liðarnir klætt gömul verslunar-
hús á Laugaveginum að utan með 
myndum af kindinni og útbúið 
ýmsan varning með henni einnig. 
Eitthvað fór þetta fyrir brjóstið 
á aðdáendum bolaverslunarinnar 
Ósóma við sömu götu, en verslun-
in hefur gert garðinn frægan með 
Ósóma-kindinni og fleiri frumleg-
um bolum. Töldu þeir að þarna 
væri framsókn hreinlega að stela 

kindinni sinni. Ég ákvað að skoða 
þessar tvær kindur og gat nú ekki 
séð margt líkt með þeim, nema 
kannski þá staðreynd að báðar eru 
þær jú kindur. Augu voru á sínum 
stað sem og horn, nef og munnur. 
Ekki fékk þetta því mikið á mig og 
ég bjóst raunar ekki við að velta 
þessu meira fyrir mér.

Í gærkvöldi var ég svo á rölti 
á Laugaveginum og sá þá hvar 
einhverjir voru búnir að spreyja 
utan á skrifstofu framsóknar og 
yfir kindina þeirra upp á enska 
tungu að það væri einungis ein 
sönn kind. Það vakti mig til um-
hugsunar. 

Getur verið að staðan sé orðin 
sú að stór hluti yngri kynslóð-
arinnar viti ekkert um landbún-

að. Getur verið að staðan sé sú 
að fyrir mörgum sé Ósóma-kind-
in hin eina sanna kind, og að aðrar 
kindur séu í raun bara eftirlíking 
af henni.

Bilið milli sveita landsins og 
höfuðborgarinnar verður sífellt 
meira og það hræðir mig hversu 
lítinn skilning margir borgarbúar 
hafa oft á lífinu úti á landi. Reyk-
víkingar eru svo uppteknir af því 
að vera stórborgarbúar og gleyma 
að slappa af og kynnast landinu 
sem við búum í. Nú er sumar-
ið komið og ég held að það væri 
þjóðráð að fólk notaði góða veðr-
ið til að ferðast og kynnast þessu 
landi sem við segjum svo stolt frá 
á erlendri grundu, en virðumst 
sjálf svo lítið vita um.



Kanadíska söngkonan Feist er án 
alls vafa ein mest sjarmerandi tón-
listarkona sem komið hefur fram 
síðustu ár. (Leslie) Feist hefur 
unnið með fjölmörgum frábærum 
listamönnum að undanförnu og má 
þar helst nefna Peaches, Kings of 
Convenience og síðast en ekki síst 
Broken Social Scene. The Remind-
er er hins vegar þriðja hljóðvers-
skífa Feist en síðasta breiðskífa 
hennar, Let it Die, var tekin upp í 
París og unnin í samstarfi við tón-
listarmanninn Gonsalez sem hefur 
lengi starfað náið með Feist. Let it 
Die var ekki nógu heilsteypt plata 
en mörg laganna báru vott um vel 
ígrundaðar lagasmíðar og sem 
dæmi er titillag plötunnar með 
átakanlegustu lögum sem ég hef 
heyrt á þessum áratug.

Lagasmíðar Feist halda áfram 
að taka skref fram á við á The 
Reminder og sýna og sanna hversu 
frábær listamaður Feist er. Ekki 
einvörðungu hefur hún yfir að 
ráða stórbrotinni rödd heldur er 
allur búningur laga hennar virð-
ingarverður. Blandað er saman 
djassi, blús, bossa nova og jafn-
vel sálartónlist frá 9. áratugnum 
og þrátt fyrir að hljóma kunnug-
lega er Feist nær algjörlega sér 
á báti. Hún hefur þróað með sér 
sinn eigin stíl sem er manni jafn 
kær og vöfflurnar hjá ömmu með 
heimagerðu rabarbarasultunni.

Platan fer um víðan völl, heldur 
manni alltaf við efnið og er í senn 
dramatísk, djörf, þægileg, falleg, 
margslungin, einföld og umfram 
allt aðlaðandi. Feist heldur hlust-
andanum þétt að sér allan tímann 

og gælir við hann. Tónlistarlegt 
samstarf Feist við Gonsalez virð-
ist innilegt og greinilegt að Gon-
salez skilur vel þarfir Feist sem 
nýtur einnig aðstoðar James Lid-
ell og Mocky en allir þessir tónlist-
armenn hafa áður unnið saman.

Með þessari plötu hefur Feist 
komið sér á stall með ekki ómerk-
ari söngkonum en Cat Power og 
jafnvel PJ Harvey. Platan jaðr-
ar jafnvel við að vera áþekk því 
besta sem Joni Mitchell sendi frá 
sér á sínum tíma. Vel gert, Feist.

Ómótstæðileg Feist

Gunnar Guðbjörnsson gerir 
reglulega þætti um íslensk-
ar þungarokkshljómsveitir 
og setur þá á heimasíðuna 
Youtube, einn í hverri viku. 
Changer reið á vaðið og á 
eftir henni kom hljómsveit-
in Severed Crotch. Næst á 
dagskrá eru síðan Moment-
um og I Adapt. 

„Þetta er efni sem ég hef verið 
að taka upp á tónleikum í nokk-
ur ár. Ég hef verið mikið í kring-
um þungarokkshljómsveitir og 
á helling af efni og ákvað að 
gera eitthvað í því,“ segir Gunn-
ar Guðbjörnsso um þungarokks-
þætti sína á Youtube. Hann bætir 
því við að þættirnir séu einhvers 
konar uppköst að sjónvarpsþátt-
um sem hann langi að gera.

„Þetta er búið að vera geggj-
að. Ég er búinn að fá brjáluð við-
brögð og það hrynur yfir mig „e-
mail“ frá fólki sem fílar þetta.“

Gunnar, sem vinnur á auglýs-
ingastofu, hefur nokkra reynslu 
af sjónvarpsþáttagerð því hann 
hefur bæðið starfað við þátt-
inn Sirkus Reykjavík og við 
sjónvarpsfréttir. Hann segir að 
þungarokkssenan hér á landi 
fari mjög stækkandi. „Það er 
aðallega metall sem er núna að 
koma upp en það var meira um 
„hardcore“. Núna er metallinn 
og dauðarokkið á þvílíkri ferð.“ 
Þætti Gunnars má finna á slóð-
inni youtube.com/sirgussi. 

Changer, sem var í fyrsta 
þætti Gunnars, er um þessar 
mundir að vinna að stórri plötu 
sem kemur út innan árs. Sveitin 
hitar síðan upp fyrir bandarísku 
þungarokkssveitina Cannibal 
Corpse á tónleikum á Nasa 30. 
júní. „Þetta er hljómsveit sem 
við höfum allir hlustað á í mörg 
ár og berum mikla virðingu 
fyrir. Það verður mikill heiður 
að fá að spila með þeim,“ segir 
Kristján Heiðarsson, stofnandi 
sveitarinnar.

Sýnir þungarokks-
þætti á Youtube

Framleiðandi: Reykjagarður hf.  Fosshálsi 1 110 Reykjavík  Sími 575 6440  www.holta.is

EINFALT OG GOTT – NÝTTU TÍMANN VEL

– gríptu einn í hádeginu
eða á leiðinni heim

Nýju heitu og girnilegu réttirnir frá Holta

Kjúklinga-lasagne
ásamt grænmeti
Létt og nýstárlegt. 

Tikka masala 
með hrísgrjónum og grænmeti
Tikka-kjúklingur hefur alls staðar 
slegið í gegn. 

Kjúklingabringa í sveppasósu 
með hrísgrjónum og grænmeti 
Sígildur, bragðgóður réttur. 

Grillaður kjúklingur
– heill eða hálfur
Stendur alltaf fyrir sínu, heitur 
eða kaldur, sem aðalréttur, nesti 
eða í salatið.

bringa í sveppasósu
með hrísgrjónum og grænmeti



Drift Cat L
36-46

10.990 kr.

Drift Cat L
36-46

10.990 kr.

Sauvage Wn‘s
36-42

11.990 kr.

Espera
36-42

8.990 kr.

El Rey Canvas
36-47

6.990 kr.

The Suede
36-47

8.990 kr.

El Rey Canvas
36-47

6.990 kr.

Future Cat Lo
36-42

11.990 kr.

Future Cat Lo
36-47

11.990 kr.

Future Cat Lo
36-42

11.990 kr.

Espera
36-42

8.990 kr.

Espera
36-42

8.990 kr.

Kl. 10.00
Sigurður Guðjónsson sýnir á vegum 
Listasafns Reykjavíkur í sýningar-
röðinni D3 í Hafnarhúsinu. List Sig-
urðar hefur mótast gegnum auga 
kvikmyndatökumannsins, ástríðu 
tónlistarmannsins og hnyttni sagna-
mannsins. Á sýningu hans er sýnd 
ný kvikmynd og þar hljómar einn-
ig hljóðinnsetning eftir listamanninn. 
Sýningin stendur til 17. júní.

Laugardagsstefna um CoBrA



FÖSTUDAGUR 18. MAI FRÁ 20:00

Salsa Celtica(UK)

Stórsveit Samúels 
Jóns Samúelssonar (IS)

Á NASA VIÐ AUSTURVÖLL

LAUGARDAGUR 19. MAI FRÁ 20:00

(YUG)

“Fjör fyrir brúðkaup
  og jarðarfarir”

FIMMTUDAGUR 17. MAI FRÁ 20:00

(MALI)

(IS)

Á NASA VIÐ AUSTURVÖLL Í LAUGARDALSHÖLL

FÖSTUDAGUR 18. MAI FRÁ 20:00

(UK)

(IS)

Á NASA VIÐ AUSTURVÖLL

MIÐASALA

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

Fyrir rúmu ári skipaði mennta-
málaráðherra nefnd til að kanna 
stöðu flugminjasafna á landinu. 
Nefndinni var falið að sinna eftir-
farandi verkefnum sérstaklega: 

Kanna hvaða heimildir eru til um 
íslenska flugsögu og hvaða skrán-
ing hefur farið fram á íslenskum 
flugminjum. Safna saman upp-
lýsingum um þær flugminjar s.s. 
flugvélar, flök flugvéla, flugvallar-
búnað, ljósmyndir, kvikmyndir og 
aðrar minjar sem nýtast myndu 
við stofnun safns af þessum toga. 
Hún skyldi kanna þau söfn sem nú 
þegar eru í rekstri: Flugminjasafn 
Íslands á Akureyri og Flugminja-
safnið á Hnjóti og koma með til-
lögur um hvernig megi samræma 
þennan rekstur, hvaða rekstrar-

form myndi henta slíku flug-
minjasafni og hvaða aðilar gætu 
komið að rekstrinum. Hvaða kost-
ir eru í staðsetningu, ekki síst með 
tilliti til þeirra safna sem þegar 
eru starfrækt. Nefndin hefur nú 
skilað áliti og er það að finna á vef 
ráðuneytisins. Nefndin telur mikil-
vægi flugminjasafns á Íslandi 
ljóst, sér í lagi þar sem flugsaga 
er stór þáttur í menningu lands-
ins, en upphaf flugsamgangna 
markaði tímamót hér á landi hvað 
varðar samskipti við aðrar þjóð-
ir. Nefndin leggur til að stofnað 
verði Flugminjasafn Íslands sem 
samnefnari sjálfstæðra flugs-
afna á Íslandi með sameiginlegri 
stofnskrá sem tryggi samstarf, 
yfirsýn og heildarstefnumótun. 

Flugsafnið á Akureyri er að mati 
nefndarinnar eina safnið sem upp-
fyllir sem stendur skilyrði sem 
aðildarsafn að Flugminjasafni Ís-
lands. Önnur söfn gætu síðar einn-
ig orðið aðilar, svo sem fyrirhuguð 
flugsöfn í Reykjavík og á Suður-
nesjum. Vekur athygli að safnið á 
Hnjóti er ekki talið með í tillögum 
nefndarinnar og hljóta það að vera 
vonbrigði Vestfirðingum en safn-
ið á Hnjóti hefur verið nokkurt 
aðdráttarafl ferðamönnum. Einn-
ig verði formlegt samstarf við 
önnur söfn, fyrirtæki og félög sem 
sinna flugsögunni með einum eða 
öðrum hætti. Fyrirmynd að þessu 
er stofnun samtaka sjóminjasafna 
á Íslandi. 

Mælt með stofnun Flugminjasafns Íslands
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Heimsókn óperustjóra sem halda 
samráðsfund hér á landi um fram-
tíðarhorfur listgreinarinnar er 
kærkomið innlegg í umræðu um 
tónlistarhús og óperuflutning. Í 
dag verða einnig kynntar þrjár 
nýjar íslenskar óperur sem eru í 
smíðum.

Árlegur samráðsfundur óp-
erustjóra í Íslensku óperunni við 
Ingólfstræti hefst í dag. Það eru 
óperustjórar og nánustu sam-
starfsmenn þeirra frá Norður-
löndunum og Eystrasaltsríkjunum 
sem koma saman og er yfirskrift-
in „nýsmíði óperuverka“.

Nýjar óperur setja mark sitt 
á starfsemi gamalla og nýrra 
óperuhúsa austan hafs og vest-
an. Munu óperustjórarnir bera 
saman bækur sínar og meðal ann-
ars fjalla um aukna nýsmíði ópera 
sem hefur átt sér stað í Evrópu á 
undanförnum árum.

Óperustjórarnir á þinginu koma 
frá Konunglegu dönsku óperunni, 
Norsku óperunni, Konunglegu óp-
erunni í Stokkhólmi, Gautarborg-
aróperunni, Óperunni í Malmö, Óp-
erunni í Umeå í Svíþjóð, Finnsku 
þjóðaróperunni, Lettnesku þjóðar-
óperunni og Eistnesku þjóðaróp-
erunni. Þeir munu ekki síður ræða 
þá uppsveiflu sem hefur verið í 
byggingu óperuhúsa í Evrópu á 
undanförnum árum og nokkrir 
þátttakendur á þinginu stjórna ný-
byggðum óperuhúsum. Til dæmis 
er Konunglega danska óperan í 
nýju húsnæði, nýtt húsnæði er í 

smíðum fyrir Norsku óperuna og 
er áætlað að það opni í apríl 2008. 
Ekki er langt síðan Finnska þjóð-
aróperan flutti í nýtt húsnæði 
sem og Gautaborgaróperan. Því 
er heimsókn óperustjóranna hing-
að kærkomin, beint inn í umræðu 
hér á landi um tónlistarhús með 
einhverja möguleika til óperu-
flutnings og ekki síður þá fram-
tíðarsýn að nýtt óperu- og söng-
leikjahús rísi í Kópavogi. Gunnar 
I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópa-
vogi, hefur skipað undirbúnings-
nefnd fyrir byggingu á húsnæði 
fyrir Íslensku óperuna í Kópavogi 
og er nýráðinn óperustjóri, Stef-
án Baldursson, fulltrúi Óperunn-
ar í nefndinni. Gunnar I. Birgis-
son, Ómar Stefánsson, og Guðríð-
ur Arnardóttir sitja í nefndinni 
fyrir hönd Kópavogsbæjar og Jón 
Helgi Guðmundsson fyrir hönd 
BYKO. Aðrir fjárfestar hafa ekki 
enn tilnefnt aðila í nefndina en 
áætlað er að fyrsti fundur verði í 
næstu viku.

Bjarni segir mikinn áhuga meðal 
tónskálda og annarra óperulista-
manna á að endurskoða óperu-
formið og færa það meira til nú-
tímans. „Það er víða mikil gróska 
í óperuritun og það hefur gerst á 
mjög skömmum tíma,“ segir hann 
og kveðst afar bjartsýnn á framtíð 
íslenskrar óperuritunar. „Við Ís-
lendingar erum nú vanalega ekki 
neinir eftirbátar þegar kemur að 
nýjum straumum,“ segir hann að 
lokum.

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is 550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





Ég hrjáðist eitt sinn af sjúkdómnum „ungur og vitlaus” (og geri líkleg-
ast enn) og þess vegna, er ég var spurður að því í vetur hvort ég fílaði 
ekki sveitina Rúnk, spurði ég kæruleysislega til baka: „Rúnk, var það 
ekki bara einhver B pönksveit?” Nei, sú var svo sannarlega ekki raun-
in og fyrir þrekvirki góðra manna komst ég loks yfir einu breiðskífu 
Rúnks (fyrir utan eina jólaplötu), Ghengi Dahls. Ég þori að fullyrða að 
plata þessi hefur breytt lífi mínu, þvílíkur gleðigjafi sem þessi plata er. 
Þrátt fyrir að ég hafi ekki átt hana í langan tíma er þetta samt að mínu 
mati með betri poppplötum sem komið hafa út á þessari öld á Íslandi.

Á bak við sveitina var líka einvala lið. Sett saman úr rústum Tóna-
flokksins og innihélt Hildi Guðnadóttur (í dag einn frambærilegasti 
sellóleikari landsins og gaf út plötuna Mount A í fyrra undir nafninu 
Lost in Hildurness. Er auk þess meðlimur í Stórsveit Nix Noltes og nú 
síðast múm), Benedikt Hermann Hermannsson (sem flestir þekkja sem 
einfaldlega Benni Hemmi Hemm), Björn Kristjánsson (tónlistarmaður-
inn Borkó en nokkur eftirvænting hefur ríkt yfir fyrstu sólóbreiðskífu 
kappans en hann er einnig meðlimur í Skakkamanage), Óli Björn Ólafs-
son (vann Músíktilraunir aðeins 14 ára gamall með sveitinni Yukatan, 
spilaði seinna með Unun, var í Kanada og hefur spilað með Emilíönu 
Torrini, múm, Slowblow og er meðlimur í Stórsveit Nix Noltes) og 
Svavar Pétur Eysteinsson (aðalmaðurinn á bak við Skakkamanage). 
Sannkallað stórskotalið í íslensku neðanjarðartónlistarlífi.

Ghengi Dahls fagnar brátt fimm ára afmæli sínu en Rúnk hefur 
aldrei formlega hætt þó að endurkoma sé víst ekki á döfinni. Platan 
hefur samt sem áður reynst mér mikill gleðigjafi undanfarið og blásið 
yl og lífi í mitt hjarta. Hvert sem ég fer, hvar sem ég er, hvort sem það 
er Suðurgatan, skíðagöngutækið í Laugum, lyftan í Landspítalanum eða 
rúmið í herberginu mínu, í sífellu syng ég, tralla og raula Rúnk. Aðal-
lega þó „Fjalla-Fenomenon / Gaf mér Fanta Lemon“ en einnig „Yamah-
aaaa... / Algeymiii... / Í blakkátiii... / Í sameigninniii“ og „Í Atlavík, í 
Atlavík! [með mikla áherslu á A-ið]“ Hvet því alla sem vilja koma sér 
í gott stuð, fá sólina til þess að rísa og almennt heyra upplífgandi og 
frábæra tóna að verða sér úti um þessa stórkostlegu plötu. Af hverju 
þurfti ég að vera að hlusta á Linkin Park fyrir fimm árum?

Rúnk gefur af sér
Goran Bregovic leikur 
ásamt Wedding & Funeral 
Band í Laugardalshöllinni 
annað kvöld. Tónleikarn-
ir eru samvinnuverkefni 
Vorblóts og Listahátíðar í 
Reykjavík. Trausti Júlíus-
son leit yfir fjölbreyttan 
feril Gorans sem spannar 
yfir 30 ár.

Þó að Goran Bregovic sé fyrst og 
fremst þekktur fyrir tónlistina sem 
hann hefur gert fyrir kvikmynd-
ir Emirs Kusturica (Le Temps des 
Gitanes, Underground og Arizona 
Dream...) þá á hann að baki mjög 
fjölbreyttan feril sem spannar yfir 
30 ár.

Hann hefur samið mikinn fjölda 
ólíkra verka fyrir kvikmyndir, 
leikhús og tónleikauppsetningar 
og hann hefur unnið með tónlistar-
mönnum á borð við Iggy Pop, Scott 
Walker og Ofru Haza. En hann 
var líka í fimmtán ár gítarleikari 
þekktustu rokksveitar Júgóslavíu, 
Bijelo Dugme.

Goran er fæddur í Sarajevo í Bosn-
íu (sem þá var hluti af Júgóslav-
íu) 22. mars 1950. Móðir hans var 
Serbi en faðir hans Króati. Eftir að 
þau skildu ólst hann upp hjá móður 
sinni í Sarajevo. Goran lærði heim-
speki og félagsfræði til að þóknast 
foreldrum sínum, en mestur tími 
fór í að spila rokktónlist. Hann byrj-
aði sem bassaleikari þegar hann 
var ekki nema 16 ára, en færði sig 
þegar fram liðu stundir yfir á gít-
arinn. Hann var m.a. í hljómsveit-
inni Kodeksi sem var undir mikl-
um áhrifum frá Led Zeppelin og 
Black Sabbath, en árið 1974 stofn-
aði hann Bijelo Dugme.

„Í kommúnistaríkinu gegndi rokk-
tónlist mikilvægu hlutverki. Hún 
var eina leiðin sem við höfðum 
til að tjá skoðanir okkar og lýsa 
yfir óánægju opinberlega án þess 
að vera kastað í fangelsi...“ segir 

Goran um rokkið í Júgóslavíu. 
Bijelo Dugme sem þýðir „hvítur 
hnappur” starfaði frá 1974-1989. 
Hún varð langvinsælasta rokksveit 
Júgóslavíu, gaf út þrettán plötur og 
hafði gríðarleg áhrif. Goran sagði 
skilið við rokkið árið 1989 og flutti 
í lítið hús við strönd Adríahafs-
ins. Þar samdi hann tónlistina fyrir 
þriðju kvikmynd Emirs Kusturica, 
Le temps des Gitanes. Hún sló í 
gegn og hann hélt áfram á þeirri 
braut. Þegar stríðið í Júgóslavíu 
braust út flutti Goran til Parísar. 

Goran kemur hingað til lands með 

Wedding & Funeral Band sem er 40 
manna sveit sem hann stofnaði til 
að flytja tónlistina sína á tónleik-
um. Í upphafi var þetta reyndar 
120 manna hópur hljóðfæraleikara 
og söngvara, en svo mikill fjöldi 
fældi flesta tónleikahaldara frá 
hugmyndinni þannig að nú skipa 
hana „aðeins“ 40 söngvarar og 
hljóðfæraleikarar. Sveitin spilar 
bæði efni af plötunni Tales & Songs 
From Weddings And Funerals sem 
kom út árið 2002 og lög af kvik-
myndaplötum Gorans. Hún hefur 
spilað víða undanfarin tíu ár, m.a. 
fyrir 500 þúsund manns á Piazza 
St. Giovanni torginu í Róm og fyrir 
150 þúsund manns á djasshátíðinni 
í Montréal í fyrra. 

Tónlist Gorans Bregovic hefur 
verið lýst sem þjóðlegri balkanskri 
tónlist með rokkáhrifum. Í henni 
má reyndar heyra áhrif mjög víða 
að. Sígaunalúðrablástur blandast 
búlgarskri fjölröddun, þjóðlegum 
áslætti, rafmagnsgítarleik, tangó 
og jafnvel reggí. Mögnuð blanda. 
Nú í vikunni kom út ný plata með 
Goran. Karmen (With A Happy 
End) sem hefur að geyma sam-
nefnt verk, einskonar sígaunaóp-
eru unna með hliðsjóna af Carmen 
eftir Bizet.

Fallegur fjársjóður Bigga

Bob Dylan tjáir sig um vinskap 
sinn við Bítlana og dálæti sitt á 
Sir Paul McCartney í nýjasta tölu-
blaði Rolling Stone. Hann segir 
að George Harrison hafi átt erfitt 
með að hafa sig í frammi með þá 
John Lennon og Sir Paul McCartn-
ey sér við hlið. „George varð fast-
ur sem Bítillinn sem þurfti að berj-
ast fyrir því að koma lögunum 
sín á plöturnar vegna Lennons og 
McCartneys. Hver hefði ekki lent 
í því sama og hann?,“ sagði Dylan. 
„Ef George hefði verið með sína 
eigin hljómsveit og hefði samið sín 
eigin lög á þessum tíma hefði hann 
verið álíka vinsæll og hver annar.“

Dylan hefur einnig mikið dálæti 
á Lennon og McCartney sem söng-
vurum. „Þeir voru frábærir söngv-
arar. Enn þann dag í dag er erfitt 
að finna betri söngvara en Lennon 

eða McCartney. Ég ber mikla virð-
ingu fyrir McCartney. Hann er ör-
ugglega sá eini sem ég lít upp til. 

Hann getur gert allt og hann gefst 
aldrei upp. Hann virðist ekkert 
hafa fyrir hlutunum.“

Lítur upp til McCartneys



Blúsarinn Elliði Tumason, eða ET 
Tumason eins og hann kallar sig, 
hefur skrifað undir plötusamning 
við þýska útgáfufyrirtækið 8MM 
Musik, sem hefur einnig Singa-
pore Sling á sínum snærum.

Smáskífan „ET Tumason Live 
at 8MM“ er væntanleg í búðir 19. 
júní og hefur hún að geyma átta 
lög, auk tveggja aukalaga, sem 
voru tekin upp á tónleikum á barn-
um 8MM, sem er í eigu sömu aðila 
og plötufyrirtækisins. Elliði komst 
í kynni við eigendur 8MM eftir 
að hafa stundað bar þeirra nokk-
uð mikið er hann bjó úti í Berlín á 
síðasta ári. „Ég lét þá hafa demó 
og svo buðu þeir mér að spila á 
barnum. Svo spilaði ég aftur hjá 
þeim og þá minntust þeir á að við 

gætum tekið eitthvað upp. Svo í 
byrjun janúar buðu þeir mér að 
koma í febrúar og taka upp tvenna 
tónleika,“ segir Elliði, sem verður 
23 ára í sumar. 

Elliði, sem býr núna í Kaup-
mannahöfn, hefur upptökur á 
sinni fyrstu sólóplötu á svipuðum 
tíma og smáskífan kemur út. „Ég 
er mjög ánægður. Ég hef voðalega 
lítið þurft að vinna fyrir þessu. 
Það hefur allt skriðið upp í hend-
urnar á mér,“ segir hann. Blús-
áhugi hans er ekki nýr af nálinni. 
„Ég hef heyrt blús alla ævi. Pabbi 
á slatta af blúsplötum og á seinni 
árum fór ég að gramsa í þessum 
plötum hans og einhvern veginn 
ákvað ég að þetta væri tónlistin 
mín.“

Plötusamningur við 8MM

Útsölumarkaður

Lokahelgi

- en
n meiri

 ver
ðlækkun

Skeifunni 17
Opið: 11:00-19:00

Laugardaga 11:00 -18:00
Sunnudagur 11:00-17:00



Fatahönnuðurinn Valentino 
Garavani er sjötíu og fimm 
ára í dag. Á árinu fagnar 
hann jafnframt 45 farsæl-
um árum í tískuheiminum. 
Þau tímamót verður haldið 
upp á með mikilli tísku-
sýningu í Róm í júlí, en 
hér fáum við smá forskot á 
sæluna.

Valentino er Ítali í húð og hár 
og varði æskuárunum í bænum 
Voghera. Sautján ára gamall hélt 
hann af stað til Parísar, þar sem 
hann starfaði hjá tískuhönnuðun-
um Jacques Fath, Balenciaga, Jean 
Dessès og Guy Laroche. Það var á 
meðan hann starfaði hjá Jean Dess-
ès sem Valentino uppgötvaði rauða 
litinn, sem er einkennismerki hans 
í dag. Uppgötvunin kom til á óperu 
í Barcelona, þar sem söngvarar 
klæddust eingöngu rauðu. „Á því 
augnabliki skildi ég að á eftir hvítu 
og svörtu er enginn litur fegurri. 
Rauður er svarti liturinn minn,“ 
hefur Valentino sagt um atvikið.
Afmæli Valentinos í tískubrans-
anum miðast við fyrstu sýningu 
hans í Flórens árið 1962. Hún hefði 
aldrei komið til ef ekki væri fyrir 
Giancarlo Giammetti, vin Valentin-
os, sem kom skikki á fjármálin hjá 
fyrirtæki hönnuðarins. Valentino 
ku hafa verið of hrifinn af lúxuslíf-
inu og eytt geypilegum fjármunum 
í bestu efnin, án þess að taka tillit 
til fjármálahliðarinnar. Sýningin í 
Flórens sló í gegn og Valentino 
kveðst hafa selt hvern einasta 
kjól af sýningarpallinum á 
innan við klukkutíma.
Eftir sýninguna í Flórens 
komst Valentino fljótlega 
á blað hjá þeim sem máli 
skiptu. Tveimur árum síðar 
eignaðist hann aðdáanda í 
Jacqueline Kennedy, sem 
keypti af honum sex svarta 
og hvíta kjóla til að klæðast á 
sorgarárinu eftir dauða eigin-
manns síns, Johns F. Kennedy. 
Þegar Jackie O gekk svo að eiga 

gríska viðskiptajöfurinn Aristotel-
es Onassis fékk Valentino að hanna 
brúðarkjólinn.
Forsetafrúin fyrrverandi er þó 
ekki eina stjarnan sem hefur tekið 
Valentino upp á arma sína. Liz Tayl-
or klæddist kjól frá honum þegar 
hún hitti Richard Burton fyrst, og 
Nancy Reagan og Díana prins-
essa voru ekki síður aðdáend-

ur hans. Kjólar frá Valentino, 
sem hann þykir einmitt sér-
staklega góður í að hanna, 
hafa prýtt stjörnur á borð við 
Sophiu Loren, Brooke Shields 
og Sharon Stone. Beyoncé 
Knowles er sérlegur að-
dáandi hönnuðarins í dag, 
eins og Scarlett Johansson 
og Keira Knightley.

Tískuheimurinn logar nú 
af orðrómi um að Valentino 
hyggist draga sig í hlé á 45 
ára afmælishátíðinni og selja 
tískuhúsið. Enn er óljóst hvað 
verður, en svo mikið er víst 
að hönnuðurinn ætti að geta 
verið sáttur við ævistarfið – 
ef hann velur að leggja nálina 
frá sér.

Hótelerfinginn París Hilton þarf 
ekki að afplána nema um helming 
45 daga fangelsisvistar. Að auki 
verður hún vistuð fjarri öðrum 
föngum meðan á vist hennar stend-
ur. París mun líklegast afplána í 23 
daga. Ástæða þessa er stefna fang-
elsisyfirvalda sem hvetja fanga til 
að haga sér vel. Afplánun París-
ar hefst 5. júní næstkomandi. Hún 
var sem kunnugt er dæmd fyrir að 
rjúfa skilorð sem hún fékk fyrir 
ölvunarakstur.

„Ég er mjög hrædd þessa dag-
ana en ég reyni að vera sterk,“ 
sagði París um fangelsisvistina 
fyrr í vikunni. „Ég hef einbeitt 
mér að líkamsrækt og umgeng-

ist fjölskyldu mína mikið. Mér 
líður ágætlega. Allur stuðningur-
inn sem ég hef fengið hefur líka 
hjálpað mér.“

Fangelsið sem París mun af-
plána dóm sinn í er alræmt í Los 
Angeles. Þar eru vændiskonur og 
fíklar vistaðir. Óttuðust aðstand-
endur Parísar að hún yrði beitt of-
beldi og ofríki ef hún yrði vistuð 
á meðal annarra fanga. Nýjustu 
fregnir eru því mjög uppörvandi 
fyrir París og fjölskyldu hennar.

Fangelsisvist Parísar stytt

Britney Spears neitaði að heim-
sækja móður sína, Lynne, þegar 
hún lá á spítala með lungnabólgu.
Britney, sem er 25 ára, var mjög 
ósátt þegar móðir hennar skamm-
aði hana og sagði henni að hætta 
að skemmta sér og eyða pening-
um í óhófi. Britney hringdi hvorki 
í móður sína á mæðradaginn né 
þegar hún átti afmæli. Áður fyrr 
töluðu þær saman í síma tíu sinn-
um á dag að sögn vina söngkon-
unnar.

Auk þess er Britney brjáluð út 
í móður sína fyrir að neyða sig í 
meðferð á dögunum. Hún er sömu-
leiðis ósátt við að Lynne hafi hald-
ið sambandi við tengdason sinn 
fyrrverandi, Kevin Federline, og 
líti eftir börnunum með honum.

Britney ósátt 
við mömmu

Haldið miðvikudaginn 30 maí kl 13-17
að Grettisgötu 89 ( BSRB)

Fundarstjóri: Inga Lóa Guðmundsdóttir

Frummælendur:
13:00 -13:10         Birna Ólafsdóttir 
13:10 -13:40         Svava Þorkeldsdóttir               LSH 
13:40 -14:10         Ólafur Grétar Kristjánsson  Menntamálaráðuneyti
14:10 -14:25         Þuríður Jóhannsdóttir sjúkraliðanemi   FB
14:25 -14:40         Steinunn Dagný Ingavarsddóttir sjúkraliðanemi   FS

14:40 -15:00         Kaffihlé 

15:00 -15:30         Gísli Ragnarsson        Skólameistari FÁ 
15:30 -16:00         Anna Bjök Aradóttir      Landlæknisembætti 
16:00- 17:00    Pallborðsumræður

Skráning fer fram á skrifstofu SLFÍ og á heimasíðu 
félagsins til 23 maí.  Aðangur er ókeypis

Fræðslunefnd Sjúkraliðafélags Íslands

„Ég var sybbinn og þreyttur,” 
segir Gísli Ásgeirsson, þýðandi og 
þulur. En á dögunum varð sá ein-
stæði atburður að þar sem 
Gísli sat við og lýsti
pókerþætti á Sýn
þá sofnaði hann.

„Þarna
voru

menn

að hugsa mjög djúpt. Ég heyrði þá 
suma hugsa. Mætti halda að þarna 
hafi Árni Johnsen verið við borð-
ið. Og þá þegir maður sjálfur til 
að auka á stemninguna. Ég dottaði 
og hrökk svo upp við skrölt í spila-
peningum á borðinu. Þá höfðu ráð-
ist úrslit og ég reyndi að kjafta 
mig út úr því.”

Að sögn Gísla hafði hann tekið 
mikla vinnuskorpu þegar þetta 
var í þeim tilgangi að búa í haginn 
fyrir sig og skapa sér sumarfrí. 

Hann hafði þá þýtt og lýst átta 
þáttum á tveimur dögum. Gísli 
ætlar ekki að segja í hvaða þætti 
þetta var og hafnar því alfarið að 
þetta sé til marks um það að pó-
kerinn sé bragðdaufur. Segir þetta 
alltaf jafn skemmtilegt. Hann 
mælir einkum og sér í lagi með 
þáttaröð sem nú er að hefjast og 
heitir World Series of Poker sem 
Gísli segir afbragð. „Í gær las ég 
inn á fjóra þætti og þeir voru svo 
fjörugir að það þurfti að áminna 
mig fyrir pólitískan halla. „Fram-
sóknarröðin“ svokölluð, sem er 
opin í báða enda, býður upp á svo 
mikla tvíræðni. 

Sofnaði í miðjum póker





Bandaríski leikarinn 
Michael Imperioli var gest-
ur hjá David Letterman á 
þriðjudaginn þar sem hann 
ræddi um síðustu þætti 
Sopranos og dvölina á Ís-
landi.

„Á nóttunni reynir þú að sofna við 
skrílslæti frá næturlífinu, slags-
mál geisa fyrir framan gluggann 
þinn og hróp óma um göturnar. 
Þegar þú vaknar um morguninn 
eru göturnar aftur orðnar hrein-
ar og fólkið er enn á ný orðið ótrú-
lega kurteist.“ Svona lýsti Imperi-
oli dvöl sinni í miðborg Reykjavík-
ur í þætti Lettermans á þriðjudag 
en bandaríski leikarinn var stadd-
ur hér á landi við tökur á 

myndinni Stóra planið 
í síðustu viku þar sem 
hann leikur glæpafor-
ingjann Alexander. 
Imperioli var tíðrætt 

um hversu vin-
gjarnleg ís-
lenska þjóðin 
væri en hún 
hefði ham-
skipti þegar 
helgin kæmi. 
Þá talaði hann 
einnig um lít-
inn mun á 
degi og nóttu 
og sagði Lett-
erman sjálf-
ur að hann 

hefði heyrt vel af Íslandi látið að 
undanförnu þannig að það væri 
komið á lista yfir lönd sem hann 
ætlaði að fara til. „Og eina vatn-
ið sem ég drekk af flösku er ein-
mitt frá Íslandi,“ sagði Letterman. 
Meðal annarra gesta í þættinum 
var bandaríski gamanleikarinn 
Don Rickles auk þess sem Letter-
man gerði grín að smygli Sylvest-
ers Stallone á vaxtarhormónum 
til Ástralíu en hann var nýverið 
dæmdur til þungrar sektar fyrir 
það.

Viðtalið við Imperioli snerist að 

mestu leyti um Sopranos-þættina 
en verið er að sýna síðustu þátta-
röðina um mafíósafjölskylduna 
frá New Jersey þar vestra. Þrátt 
fyrir að Imperioli hefði gjarn-
an viljað greina frá endi þáttanna 
gafst honum einfaldlega ekki 
tækifæri til þess. Nokkrir ítalsk-
ir tuddar réðust inn í upptökuver-
ið þegar leikarinn ætlaði að upp-
lýsa áhorfendur um mikilvæga 
hluti og eyðilögðu öll sönnunar-
gögn. Imperioli lýsti því yfir í við-
tali við Fréttablaðið á laugardag-
inn að hann væri ánægður með að 

endalok þáttarins nálguðust, ekki 
vegna þess að hann væri orðinn 
leiður á hlutverkinu heldur út af 
því að ekki væri verið að teygja 
lopann.

Tökur á Stóra planinu eru nú vel 
á veg komnar en myndin er byggð 
á bók Þorvaldar Þorsteinssonar, 
Við fótskör meistarans. Með aðal-
hlutverkin fara þeir Eggert Þor-
leifsson og Pétur Jóhann Sigfús-
son en í öðrum hlutverkum eru 
þau Ingvar E. Sigurðsson, Unnur 
Birna Vilhjálmsdóttir og Benedikt 
Erlingsson.

Fjölskylduskemmtun
í Grafarholtsútibúi við Vínlandsleið 
á morgun kl. 14–16

Hlökkum til að sjá þig!

• Hara úr X–factor

• Stígur og Snæfríður úr Stundinni okkar 

• Andlitsmálun og hoppkastali 
fyrir krakkana

• Sproti kíkir í heimsókn

• Skemmtileg getraun
– spennandi vinningar

• Pylsur fyrir alla
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Danski tónlistarmaðurinn og 
plötusnúðurinn Trentemøller spil-
ar á Gauknum annað kvöld. 

Plata hans The Last Resort sem 
kom út á síðasta ári vakti mikla at-
hygli og var valin ein af bestu plöt-
um ársins í ársuppgjöri  margra 
raftónlistartímarita.

Þetta er í annað skipti sem 
Trentemøller spilar hér á landi. 
Síðast þegar hann spilaði var hann 
með hljómsveit með sér en í þetta 
skipti tekur hann plötusafnið sitt 
með sér og spilar fyrir landann.

Møllerinn er að sögn fróðra 
manna ekki lakari plötusnúður en 
tónlistarmaður og kann að halda 
fólki í gírnum. 

Trentemøller verður ekki einn 
um hituna á laugardaginn. Þar 
snúa einnig skífum Jack Schidt, 
Gus Gus dj-ar, og erlendu snúð-
arnir Yvonne Coco, Kasper Bjorke 
og Barcode. Allt er þetta með ein-
dæmum hresst fólk og má búast 
við miklu stuði.

Miðasala á tónleikana fer fram á 
Midi.is og í verslunum Skífunnar.

Trentemøller 
á morgun
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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. 8 - 10.40

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

MIÐASALA Á

Tólf ára bandarísk stúlka hefur 
ásamt afa sínum og ömmu 
höfðað mál gegn menntamálaráði 
Chicago eftir að aðstoðarkennari 
sýndi myndina Brokeback Mount-
ain í skólastund. 

Í málshöfðuninni kemur fram 
að stúlkan, Jessica Turner, hafi 
borið sálfræðilegan skaða eftir að 
hafa horft á myndina er hún var 
í áttunda bekk Ashburn-skólans 
í fyrra. Farið er fram á rúmlega 
þrjátíu milljónir króna í skaða-
bætur.

Brokeback Mountain, sem vann 
þrenn Óskarsverðlaun, fjallar 
um tvo kúreka sem eiga í ástar-
sambandi. „Mér finnst mjög mikil-
vægt að börnin mín sjái ekki 
svona hluti,“ sagði afi stúlkunnar. 
„Kennarinn vissi að hann mátti 
ekki sýna myndina.“

Fyrir tveimur árum kvartaði 

afinn við skólayfirvöld yfir því 
að of mörg blótsyrði væru í náms-
bókunum. „Þetta var kornið sem 
fyllti mælinn. Ég varð að höfða 
mál eftir að hafa varað þau við 
vegna bókanna sem börnin voru 
látin lesa. Ég sagði þeim að þær 
væru ekki réttar fyrir okkar 
trúarbrögð.“

Höfðuðu mál 
vegna Brokeback

„Þetta er fyrsta einkasýningin 
mín,“ segir myndlistarmaður-
inn Björn Þór Björnsson, sem 
kallar sig Bobby Breiðholt. „Hún 
heitir allskyns/all sorts og er í 
Nakta apanum,“ segir Bobby um 
sýninguna.

Á sýningunni eru myndverk 
ýmiss konar sem Bobby hefur 
verið að vinna að á síðustu miss-
erum. Þar á meðal eru teikningar 
af ýmsu dóti svo sem hljóð-
snældum, klukkum og búsáhöld-
um, hlutum sem oftar en ekki eru 

taldir verðlaust skran en Bobby 
lítur á sem hin mestu djásn. 

„Ég er haldinn söfnunarþrá-
hyggju á háu stigi. Ég er reyndar 
ekki ennþá kominn á það stig 
að slökkviliðið finni mig kram-
inn undir hrúgu af rusli og göml-
um dagblöðum, en áhugi minn á 
hvers kyns litríku glingri þykir 
lítt heilbrigður,“ segir Bobby 
hress.

Sýningin verður opnuð á laugar-
daginn kl. 18 í versluninni Nakta 
apanum, Bankastræti 14.

Bobby Breiðholt 
opnar sýningu

Óskarsverðlaunaleikstjórinn
Steven Spielberg hefur lýst yfir 
áhyggjum sínum á ofbeldinu 
í Darfur-héraði í Súdan. Hann 
hefur sent bréf til Hu Jintao, 
forseta
Kína, þar 
sem hann 
hvetur
þjóðina til 
að setja 
þrýsting á 
Súdan um 
að hleypa 
friðar-
gæslulið-
um Sam-
einuðu
þjóðanna
inn í landið. 
„Ég bætist 
núna í hóp 
þeirra sem biðja Kínverja um 
að breyta stefnu sinni gagnvart 
Súdan,“ skrifaði Spielberg, sem 
starfar sem listrænn ráðgjafi 
Ólympíuleikanna í Peking sem 
verða haldnir á næsta ári. 

Talið er að um 200 þúsund 
manns hafi dáið í Darfur-hér-
aði og tvær milljónir til viðbót-
ar misst heimili sín síðan deil-
urnar hófust árið 2003.

Áhyggjur   
af ofbeldi 

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. 8 - 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.
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Þungarokksveitin Trassar hefur gefið út sína fyrstu plötu, 
Amen. Trassar var stofnuð fyrir tuttugu árum og telst því 
vera ein fyrsta þungarokksveit landsins.

Eftir fjórtán ára hlé tók sveitin upp þráðinn fyrir sex árum 
og er afraksturinn nú kominn út. „Þetta er hetjumetall,“ 
segir gítarleikarinn Björn Þór Jóhannsson og hlær. „Þetta er 
nokkuð fjölbreytt annars og við spilum það sem okkur finnst 
flott.“

Trassar tóku þrisvar þátt í Músíktilraunum Tónabæjar 
á árunum 1989 til 1991 og lenti í öðru sæti 1991 á eftir 
dauðarokksveitinni Infusoria, sem síðar breytti nafni sínu í 
Sororicide.

Tvö lög á nýju plötunni voru samin rétt eftir að Trassar 
hættu störfum fyrst og tvö til viðbótar eru gömul. Afgangur-
inn er splunkunýr og eru textarnir allir á íslensku. Eins 
og umslag plötunnar gefur til kynna fær Bandaríkjastjórn 
rækilega á baukinn á plötunni, enda Björn Þór og félagar í 
Trössum gamlir pönkarar. Þeim til halds og trausts á plöt-
unni voru trommari Ampop, Jón Geir Jóhannsson, og Ólafur 
Árni Bjarnason óperusöngvari. 

Amen frá Trössum komin út
Öll lög sem Paul McCartney hefur 
gefið út á sólóferli sínum og með 
hljómsveitinni Wings verða fáan-
leg í stafrænu formi á netinu á 
næstunni. Ekki hefur þó enn verið 
ákveðið hvort eða hvenær plötur 

Bítlanna verði fáanlegar í staf-
rænni útgáfu. 

Formaður útgáfufyrirtækis-
ins EMI, Tony Wadsworth, segir 
lög McCartneys vera einn mesta 
fjársjóðinn í sögu popptónlistar-
innar. „EMI er stolt af að kynna 
tónlist Pauls fyrir hinu stafræna 
markaðssvæði,“ sagði hann.

Á meðal platna McCartneys 
sem verða endurútgefnar í staf-
rænu formi verða fyrsta sólóplata 
hans, McCartney, Band on the 
Run með Wings og nýjasta sóló-
plata hans, Chaos and Creation in 
the Backyard. Næsta plata Bítils-
ins fyrrverandi, Memory Almost 
Full, kemur út 4. júní.

Stafrænn McCartney

15%
afsláttur

aðeins í 4 daga

18 - 21 maí

Sumartískan

TAX FREE

Kringlunni s.512 1766



Það væri bara bull að vera í fríi í allt sumar

 Indriði Sigurðsson þurfti 
að fara af velli á 21. mínútu í leik 
Lyn og Viking í norsku úrvals-
deildinni vegna meiðsla. Hann 
fór úr axlarlið eftir að hafa verið 
í baráttu við Hannes Þorstein Sig-
urðsson, leikmann Viking.

„Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
ég lendi í þessu en ég er með 
veika öxl sem á það til að detta úr 
lið, þótt hún fari stundum ekki al-
gjörlega úr liðnum,“ sagði Indriði 
við Fréttablaðið í gær. „Í gær var 
ég borinn út af og um leið og ég 
var kominn af vellinum datt öxlin 
aftur í liðinn. Ég vildi fara strax 
aftur inn á en þá var búið að skipta 
mér út af. Það var kannski eins 
gott því ef ég hefði haldið áfram 
hefði hún þess vegna dottið algjör-
lega úr liðnum.“

Indriði sagðist vera aumur í öxl-
inni eftir leikinn og verður vænt-
anlega hvíldur í bikarleik Lyn 
gegn neðrideildarliði um helgina. 
„Ég verð klár fyrir næsta leik í 
deildinni,“ sagði hann en Indriði 
hefur átt fast sæti í liði Lyn í stöðu 
miðvarðar.

Hann var að hafa gætur á Hann-
esi Þorsteini Sigurðssyni, félaga 
sínum úr landsliðinu, þegar atvik-
ið átti sér stað. „Ég var einmitt að 
ýta honum þegar þetta gerðist. 

Öxlin fer úr liði þegar við hopp-
um upp saman og þá snýst aðeins 
upp á höndina og hann ýtir öxlinni 
upp. Þá hoppaði hún úr liðnum og 
hangir bara,“ sagði Indriði. „Hann 
heldur reyndar að hann sé svo 
mikið naut að þetta hafi verið al-
farið honum að kenna en ég sagði 
honum að hann væri ekki svo 
sterkur,“ sagði Indriði og hló. 

Leiknum lauk með 4-2 sigri Vik-
ing en gengi Lyn hefur verið upp 
og ofan þegar sjö umferðum er 
lokið.

„Það virðist alltaf gerast að við 
förum í baklás þegar við lendum 
undir og eigum erfitt með að koma 
til baka. Ég fer þó út af í stöðunni 
1-1 en við fáum svo dæmt á okkur 
víti á lokamínútu hálfleiksins. Það 
er alltaf erfitt að fara inn í klefann 
með það á bakinu.“

Sem fyrr segir var þetta ekki í 
fyrsta sinn sem Indriði fer úr axl-
arliði. Hann er þó ekki það vanur í 
þessum efnum að hann geti sjálfur 
„barið“ hana í lið eins og í frægu 
atriði úr Lethal Weapon-myndun-
um. Indriði kannaðist við téð at-
riði.

„Það hef ég aldrei gert sem 
betur fer. Ég vil ekki upplifa neitt 
slíkt og læt frekar einhverja aðra 
sjá um það.“

Indriði Sigurðsson fór úr axlarliði í leik Lyn og Viking í norsku úrvalsdeildinni í fyrrakvöld og þurfti að yf-
irgefa völlinn eftir aðeins 21 mínútu. Hann var að berjast við félaga sinn í landsliðinu, Hannes Sigurðsson, 
þegar hann fór úr lið. Indriði hefur jafnað sig fljótt og verður væntanlega klár í slaginn fyrir næsta leik.

 Brasilíumaðurinn Ron-
aldinho viðurkennir að frammi-
staða hans á tímabilinu hafi 
ekki verið í samræmi við getu 
sína. Þrátt fyrir að vera marka-
hæsti leikmaður Barcelona með 
18 mörk á tímabilinu hefur hann 
verið gagnrýndur fyrir óstöðug-
leika og að vera ekki í nægilega 
góðu formi.

„Ég á miklu meira inni. Ég hef 
skorað mörg mörk en ég hef ekki 
verið jafn stöðugur og ég hef 
verið áður. Maður lærir margt 
þegar maður gengur í gegn-
um erfiða tíma. Leikmenn verða 
að sanna á hverjum degi að þeir 
verðskuldi að spila fyrir þennan 
klúbb,“ sagði Ronaldinho og blés 
sömuleiðis á þann orðróm að hann 
væri á leið frá Barcelona í sumar.

Ég á miklu 
meira inni

 Fréttablaðið greindi frá 
því að Atli Jóhannsson, leikmað-
ur KR, sló til andstæðings síns í 
leik KR og Keflavíkur á mánu-
dagskvöldið. Hann fékk einungis 
að líta gula spjaldið fyrir atvikið 
en aðstoðardómari leiksins viður-
kenndi í samtali við Fréttablað-
ið að hann hefði frekar átt að fá 
rauða spjaldið.

Þórir Hákonarson, fram-
kvæmdastjóri KSÍ, sagði í sam-
tali við blaðið í gær að dómur-
inn stæði óhaggaður. „Þetta ligg-
ur alveg ljóst fyrir. Dómarinn 
dæmir atvikið og er algilt að sá 
dómur standi,“ sagði Þórir.

Ekki hægt að 
breyta dómi

Norrköping, lið Stefáns 
Þórðarsonar og Garðars Gunn-
laugssonar, tyllti sér á topp 1. 
deildarinnar í Svíþjóð eftir 1-0 
útisigur á Öster, liði Helga Vals 
Daníelssonar. Stefán og Helgi 
léku allan leikinn.

Leikið var í þriðju umferð 
sænsku bikarkeppninnar í gær og 
Djurgården, lið Sigurðar Jónsson-
ar, tapaði fyrir Gefle. Íslendinga-
liðin Häcken, IFK Gautaborg og 
Helsingborg komust áfram.

Norrköping á 
toppinn

 Íslenska landsliðið tapaði 
í gær fyrir Englandi í æfingaleik 
sem fór fram á Roots Hall, heima-
velli Southend. Leiknum lauk með 
4-0 sigri Englendinga en tvö mörk 
voru skoruð í báðum hálfleikjum.

„Þetta var erfiður leikur en 
enska liðið setti okkur undir mikla 
pressu megnið af honum,“ sagði 
Sigurður Ragnar Eyjólfsson lands-
liðsþjálfari eftir leik. „Svo skora 
þær sitt annað mark á síðustu sek-
úndu fyrri hálfleiks og það slær 
okkur út af laginu.“

England er nú að undirbúa sig 
fyrir HM í Kína í september og 
stillti upp sínu sterkasta liði í gær. 
„Ég held að England muni gera 
frábæra hluti á HM. Þetta lið ber 
til dæmis af þeim fjórum sem 
við mættum á Algarve Cup fyrr í 
vetur.“

Ísland hefur leik í undankeppn-

inni fyrir EM 2009 gegn Grikkjum 
ytra í lok mánaðarins. „Þar verð-
ur vonandi annað uppi á teningn-
um því þar ætlum við okkur að 
sækja. En við mætum Frökkum 
síðar í sumar og nýtist þessi leikur 
vel fyrir hann enda Frakkar með 
álíka sterkt lið og England. Við 
sáum ýmis mistök í okkar varn-
arleik í kvöld sem við getum nú 
leiðrétt og þetta var virkilega góð 
reynsla fyrir stelpurnar okkar að 
mæta svo góðum andstæðingi nú,“ 
sagði Sigurður Ragnar.

Tvo öfluga leikmenn vantaði í 
íslenska liðið í gær, þær Ásthildi 
Helgadóttur fyrirliða og Dóru 
Stefánsdóttur en báðar leika þær 
með Malmö í sænsku úrvalsdeild-
linni. Ásthildur er meidd en Dóra 
ákvað frekar að berjast fyrir sæti 
sínu í Malmö og spila bikarleik 
með liðinu í vikunni.

Fjögurra marka tap





BOÐIÐ VERÐUR UPP Á GRILLAÐAR PYLSUR OG SVALA

Við skrifum undir tímamótasamning við FL Group og vonum að
sem flestir komi og fagni með okkur nýju upphafi hjá Fram!

FRAM–VÍKINGUR
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LANDSBANKADEILD KARLA LAUGARDALSVÖLLUR SUNNUDAGINN 20. MAÍ KL. 19.15

FRAMMARAR - FJÖLMENNUM Á VÖLLINN Á SUNNUDAGINN!

HARA SYSTUR HITA UPP FYRIR LEIKINN
MÆTING KL. 18.30

 Gennaro Gattuso getur 
ekki beðið eftir því að hefna sín 
á Liverpool á miðvikudaginn í 
næstu viku. AC Milan mætir þá 
Liverpool í úrslitaleik Meistara-
deildarinnar í Aþenu en enska 
félagið fór með sigur af hólmi í 
eftirminnilegum leik liðanna fyrir 
tveimur árum í Istanbul.

„Ég sef enn rólegur en ég neita 
því ekki að það er spenna í loft-
inu. Ég get ekki beðið eftir leikn-
um, við munum mæta brjálaðir 
til leiks,“ sagði Gattuso og bætti 
við að hann hefði enn ekki safnað 
kröftum og hugrekki til að horfa á 
leikinn í Istanbul aftur. „Ég neita 
að horfa á svona leik en Liver-

pool gerði betur en við á vellin-
um og átti sigurinn því skilinn. 
Dudek hefur verið í martröðum 
okkar í tvö ár,“ gantaðist Gattuso 
en markmaðurinn varði tvær víta-
spyrnur og átti hvað stærstan þátt 
í sigri Liverpool árið 2005.

Gattuso hrósaði einnig Steven 
Gerrard en fyrirliði Liverpool 
kallaði Ítalann kettling í ævisögu 
sinni sem kom út í fyrra. „Ég held 
að ég sé það ekki en ef svo væri  
yrði ég hryllilega ljótur með þetta 
skegg. Ég vil annars ekki tjá mig 
um ögranir. Gerrard er frábær 
leikmaður og sannur sigurvegari 
eins og hann hefur sýnt,“ sagði 
Gattuso.

Við mætum brjálaðir til leiks

Engar líkur eru á því 
að Sheffield United verði að ósk 
sinni um að fjölgað verði um eitt 
lið í ensku úrvalsdeildinni. Félag-
ið reynir nú allt til að koma höggi á 
West Ham.

Sheffield er mjög ósátt við að 
West Ham skuli aðeins hafa feng-
ið sekt fyrir farsann í kringum 
kaupin á Carlos Tevez og Javi-
er Mascherano en félagið vildi 
að stig yrðu tekin af Hömrunum. 
Sheffield vonast eftir því að ný 
rannsókn fari fram en verði stig 
tekin af West Ham, sem þykir 
mjög ólíklegt, myndi það senda 
Lundúnaliðið niður um deild en 
Sheffield héldi sæti sínu í úrvals-
deildinni.

Sheffield kom einnig með þá 
tillögu að 21 lið myndu spila í 
deildinni en það hefur ekki hlot-
ið góðan hljómgrunn. Lord 
Mawhinney, stjórnarformaður 
samtaka ensku deildakeppnanna, 
hafnaði þeirri hugmynd í gær.

Vill fjölga í úr-
valsdeildinni

 Vilhjálmur Halldórs-
son er byrjaður að æfa með sínu 
nýja liði Lemvig í Danmörku. 
„Mér líst vel á klúbbinn. Öll um-
gjörð er flott og þetta er í raun 
minni útgáfa af Skjern að mörgu 
leiti. Stærðargráðan er svipuð 
en Lemvig er ekki komið alveg 
jafnt langt,“ sagði Vilhjálmur við 
Fréttablaðið í gær.

Lemvig féll úr dönsku úrvals-
deildinni á nýafstöðnu tímabili en 
Vilhjálmur samdi við liðið áður 
en deildin var búin. „Já ég valdi 
því miður vitlausan hest en svona 
er þetta. Ég skrifaði undir þegar 
fimm umferðir voru eftir í deild-
inni og því miður féllu þeir og það 
verður ekki auðvelt að komast 
aftur upp. Fyrsta deildin er orðin 
mjög sterk.“ 

Hópurinn hjá Lemvig er ungur 
að árum en annar flokkur félags-
ins varð danskur meistari. Stefn-
an er því að byggja upp á ungum 
mönnum. „Ég uppgötvaði það að 
ég er 25 ára en samt með þeim 
elstu. Ég ætlaði ekki að trúa því,“ 
sagði Vilhjálmur í léttum dúr.

Byrjaður að æfa
með Lemvig



Gott úthald 
og góð næring fara saman

Hulda Björk Garðarsdóttir, óperusöngkona í Íslensku óperunni.

Vinnan mín er mjög krefjandi andlega og líkamlega. Ég hef þörf 

fyrir fjölbreytta hreyfingu og er ekkert vel við að festa mig í 

einhverju einu. Um þessar mundir er pilates þó mjög ofarlega á 

blaði hjá mér og jóga hentar líka söngfólki vel enda frábær leið til 

að endurnýja orkuna. Svo hef ég ansi gaman af að fara einn og

einn golfhring, þá gleymi ég stund og stað. Kellogg's Special K er 

hluti af þessu öllu, morgunmatur sem sér mér fyrir orku, prótíni, 

vítamínum og steinefnum. Ef mig svengir milli mála hika ég ekki 

við að fá mér skál eða stöng af Kellogg's Special K. Þá er ég góð 

í gegnum daginn.

Morgunmatur kemur brennslunni í gang og gefur þér orku til 

að byrja daginn. Kelloggs Special K er bragðgóður og hressandi 

morgunmatur og með honum færðu mörg lífsnauðsynleg 

vítamín og síðast en ekki síst járn. 
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 San Antonio Spurs er í bíl-
stjórasætinu í viðureign sinni 
gegn Phoenix Suns í undanúrslit-
um Vesturdeildarinnar eftir 88-85 
baráttusigur á útivelli í fyrrinótt. 
Spurs er 3-2 yfir í einvíginu og 
getur tryggt sér þátttökurétt í úr-
slitunum gegn Utah Jazz í kvöld.

Phoenix var yfir nánast allan 
leikinn í gær og komst meðal ann-
ars 16 stigum yfir í fyrri hálfleik, 
án tveggja lykilmanna, þeirra 
Amare Stoudemire og Boris Diaw, 
sem voru í leikbanni. „Þetta var 
einn versti hálfleikur sem ég hef 
séð hjá okkur síðan ég kom til San 
Antonio,“ sagði Tony Parker um 
fyrri hálfleikinn.

Baráttan og viljinn skiluðu San 
Antonio aftur á móti sigri eftir 
spennuþrunginn fjórða leikhluta 
þar sem Manu Ginobili skor-
aði meðal annars 15 af 26 stigum 
sínum. Bruce Bowen skoraði mik-
ilvæga þriggja stiga körfu þegar 
36 sekúndur lifðu leiks og kom San 
Antonio þar með í 84-81. Shawn 
Marion og Steve Nash fengu báðir 
tækifæri til að jafna metin á loka-
sekúndunum fyrir Phoenix en 
þriggja stiga skot þeirra geiguðu 
og San Antonio fagnaði sigri.

„Við eigum nóg eftir. Við spilum 
með hjartanu og núna er farið að 
hitna í kolunum í þessu einvígi,“ 
sagði Nash sem skoraði 19 stig í 

leiknum en Marion var stigahæst-
ur hjá Phoenix með 24 stig. Gino-
bili var stigahæstur hjá San Ant-
onio en Tim Duncan skoraði 21 
stig.

Þá vann New Jersey Nets 83-72 
sigur á Cleveland Cavaliers í und-
anúrslitum Austurdeildarinnar og 
minnkaði þar með muninn í ein-
víginu í 3-2. Jason Kidd skoraði 20 
stig fyrir Nets og LeBron James 
skoraði jafn mörg stig fyrir Cleve-
land.

Pressan er öll á Phoenix eftir tap á heimavelli

Clarence Seedorf, leik-
maður AC Milan, telur að hann 
sé á toppi ferilsins þessa stund-
ina, 31 árs gamall. Seedorf er 
lykilmaður í liði Milan sem mætir 
Liverpool í úrslitum Meistara-
deildarinnar í næstu viku.

„Sumir kalla mig rauðvín,“ 
sagði Seedorf sem eldist greini-
lega jafn vel og vín. „Það er mik-
ilvægt að bæta sig á hverju ári, 
ef ég gerði það ekki ætti ég ekki 
að vera að spila með þeim bestu,“ 
sagði Seedorf. Hann er eini mað-
urinn sem unnið hefur Meistara-
deildina með þremur liðum. Það 
gerði hann með Ajax, Real Madr-
id og AC Milan.

Eldist eins og 
gott rauðvín

 Fyrstu 40 þúsund miðarnir á 
leik Miami Dolphins og New York 
Giants sem fram fer á Wembley 
þann 28. október næstkomandi 
seldust upp á aðeins 90 mínútum.

Miðar verða seldir til stuðn-
ingsmanna liðanna í Bandaríkj-
unum eftir helgi en fastlega er 
búist við 10 þúsund áhorfendum 
frá Bandaríkjunum en Wembley 
rúmar 90 þúsund manns í sæti.

Slegist um 
miðana

 Íranski viðskiptajöfurinn 
Kia Joorabchian segir að ekkert 
óeðlilegt hafi átt sér stað þegar 
Carlos Tevez fór til West Ham. 
Hamrarnir voru sektaðir um 
fimm og hálfa milljón punda út af  
málinu um daginn og Sheff. Utd 
hefur ákveðið að kæra félagið þar 
sem mörk Tevez héldu West Ham 
í deildinni en Sheff. Utd féll.

„Þetta var svipað og þegar Alex 
Song fór til Charlton eða Tim 
Howard til Everton. Við gerðum 
allt rétt og enska úrvalsdeildin 
hefur ekki einu sinni kallað mig á 
sinn fund. Við notuðum góða lög-
fræðinga og sáum til þess að allt 
væri gert rétt. Við höfum gert 
sama hlutinn áður án vandræða,“ 
sagði Joorabchian en fyrirtæki í 
hans eigu á leikmanninn. 

Allt löglegt 
með Tevez
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Helgina 18. – 20. maí í nýju húsnæði

Ræsis að Krókhálsi 11
(austan Suðurlandsvegar)

                         Opið: föstudag kl. 18–22
laugardag kl. 10–18
sunnudag kl. 11–22

Aðgangseyrir aðeins 500 kr.
Frítt fyrir börn 12 ára og yngri í fylgd með fullorðnum.

MISSIÐ EKKI AF GLÆSILEGUSTU, VERÐMÆTUSTU OG KRAFTMESTU BÍLUM LANDSINS!

Örugg fyrstu skref
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Athafnakonan Steinunn Jónsdótt-
ir hyggst bjóða nánustu fjölskyldu 
og vinum til Skagafjarðar á einka-
opnun listasetursins á Hofsósi um 
hvítasunnuhelgina en starfsemi 
þess kemst bráðum á fullt skrið. 
Um er að ræða glæsilega aðstöðu 
fyrir listamenn sem vilja komast 
í tæri við ósnortna náttúru sveit-
arinnar og njóta kyrrðarinnnar. 
Listasetrið er gamall sveitabær 
sem Steinunn festi kaup á og ef 
marka má heimasíðu staðarins, 
baer.is, verða þar fimm fjöru-
tíu fermetra stúdíóíbúðir, hver 

með sínu baðherbergi, 
vinnustofu og svefn-
herbergi. Jafnframt 
verður þarna glæsileg-
ur sýningarsalur, fund-
arherbergi og matstofa 
þar sem listamenn geta 
komið og snætt saman.

Steinunn hefur lítið 
viljað tjá sig um þetta 
verkefni við 
fjölmiðla
og þegar 
Frétta-
blað-

ið hafði samband við Áskel 
Heiðar Ásgeirsson, hjá 
sveitarfélagi Skagafjarð-
ar, gat hann lítið sagt til um 
hvers konar starfsemi yrði 
þarna rekin. „Þetta er hins 
vegar mikil lyftistöng fyrir 

menningarlífið í sveitinni og við 
fögnum auðvitað öllu svona frum-
kvæði,“ sagði Áskell. 

Steinunn hefur því látið mikið 
til sín taka á Hofsósi og nærsveit-
um að undanförnu.  Ekki er langt 
síðan tilkynnt var að hún og Lilja 
Pálmadóttir, eiginkona Baltas-
ars Kormáks, hefðu gefið vilyrði 
fyrir því að gefa bænum glæsi-
lega sundlaug. Sú er nú á teikni-
borðinu og er þess skemmst að 
bíða að leitað verði tilboða í bygg-
ingu hennar.

Listasetur Steinunnar opnað um hvítasunnu

„Já, það má segja að Pálmi sé 
sannkallaður bræðrabani. Hann 
sló út Gísla og nú Pál Ásgeir Ás-
geirsson,“ segir Logi Berg-
mann Eiðsson Meistara-
stjóri.

Seinni undanúrslita-
leikurinn spilaðist illa hjá 
Páli Ásgeiri en læknir-
inn að norðan, Pálmi Ósk-
arsson, hafði vinninginn. 
Hann mætir því Magnúsi 

Þorláki Lúðvíkssyni í úrslitaleik 
24. maí. Báðir eiga þeir það sam-
eiginlegt að vera fræknir Gettu 

betur-kappar.
„Þó hvor af sinni kynslóð-

inni. Og gaman að því. Þótt 
Pálmi sé ekki gamall þá er 
hann næstum helmingi 
eldri en Magnús sem 
er núverandi Gettu 
betur-meistari og á 

því möguleika á að verða tvöfald-
ur spurningameistari,“ segir Logi 
Bergmann. Hann bendir jafn-
framt á að yngri bróðir Pálma 
lagði Magnús í Gettu betur fyrir 
ári þegar MA sigraði þá keppni.

Logi lofar magnaðri úr-
slitaviður- eign: Enda báðir 

drullugóðir límheilar eins 
og þar stendur. Annar 

þeirra gengur frá 
leik með fimm millj-
ónir í vasanum og 
Logi segir algert skil-
yrði að menn verji því 

fé í vitleysu. „Eina 
sem ég vona er 

að menn 
fari

ekki að hálfvitast til að borga 
skuldir með þessum peningum.“ 
Að sögn Loga hefur verið afráð-
ið að halda áfram með Meistar-
ann á dagskrá Stöðvar 2 enda hafi 
gengið mjög vel, þátturinn feng-
ið afbragðs viðtökur og því stefna 

menn ótrauðir á að mæta 
ferskir til leiks strax 

næsta vetur.

Pálmi læknir reynist bræðrabani mesti

„Ég segi aldrei klámbrandara. 
Það er algjörlega forboðinn 
andskoti.“

„Við vorum bara að athuga hvað-
an forfeður  ömmu minnar voru og 
hvar þeir höfðu búið,“ segir kvik-
myndaleikstjórinn Hrafn Gunn-
laugsson. Hrafn, ásamt fjölda 
ættingja sinna, lagði upp í mikla 
reisu um Þýskaland og Ítalíu þar 
sem þau þræddu smábæi í löndun-
um í leit að híbýlum forfeðra Ell-
enar Sveinsson, eiginkonu Þórð-
ar Sveinssonar, sem var yfirlækn-
ir á Kleppsspítala en Þórður og 
Ellen eru foreldrar Gunnlaugs 
heitins Þórðarsonar hæstaréttar-
lögmanns, föður Hrafns. Og hefur 
ættin yfirleitt kennt sig við geð-
sjúkrahúsið og kallað sig Klepp-
ara. „Ég hef reyndar ekki mikið 
vit á þessari ættfræði og fór eig-
inlega bara meira til að skemmta 
mér og sjá,“ bætir Hrafn við.

Hópurinn þvældist út um allt í 
rútu en elsti ferðalangurinn var 
Sverrir Þórðarson en hann er eitt 
eftirlifandi barna Þórðar og El-
lenar. Í hádeginu á Rás 1 í gær 
var ferðasagan síðan lesin í heild 

sinni og voru það barnabarnabörn 
þeirra Ellenar og Þórðar, þau  Nína 
Björk Jónsdóttir og leikarinn Ól-
afur Egill Ólafsson, sem stjórn-
aði. Nína Björk sagði sjálf að þetta 
hefði verið mikil upplifun og í 

raun hefðu þau gert sér grein fyrir 
því að mannkynssagan væri þeim 
mun nær en þau hefðu gert sér í 
hugarlund.  „Langamma var dönsk 
en var komin af frönskum húgen-
ottum sem flúðu ofsóknir í heima-
landi sínu,“ segir Nína. „Hluti af 
þeim settist að í Danmörku og þar 
varð til hálfgerð nýlenda þar sem 
töluð var franska langt fram eftir 
19. öldinni,“ bætir hún við.

En Danmörk var aðeins brot af 
mun stærri heild. „Langafi lang-
ömmu var ítalskur og við töldum 
um tíma að hann hefði verið her-
maður í her Napóleons sem herj-
aði á Evrópu. En eftir að hafa 
rannsakað málið á netinu kom-
umst við í raun um að hann var 
hluti af fjónska herliðinu,“ segir 
Nína og skellir upp úr enda hafði 
þá mesti glamúrinn farið af þeirri 
sögu. „En það sem við lærðum eig-
inlega mest af þessari ferð er að 
þessi ætt getur eiginlega farið í 
endalaus ferðalög enda nóg eftir 
að skoða,“ segir Nína. 

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is





Ein hressilegasta viðbótin við 
þingheim er klárlega fram-

sóknarmaðurinn og orðhákurinn 
Bjarni Harðarson. Daginn eftir 
kosningar mætti þessi „óforbetran-
legi fornaldardýrkandi“, eins og 
Bjarni lýsir sér, í myndver hjá Agli 
Helgasyni. Víma kosninganætur-
innar var varla runninn af þing-
manninum nýbakaða; hann talaði 
enn eins og óbreyttur kjaftaskur, lét 
vaða á súðum og gekk fram af vara-
formanni Sjálfstæðisflokksins, sem 
sá ástæðu til að biðja hann að gá 
að sér. Á mánudag dúkkaði Bjarni 
aftur upp í fjölmiðlum, öllu stillt-
ari en daginn áður, og ekki ólíklegt 
að þar til bærir menn innan Fram-
sóknar hafi góðfúslega beðið hann 
um að halda sig á mottunni. 

 tjáningarþörfin finnur sér ávallt 
glufur til að seytla um. Því hefur 
jafnvel verið haldið fram að listir séu 
jafnan dýpri og merkingarþrungnari 
í ríkjum þar sem tjáningarfrels-
inu eru skorður settar; þá fyrst 
reyni á sköpunargáfuna. Bjarni unir 
múlnum illa en virðist hafa fundið 
gagnrýni sinni á flokkssystkin sín 
og ríkisstjórnina farveg á bloggsíðu 
sinni, dulbúinni í meitluðu myndmáli 
eins og færsla frá því á þriðjudag 
sýnir. Gefum Bjarna orðið: „Toppur-
inn var svo á sunnudagskvöldinu að 
moka úr lífræna haugnum sem hefur 
núna beðið ósnertur í nokkur ár. 
Reyndar ekkert nýtt að hann fái að 
malla lengi hér á bæ en það er hreint 
með ólíkindum hvað verður úr öllu 
lífrænu sorpi heimilisins þegar hann 
fær að gerjast vel og lengi í safn-
tunnu í garðhorninu.“ 

 líkingamál minnist 
undirritaður ekki að hafa lesið lengi 
enda fangar það ríkisstjórnarsam-
starfið svo fullkomlega. En bíðið, 
það er meira: „Sæt er lykt úr sjálfs 
rassi segir í gömlum íslenskum 
málshætti,“ skrifar fornaldardýrk-
andinn. „En þetta vorkvöld öðlað-
ist þessi orðskviður nýja merkingu 
fyrir mér þegar mér var hugsað 
til þess að ef þetta hefði verið líf-
rænn eldhúshaugur frá einhverjum 
öðrum hefði ég jafnvel viljað hafa 
hanska en þar sem þetta voru okkar 
eigin matarafgangar gekk lyktin 
hreint ekkert fram af mér.“ 

 lestur þessa prósa stóð ég 
gapandi. Þetta er svo satt. Trúi ein-
hver ennþá klisjunni um dauða 
ljóðsins skal sá sami lesa bloggsíðu 
Bjarna og snúast hugur samstundis. 

 og Tungnamaðurinn hagyrti 
veit er hins vegar lítið gagn af daun-
illum úrgangi áður en hann breytist 
í frjósaman áburð. Fyrst þarf hann 
að brotna niður. Og það er ástæðu-
laust að halda skarnhaugnum að 
landsmönnum meðan níutíu prósent 
þeirra deila ekki rassi með Fram-
sóknarflokknum og nótum hans. 
Því gettu hvað, Bjarni: Okkur þykir 
lyktin ekkert sérstaklega sæt. 

Sæt er lykt...
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