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Frönskudeild Háskóla Íslands hefurtekið leiklistina í þjónustu sína viðkennslu. Ásta Ingibjartsdóttir eraðjunkt við deildina.
„Eitt stærsta skref sem stigið er í tungu-
málanámi er að byrja að þora að tala sjálf-
ur það mál sem verið er að ná tökum á. Þess
vegna ákváðum við að brydda upp á þeirri
nýjung í vetur að nota leiklistintungumálak

inn ekki hundrað prósent réttur er auðvelt 
að láta sökina falla á þá persónu sem nem-
andinn leikur.Ásta er menntuð í Frakklandi í frönsku-
kennslu fyrir útlendinga og hefur sérhæft
sig í notkun leiklistar í tungumálakennslu.
Hún er ekki í vafa um gildi þeirrar aðferð-
ar og segir leiklistina öflugt tæki til að yfir-
vinna ótta og liðka sig í því að b iá áhrifarík

Taka leiklistina 
í sína þjónustu

Afmælisveisla upp á 
tvö hundruð milljónir
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SKULDIR ÍSLENSKRA HEIMILA
VERÐA AÐ LÆKKA!

 Fiskveiðiheimildir á Vestfjörð-
um hafa nær tvöfaldast í tonnum talið síðan 
um aldamótin. Þá höfðu þær lækkað um rúman 
helming frá árinu 1991, þegar lög um kaup og 
sölu á kvóta gengu í gildi.

Samkvæmt upplýsingum um veiðiheimild-
ir, sem Landssamband íslenskra útvegsmanna 
(LÍÚ) hefur tekið saman, var Vestfirðingum 
heimilt að veiða um 54 þúsund þorskígildis-
tonn árið 1991. Það voru tæp 15,5 prósent af 
heildarafla fiskveiðiflotans. 

Árið 2001 hafði talan lækkað í rúm 22 þús-
und tonn og nam aðeins um átta prósentum af 
heildarafla.

Á núverandi fiskveiðiári er Vestfirðingum 
hins vegar heimilt að veiða tæpt 41 þúsund 
þorskígildistonn, sem er nær tvöföldun síðan 

fyrir sex árum. Eru það tæp tólf prósent af 
heildarafla sem heimilt er að veiða. 

Þorskígildistonn er það aflamagn eða veiði-
kvóti af tiltekinni tegund sem telst jafn-
verðmætt og eitt tonn af þorski. Björn Jóns-
son hjá kvótamiðlun LÍÚ segir kvótann hafa 
verið seldan grimmt frá Vestfjörðum í upp-
hafi, þegar lög um kvótasölu tóku gildi. „Síðan 
kveiktu menn á því að það þyrfti að hafa var-
anlegar veiðiheimildir, og hafa þeir verið að 
kaupa kvótann til baka undanfarin ár.“

Hann segir fyrirtæki í bæjarfélögum á borð 
við Flateyri og Bolungarvík hafa verið sérstak-
lega dugleg að bæta við sig veiðiheimildum. 
„Þeir sem ætla að vera áfram í þessari grein 
halda áfram að kaupa, en annars er erfitt að 
segja til um hvað gerist í þessum bransa.“

Agnar Ebenesersson, framkvæmdastjóri 
útgerðarinnar Bakkavíkur hf. í Bolungarvík, 
segist vissulega hafa tekið eftir því að fyr-
irtæki á svæðinu hafi verið að kaupa til sín 
kvóta. Þó sé hæpið að tala um að kvótinn sé 
aftur kominn vestur því hlutirnir geti breyst á 
skömmum tíma.

„Það er margt sem veldur þessari aukningu 
undanfarin ár. Menn koma inn á markaðinn og 
reyna að byggja sig upp, en svo gengur það 
kannski ekki og þeir koma sér út aftur. Þetta 
er sveiflukennt.“

Hann segist ekki hafa trú á því að veiðiheim-
ildirnar fari aftur upp í þau 55 þúsund þorsk-
ígildistonn sem þær voru í árið 1991. „Það er 
frekar að þær fari aftur til baka, kvótinn er 
orðinn svo rosalega dýr.“ 

Fiskveiðikvóti Vestfirðinga 
hefur nær tvöfaldast frá 2001
Veiðiheimildir sjávarútvegsfyrirtækja á Vestfjörðum hafa nær tvöfaldast frá 2001, þegar þær voru í mikilli 
lægð. Sveiflukennt fag segir útgerðarmaður og telur að kvótinn geti horfið hratt aftur frá svæðinu.

Simpsons-kvikmynd-
in verður talsett á íslensku. Það 
verður í fyrsta skipti sem gula 
fjölskyldan frá Springfield talar 
íslensku. Sam-
kvæmt heimild-
um Fréttablaðsins 
er Örn Árnason 
talinn líklegast-
ur til að hreppa 
hlutverk Hómers 
Simpson. Fjöldi 
leikara hefur 
mætt í hljóðpruf-
ur fyrir myndina. 
Þær eru hins vegar allar sendar út 
til Bandaríkjanna þar sem fram-
leiðendur myndarinnar þurfa að 
leggja blessun sína yfir þær.

Teiknimyndarinnar um þessa 
vinsælustu fjölskyldu heims er 
beðið með mikilli eftirvæntingu.
Ráðgert er að hún verði heims-
frumsýnd 25. júlí hér á landi.

Örn líklegastur 
sem Hómer

 Iceland-lágvöruverðskeðjan í Bretlandi, 
sem er að 80 prósentum í eigu íslenskra fjárfesta, 
hefur greitt út 39 milljarða króna í arð í kjölfar end-
urfjármögnunar félagsins. Þar af nemur hlutur Ís-
lendinga 31 milljarði króna sem svarar til sexfalds 
upphaflegs kaupverðs. 

Baugur Group, Fons eignarhaldsfélag og Mile-
stone eiga um 70 prósent hlutafjár í Iceland.

Þetta er hæsta arðgreiðsla frá erlendu félagi til 
íslenskra fjárfesta frá upphafi og jafnframt hæsta 
arðgreiðsla Íslandssögunnar. 

„Reksturinn hóf að ganga vel frá degi eitt og allt 
hefur hjálpast að. Eigendur og stjórnendur höfðu 
mjög skýra skoðun á því hvert skyldi stefna,“ segir 
Pálmi Haraldsson, stjórnarformaður Iceland.



Undanfarin sex ár hafa þúsundir 
vísindamanna unnið að alþjóðlegu verkefni við að 
skrá allar tegundir lífvera á jörðinni. Sá áfangi náð-
ist fyrir skemmstu að meira en milljón tegundir eru 
komnar í skrána, en talið er að heildartalan verði um 
það bil 1,75 milljónir.

Thomas M. Orrell, líffræðingur hjá Náttúru-
minjasafni Smithson-stofnunarinnar í Washington, 
segir að í skránni verði allar tegundir lífvera, sem 
vitað er um, allt frá jurtum og dýrum til sveppa og 
örvera.

„Það kemur mörgum á óvart, að þrátt fyrir vinnu 
líffræðinga í tvær aldir og mikinn áhuga um heim 
allan á líffræðilegum fjölbreytileika, þá er engin 
heildarskrá til yfir allar þekktar tegundir lífvera á 
jörðinni,“ segir Orrell.

Á skránni verða þó ekki steingerðar tegundir sem 
nú eru útdauðar. Margt veldur þó vísindamönnun-
um erfiðleikum við gerð skrárinnar. Til dæmis er 
oft erfitt að greina á milli líkra tegunda og eins hafa 
sömu tegundir gjarnan fjölmörg mismunandi nöfn 
eftir heimshlutum.

Fiðrildi og mölflugur eru núna fyrirferðarmesti 

flokkurinn í skránni, en alls eru þar tilgreindar 
253.680 mismunandi tegundir af fiðrildum og möl-
flugum.

Samtök atvinnulífsins kynntu í gær nið-
urstöður rannsóknar sem Námsmatsstofnun gerði 
fyrir samtökin um hugmyndir fimmtán ára ung-
menna um framtíðarstörf þeirra. Niðurstöðurnar 
byggja á svörum ungmenna frá árunum 2000, 2003 
og 2006 við spurningunni: „Hvers konar starf held-
urðu að þú vinnir við þegar þú ert orðin(n) 30 ára?“

Í ljós kemur að langflestir stefna á sérfræðistörf 
og þar eru stúlkurnar í meirihluta. Afar fáir ætla 
að starfa við ósérhæfð frumvinnslustörf og áhugi 
fyrir ýmsum raungreinum og tæknistörfum hefur 
minnkað eða staðið í stað.  

Hannes G. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins, hefur áhyggjur af minnkandi 
áhuga á raungreinum og segir að væntingar krakk-
anna séu úr takt við raunveruleikann. „Ef fáir stefna 
á tækni- og raungreinastörf sjáum við ekki fram á að 
hér verði til hátæknisamfélag með mörgum sprota-
fyrirtækjum,“ segir Hannes og bætir því við að ef 
til vill þurfi að auka samstarf skólakerfis og atvinnu-
lífs og bæta ímynd raungreinanna. „Val krakkanna er 

mjög einhæft sem bendir til þess að þau þekki ekki 
ýmis algeng og mikilvæg störf,“ segir Hannes.

Umsvifin í atvinnulífinu virðast ekki hafa mikil 
áhrif á val ungmennanna. Þannig hefur áhugi á störf-
um í bankageiranum ekki aukist í takt við þensluna 
í viðskiptalífinu og væntingar ungmennanna benda 
ekki til þess að þau sjái fyrir sér störf við stóriðju 
á borð við álver. Árið 2006 sagðist enginn ætla að 
vinna við verkamannastörf í byggingariðnaði eða 
sem vélafólk í verksmiðjum. Fáir ætla að verða vél-
stjórar eða iðnaðarmenn.

Ragnar F. Ólafsson hjá Námsmatsstofnun segir 
það ekki koma sér á óvart. „Mér finnast niðurstöð-
urnar vera í takt við þá áherslu sem hefur verið á há-
skólamenntun í þjóðfélaginu,“ segir Ragnar, sem er 
ánægður með niðurstöður rannsóknarinnar. 

„Ég held við getum verið mjög bjartsýn á fram-
tíðina. Stelpurnar koma sérstaklega vel út. Árið 
2000 ætluðu 22 prósent þeirra að starfa við þjón-
ustustörf en nú stefna þær á að vera sérfræðingar á 
borð við lækna og tannlækna,“ segir Ragnar.

Guðbjörg, voru þeir tvöfaldir í 
roðinu? 

Unglingar stefna 
ekki á störf í álveri
Samtök atvinnulífsins hafa áhyggjur af því að væntingar fimmtán ára ungmenna 
til framtíðarstarfa séu ekki í samræmi við þarfir atvinnulífsins. Í dag starfa 14 pró-
sent Íslendinga sem sérfræðingar en 58 prósent ungmennanna stefna á slík störf.

Val krakkanna er mjög einhæft sem bend-
ir til þess að þau þekki ekki ýmis algeng og 

mikilvæg störf

 Helgi Valur Helgason, 
hundaeftirlitsmaður í Reykjavík, 
segir að iðulega berist kvartanir 
vegna hunda í fjölbýlishúsum.

Í lögum um fjöleignarhús segir 
skýrt að samþykki allra eigenda 
þurfi til að halda hunda og ketti 
í húsinu. Þegar hús skiptist í að-
greinda hluta nægi þó samþykki 
þeirra eigenda sem hafa sameig-
inlegan inngang, stigagang eða 
annað sameiginlegt.

Þeir sem fyrir eru í fjöleign-
arhúsum geta varnað því að nýir 
eigendur komi með hunda í húsið. 
Eins hafi þeir neitunarvald ef íbúi 
í húsinu vilji einn daginn eignast 
hund.

Að sögn Helga geta nýir eigend-
ur íbúða í fjölbýlishúsum á hinn 
bóginn venjulega ekki krafist þess 

að hundar sem fyrir eru í húsinu 
víki þaðan. „Það þarf þá að koma 
upp einhver sérstök ástæða eins 
og ofnæmi,“ segir hann.

Helgi segir viðbrögð þeirra sem 
krafist sé að losi sig við dýrin á 
ýmsa lund. „Sumir einfaldlega 
selja og flytja annað. Þetta eru 
alltaf erfið og leiðinleg mál. Oft 
er hundahaldið aðeins einn part-
urinn af stærra máli milli fólks,“ 
segir hann.

Stundum þurfa hundaeftir-
litsmenn að grípa inn í og fjar-
lægja hunda. „Við reynum alltaf í 
lengstu lög að komast hjá því. Eig-
endum er alltaf gefinn kostur á að 
koma hundunum annað.“ 

Gjarnan bitbein í stærri deilu

Sjálfstæðisflokkurinn
er með mest fylgi í Reykjavíkur-
kjördæmi suður, eða rúmlega 41 
prósent, samkvæmt niðurstöðu 
fylgiskönnunar Gallups. Könnun-
in var gerð fyrir RÚV og Morgun-
blaðið.

Vinstri grænir mælast með 24 
prósenta fylgi í kjördæminu og 
Samfylkingin með einu prósentu-
stigi minna. Ef þetta yrði niður-
staðan í alþingiskosningunum 
myndu Sjálfstæðisflokkurinn og 
Vinstri grænir bæta við sig einum 
þingmanni í kjördæminu frá síð-
ustu kosningum en Samfylkingin 
tapa einum. Aðrir flokkar myndu 
ekki ná inn manni.

Sjálfstæðismenn 
með mest fylgi

Einar K. Guðfinnsson 
sjávarútvegsráðherra slapp 
ómeiddur eftir að hann velti bíla-
leigubíl í Öxnadal í hádeginu í 
gær. Einar 
var í gær-
morgun á rík-
isstjórnar-
fundi. Eftir 
fundinn flaug 
hann frá 
Reykjavík
til Akureyr-
ar þaðan sem 
hann ók áleið-
is til Skaga-
fjarðar til að 
sækja fund 
um þjóðlendumál á Löngumýri. 
Krapi og hálka var á veginum. 

Talið er að bílaleigubíllinn hafi 
að minnsta kosti farið eina heila 
veltu. Lögreglan á Akureyri flutti 
ráðherrann á þjóðlendufundinn 
í Skagafirði eftir aðhlynningu 
hjúkrunarfólks. Í gærkvöldi sat 
Einar síðan annan fund á Sauðár-
króki.

Velti bílnum en 
mætti á fund

Peter Brixtofte, fyrr-
verandi bæjarstjóri í Farum í 
Danmörku, var í gær dæmdur í 
tveggja ára fangelsi fyrir brot í 
embætti. Hann var sakaður um 
að hafa farið frjálslega með sjóði 
bæjarfélagsins og hlaut dóminn 
meðal annars fyrir skjalafals. 

Brixtofte var vinsæll bæjar-
stjóri í Farum frá 1985 til 2002 en 
sagði af sér þegar í ljós kom að 
bæjarsjóðirnir voru þurrausnir. 

Samtals þarf hann því að sitja 
fjögur ár í fangelsi því hann var 
í febrúar dæmdur í tveggja ára 
fangelsi fyrir að veita knatt-
spyrnufélagi bæjarins háar fjár-
hæðir án heimildar.

Fangelsisdómur 
fyrir fjáraustur

Faðir dóttur Önnu Nicole 
Smith er Larry Birkhead, fyrrver-
andi ástmaður fyrirsætunnar. Að 
sögn fréttastofunnar AP er þetta 

niðurstaða rann-
sóknar Dr. Mi-
chaels Baird sem 
bar saman erfða-
efni úr sýnum 
sem tekin voru 21. 
mars. Dóttir Önnu 
Nicole, Dannie-
lynn, er nú sjö 
mánaða gömul. 
Málaferlum Önnu 

Nicole við afkomendur fyrrver-
andi eiginmanns hennar var ólok-
ið. Hugsast getur að Dannielynn 
erfi mikil auðævi. Eftir sviplegt 
fráfall Önnu Nicole í febrúar hefur 
fjöldi manna lýst sig föður Dannie-
lynn, meðal annars lögmaður fyrir-
sætunnar. Talið er að þeir hafi haft 
augastað á því mikla fé sem kann 
að vera í vændum. Birkhead fagn-
aði tíðindunum í gær. 

Elskhuginn er 
faðir barnsins

Björn Bjarnason, dóms- 
og kirkjumálaráðherra, gengst 
undir aðgerð á brjóstholi á Land-
spítalanum í dag. Að sögn aðstoð-

armanns ráðherr-
ans, Þorsteins 
Davíðssonar, fann 
Björn fyrir mæði 
um páskana. Í 
ljós kom að annað 
lunga hans var 
fallið saman. Var 
ákveðið að Björn 
yrði skorinn upp. 

„Líðan Björn er ágæt eftir atvik-
um,“ sagði Þorsteinn í gærkvöld. 
Veikindi Björns nú eru framhald 
þeirra veikinda sem urðu til þess 
að hann lá rúmar tvær vikur á 
sjúkrahúsi í febrúar. -

Björn skorinn 
upp í dag
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MARKAÐURINN

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

Tveir hollenskir rík-
isborgarar, 27 ára karlmaður og 
nítján ára kona, voru handteknir af 
tollvörðum á Keflavíkurflugvelli 
síðastliðinn föstudag með tæplega 
1.100 grömm af kókaíni falin inn-
vortis og innan klæða. Efnin fund-
ust við hefðbundið tollaeftirlit þegar 
fólkið var að koma frá Amsterdam.

Stærstur hluti efnanna var fal-
inn í nærfatnaði og víðar í klæð-
um fólksins en maðurinn hafði auk 
þess gleypt rúmlega þrjú hundruð 
grömm sem komu í ljós við rönt-
genmyndatöku. Hann var færður 
á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja í 
kjölfarið þar sem honum gekk erf-
iðlega að skila kókaíninu út úr sér 
og var haldið þar undir stöðugri 
löggæslu. Á tímabili stóð til að 
skera manninn upp og sækja efnin 
enda um mikið magn að ræða sem 

gæti reynst honum lífshættulegt 
ef umbúðirnar færu að leka. Slíkt 
reyndist þó ekki nauðsynlegt þar 
sem þau skiluðu sér á endanum á 
páskadag.

Fólkið hefur verið úrskurðað í 
gæsluvarðhald til 27. apríl næst-
komandi. Ekki liggur fyrir á þess-
ari stundu hvort að fleiri tengist 
málinu en það er enn í rannsókn. 

Þetta er mesta magn fíkniefna 
sem lagt hefur verið hald á á Kefla-
víkurflugvelli það sem af er ári og 
í þriðja sinn frá áramótum sem ein-
staklingar eru teknir með fíkniefni 
innvortis. Í janúar var karlmaður 
á fimmtugsaldri handtekinn með 
hátt í áttatíu grömm af amfetam-
íni falin innvortis. Í kjölfarið gerði 
lögreglan húsleit á heimili hans og 
fannst þar töluvert af kannabis-
plöntum.

Þann þrettánda febrúar voru 
svo tvær íslenskar konur á fimm-
tugsaldri handteknar með tæp 700 
grömm af kókaíni falin innvortis 
þegar þær komu saman með flugi 
frá Amsterdam. 

Konurnar höfðu ekki áður komið 
við sögu lögreglu vegna mála af 
þessum toga. Karlmaður á þrí-
tugsaldri var í kjölfarið handtek-
inn í tengslum við málið. 

Kókaíninnflutningur til Íslands 
hefur stóraukist á undanförn-
um árum. Á síðasta ári lagði toll-
gæslan á Keflavíkurflugvelli hald 
á nánast jafnmikið magn af efn-
inu og hún hafði gert samanlagt á 
tuttugu árum þar á undan, eða um 
átta og hálft kíló. Það sem af er ári 
hefur hún tekið hátt í tvö kíló af 
kókaíni.

Hollendingar teknir 
með kíló af kókaíni
Tveir Hollendingar voru handteknir á föstudaginn langa með um 1.100 grömm 
af kókaíni falin innan klæða og innvortis. Annar hafði gleypt rúmlega 300 
grömm af efninu. Fólkið hefur verið úrskurðað í gæsluvarðhald til 27. apríl.

Stríðsglæpadómstóll í Serbíu 
felldi í gær dóm yfir fjórum borgaralegum 
hermönnum fyrir aðild þeirra að fjöldamorð-
unum í Srebrenica árið 1995. Þetta voru fyrstu 
réttarhöldin í Serbíu sem tengjast fjöldamorð-
unum þar sem 8.000 Bosníu-múslimar voru 
drepnir undir lokin á Bosníustríðinu.

Á myndbandsupptöku sjást mennirnir skjóta 
sex Bosníu-múslima til bana Tveir mannanna 
fengu tuttugu ára fangelsisdóm, einn þrettán 
ára fangelsisdóm en sá þriðji fimm ára dóm. 
Fimmti maðurinn var sýknaður.

Beðið hefur verið eftir þessum úrskurði, 
þar sem réttarhöldin þykja skera úr um það 
hvort serbneska dómskerfið sé hæft til að fást 
við stríðsglæpi Serba. Réttarhöld sem þessi 
voru ekki möguleg fyrr en Slobodan Milosevic, 
fyrrverandi forseta Serbíu, var steypt af stóli 

árið 2000. Hinir dæmdu voru allir meðlimir 
í vopnaðri sveit borgaralegra hermanna sem 
gekk undir nafninu Sporðdrekarnir. Einn fé-
laga í sveitinni tók upp á myndband aðfarir fé-
laga sinna, en virðist ekki hafa reiknað með að 
myndbandið yrði nokkurn tímann gert opin-
bert. Árið 2005 var myndbandið hins vegar 
sýnt í réttarhöldum yfir Milosevic hjá stríðs-
glæpadómstól í Haag. Hinir dæmdu sjást þar 
flytja Bosníu-múslimana, sem voru bundnir á 
höndum og fótum, af flutningabíl og yfir á hæð 
þar sem vélbyssuskothríð var látin dynja á 
þeim.

Þrettán ungmenni í 
Brasilíu, sem öll hafa verið með 
sykursýki af gerð 1, þurfa ekki 
lengur að sprauta sig með insúl-
íni og hafa ekki þörf fyrir nein 
önnur lyf. Sum hafa verið lyfja-
laus í þrjú ár.

Þau hafa tekið þátt í umdeildri 
læknisfræðitilraun sem þykir tölu-
vert áhættusöm en virðist þó lofa 
góðu. Tilraunin felst í því að stofn-
frumur eru unnar úr blóði sjúkl-
inganna, síðan er ónæmiskerfi 
þeirra gert nánast óvirkt og að því 
búnu er stofnfrumunum sprautað 
aftur í líkamann.

Frá þessari tilraun er skýrt í 
Journal of the American Medical 
Association, tímariti bandarísku 
læknasamtakanna.

Tókst að vinna 
bug á sykursýki

 Mikil hlutabréfavið-
skipti urðu í Kauphöll Íslands í 
gær eða fyrir alls 90,5 milljarða 
krón. Þetta er annar veltumesti 
viðskiptadagur ársins í hlutabréf-
um og sá sjötti veltumesti frá 
upphafi.

Langstærstur hluti var vegna 
viðskipta í Glitni upp á alls 84,2 
milljarða króna en fyrir páska 
seldi Milestone meirihluta hluta-
bréfa sinna og Einar Sveinsson, 
stjórnarformaður Glitnis, allan 
eignarhlut sinn.

Kaupþing keypti bréfin og 
miðlar þeim áfram til ýmissa 
fjárfesta.

Næstmesta 
velta ársins

Elgir og hreindýr í 
dýragarði í Stokkhólmi hafa fengið 
það verkefni að smakka mismun-
andi tegundir af salti. Sú tegund, 
sem verst fellur að bragðskyni 

dýranna, verð-
ur notuð til þess 
að bera á vegi 
landsins á vet-
urna til þess að 
draga úr hálku.

Ástæðan er 
sú að vegamála-
stjórnin í Sví-
þjóð hyggst taka 
í notkun nýja 
tegund af salti, 

sem þykir sætari á bragðið en sú 
sem til þessa hefur verið notuð. 
Áður en skipt verður um tegund 
þarf hins vegar að ganga úr skugga 
um að nýja tegundin dragi ekki að 
sér villt dýr, sem gætu þá skapað 
hættu í umferðinni þar sem þau 
gæða sér á saltinu á þjóðvegunum.

Hreindýr sett í 
saltsmökkun



GEFÐU DRAUMAUPPTÖKUTÆKI
Í FERMINGARGJÖF

* Tilboðið gildir fyrir alla sem eru fæddir 1993 og gildir allt að fimm sinnum fyrir hvern einstakling.

Í FRAMTÍÐINNI VERÐUR HÆGT AÐ GERA MIKLU MEIRA VIÐ PENINGINN

Framtíðarreikningur er fermingargjöf sem verður verðmætari með hverju ári. Reikningurinn
ber alltaf bestu vexti sparireikninga bankans og þar að auki bætum við 2.000 kr. við hverja gjöf
upp á 5.000 kr. eða meira.* Framtíðarreikningurinn fæst í næsta útibúi Glitnis og á glitnir.is



 „Við höfum alla burði til að halda áfram 
með íslenska efnahagsundrið,“ sagði Jón Sigurðsson, 
formaður Framsóknarflokksins, við kynningu stefnu-
skrár hans í gær og marglýsti  andúð sinni á því sem 
hann kallaði „start/stopp eða stopp/stopp eða hand-
bremsustopp í atvinnumálum.“ Yfirskrift stefnu-
skrárinnar er enda „Árangur áfram – ekkert stopp.“

Stefnuskráin nær til sautján málaflokka og að sögn 
Jóns kostar framkvæmd hennar, í áföngum á fjórum 
árum, á annan tug milljarða króna. 

Af einstökum liðum er hækkun skattleysismarka 
kostnaðarsömust en útreikningar framsóknarmanna 
sýna að hækkun þeirra í hundrað þúsund krónur kosti 
10,4 milljarða króna. 

Heilbrigðisráðherra, Siv Friðleifsdóttir, upplýsti að 
kostnaður við breytingu fjölbýla á dvalar- og hjúkr-
unarheimilum í einbýli kostaði á bilinu tvo til þrjá 
milljarða og að lækkun virðisaukaskatts á lyfjum 
kostaði á milli fjögur og sex hundruð milljónir. Ekki 
fékkst uppgefið hve mikið lækkun skatts á barnavör-
um kostar. Siv sagði einnig að hækkun frítekjumarks 
atvinnutekna lífeyrisþega í 600 þúsund á ári kostaði 
á þriðja hundrað milljónir og 300 þúsund króna frí-
tekjumark á greiðslur úr lífeyrissjóðum kostaði 3,4 
milljarða.

Framsóknarmenn vilja afnema stimpilgjöld enda 
„hamlandi og úrelt,“ að sögn Guðna Ágústssonar 
varaformanns. Árið 2005 námu tekjur ríkissjóðs af 
stimpilgjöldum níu milljörðum króna. 

Annars sagði Guðni landbúnaðinn í gríðarlegri 
sókn, ekki síst hrossabúskap. „Það má segja að ís-
lenski hesturinn sé stóriðja sveitanna,“ sagði land-
búnaðarráðherra og kvað byggðirnar almennt rísa til 
mikillar sóknar þó á því væru undantekningar.

Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra sagði 
samfélagið þurfa stórsókn á sviði menntunar, ný-
sköpunar og sprotastarfsemi og að slík sókn þyrfti að 
ná til alls landsins. 

Framsóknarmenn segjast vilja tryggja afkomu-
öryggi í öllum byggðum og sagði Jón Sigurðsson að-
spurður það merkja að þjóðin ætti öll að vera sam-
ferða; einstaka byggðir ættu ekki að verða útund-
an. Þó þyrftu menn sums staðar að leita sér vinnu í 
næsta byggðalag.

Aðild að Evrópusambandinu er ekki á stefnuskrá 
Framsóknar og sagði utanríkisráðherra að lækka 
þyrfti vexti og verðbólgu áður en afstaða væri tekin 
til hvort aðild þjónaði hagsmunum Íslendinga.

Skattleysismörkin 
verði 100.000 krónur
Framsóknarmenn vilja hækka skattleysismörk, afnema stimpilgjöld og gera leik-
skólana gjaldfrjálsa. Miða á lán Íbúðalánasjóðs við markaðsverð og lækka skatt 
á lyfjum. Formaður flokksins segir stefnumálin kosta á annan tug milljarða.

Fékkst þú páskaegg?

Líður þér betur í millilanda-
flugi eftir að öryggisreglur voru 
hertar?

Líklegt er talið að fíkniefnasmyglarar 
hafi klippt göt á girðinguna umhverfis fangelsið 
Litla-Hraun en fangaverðir tóku eftir þeim á föstu-
daginn langa. Að sögn lögreglunnar á Selfossi, sem 
rannsakar málið, hafði verið klippt bæði á ytri og 
innri girðingar frá jörðu og hálfan metra upp. Telur 
lögreglan að það sé nógu stórt gat fyrir fullvaxinn 
mann.

Lögreglan telur ekki að um flóttatilraun hafi 
verið að ræða en grunar að göt hafi verið klippt á 
girðingarnar utan frá í því skyni að koma fíkniefn-
um inn í fangelsið. Sú smyglaðferð er nýstárleg 
að sögn Selfosslögreglu og er ekki vitað til þess að 
henni hafi verið beitt áður í fangelsinu.

Svæðið þar sem götin voru klippt er vaktað með 
eftirlitsmyndavélum og var verið að fara yfir 
myndbönd úr þeim í gær. Lögreglan sagðist hafa 
fengið ákveðnar vísbendingar um hvað hefði átt 

sér stað en varðist frétta að öðru leyti. Málið er 
enn í rannsókn.

Tvær konur voru fluttar með 
sjúkrabifreið á Sjúkrahús Akra-
ness í gærkvöld eftir að fólksbif-
reið sem þær voru í rakst á jeppa-
bifreið á Vesturlandsvegi við 
Beitistaði í Leirár- og Melasveit. 
Að sögn lögreglunnar í Borgar-
nesi þurfti að klippa ökumann 
fólksbílsins, konu á þrítugsaldri, 
úr flakinu en auk hennar slasaðist 
kona á sjötugsaldri.

Áreksturinn varð þegar önnur 
bifreiðin reyndi framúrakstur en 
við það rákust bifreiðarnar saman 
og fóru út af veginum. Að sögn 
lögreglu voru þær þó ekki á mikl-
um hraða og því fór betur en á 
horfðist.

Tvær konur flutt-
ar á sjúkrahús



Í tilefni af 70 ára afmæli okkar bjóðum við 70% afslátt af öllum almennum fargjöldum fyrir börn á 
aldrinum 2 til og með 11 ára. Tilboðið gildir til allra áfangastaða Icelandair í Evrópu og Bandaríkjunum.
Sölutímabil er frá og með miðvikudeginum 11. apríl til og með sunnudagsins 15. apríl. 

+ Nánari upplýsingar og bókanir á www.icelandair.is og í Fjarsölu í síma 50 50 100. 

Vildarpunktar

Ferðaávísun gildir

Ferðatímabil er frá og með 11. apríl til og með 30. september og miðast við að barn ferðist í fylgd með fullorðnum. 
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Spennandi kostir í framhaldsnámi
Gott nám og rétt val þess er farsæl leið til lífsgæða og aukinna möguleika í starfi. 
Við félagsvísindadeild Háskóla Íslands bjóðast margir spennandi kostir í námi hjá 
hæfum og reyndum kennurum.

Góðar aðstæður til náms • Fjölbreytni og sveigjanleiki • Starfstengt rannsóknarnám
Nám með starfi • Nám stutt rannsóknum kennara

Félagsvísindadeild Háskóla Íslands
Odda v/Sturlugötu, 101 Reykjavík
Sími 525-4502, felvisd@hi.is

FÉLAGSVÍSINDI – Í ÞÁGU FRAMFARA

FÉLAGSVÍSINDADEILD

Doktorsnám í öllum greinum. Allar upplýsingar á www.felags.hi.is
Umsóknarfrestur um meistara- og doktorsnám er til 16. apríl

• MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði 
• Cand. psych.-nám í sálfræði
• MA-nám og diplómanám í uppeldis-

og menntunarfræði
• MA-nám og diplómanám í kennslufræði til 

kennsluréttinda
• MA-nám og diplómanám í fötlunarfræði
• MA-nám og diplómanám í félagsfræði
• MA-nám í blaða- og fréttamennsku 
• MA-nám og diplómanám í náms- og starfsráðgjöf

• MA-nám og diplómanám í kynjafræði
• MSW-nám í félagsráðgjöf 
• MA-nám og diplómanám í félagsráðgjöf
• MA-nám í öldrunarfræðum
• MA-nám í mannfræði 
• MA-nám og diplómanám í þróunarfræðum 
• MA-nám í þjóðfræði 
• MA-nám í hagnýtri þjóðfræði
• MPA-nám og diplómanám í opinberri stjórnsýslu 
• MA-nám og diplómanám í alþjóðasamskiptum
• MA-nám í stjórnmálafræði 

 Frá hvaða bæ í Færeyjum 
er Jógvan Hansen sem vann 
X-factor?

 Hvað heitir forseti Írans?

 Hver hyggst skrifa ævisögu 
Maríu Magdalenu?

 Línubáturinn Ísbjörg ÍS-69 var dreginn til hafnar á Ísafirði rétt 
fyrir hádegi í gær eftir að hafa orðið vélarvana um hálfa sjómílu 
norðaustur af Arnarnesi í Skutulsfirði. Ástæða vélarbilunarinnar er 
talin vera sú að sjór komst í vélarrúm bátsins.

Björgunarsveitir og -skip voru kölluð út og báturinn Valur ÍS-20, 
sem var í námunda við Ísbjörgu, var beðinn um að koma henni til 
aðstoðar.  Hann var þegar kominn með Ísbjörgu í tog þegar björgun-
arskipið Gunnar Friðriksson kom að og var þá einnig búið að koma 
í veg fyrir lekann. Björgunarskipið tók þá við Ísbjörgu og dró að 
landi. Tveggja manna áhöfn bátsins sakaði ekki.

Gjaldtaka í menntakerfinu og í heil-
brigðisþjónustu hefur verið aukin jafnt og þétt á 
undanförnum árum. Það eykur misréttið í sam-
félaginu og býr til alls konar þröskulda sem við 
viljum burt. 

Þetta segir Ögmundur Jónasson hjá Vinstri-
hreyfingunni - grænu framboði sem í gær kynnti 
aðgerðir flokks síns til að bæta kjör þeirra sem 
minnstar hafa tekjurnar og búa við erfiðust kjör. 
„Við ætlum að útrýma fátækt í landinu. Við erum 
meðal ríkustu þjóða í heimi og höfum alla burði 
til þess.“

Athuganir VG benda til að nú sé erfiðara að 
vera tekjulítill og sjúkur en þegar ríkisstjórnar-
samstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 
hófst 1995. Sama máli gegni um að vera tekjulítill 
og húsnæðislaus og tekjulítill og með börn á fram-
færi. „Það er falleinkunn fyrir þessa ríkisstjórn 

og forgangsverkefni að snúa þessu við,“ segir Ög-
mundur sem telur að aðgerðaáætlun flokksins 
kosti á bilinu 10 til 12 milljarða króna á ári. 

Tugir jarðskjálfta að 
styrkleika um þrír á Richters-
kvarða urðu í jarðskjálftahrinu 
sem hófst á Reykjaneshrygg 
klukkan 22.30 í fyrrakvöld. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Veður-
stofu Íslands var skjálftahrin-
an um 30 kílómetra suðvestur af 
Reykjanesi. Stærsti skjálftinn var 
3,7 á Ricther. Hrinan stóð til um 
klukkan tíu í gærmorgun. Slíkar 
jarðskjálftahrinur eru algengar 
á þessu svæði að því er segir í til-
kynningu Veðurstofunnar.

Snarpir kippir á 
Reykaneshrygg

 Sænska arkitektastofan Mon-
arken sigraði í fjölþjóðlegri samkeppni um 
hönnun nýrra höfuðstöðva fyrir Glitni. Byggt 
verður upp að núverandi höfuðstöðvum fyrir-
tækisins og á svokallaðri Strætólóð sem Glitn-
ir keypti af Reykjavíkurborg í fyrra.

„Fyrir okkur er þetta vitanlega mjög mikil-
vægur áfangi,“ sagði Bjarni Ármannsson, for-
stjóri Glitnis, þegar hann kynnti úrslit sam-
keppninnar í gær. Sagði Bjarni Glitni mundu 
vinna áfram að verkefninu í samvinnu við ná-
granna sína í Laugarnesi og Reykjavíkurborg 
með hagsmuni allra aðilanna í huga.

Forstjórinn sagði að meðal annars hefði 
verið lögð áhersla á að ná samhljómi við nú-
verandi byggð í Laugarnesi. Einnig hefði verið 
lögð áhersla á skjól fyrir veðri og vindum og 
auðvelt aðgengi fyrir bæði íbúa í hverfinu og 
viðskiptavini og starfsfólk. Sömuleiðis væri 
ætlunin að nýju höfuðstöðvarnar settu sterk-
an svip á umhverfið. Dómnefndin hefði verið 
einhuga í vali sínu á tillögunni sem reyndist 
vera frá sænsku arkitektunum Andreas Her-
mansson, Andreas Hiller og Samuel Lundberg 
á teiknistofunni Monarken. Lundberg tók við 
verðlaununum fyrir þeirra hönd í gær.

Bjarni sagði frá því að þegar forveri Glitnis 
hefði flutt í núverandi húsnæði á Kirkjusandi 
árið 1995 hefðu starfsmenn fyrirtækisins verið 
500 talsins. Allir hefðu þeir starfað á Íslandi. Í 
dag væru starfsmenn Glitnis um 1.800 í ellefu 
löndum. Hann sagði að þótt mesti vöxtur fyr-
irtækisins væri í útlöndum væri enn ekki séð 
fyrir endann á vextinum hér heima. Í ljósi þess 
væri ráðist í gerð nýrra höfuðstöðva. Af 42 til-
lögum sem bárust voru sex valdar til þátttöku 

á síðara þrep samkeppninnar. Af þeim voru 
þrjár íslenskar. Fyrir það hlutu hönnuðir til-
lagnanna sex 30 þúsund evrur hver. 

Að auki fékk vinningstillagan 50 þúsund 
evrur og tillögurnar í öðru til þriðja sæti 20 

þúsund evrur. Samtals greiddi bankinn því í 
gær 270 þúsund evrur í viðurkenningarskyni 
til þeirra sex hönnuða sem náðu lengst. Upp-
hæðin svarar til ríflega 24 milljóna króna. 

Svíar unnu samkeppni Glitnis
Bjarni Ármannsson forstjóri segir skipulagningu nýrra höfuðstöðva Glitnis á Kirkjusandi verða unna með 
borgaryfirvöldum og í sátt við íbúa í Laugarnesi. Sænskir arkitektar unnu samkeppni um hönnunina.



» Um helgina hittist sjálfstæðisfólk af öllu landinu á landsfundi 
Sjálfstæðisflokksins í Laugardalshöll. Á landsfundi móta sjálfstæðismenn 

stefnu sína og kosningaáherslur fyrir komandi alþingiskosningar.

» Stefna Sjálfstæðisflokksins hefur reynst íslensku þjóðinni
heilladrjúg og leitt af sér miklar framfarir. Grunnurinn að

frekari framförum hefur verið lagður. 

» Við horfum til nýrra tíma með nýjum tækifærum
- nýrra tíma á traustum grunni.



 Kosningabaráttan í 
Frakklandi hófst formlega nú á 
mánudaginn, þótt hún hafi í raun 
staðið yfir í fjölmiðlum mánuð-
um saman, en aðeins hálf önnur 
vika er þangað til forsetakosning-
ar verða haldnar. 

Síðustu tvær vikurnar fyrir 
kosningarnar er þess vandlega 
gætt að allir frambjóðendurnir fái 
jafnmiklum tíma úthlutað í ljós-
vakamiðlunum, og nú fyrst eru 
kosningaplaköt komin upp og fjöl-
mennir kosningafundir haldnir 
dag eftir dag.

Samkvæmt skoðanakönnun-
um þykir hægrimaðurinn Nicol-
as Sarkozy sigurstranglegastur, 
en á hæla hans fylgir sósíalistinn 
Ségolène Royal. 

Þriðji maðurinn er svo Francois 
Bayrou, staðsettur einhvers stað-
ar í miðju stjórnmálalitrófsins, og 
þar á eftir kemur hinn umdeildi 
þjóðernissinni Jean-Marie le Pen 
í fjórða sæti.

Alls keppa tólf frambjóðend-
ur um forsetaembættið, en hljóti 
enginn þeirra meira en helming 
atkvæða þann 22. apríl þá verður 
seinni umferð kosninganna hald-

in tveimur vikum síðar, sunnudag-
inn 6. maí.

Á lokasprettinum harðnar bar-
áttan um allan helming, frambjóð-
endur skjóta í allar áttir og um-
ræðan verður harla óútreiknan-
leg.

Nú síðast vöktu ummæli Sar-
kozys um barnaníðinga hörð við-
brögð. Sarkozy sagðist í tímarits-
viðtali trúa því að barnaníðingar 
væru strax frá fæðingu verðandi 
barnaníðingar. Vandamálið væri 
að við kynnum „engin ráð til að 
meðhöndla þennan sjúkleika.“

Mótframbjóðendur hans voru 
ekki lengi að notfæra sér þessi 
ummæli til þess að skjóta á hann 
þungum skotum, og kaþólska 
kirkjan gagnrýndi hann fyrir 
að gefa í skyn að fólk gæti ekki 
breyst.

Í gær sagðist Sarkozy aðeins 
hafa varpað þessu fram til um-
ræðu, sjálfur hefði hann engin 
svör. „Hve stór hluti er meðfædd-
ur og hve stór hluti er áunninn? Að 
minnsta kosti ættum við að ræða 
þetta, við skulum ekki loka á allar 
umræður,“ sagði hann í sjónvarps-
viðtali í gær.

Lokasprettur 
í Frakklandi
Hálf önnur vika er í forsetakjör í Frakklandi og 
kosningabaráttan hófst formlega á mánudaginn var. 
Hún verður óútreiknanlegri með hverjum deginum. 

 „Það er bara orðið of dýrt 
fyrir mig að búa hérna á Kleppsveginum. Það 
er víst ekki á mörgum öðrum stöðum þar sem 
fólk er sektað fyrir að leggja í stæði við húsið 
sitt,“ segir Birgir Schram, íbúi við Kleppsveg. 

Birgir neitar alfarið að greiða sekt frá bíla-
stæðasjóði fyrir að hafa lagt í stæði við heim-
ili sitt að Kleppsvegi 46. Hann segir ósam-
ræmi milli þeirra upplýsinga Bílastæðasjóðs 
og Reykjavíkurborgar um lögleg bílastæði. 

Hrólfur Jónsson, sviðsstjóri Framkvæmda-
sviðs Reykjavíkurborgar, tekur undir að mis-
skilnings um bílastæðamál geti gætt á þess-
um slóðum.

„Það hafa verið miklar kvartanir frá íbúum 
við Kleppsveg eftir að stæði voru færð og 
hljóðmúr settur við götuna. Verið getur að 
íbúar hafi fengið upplýsingar um hvar stæði 

eigi að vera í framtíðinni sem Bílastæðasjóður 
hefur enn ekki fengið upplýsingar um,“ segir 
Hrólfur.

Hrólfur viðurkennir að tafir hafi orðið á 
framkvæmdum við svæðið en segir vonir 
standa til þess að þeim verði lokið sem fyrst 
eftir páska. 

„Ég læt athuga þetta sérstaklega strax eftir 
hátíðarnar og komi í ljós að misskilnings hafi 
gætt á ég ekki von á öðru en Bílastæðasjóður 
taki tillit til þess,“ segir Hrólfur.





Byrjaðu ferðina heima,
- og bókaðu bílinn strax!

Ef þú bókar bílaleigubílinn heima á Íslandi
bíður hann þín á áfangastað. Hver leiga færir
þér 500 Vildarpunkta að auki. Bókaðu 
bílinn núna í 522 44 00 og tryggðu þér meira
öryggi og betri þjónustu á ferðum þínum
erlendis hvert sem leið þín liggur.

522 44 00 • www.hertz.is
Safnaðu
Vildarpunktum
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Ef þú bókar fyrir 1. maí

færðu 1.000 Vildarpunkta

„Hávær kór kyrjar þann 
söng að nýting endurnýjanlegra 
orkulinda sé í andstöðu við þekk-
ingargreinarnar og beri frekar að 
veðja á þekkingargreinar en orku-
greinar en á sama tíma fáum við 
fréttir um útrás á orkuþekkingu 
þar sem virtustu háskólar í heimi 
undirrita samstarf um þróun þess-
arar þekkingar með Íslendingum. 
Við ákváðum þess vegna að skoða 
þetta aðeins og þetta eru niðurstöð-
urnar,“ segir Gústaf Adolf Skúla-
son, aðstoðarframkvæmdastjóri 
Samorku.

„Það er ástæða til þess að þessi 
kór taki sér frí því hann syng-
ur falskt en ótrúlega hátt engu að 
síður. Engin innistæða getur talist 
fyrir því að stilla íslenskum orku- 
og veitufyrirtækjum upp sem ein-
hvers konar andstæðu við þekk-
ingarfyrirtæki. Þúsundir starfs-
manna eiga betra skilið en þetta,“ 
segir hann. 

Samorka, samtök orku- og veitu-
fyrirtækja, tók nýlega saman upp-
lýsingar um fjölda háskólamennt-
aðra í hópi starfsfólks aðildar-
fyrirtækja Samorku, sem og um 
fjármagn sem þessi fyrirtæki verja 
til rannsókna, hönnunar og vís-
inda. Niðurstaðan er sú að orku- og 

veitufyrirtækin vörðu yfir fimmt-
án milljörðum króna í rannsóknir 
og hönnun 2001-2006 auk þess sem 
fimm hundruð milljónir króna fóru 
í styrki til rannsókna- og vísinda-
starfa á vegum annarra. 

Hjá orku- og veitufyrirtækjum 
starfa 330 manns með háskóla- og 
tæknimenntun, þar af 226 verk- og 
tæknifræðingar. Aðkeypt sérfræði-
þjónusta nam 400 ársverkum há-
skóla- og tæknimenntaðra, þar sem 
ætla má að séu meðal annars 273 
ársverk verk- og tæknifræðinga, 
auk fjölda ársverka viðskiptafræð-
inga, jarðfræðinga og fleiri hópa 
árið 2006. Samtals gerir þetta 730 
ársverk háskóla- og tæknimennt-
aðra, þar af 499 ársverk verk- og 
tæknifræðinga. Útrásarfyrirtæki 
á orkusviði eru ekki með í þessum 
tölum.

Þá voru 475 ársverk iðnaðar-
manna innt af hendi fyrir orku- 
og veitufyrirtæki á árinu 2006 
auk þess sem tæplega 600 starfs-
menn teljast til ófaglærðra. Gústaf 
segir að meðalstarfsaldur ófag-
lærðra sé með allra hæsta móti 
hjá orku- og veitufyrirtækjum 
eða tæplega sextán ár samanbor-
ið við sjö ára meðaltal á íslenskum 
vinnumarkaði.

Orkufyrirtæki 
eru þekkingar-
fyrirtæki
Orku- og veitufyrirtækin vörðu um fimmtán millj-
örðum í rannsóknir og hönnun og hálfum milljarði í 
styrki til rannsókna- og vísindastarfa 2001-2006.

 Flest bendir til þess að efna 
þurfi til annarrar umferðar forsetakosning-
anna á Austur-Tímor. Þegar tuttugu prósent 
atkvæða höfðu verið talin í gær hafði Nóbels-
verðlaunahafinn Jose Ramos Horta, sem nú 
er forsætisráðherra, fengið flest atkvæði, en 
skammt á hæla honum kom Fernando „La-
sama“ de Arujo, fyrrverandi uppreisnarleið-
togi.

Fái enginn frambjóðenda meira en helm-
ing atkvæða verður efnt til annarrar umferð-
ar í júní næstkomandi þar sem kosið verður á 
milli þeirra tveggja sem flest atkvæði hlutu. 
Seinni umferðin verður þá haldin um leið og 
þingkosningar, og gæti það aukið enn á spenn-
una í landinu, aðeins ári eftir að litlu munaði 
að borgarastyrjöld brytist þar út.

Búist er við að nokkuð marktækar bráða-

birgðaniðurstöður verði birtar í dag en endan-
leg úrslit verða ekki ljós fyrr en 19. apríl, sem 
er á fimmtudaginn í næstu viku.

Kosningarnar voru haldnar á mánudaginn, 
en þetta eru fyrstu forsetakosningarnar í 
landinu frá því það hlaut sjálfstæði árið 2002. 
Forseti er kjörinn til fimm ára í senn, en emb-
ættinu fylgja ekki mikil pólitísk völd.

Forsetakjörið er þó talinn mælikvarði á það 
hversu mikinn stuðning hugmyndir þeirra 
Horta og Xanana Gusmao, núverandi forseta, 
hafa meðal landsmanna. Gusmao gerir sér 
vonir um að verða forsætisráðherra að þing-
kosningum loknum.

Eftirliti með fiskveið-
um í lögsögu Evrópusambands-
ríkjanna er enn ábótavant og það 
á sinn þátt í ofveiði fiskistofn-
anna. Þetta sagði Joe Borg, sem 
fer með sjávarútvegsmál í fram-
kvæmdastjórn Evrópusambands-
ins, í gær. 

„Virkara fiskveiðieftirlit krefst 
meiri ákveðni og elju,“ sagði 
Borg.

Vegna ófullnægjandi eftir-
lits væru þess of mörg dæmi að 
notuð væru óleyfileg veiðarfæri 
og að skip stælust til að veiða á 
miðum sem hefur verið lokað í 
verndarskyni við hætt komna 
fiskistofna.

Fiskveiðieftirliti er 
enn ábótavant

 Yoko Ono, listakona og ekkja 
Johns Lennons,  er stödd hér á 
landi vegna undirbúnings við 
uppsetningu Friðarsúlunnar sem 

staðsett verður í 
Viðey.

Listaverkið, ljós-
súla sem lýsir 
beint upp í himin-
inn, verður próf-
að og tilraunir 
gerðar með ljós-
gjafa á næstu 
dögum, segir Haf-
þór Yngvason, 

forstöðumaður Listasafnsins í 
Reykjavík.

Friðarsúlan var kynnt í októ-
ber á seinasta ári, en hún á að 
sýna friðarboðskap Lennons og 
Ono á táknrænan hátt. Áætlað er 
að vígja listaverkið á fæðingar-
degi Lennons, 9. október. 

Yoko Ono 
prófar súlu



 Hrina meðalsterkra 
jarðskjálfta gekk yfir miðbik 
Grikklands í gærmorgun. Fólk 
beið engan skaða af en nokkrar 
skemmdir urðu á byggingum. 

Þrír skjálftar, sem mældust 5,2, 
5,0 og 5,4 á Richterskvarða, skóku 
bæina Agrinion og Messolongi á 
tveimur mínútum á ellefta tím-
anum að staðartíma. Jarðvísinda-
stofnun Grikklands varaði við 
eftirskjálftum og hús sem urðu 
fyrir skemmdum voru rýmd og 
lokuð af. 

Meðalsterk 
skjálftahrina

Reynt verður að gera 
við CANTAT-3 sæstrenginn á 
næstu dögum. Sá hluti strengsins 
sem liggur til Kanada hefur verið 
bilaður síðan 16. desember síðast-
liðinn. Þetta er í þriðja skiptið 
sem reynt er að gera við streng-
inn síðan hann bilaði. Vont veður 
hefur hingað til hamlað því.

Í tilkynningu frá Farice hf. 
segir að skipið CS Pacific Guar-
dian hafi nýlega lagt af stað frá 
Bermúda og komi á bilunarstað 
í dag. Búast megi við nokkurra 
klukkutíma rofi á umferð áður 
en viðgerð hefst og þegar henni 
lýkur, en hún tekur um það bil 
viku.

Þriðja tilraun til 
Cantat-viðgerðar

 Bandaríski öld-
ungadeildarþingmaðurinn Barack 
Obama segist engan áhuga hafa 
á því að verða varaforsetaefni í 
næstu forsetakosningum.

„Nei, maður býður sig ekki 
fram í annað sæti,“ sagði hann 
í sjónvarpsþætti Davids Letter-
man á mánudagskvöld. Letterman 
spurði Obama hvort það hefði 
komið til tals að hann myndi taka 
þátt sem varaforsetaefni ef niður-
staðan yrði sú að Hillary Clinton 
yrði forsetaframbjóðandi Demó-
krataflokksins.

„Ég hef ekki trú á því,“ sagði 
Obama.

Engan áhuga á 
varaforsetastóli

GRÆN FRAMTÍÐ
Saman leggjum við grunn að grænni framtíð.

ALLT ANNAÐ LÍF! 

Kolbrún Halldórsdóttir
skipar 1. sæti Reykjavíkurkjördæmi Suður

Boðað er til fréttamannafundar í 
Listasafni Sigurjóns Ólafssonar 
miðvikudaginn 11. apríl kl. 13:00

Kynntu þér málið 
á www.VG.is



 Formlegar stjórnar-
myndunarviðræður eru að hefjast í 
Finnlandi undir forystu Matti Van-
hanen, formanns Miðflokksins, og 
eru allar líkur á því að borgaraleg 
ríkisstjórn fjögurra flokka verði 
mynduð á næstu dögum. Flokkarn-
ir fjórir eru Miðflokkurinn, Hægri-
flokkurinn, Sænski þjóðarflokkur-
inn og Græningjar. Jafnaðarmenn 
detta þar með út úr ríkisstjórnar-
samstarfi í Finnlandi.

Jyrki Katainen, formaður 
Hægriflokksins, segir að um sögu-
lega ríkisstjórnarmyndun sé að 
ræða. Hægriflokkurinn kemur nú 
inn í ríkisstjórn í Finnlandi í fyrsta 

skipti í langan tíma en flokkurinn 
vann mikið á í þingkosningunum 
18. mars. Helsingin Sanomat hefur 
eftir Vanhanen að þessi ríkis-

stjórnarmyndun sé í samræmi við 
niðurstöður kosninganna. Helstu 
verkefni ríkisstjórnarinnar verði á 
sviði orku- og loftslagsmála, einka-
reksturs, endurnýjunar almanna-
tryggingakerfis og þjónustu ríkis 
og sveitarfélaga. Vanhanen hefur 
lýst yfir að stjórnin muni styrkja 
velferðarkerfið og vera í góðu sam-
starfi við aðila vinnumarkaðarins.

„Hægri-græna“ ríkisstjórnin 
mun hafa 126 af 200 þingmönn-
um á finnska þinginu á bak við sig. 
Gert er ráð fyrir að Vanhanen haldi 
áfram sem forsætisráðherra en 
Katainen verði fjármálaráðherra.

„Hægri-græn“ stjórn í bígerð

 Skógrækt á snjórík-
um svæðum getur ýtt undir gróð-
urhúsaáhrif þar sem trjákrónurn-
ar draga í sig sólarljós sem ann-
ars hefði verið endurvarpað af 
snjóbreiðunni.

Að þessari niðurstöðu er kom-
ist í skýrslu sem birt er í banda-
ríska vísindaritinu Proceedings 
of the National Academy of Sci-
ences og vitnað er til á fréttavef 
breska ríkisútvarpsins BBC. 

En höfundar skýrslunnar, vís-
indamenn við Lawrence Liver-
more National Laboratory og 
fleiri vísindastofnanir í Banda-
ríkjunum, leggja áherslu á að 
þeir séu ekki að mælast til þess 
að skógar á norðlægum slóðum 
verði höggnir niður. 

Náttúrufræðingar hafa lengi 
haldið því fram að skógrækt 
hjálpi til við að vinna á móti gróð-
urhúsaáhrifunum þar sem tré síi 
koltvísýring úr andrúmsloftinu 
og breyti því í súrefni. En sam-
kvæmt skýrslunni getur á viss-
um norðlægum slóðum skógrækt 
skilað minna en engu í þessu til-
liti.

Hins vegar komast skýrslu-
höfundar að þeirri niðurstöðu að 
regnskógar hitabeltisins gegni 
mjög miklu hlutverki í að verka á 
móti gróðurhúsaáhrifunum; þeir 
síi mikið magn koltvísýrings úr 
loftinu allan ársins hring og eigi 
þátt í skýjamyndun sem einnig 
dragi úr inngeislun sólar.

Skógrækt á norður-
slóðum kann að skila 
minna en engu

 Geim-
ferja með bandaríska milljarða-
mæringinn Charles Simonyi 
innanborðs lenti við Alþjóð-
legu geimstöðina í gær. Hann 
er fimmti maðurinn sem fer út í 
geim á eigin vegum. Ferðin kost-
aði hann rúman einn og hálfan 
milljarð króna.

Mikil fagnaðarlæti upphófust 
þegar Simonyi, sem er hugbún-
aðarverkfræðingur, sveif inn 
í geimstöðina. Tveir rússnesk-
ir geimfarar voru að auki í áhöfn 
ferjunnar sem skotið var á loft 
frá Rússlandi á laugardag. Undir-
búningur ferðarinnar hefur staðið 
yfir síðan á síðasta ári.

Ferðalangur í 
dýrri geimferð

 Allhvasst var á Seyðisfirði 
og í Neskaupstað í gærmorgun 
og gat farþegaferjan Norræna 
ekki lagst að bryggju á Seyðis-
firði. Ferjan beið í vari austan við 
Brimnesið eftir að vindinn lægði. 
Hún kom í land um hádegið. 

Tvö hjólhýsi sem geymd 
voru á tollsvæðinu á Seyðisfirði 

fuku hvort á annað í veðrinu og 
skemmdust töluvert en vindur 
fór upp í 29 metra á sekúndu í 
mestu hviðunum. Í Neskaupstað 
fauk upp svalahurð á íbúðarhúsi 
og eyðilagðist. Engin slys urðu 
á fólki og veðrið gekk niður um 
hádegisbilið.

 Öldungadeildar-
þingmaðurinn John McCain, sem 
berst fyrir því að verða forsetaefni 
Repúblikanaflokksins í forseta-

kosningunum í 
Bandaríkjunum á 
næsta ári, reynir 
nú að sannfæra 
almenning í 
Bandaríkjun-
um um að sigur 
geti unnist í Írak. 
Vinsældir hans 
hafa farið minnk-
andi, meðal ann-

ars vegna þess að hann hefur 
ótrauður haldið fast við stuðning 
sinn við Íraksstríðið.

Helstu keppinautar hans um út-
nefningu flokksins í forsetafram-
boð, þeir Rudy Giuliani og Mitt 
Romney, hafa lagt aðaláherslu á 
utanríkismálin í baráttu sinni.

Segir enn von 
í Íraksstríðinu



 Gorenje þvottavélar Gorenje þvottavélar

REYKJAVÍK
Rönning
Borgartúni 24
Sími  562 4011

AKUREYRI
Rönning
Óseyri 2
Sími  460 0800 

REYÐARFJÖRÐUR
Rönning
Nesbraut 9
Sími  470 2020

REYKJANESBÆR
Rönning
Hafnargötu 52
Sími  420 7200

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

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

Fyrir íslensk heimili

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

Mjög hljóðlátar
Auðveldar í notkun
Hristivörn
Flæðivörn
Íslenskt stjórnborð
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

„Þegar ég var sextán ára 
fór ég með gamalli skútu 
til Íslands og það voru mín 
fyrstu kynni af Íslandi. 
Þetta var árið 1945. Við 
sigldum umhverfis Ísland. 
Svo kom ég ekki aftur 
til Íslands fyrr en 1964. 
Á sjöunda áratugnum 
veiddu margir Íslendingar 
í Norðursjó og komu við 
í Færeyjum á leiðinni út 
og heim og þá kynntist ég 
mörgum,“ segir Poul Mohr, 
fráfarandi aðalræðismaður 
Íslendinga í Færeyjum.

Poul Mohr átti slippinn í Færeyj-
um og var skipstjóri í Þórshöfn. 
„Það komu margir, bæði Austfirð-
ingar og Vestmannaeyingar. Flest-
ir þeirra eru nú hættir á sjó. Það 
voru svo margir bátar á Íslandi á 
þessum tíma að það var oft erfitt 
að komast í slipp á Íslandi en þeir 
komust að hjá okkur og oft komu 
heilu áhafnirnar heim til okkar 
Önnu konu minnar og við skemmt-
um okkur og höfðum það huggu-
legt saman,“ segir hann. 

Poul er líflegur og skemmtileg-
ur maður sem talar góða íslensku. 
Eins og sjá má er hann mörgum 

Íslendingum að góðu kunnur, ekki 
síst gömlum skipstjórum og sjó-
mönnum og fólki í viðskiptum við 
Færeyinga. Poul varð fyrst ræð-
ismaður Íslendinga 1985 og árið 
2002 varð hann aðalræðismaður. 
Hann hefur nú látið af störfum. 

„Einar Ágústsson var sendi-
herra í Danmörku og Geir Hall-
grímsson var utanríkisráðherra 
og þeir báðu mig um að verða ræð-
ismaður Íslendinga. Matti Matt 
var líka í ríkisstjórninni og hann 
talaði við mig líka. Ég vildi feginn 
vera ræðismaður Íslands. Ég hefði 
ekki viljað vera ræðismaður fyrir 
nokkurt annað land. Ég hef alltaf 
haft mikinn áhuga á því sem ger-
ist á Íslandi og íslenskum stjórn-
málum,“ segir hann. 

Poul hefur margoft komið til Ís-
lands og dvalið hér. Hann er mik-
ill áhugamaður um land og þjóð og 
les allt sem hann kemst yfir um Ís-
land. Hann þekkir margar íslensk-
ar ættir og getur líka rakið saman 
ættir íslenskra hesta. 

„Ég les allar ævisögur. Ég hef 
til dæmis lesið ævisögu Hannesar 
Hafstein og Einars Ben. Mér þykir 
ótrúlega vænt um þessa menn og 
hef gaman af að lesa um þá. Svo 
hef ég líka lesið ævisögu Gunnars 
Thoroddsen. Hann og pabbi minn 

voru miklir vinir. Gunnar var bæj-
arstjóri í Reykjavík þegar pabbi 
var bæjarstjóri í Þórshöfn. Þeir 
voru saman í Osló,“ segir Poul. 

Honum finnst skemmtilegast að 
fara í réttirnar til að hitta fólk og 
eignast vini. „Mennirnir eru þar 
með vasapela og taka í nefið og 
borða flatkökur og drekka kaffi og 
syngja og fara ríðandi á hestum. 
Það finnst mér ótrúlega gaman. 
Ég hef verið í smalamennsku í 
Landmannalaugum í nokkra daga 
og það var mjög gaman. Svo hef 
ég líka verið í hestaréttunum í 
Skagafirði. Ólafsvakan í Færeyj-
um er eins og sunnudagaskóli í 
samanburði við þetta.“

Í Færeyjum eru 80-90 prósent hest-
anna íslenskir. Afgangurinn er 
norskir hestar. Poul er mikill hesta-
maður en faðir hans var með ís-
lenska hesta þegar hann var strák-
ur og sjálfur er hann með fimm 
hesta í húsi. Það var því vel við 
hæfi að Valgerður Sverrisdóttir ut-
anríkisráðherra skyldi færa honum 
forláta íslenskt beisli að gjöf sem 
þakklætisvott fyrir unnin störf.

Poul segir að staðan í Færeyj-
um sé góð, atvinnuleysi ekkert og 
góður snúningur á efnahagslífinu. 
Flestöll fyrirtæki virðast ganga 

vel. Verðbréfamarkaðurinn er 
Poul hugleikinn og hefur hann sér-
stakan áhuga á velgengni Atlant-
ic Petroleum sem var stofnað árið 
1998 og er skráð á markað bæði á 

Íslandi og í Danmörku. 
„Færeyingar eru vaknaðir til 

meðvitundar um verðbréfamark-
aðinn. Það var eitt af mínum helstu 
áhugamálum og ég var einn af 
frumkvöðlunum. Félagið er með 
starfsemi í Norðursjó og þaðan 
fáum við peninga inn í fyrirtækið. 
Gengi bréfanna er spáð hækkandi 
og við erum komnir með olíuleit 
við Írland líka,“ segir Poul Mohr. 
Hann segir stofnun félagsins ekki 
hafa verið alveg þrautalausa. 

„Það voru bara Færeyingar sem 
stofnuðu þetta félag. Við þurftum 
mikið stofnfé þegar erfiðleikarn-
ir voru miklir. Ég hringdi í nokkra 
vini mína og bað þá um að leggja 
peninga í fyrirtækið. Við fengum 
25 milljónir og stofnuðum félagið. 
Í dag eru 3.000 Færeyingar hlut-
hafar í félaginu. Sá sem setti 1.000 
krónur í félagið fær 8.000 krónur í 
dag,“ segir Poul Mohr.

Ólafsvakan er sunnudagaskóli 
í samanburði við réttirnar

Ég les allar ævisögur. Ég
hef til dæmis lesið ævi-

sögu Hannesar Hafstein og Einar 
Ben. Mér þykir ótrúlega vænt um 
þessa menn og hef gaman af að 
lesa um þá.

Meira að segja í
 Eurovision

Bara smá grín

Alvarlegt mál

Syngur ljóð Jónasar





fréttir og fróðleikur

Þriðja stærsta alþjóðastofnun heims

Hrafnar slá öllum öðrum 
fuglum við í klókindum og 
hafa að sumu leyti greind 
sem sambærileg er við 
greind prímata. Þetta stað-
festa nýjustu rannsóknir.  

Rannsóknir hafa staðfest að greind 
hrafna er viðbrugðið. Fugla-
atferlisfræðingar, sem stund-
að hafa áralangar rannsóknir á 
hinum svartfiðruðu stríðnispúk-
um í rannsóknastöð í Austurríki og 
vitnað er til í grein í þýzka vikurit-
inu Der Spiegel, spyrja sig jafnvel 
til hvers þessi fugl þurfi á öllum 
þessum klókindum að halda. 

Aðrir fuglar komast vel af án 
mikilla vitsmuna. Eðlisávísunin 
segir þeim hvernig byggja á hag-
anleg hreiður og syngja falleg lög. 
Fyrir vitsmunum er hins vegar, 
líffræðilega séð, mikið haft og auk 
þess eru þeir dýru verði keyptir. 
Sá sem getur velt hlutunum fyrir 
sér gerir mistök. 

Spurningin er: hvers vegna 
hefur þróunin gert hrafninn að 
slíkri klókindaveru? Af hverju 
geta hrafnar ekki líka bara treyst 
á eðlisávísunina til að gera hið 
rétta, eins og aðrir fuglar? 

Der Spiegel hefur eftir banda-
ríska hrafnarannsóknamanninum 
Bernd Heinrich, að „hið rétta“ sé 
varla til þegar hrafnar séu annars 
vegar. Ævi þeirra sé margslungin 
og lífsbaráttan flókin. Þörf hrafns-
ins fyrir greind rekur Heinrich 
til þess að úti í náttúrunni nær-
ist hann helzt á hræjum af dýrum 
sem rándýr hafa fellt. Þá skipti 
öllu að vera á réttum stað á rétt-
um tíma og hamstra mat eins og 
hægt er. Það þýðir að öllu jöfnu 
að rándýrið er viðstatt. Það skapi 
aðstæður sem geri forritað hegð-
unarmynstur óbrúkhæft. Refir 
og önnur rándýr bregðist gjarn-
an illa við ef aðrir nábítar vappa 
í kring um þá. Hrafninn þarf því 
að geta reiknað rándýrið út til að 
vita hversu langt hann getur leyft 
sér að ganga. 

Við slíkar hættuaðstæður, þar 
sem ekkert er fyrirsjáanlegt, 
dugar ekki forrituð eðlisávís-
un ein. Þess vegna sækja hrafn-
ar strax í frumbernsku óstjórn-
lega í allt sem hægt er að gogga 
í og stríða. Einkum og sér í lagi 
eru þeir reknir áfram af löngun 
til að stríða hættulegum rándýr-
um. Í löndum þar sem eru birnir 
og úlfar eyða unghrafnar miklu 
púðri í að eltast við og reyna á 
þolrif slíkra dýra. Að sögn Hein-
richs hrafnafræðings gera þeir 
þetta til að læra að reikna dýrin 
út; vita hve langt þau geta stokkið 
í einu stökki og komast að því hvar 
mörkin liggja hvar stríðnin verð-
ur lífshættuleg. 

Fullorðnir hrafnar eru svo út-
smognir í að reikna önnur dýr út, 
að þeim tekst að éta megnið af 
hræi veiðidýrs sem rándýr hefur 
fellt. „Hrafnar hafa fram til þessa 
verið stórlega vanmetnir sem hræ-
ætur,“ hefur Spiegel eftir Thomas 
Bugnyar við Konrad-Lorenz-rann-
sóknastöðina í Grünau í Austur-
ríki. „Þeir éta ekki bara það sem 
verður eftir; þeir fá næstum allt.“ 

Það tekur þá heldur ekki langan 
tíma að tæta í sig jafnvel stærstu 
hræ. Það sem þeir éta ekki á 
staðnum fela þeir í nágrenninu 
til að sækja síðar. Sumir hrafn-
ar sérhæfa sig jafnvel í að ræna 
þessa fæðufelustaði kollega sinna. 
Hrafnar leggja því mikið á sig er 
þeir fela mat og búa meðal ann-
ars til platfelustaði til að villa um 
fyrir öðrum hröfnum sem hyggja 
á að ræna fengnum. 

Kristinn Haukur Skarphéðins-
son, dýravistfræðingur á Nátt-
úrufræðistofnun Íslands, hefur 
stundað rannsóknir á hröfnum á 
Íslandi. Hann staðfestir að hrafn-
ar séu „þeir fuglar sem hafa 
mesta úrvinnsluminnið og þetta 
sem við köllum greind“.  Margar 
rannsóknir sem hafa verið gerðar 
á þessum fuglahópum hnígi að því 
sama, að hrafnar og skyldar teg-
undir séu greindastar, ásamt páfa-
gaukum. Þetta komi að hluta til af 
því að þeir þurfa að geyma og fela 
mat.

Kristinn segir það ekki skrýtið 
að hrafnar gegni eins miklu hlut-
verki og raun ber vitni í þjóðtrú og 

goðsögnum í hinum ýmsu menn-
ingarheimum. „Menn hafa greini-
lega tekið eftir þessu í þúsund-
ir ára, að hrafnar séu klókari en 
aðrir fuglar og þannig hafa þess-
ar sögur orðið til,“ segir Krist-
inn. Auk hinna þekktu sagna um 
hrafna í norrænni goðafræði og 
íslenzkri þjóðtrú megi nefna að 
hrafninn var ásamt erni og há-
hyrningi eitt þriggja helgustu dýr-
anna í trú margra indíána í Vest-
urheimi.

Um íslenzka 
hrafnastofn-
inn segir 
Kristinn að 
litlar rann-
sóknir hafi 
verið gerðar 
á honum ný-
lega. Síðasta 

stofnstærðarmat hafi verið gert 
árið 1990, en þá hafi mönnum tal-
izt til að á landinu væru um 15.000 
hrafnar að hausti. Kristinn bend-
ir á að þúsundir hrafna séu drepn-
ir hérlendis á hverju ári, flestir 
skotnir. „Skráð veiði hefur minnk-
að mikið, hvort sem það er mæli-
kvarði á minnkandi stofn eða ekki, 
við vitum það ekki,“ segir Krist-
inn.

Hann segir hrafninn hins vegar 
verða æ meira áberandi í borg-

inni á veturna. Eftir því sem hann 
fái bezt séð sé hann nú að verða 
spakari en hann var á árum áður. 
„Maður kemst oft í meira návígi 
við þá og maður sér þá vel þegar 
þeir eru að glíma við eitthvað,“ 
segir Kristinn. Þannig hafi menn 
meiri tækifæri til að virða atferli 
þeirra fyrir sér en kannski oft 
áður. 

Eina svæðið þar sem nákvæm 
rannsókn hefur verið gerð á varpi 
hrafna á síðustu árum segir Krist-
inn vera Þingeyjarsýslur þar sem 
kollegi hans á Náttúrufræðistofn-
un, Ólafur Karl Nielsen, hafi rann-
sakað varpið. Niðurstöður þeirr-
ar rannsóknar sýndu að á þessu 
svæði hafi hröfnum farið sífækk-
andi á síðustu 25 árum; að jafnaði 
um tvö prósent á ári.

Rannsókn sem gerð var á ní-
unda áratugnum, þar sem um 500 
hrafnar voru merktir, leiddi í ljós 
að hrafnar ferðast heilmikið milli 
landshluta. Þótt flestir haldi sig 
að mestu nærri uppeldisstöðvum 
sínum hafi nokkur dæmi fundizt 
um að fuglar flygju landshornanna 
á milli. Enginn færi þó til útlanda. 
Ekkert benti til þess að samgang-
ur væri milli hrafna hér á landi og 
í næstu grannlöndunum, í Færeyj-
um og á Grænlandi. 

Klókindaskepnan hrafninn
Áhugi á námi

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG PÍPU-
LAGNINGARMENN?
Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn 
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?
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Hvernig ætla stjórnmálaflokk-
arnir að treysta og bæta um-

hverfi barna í heimi sem verður 
stöðugt viðsjálli og hættulegri? 
Það sker í augu að í stefnuskrám 
fæstra flokka er að finna sam-
fellda, meitlaða stefnu um börn. 
Börnin komast of sjaldan á dag-
skrá stjórnmála fyrir deilum um 
hjóm – þau hafa ekki atkvæðis-
rétt!

Ég er því stoltur af að eiga ör-
smáan þátt í ítarlegri stefnu Sam-
fylkingarinnar í 60 liðum um 
hvernig á að bæta líf íslenskra 
barna og gera þau að sterkum 
og sjálfstæðum einstaklingum. 
Í stefnuplagginu „Unga Ísland“ 
er sérstök áhersla lögð á að þrátt 
fyrir misjöfn efni foreldranna 
njóti börnin okkar jafnra tæki-
færa til að skapa sér hamingju-
ríkt líf. 

Á Íslandi búa tvöfalt fleiri börn 
við fátækt en á Norðurlöndunum. 
Skýrsla, sem Samfylkingin ósk-
aði eftir á Alþingi, sýnir að yfir 5 
þúsund börn búa við fátækt. Þessi 
börn borða sjaldnar hollan mat en 
hin, hreyfa sig minna, og eru lík-
legri til að þjást af offitu. Miklu 
færri þeirra taka þátt í íþróttum 
eða skipulögðu tómstundastarfi. 
Mörg bera stöðu sína utan á sér, 
í fasi, hegðun og klæðaburði. Þau 
eru í meiri hættu á að verða fórn-
arlömb eineltis og lenda í and-
legum erfiðleikum. Sum koðna 
niður, hluti fer í uppreisn, önnur 
ná sem betur fer að brjótast út úr 
mynstrinu.

Fast að fimmtungur barna á 
grunnskólaaldri fær ekki viðun-
andi tannlæknaþjónustu vegna fá-
tæktar. Landlæknir hefur sýnt 
fram á að það er háð efnahag 
hvort foreldrar leysa út lyf fyrir 

börn sín. Barnið, sem býr við 
fátækt, fær því ekki alltaf jafn-
góða heilbrigðisþjónustu og börn-
in sem búa við betri efni. Rann-
sóknir sýna líka að fátæk börn 
eru líklegri en önnur til að flosna 
upp úr skóla, fá aðeins láglauna-
vinnu eða verða öryrkjar. Er það 
ekki þetta sem á kjarnyrtri ís-
lensku heitir að eiga ekki sjens?

Það þarf ekki fátækt til að börn-
um líði illa. Lengsti vinnudagur 
í Evrópu leiðir til þess að tengsl 
milli íslenskra barna og foreldra 
eru of veik, og valda báðum van-
líðan. Samkvæmt nýbirtri skýrslu 
UNICEF eru tvöfalt fleiri ung-
menni á Íslandi en Norðurlönd-
unum sem líður illa, eru einmana, 
utanveltu, hafa ekki góða tilfinn-
ingu fyrir sjálfum sér, eða finna 
sig ekki.

Í nýrri rannsókn, sem Sigrún 
Júlíusdóttur gerði, kemur fram 
að stór hluti ungmenna, eða 30-
65%, tjáir skýrar óskir um meiri 
fjölskyldustuðning, nánari tengsl, 
ástúð, áhuga, samtöl og samveru. 
Fast að fimmtungur þeirra telur 
sig beinlínis utanveltu í eigin fjöl-
skyldu. Skilnaðarbörn virðast 
vera í sérstaklega erfiðri stöðu, 
og má rifja upp að á Íslandi eru 
fast að 20 þúsund börn á fram-
færi einstæðra foreldra.

Það undrar mig því ekki að í ný-
legri rannsókn Jafnréttisstofu 
kom fram að tæp 90% íslenskra 
foreldra eiga erfitt með að sam-
ræma vinnutíma og fjölskyldu-
ábyrgð. Langflest þeirra setja 
sveigjanlegan vinnutíma í efsta 
sæti varðandi breytingar.

Við jafnaðarmenn höfum lagt 
fram 60 liða stefnu um bætt kjör 
barna undir heitinu „Unga Ís-
land“. Hækkun skattfrelsis-
marka og barnabóta vegur þungt 
en meðal fjölmargra annarra úr-
bóta er að tryggja ókeypis skóla-
máltíðir, aðgang að gjaldfrjálsu 
tómstundastarfi, að námsbækur í 
framhaldsskóla verði nemendum 
að kostnaðarlausu, huga að sér-
stakri niðurgreiðslu á kostnaði við 
heilbrigðisþjónustu fyrir börn fá-
tækra foreldra, auka kostnaðar-
þátttöku ríkisins í tannlækning-
um og gleraugnakaupum barna, og 
gera ungum einstæðum foreldrum 
kleift að ljúka námi í framhalds-
skóla með sérstökum styrkjum. 
Í tilviki skilnaða þarf að tryggja 
rétt barna til að umgangast báða 
foreldra ef nokkur tök eru á því.

Besta leiðin til að auka tengsl 
barna og foreldra er vitaskuld að 
stytta virkan vinnutíma og gera 
hann sveigjanlegri. Um leið þarf 
að auka rétt foreldra til veikinda-
fría og tryggja þeim sem eiga 
langveik og fötluð börn ráðrúm til 
að sinna þeim. Þetta, ásamt leiðum 
til að létta líf fjölskyldna sem eiga 
ungmenni sem stríðir við geðrask-
anir eða hefur lent í neyslu, er að 
finna í „Unga Íslandi“ jafnaðar-
manna. 

Börnin eru okkar dýrmæt-
asta eign, og uppspretta mestr-
ar hamingju. Þau verðskulda ekki 
gleymsku stjórnmálanna.

Börnin og gleymska 
stjórnmálanna 

Ég verð að viðurkenna að þessa dag-
ana kemst ég ekki hjá því að verða 

niðurdregin. Það er orðið nokkuð ljóst 
að við búum við ótrúlega ófullkomið 
réttarkerfi – og við sem höfum alltaf 
staðið í þeirri meiningu að Ísland væri 
svo framarlega á öllum sviðum,ekki 
síst hvað dómskerfið varðar. 

Eins og flestir hef ég fylgst með 
fréttum af „Baugsmálinu“ og nú er til-
finningin sem ég hef haft gagnvart því 
máli að sannast, hér er um algjört ein-
elti að ræða gagnvart aðilum sem ein-
hverra hluta vegna virðast ekki hafa 
fallið í kramið hjá ráðamönnum þjóðarinnar. Ég er 
greinilega ekki ein um þá skoðun því sumir hafa 
gengið svo langt að tala um nornaveiðar. Sú lýs-
ing er ískyggilega rétt. Hvernig stendur á því að 
öll þessi viðamikla og langdregna rannsókn hefur 
ekki leitt neitt í ljós sem réttlætir svo harkalegar 
aðgerðir? Getur verið að hún hafi í raun verið til-
hæfulaus?

Hvernig stendur svo á því að á 
sama tíma eru olíuforstjórarnir, eftir 
að hafa játað stórfelld samráð, lausir 
allra mála vegna galla í lögum? Og til 
að kóróna allt saman erum við, skatt-
borgararnir, að borga brúsann, bæði 
í kolólöglegu samráði olíufélaganna 
og þeim óhemjukostnaði sem hleðst 
upp við lögsóknina gagnvart Baugs-
mönnum. Mér finnst þetta óhugnan-
legt og er örugglega ekki ein um að 
vilja sjá skattfénu betur varið. Ég 
er líka hneyksluð á sjálfri mér og 
reyndar þjóðinni allri fyrir að láta 
ekki meira í okkur heyra þegar orðið 
var ljóst að hér var um hreinar of-
sóknir að ræða.

Það er aðdáunarvert hvernig 
Baugsmenn og -konur hafa haldið virðingu sinni 
á þessari þrautagöngu gegnum íslenskt réttar-
kerfi og staðið af sér alls kyns árásir og skítkast 
af æðruleysi og þolinmæði. Þau verðskulda afsök-
unarbeiðni frá opinberum yfirvöldum. Okkur er 
misboðið fyrir þeirra hönd!

Höfundur er sjónvarpskona. 

Ofsóknir og einelti

Opnun kosningamiðstöðvar
Samfylkingarinnar í Kópavogi

fimmtudaginn 12. apríl kl. 17-19
í Hamraborg 20a.

Léttar veitingar og allir velkomnir!

Suðvesturkjördæmi

www.kraginn.is
í Suðvesturkjördæmi

S
tærsta viðfangsefnið á sviði efnahagsmála er að ná jöfn-
uði í viðskiptum við útlönd. Hallinn á viðskiptum Íslands 
við aðrar þjóðir hefur verið meiri en góðu hófi gegnir. 

Rétt er og skylt að hafa í huga að hluti viðskiptahall-
ans á rætur að rekja til fjárfestinga í nýjum útflutnings-

fyrirtækjum. Mest fer þar fyrir stórvirkjunum og álverum. Tekj-
ur af þeim útflutningi munu byrja þegar á þessu ári að ganga til 
þess að minnka hallann. 

Annar hluti viðskiptahallans skýrist hins vegar af aukinni 
einkaneyslu. Tæpitungulaust þýðir sú staðreynd að hluti lífs-
kjaranna er greiddur með lántökum. Á bak við þann hluta þeirra 
er því ekki raunveruleg verðmætasköpun. Fyrr en síðar þarf að 
jafna þann reikning.

Þegar umræður formanna stjórnmálaflokkanna fóru fram á 
öðrum degi páska vakti það mesta athygli að þar fór lítið fyrir 
rökræðu um hvernig ná ætti jöfnuði í þessum efnum. Ef eitthvert 
viðfangsefni ætti að brenna á mönnum öðru fremur fyrir þessar 
kosningar er það þó leiðarlýsing að því marki. 

Formaður Samfylkingarinnar hefur tekið undir gagnrýni fram-
kvæmdastjóra ASÍ um að verðbólga umfram sett markmið hafi 
rýrt kjör launþega. Þetta er vitaskuld rétt, en þó aðeins hálfur 
sannleikurinn. Bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafa 
réttilega bent á heildarmyndina sem sýnir að ráðstöfunartekjur 
heimilanna hafa aukist til mikilla muna. Tekjurnar hafa einfald-
lega aukist meir en útgjöldin.

Á báðum vígstöðvum hættir mönnum hins vegar til að fara á 
svig við þann veruleika að hluti kaupmáttarins byggist á lántök-
um en ekki verðmætasköpun. Spurningin snýst þar af leiðandi 
um hvernig menn ætla að endurgreiða þann reikning. Vandinn 
er sá að hagkerfið þarf að vaxa og verðmætasköpunin að aukast 
á næstu árum án þess að valda nýrri þenslu eigi kaupmátturinn 
að haldast.

Leiðin að þessu marki getur verið vandrötuð. Of harkaleg 
tímabundin stöðvun nýrrar verðmætasköpunar gæti leitt til þess 
að reikningarnir yrðu aðeins jafnaðir með verulegri og snöggri 
kaupmáttarrýrnun. Of mikil áframhaldandi þensla gæti þar á 
móti viðhaldið innistæðulausum lífskjörum. Hér sýnist því vera 
þörf ákveðinnar hófsemi. 

Loforð um aukin útgjöld og lægri skatta eru annar mikilvæg-
ur þáttur. Fjárlög þessa árs sýna nokkurn tekjuafgang. Hann 
þyrfti að vera meiri. Fjárlagatillögur stjórnarandstöðuflokk-
anna þriggja fólu í sér að þeim afgangi yrði eytt með öllu. Smám 
saman hefur svo verið bætt í loforðin. 

Þó að landsfundir tveggja stjórnmálaflokka hafi enn ekki verið 
haldnir er fyrirsjáanlegt að flokkar með talsverðan meirihluta á 
þingi eru að bjóða kjósendum upp á verulegan halla á rekstri rík-
issjóðs. Það eru vond tíðindi þó að verkefnin séu flest hver þörf. 

Eigi að jafna viðskiptahallann með því að gefa atvinnulífinu 
svigrúm til aukinnar verðmætasköpunar og útflutnings er þörf 
á að hemja útgjöld ríkisins. Við ríkjandi aðstæður verður hvort 
tveggja ekki gert án nýrrar þenslu. Útgjaldaloforð geta því verið 
launþegum dýrkeypt. 

Útgjöld eða 
útflutningur?



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Frönskudeild Háskóla Íslands hefur 
tekið leiklistina í þjónustu sína við 
kennslu. Ásta Ingibjartsdóttir er 
aðjunkt við deildina.

„Eitt stærsta skref sem stigið er í tungu-
málanámi er að byrja að þora að tala sjálf-
ur það mál sem verið er að ná tökum á. Þess 
vegna ákváðum við að brydda upp á þeirri 
nýjung í vetur að nota leiklistina sem lið í 
tungumálakennslunni. Það gefst vel,“ segir 
Ásta spurð um tildrög þess að frönskunem-
arnir hennar fetti sig alla og bretti um leið 
og þeir tjá sig á hinu framandi máli. Kennsl-
an fer fram í íþróttahúsi Háskólans og þar 
bregða nemendurnir á leik, stíga fram hver 
af öðrum og bregða sér í hlutverk þeirra 
sögupersóna sem þeir hafa verið að lesa 
um. Allir hafa gaman af og sé framburður-

inn ekki hundrað prósent réttur er auðvelt 
að láta sökina falla á þá persónu sem nem-
andinn leikur.

Ásta er menntuð í Frakklandi í frönsku-
kennslu fyrir útlendinga og hefur sérhæft 
sig í notkun leiklistar í tungumálakennslu. 
Hún er ekki í vafa um gildi þeirrar aðferð-
ar og segir leiklistina öflugt tæki til að yfir-
vinna ótta og liðka sig í því að beita málinu 
á áhrifaríkan hátt. Hún segir að laugardag-
inn 21. apríl verði sérstök sýning á verk-
inu Krónikur dags og nætur í matsal Borg-
arleikhússins. „Nemendurnir hafa verið að 
vinna með þann texta í sínu námi og einn 
þeirra tekur þátt í sýningunni,“ segir Ásta 
og bætir við að um þriggja kortera sýningu 
sé að ræða og um leið verði nám í frönsku 
við Háskóla Íslands kynnt með sérstakri 
áherslu á leiklistarþáttinn.

Flétta leiklist saman 
við frönskukennslu

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express

GOLFFERÐIR

FÓTBOLTAFERÐIR

SÓLARFERÐIR

TÓNLEIKAFERÐIR

SÉRFER‹IR

FORMÚLUFERÐIR

EXPRESS 
FERÐIR

www.expressferdir.is

Ferðir við allra hæfi! 
Kynntu þér úrvalið á 
www.expressferdir.is
eða í síma 5 900 100



Vegna mikillar sölu á Ford 
Edge í Ameríku koma fáir bílar 
hingað til lands.

Ford Edge er nýkominn á markað 
en þrátt fyrir það er hann þegar 
farinn að narta í skottið á helstu 
keppinautunum. Sala hefur geng-
ið vonum framar erlendis bæði 
hvað varðar sölutölur og hversu 
fljótt bílarnir fara, en að meðaltali 
stendur hver bíll aðeins í 20 daga 
á plani áður en hann selst.

Hérlendis var salan í raun orðin 
góð áður en bíllinn var frumsýnd-
ur, og voru til að mynda einhverjir 
búnir að panta bílinn áður en hann 
var fáanlegur í reynsluakstur.

Vegna mikillar sölu í Ameríku 
fékk Brimborg aðeins tuttugu bíla, 
tíu eru nú þegar komnir og seldir, 
en hinir tíu koma á næsti tveimur 
mánðum.

Ford Edge 
rokselst

Illa gengur að selja Chrysler 
og virðast fáið hafa áhuga á að 
kaupa.

Ekki er hægt að segja að tilboðun-
um rigni inn í Chrysler, en Daimler-
Chrysler leitar nú logandi ljósi að 
kaupanda. GM hefur reyndar boð-
ist til að kaupa, eða öllu heldur taka 
við fyrirtækinu, og eru forsvars-
menn fyrirtækisins tilbúnir að láta 
tæplega 10 prósenta hlut í eigin fyr-
irtæki í skiptunum.

Á sama tíma vilja þeir fá háar 
fjárhæðir frá Þjóðverjunum til 
að losa um heilbrigðistryggingar. 
Þegar dæmið er reiknað til enda 
kemur í ljós að tilboðið hljóðar að-
eins upp á um 1,4 milljarða.

Kanadíska varahlutafyrirtæk-
ið Magna hefur hins vegar boðið 
300 milljarða í Chrysler, sem 
hljómar töluvert betur í eyrum 
DaimlerChrysler-manna. Auðkýf-
ingurinn Kerkorian hefur boðið 

svipaða upphæð en hann hefur lengi 
haft augastað á fyrirtækinu.

Tvennum sögum fer af öllum til-
boðum og stöðugt birtast fregnir um 
að ný tilboð berist eða fallið sé frá 
öðrum. Sama hvernig fer er ljóst að 
DaimlerChrysler hefur tapað gríð-
arlegum fjárhæðum á Chrysler, en 
fyrirtækið, sem hét Daimler-Benz 
þá, borgaði 2.500 milljarða fyrir 
Chrysler árið 1998.

Chrysler verðlaust?

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is

Smiðjuvegi 34 - gul gata Kópavogi • Sími 544 5151 • biljofur@biljofur.is

SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA FYRIR

BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Daewoo lyftarar

Partur-Spyrnan-Lyftarar • Eldshöfða 10 • 110 Reykjavík • Sími: 585-2500 • Fax: 567-9557

Gæði á góðu verði

ALLT UM HOLLYWOOD
ENTERTAINMENT TONIGHT OG INSIDER

90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland 

en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti



Alpaklúbburinn hélt sitt árlega 
ísklifurfestival í Köldukinn í 
Þingeyjarsýslu í lok febrúar. 
Þar gerðu íslenskir ísklifrarar 
sér glaðan dag og tóku á móti 
góðum gestum utan úr heimi.

Ísklifur er frekar ung íþrótt hér á 
landi en ofurhugunum sem kjósa 
að klífa ísilagða hamra fer sífellt 
fjölgandi. Freyr Ingi Björnsson 
er einn þeirra og auk þess for-
maður Íslenska Alpaklúbbsins. 
„Þetta ísklifurfestival hefur verið 
árviss viðburður frá því 1998,“ 
segir Freyr. „Fyrstu árin fór það 
fram á stöðum þar sem lítið hafði 
verið klifrað áður en nú í seinni 
tíð höfum við lagt meira upp úr 
því að hittast, gera okkur glaðan 
dag og klifra saman, frekar en að 
reyna að finna ný svæði. Þetta var 
til dæmis í annað sinn sem hátíðin 
er haldin í Köldukinn enda er það 
einstaklega skemmtilegt svæði,“ 
segir Freyr. 

Undanfarin ár hafa komið hing-
að erlendir ísklifrarar í tilefni há-
tíðarinnar og í ár komu nokkrar 
austurrískar stórstjörnur innan 
ísklifursins. „Almenningur kann-
ast kannski ekki við þessi nöfn en 
fyrir okkur er þetta eins og að fá 
Rolling Stones hingað til landsins,“ 
segir Freyr og hlær. Það er Albert 
Leichtfried sem fer fyrir austur-
ríska hópnum en stærsta stjarn-
an er án efa Ines Papert sem er að 
sögn Freys langöflugasta ísklifur-
kona heims. „Það var alveg frá-

bært að fá hana í heimsókn enda 
er hún margfaldur heimsmeist-
ari í ísklifri og hefur tekið þátt í 
alls konar mótum,“ segir Freyr og 

líklega hafa klifrararnir skemmt 
sér stórvel við góðar aðstæður í 
Köldukinn sem er að sögn Freys 
heimsklassasvæði.

Klifrað í Köldukinn

f i s k i s a g a . i s

890.- kr./kg.

P l o k k f i s k u r
á  a ð e i n s

Tilboð dagsins!



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

Toyota Landcruiser 90 GX 33”  sjsk  
Skráður:  07.1999  Ekinn: 164.000 
km. Verð: 2.050.000 kr

Toyota Avensis S/D Executive 
2.0  sjsk Skráður:  12.2005 Ekinn: 
13.000 km. Verð:  2.890.000 kr   
Tilboð: 2.750.000 kr Bíll hlaðinn 
aukahlutum

Toyota Yaris Sol 1.4 Dísel MM
Skráður: 05.2006  Ekinn: 24.000 km 
Verð:  1.750.000 kr

MAN 8.223 Laec Húsbíll. Skráður: 
11.1996 Ekinn: 586.000 km. Verð: 
2.900.000 kr  Vél ekinn 300.þús

Toyota Landcruiser 120 VX VSC/TRC 
sjsk. Skráður:  05.2006 Ekinn: 
36.000 km. Verð:  5.580.000 kr

MMC Pajero Bensín 3000 V6  sjsk  
Skráður: 07. 1998  Ekinn: 138.000 
km. Verð: 1.200.000 kr. Tilboð: 
1.050.000 kr



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ



TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing um breytingar 
á deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með 
auglýstar tillögur að breytingum á deiliskipulag-
sáætlunum í Reykjavík. 

Alþingisreitur, reitur 1.141.1
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að núverandi fram-
hús að Vonarstræti 12 verður flutt á nýjan kjallara 
að Kirkjustræti 6 og að framhlið Kirkjustrætis 8 
verði endurbyggð. Gert verður ráð fyrir allt að 
fimm hæða nýbyggingu við Vonarstræti 12 og 
fyrir hornið á Tjarnargötu sem stallast niður í þrjár 
hæðir í átt að Kirkjustræti. Á milli skála Alþingis 
og nýbygginga er gert ráð fyrir glergangi, einnig 
á milli nýbygginga við Kirkjustræti og Vonarstræti. 
Gert verður ráð fyrir bílakjallara.    
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Vesturlandsvegur - Hallar
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að á svæði þar sem 
áður voru tvær stórar lóðir, merktar 9.1d, 17.115m² 
að stærð og  lóð 9.1e, 20.448m² að stærð, verða 
nú 8 smærri lóðir, frá 3.210m² til 6.460m² að 
stærð. Lóðirnar eru merktar frá 9.1d.1 til 9.1d.8. 
Starfsemi á lóðunum skal vera í samræmi við áður 
gerða skilgreiningu í Aðalskipulagi Reykjavíkur og 
í þróunaráætlun Mosfellsbæjar og Reykjavíkur. 
Ekki skal vera matvöruverslun á svæðinu og skal 
lágmarksstærð einstakra verslana vera minnst 
1000m² af gólfflatarmáli verslunarhúsnæðis.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipu-
lags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að 
Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 
11. apríl 2007 til og með 23. maí 2007. Einnig má sjá
tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og 
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega 
eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags- og 
byggingarsviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi síðar 
en 23. maí 2007.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins 
frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 11. apríl  2007 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið
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Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími 566 8800 • E-mail vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is

Fr
u

m

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
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Víkurhvarf 1
Glæsilegt skrifstofu-
og verslunarhús-
næði á þremur hæð-
um. Byggingin er
samtals 7.337 fm og
er fyrsta hæðin um
4.848 fm, þar af
3.719 fm rými sem
t.d. er hægt að nota
undir verslun eða

sem sýningarsal. Önnur hæðin er 1.485 fm og þriðja
hæðin er 1.003 fm. Um 230 bílastæði.

Vikurhvarf 7
Glæsilegt verslun-
ar- og skrifstofu-
húsnæði alls 3.542
fm, sem skiptist
þannig. Fyrsta hæð
785,4 fm. Önnur
hæð 845,6 fm.
Þriðja hæð 356,4
fm og kjallari
792,5 fm. 

Hverfi í mikilli uppbyggingu.

Urðarhvarf 12
Húsið er alls 6720 fm
á sex hæðum með
tvöföldum bílakjallara.
Frábær staðsetning
gefur húsinu mikið
markaðsgildi við fjöl-
farna akstursleið.

Reykjanesbær

Nýtt atvinnuhúsnæði við Hólmbergsbraut 5 í
Reykjanesbæ. Um er að ræða 2.500 fm á einni hæð
skipt niður í 10 einingar sem hægt er að kaupa
stakar.

Vesturhraun 5 - Garðabær.

Höfum í einkasölu Würth-húsið við Vesturhraun 5.
Alls 1.944 fm að grunnfelti með góðum milliloftum.
Lóðin er alls 15.000 fm.
Tilboð óskast í eignina.

Bæjarflöt 1 - Grafarvogur.

Nýtt verslunar- og þjónustuhúsnæði alls 1.867 fm,
10 m lofthæð. Milliloft að hluta. Góð bílastæði. Býð-
ur upp á fjölmarga notkunarmöguleika. Staðsett á
góðum stað í Grafarvogi. Selst í heilu lagi eða minni
hlutum. Verð 360 milljónir.

ATVINNUHÚSNÆÐI

Hvörfin í Kópavogi

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Öryggi borgaranna 
er eitt mikilvægasta 

málefni hvers samfélags. 
Við Íslendingar höfum 
verið mjög heppin þegar 
kemur að þessu. Vegna 
legu landsins höfum við 
lent utan hringiðu stríðsátaka 
þrátt fyrir hernaðarlega mikil-
væga legu landsins á tímum. Það 
er okkur fjarlægt að hugsa til þess 
að hér geti ógnaratburðir á borð 
við hryðjuverk eða önnur átök 
átt sér stað. En málið er alls ekki 
svona einfalt. Aðstæður í heim-
inum hafa breyst, og eðli þeirra 

ógna sem að samfélögum 
steðja er allt annað í dag 
en áður. 

Við erum fámenn þjóð í 
strjálbýlu landi og af því 
litast umræða um varn-
ar- og öryggismál. Þegar 
kemur að alvöru hernað-
arlegum vörnum lands-
ins er ljóst að við verðum 
að treysta á samvinnu við 

þjóðir sem við treystum og starfa 
með bæði hvað varðar mann-
afla og tækjabúnað. Sjálf getum 
við aldrei gert meira en að koma 
upp lágmarksviðbúnaði á þessu 
sviði. Sú staðreynd firrir okkur 
hins vegar ekki þeirri ábyrgð að 
tryggja með sem bestum hætti ör-
yggi borgaranna. Það er léttvægt 

að tala bara um að við séum frið-
elskandi þjóð sem engum vill illt. 
Það er ábyrgðarlaust tal.

Það er óþolandi fyrir þessa um-
ræðu hver endurtekin viðbrögð 
fulltrúa stjórnarandstöðunnar eru 
þegar málefnið ber á góma. Alveg 
sama hvaða hugmyndir dóms-
málaráðherra hefur viðrað, alltaf 
er reynt að gera þær tortryggileg-
ar. Reynt er að villa um fyrir al-
menningi með upphlaupi og hás-
temmdum yfirlýsingum. Það er 
alvarlegt mál og ábyrgðarlaust 
þegar stjórnmálaforingjar eyði-
leggja umræðu með slíkum vinnu-
brögðum. Það er líka til þess fall-
ið að rýra öryggi borgaranna og 
hver vill bera ábyrgð á því? 

Hugmyndir Björns Bjarnasonar 

um varalið lögreglu hafa fengið 
stöðluð viðbrögð stjórnarandstöð-
unnar. Hugmynd þessi þóknast 
aftur á móti þeim sem til málanna 
þekkja og hefur verið í umræð-
unni í nokkurn tíma. Við stærri 
atburði, s.s. mikilvæga fundi, 
samkomur og aðra atburði hefur 
gjarnan verið leitað til björgun-
arsveitafólks til að sinna gæslu-
störfum. Við sem á þeim vettvangi 
störfum fögnum þessum hug-
myndum því oft höfum við meira 
af vilja en mætti liðsinnt lögreglu 
í þessum verkefnum. En þjálfun 
okkar og búnaður miðar allur að 
því að leita að og bjarga fólki og 
verðmætum. Við erum því ekki í 
stakk búin til að sinna þessu verk-
efni sem skyldi. 

Oft hafa félagar innan okkar raða 
gert við það athugasemdir að ekki 
sé staðið betur að skipulagi þessara 
mála. Við fögnum því hugmynd-
um ráðherra og ég er þess fullviss 
að margt af okkar góða björgunar-
fólki verður tilbúið til að taka þessa 
þjálfun og sinna verkefnum sem 
starfinu fylgja. Þannig getur þetta 
orðið til að efla enn frekar samstarf 
björgunarsveita og lögreglu. Það er 
lágmarkskrafa til þingmanna sem 
tjá sig um þetta málefni að þeir 
kynni sér málið en fari ekki fram 
með það að markmiði að rugla fólk. 
Slík vinnubrögð geta staðið góðum 
málum fyrir þrifum.

Höfundur er framkvæmdastjóri 
Landsbjargar. 

Björgunarsveitir sem varalið lögreglu 

Orðræður
stjórnmála-

manna eru mis-
jafnar og jem-
inn hve mörg-
um fer betur 
að þegja. Inn-
flytjendamálin
eru ágætt dæmi 
um þetta en þar 
karpa stjórn-
málamenn um 
vond þjóðerni, góð þjóðerni, kyn-
þáttahatara og nasista. Fyrir al-
menning er útkoman hryggileg, 
upplýsingin engin og betur heima 
setið. En um hvað snýst allt þetta 
havarí, þ.e. hvernig er innflytj-
endamálum eiginlega háttað hér 
á landi? Af hverju upplýsa stjórn-
málamenn ekki fólk um stöðuna 
í stað þess að kalla hver annan 
ónöfnum?  Í dag geta allir sótt um 
dvalarleyfi á Íslandi. Fólk frá EES-
löndunum og á Schengen-svæðinu 
nýtur sérstakra milliríkjasamn-
inga en öllum umsækjendum er 
skylt að framvísa skilríkjum, 
sakavottorði, heilbrigðisvottorði, 
hjúskaparvottorði, framfærslu-
tryggingu og sjúkratryggingu. Út-
lendingastofnun fer svo yfir um-
sóknirnar og metur. Málið er því 
í raun ekki svo flókið þótt deila 
megi um hvort herða skuli útlend-
ingalöggjöfina eða rýmka. Í ljósi 
fyrirliggjandi laga er aftur á móti 
erfiðara að finna ummælum þing-
manna stoð, sérlega þeirra um 
heilbrigðisskoðanir útlendinga. 
Er eitthvað rangt við að heilbrigð-
isskoða fólk? Er það mannfyrir-
litning að skanna þá fyrir berkl-
um sem koma þaðan þar sem 
sjúkdómurinn er landlægur? Er 
það mismunun að bólusetja einn 
sem ætlar til Afríku en ekki hinn 
sem ætlar til Englands? Við erum 
á vaktinni með fugla, hvers vegna 
þá ekki menn? Heilbrigðisskoðun 
er einfaldlega skynsöm og nauð-
synleg, hún þjónar öllum hlutað-
eigandi og tengist ekki kynþátta-
hatri. Undangengin umræða um 
þetta atriði er niðurfelling heil-
brigðrar skynsemi og áhyggju-
efni að hún skuli eiga sér stað, 
m.a. á sjálfu alþingi.

 Umræðan um innflytjenda-
mál á aðeins að snúast um tvennt: 
Okkur sjálf, þ.e. hvort við höfum 
ástæðu til að stíga varlegar til 
jarðar en fjölmennari þjóðir og 
hins vegar um innflytjendurna, 
að þeim séu tryggð lögbundin 
lágmarksréttindi og málkennsla. 
Bæði atriðin þarf að ræða en að 
kalla málshefjendur mannhatara 
og rasista er frábiðjandi. Svoleið-
is orðagjálfur  hefur enga þýðingu 
nema kannski á sparkvelli stjórn-
málanna þar sem bitist er um 
fylgið. Fjölþjóðasamfélög fram-
tíðarinnar er óþarft að hræðast en 
þróunarhraði þeirra getur skipt 
sköpum um ágætið. Að þessu og 
engu öðru ættu stjórnmálamenn 
að hyggja.

Höfundur er heilbrigðisstarfs-
maður. 

Heilbrigðis-
skoðun Nýja snilldarplatan með 

      Sverri Stormsker
ð af nýju plötu Sverris Stormskers,

“There Is Only One” eins og sjá má af eftirfarandi umsögnum:

Rúnar Júlíusson, tónlistarmaður: 
“Alveg einstaklega frábær diskur  hjá Stormsker,
stórstígar framfarir í laga- og textagerð,
söngur í splunku nýjum hæðum, 

utningur í alla staði.”

Páll Óskar Hjálmtýsson, söngvari:
“Þessi plata kom mér verulega á óvart.
Ég vissi ekki að Stormsker ætti þetta til og 
ég var eiginlega búinn að gleyma hvað hann 
er góður lagasmiður.”

Einar Bárðarson, umboðsmaður:
“Tímamóta!”

KK, tónlistarmaður:
“Sverrir Stormsker, melody maker af Guðs náð.”

Magni Ásgeirsson, söngvari:
“There Is Only One er falleg og angurvær plata frá einum skemmtilegasta tónlistarmanni 
þjóðarinnar. Söngvararnir ná nýjum hæðum í eiginlegri merkingu, lögin eru allt í senn hnyttin,
smekklega útsett, vel samin og grípandi, - skyldueign í safnið.”

Gunnar Þórðarson, tónskáld: 
“Stormsker er einn sá albesti.”

Arnar Eggert Thoroddsen gagnr. Mbl: 
“Ferill Sverris Stormskers í íslenskri dægurlagatónlist er algerlega einstakur. Hann nýtur hylli 

lega utan við alla strauma og stefnur, utangarðsmaður með 
hreina náðargáfu hvað laga- og textagerð varðar leiki sannast svo um munar á There Is 
Only One, angurværri og sorgbitinni plötu þar sem á takast fegurð og fallvaltleiki, vonleysi og von.
Hið ótrúlega næmi sem Sverrir hefur fyrir melódíu hefur aldreið verið jafn augljóst og hér.”

Þorsteinn Eggertsson, textahöfundur:
“Ég er á því að á þessari nýju plötu Stormskers eru mörg þau bestu lög sem hafa verið samin á 
Íslandi í heila öld, enda samin af persónulegasta, fjölhæfasta og besta tónskáldi landsins. Auk þess 
er söngur Sverris ótrúlega einlægur og söngur hinnar asísku Myru er líklegast sá magnaðasti sem 
he . Þessi plata er einfaldlega hrein og tær snilld. Algjört regin 
hneyksli að hún skuli ekki vera spiluð á Rás 2.”

n er út í takmörkuðu upplagi hér á Íslandi.



Heimildarmyndin The Great Global 
Warming Swindle um loftslagsbreyting-

ar af mannavöldum, sem sýnd var á breskri 
sjónvarpsstöð í síðasta mánuði, hefur vakið 
mikla athygli og verið til umfjöllunar bæði í 
fjölmiðlum og á netinu. Hún var meðal ann-
ars kveikjan að grein eftir Hannes Hólm-
stein Gissurarson í Fréttablaðinu 30. mars 
sl. Í myndinni eru vísindamenn og umhverf-
isverndarsinnar ásakaðir fyrir óvönduð 
vinnubrögð og jafnvel um vísvitandi fölsun 
á staðreyndum í umræðum um loftslags-
breytingar. Myndin sýnir viðtöl við nokkra 
vísindamenn sem gagnrýna harðlega um-
ræður um loftslagsbreytingar bæði í vís-
indaritum og fjölmiðlum. Athygli vekur 
að menn, sem gagnrýna aðra fyrir yfirlýs-
ingagleði og óábyrgar ályktanir, skuli sjálf-
ir vera jafn afdráttarlausir og fram kemur 
í myndinni í skoðunum um málefni þar sem 
óvissa er augljóslega mikil og margt umdeil-
anlegt. Í myndinni er m.a. lýst hröðum lofts-
lagsbreytingum sem óvéfengjanlegar heim-
ildir eru fyrir í jarðsögunni og ekki geta 
verið af mannavöldum, og í beinu framhaldi 
leiddar líkur að því að loftslagsbreytingar 
nú séu einnig að mestu af náttúrulegum or-
sökum. Fullyrða sumir viðmælendanna að 
engin haldgóð rök séu fyrir því að mann-
kynið komi þar við sögu. Þarna er blandað 
saman óumdeildum staðreyndum og óraun-
sæjum ályktunum, og er það einkennandi 
fyrir myndina. Á sama hátt kemur réttilega 
fram að styrkur koltvísýrings í andrúms-
loftinu hafi á fyrri tímabilum jarðsögunnar 
verið mun hærri en nú er, og látið er að því 
liggja að frekari losun mannkyns sé því sak-
laus, sem verður að teljast í meira lagi vafa-
samt, enda hefur styrkur koltvísýrings ekki 
verið meiri en nú í a.m.k. 650 þúsund ár. 

Meðal vísindamannanna sem rætt er við 
í myndinni er Carl Wunsch, þekktur haf-
fræðingur við Tækniháskólann í Massa-
chusetts (MIT), sem er með virtustu háskól-
um á sviði raunvísinda í Bandaríkjunum. 
Wunsch hefur áður vakið athygli fyrir gagn-

rýni á ýmsar fullyrðingar vísindamanna og 
umhverfisverndarsinna um breytingar á 
Golfstraumnum vegna hlýnandi veðurfars 
sem hann telur ekki réttlætanlegar á grund-
velli vísindalegra rannsókna. Engu að síður 
sá Wunsch sig knúinn til þess að birta opin-
bera yfirlýsingu um þátt sinn í myndinni. 
Yfirlýsing hans er mjög harðorð varðandi 
vinnubrögð þeirra sem myndina gerðu. Í yf-
irlýsingunni kemur meðal annars fram að 
Wunsch telur orð sín hafa verið rangtúlkuð 
þannig að stappi nærri fölsun, og að hann sé 
að kanna hvort hann eigi að mótmæla með-
ferðinni á sér í myndinni með formlegri 
hætti en með yfirlýsingunni. Wunsch segir í 
lauslegri þýðingu okkar: „Þáttur minn í The 
Global Warming Swindle er auðmýkjandi 
(deeply embarrassing) og hefur rýrt orð-
stír minn sem vísindamaður. Ég var blekkt-
ur, og finnst að ég hafi verið settur í óþægi-
lega stöðu.“ Það virðist því sem „svindl“ í 
umræðum um loftslagsbreytingar sé jafnvel 
víðtækara en haldið er fram í myndinni. 

Wunsch dregur í yfirlýsingunni í nokkr-
um orðum saman skoðanir sínar á loftslags-
breytingum af mannavöldum og segir þar að 
hann telji nánast öruggt að athafnir manna 
orsaki að miklu leyti þær loftslagsbreytingar 
sem nú verður vart, og að í þeim felist veru-
leg ógn. Við bendum þeim sem vilja kynna 
sér skoðanir „gagnrýnins“ vísindamanns 
á þessu flókna máli á að lesa yfirlýsingu 
Wunsch um myndina í heild sinni. Upp-
lýsandi umræður um loftslagsbreyting-
ar af mannavöldum almennt má m.a. finna 

á spjallþræðinum RealClimate3 en þar 
spjalla ýmsir vísindamenn sem stunda rann-
sóknir á þessu sviði um niðurstöður sínar 
og annarra. Jafnframt má benda á skýrsl-
ur Milliríkjanefndar um loftslagsbreytingar 
(IPCC)4, sem fá harkalega útreið í heimild-
armyndinni. Milliríkjanefndin gefur reglu-
lega út greinargott yfirlit fyrir stjórnvöld og 
almenning um stöðu rannsókna á loftslags-
breytingum á grundvelli birtra rannsókna. 
Þetta yfirlit, sem er vandað að okkar dómi og 
unnið af fjölda vísindamanna, er mjög gagn-
legt sökum þess hvað rannsóknir á þessu 
sviði eru orðnar yfirgripsmiklar.

Í heimildarmyndinni eru margar aug-
ljósar rangfærslur og eru nokkrar þeirra 
nefndar sem staðreyndir í grein Hannesar 
Hólmsteins. T.d. segir Hannes Hólmsteinn: 
„Vatnsgufa er 98% gróðurhúsalofttegunda.“ 
Hið rétta er að vatnsgufa veldur um 50-60% 
af gróðurhúsaáhrifum lofthjúpsins en kol-
tvísýringur um 20-25%. Annað dæmi: Bæði 
í myndinni og grein Hannesar Hólmsteins 
er því haldið fram að „breytingar á hitastigi 
jarðar virðast standa í beinu sambandi við 
virkni sólar“, en sannleikurinn er sá að síð-
ustu 50 ár hefur sólvirknin staðið í stað og 
jafnvel aðeins minnkað meðan hiti á jörðinni 
hefur hækkað um 0,6 stig, en á sama tíma 
hefur styrkur koltvísýrings aukist um rúm 
20%. Og, eins segir í myndinni og hjá Hann-
esi Hólmsteini: „Þegar lífverur anda frá sér 
eða rotna og þegar eldfjöll gjósa, streymir 
meiri koltvísýringur út í andrúmsloftið en 
vegna brennslu olíu eða kola,“ en í raun og 
veru er koltvísýringslosun eldfjalla á ári 
hverju aðeins um 1% losunar mannkyns. Það 
er vissulega rétt sem fram kemur í mynd-
inni og grein Hannesar Hólmsteins að nauð-
synlegt er að „rannsaka fordómalaust“ hvaða 
ógn felst í losun mannkyns á gróðurhúsaloft-
tegundum. Sá tónn sem sleginn er í myndinni 
er hins vegar ekki líklegur til þess að vísa 
fram á veginn í því efni.

Tómas er jarðeðlisfræðingur við Veðurstofu Ís-
lands og Jón Egill prófessor í veðurfræði við 

Óslóarháskóla.

„Svindl“ í umræðu um loftslagsmál

ÍMorgun-
blaðinu 30. 

mars birtist 
grein eftir Ág-
ústu Loftsdótt-
ur, starfsmann 
Orkustofnun-
ar, sem er um 
margt athygl-
isverð. Þess 
ber að geta að Ágústa hefur 
unnið að verkefni fyrir Orku-
stofnun um möguleika vist-
væns eldsneytis á bíla. Í grein-
inni segir Ágústa að svo virð-
ist sem neytendur láti skynsemi 
lítt ráða för við val á bíl því elds-
neytisnotkun hafi ekki áhrif, 
heldur önnur atriði, svo sem 
margvíslegir aukahlutir. Einnig 
má skilja á grein Ágústu að bíla-
umboð dragi lappirnar í sölu á 
vistvænum bílum þrátt fyrir að 
úrval þeirra sé að hennar mati 
nægilegt frá bílaframleiðend-
um. Hvorugt er rétt.

Varðandi efasemdir Ágústu 
um skynsemi neytenda þegar 
kemur að „réttu“ vali á bíl lang-
ar mig að benda á eftirfarandi. 
Við val á bíl hafa margir þættir 
áhrif.

Það er því mikil einföldun að 
halda því fram að eingöngu sé 
hægt að velja bíl eftir eyðslu 
enda hafa fjölskyldustærð, bú-
seta og aðrar þarfir mikil áhrif. 
Neytendur eru skynsamir en 
þarfir þeirra misjafnar.

Sú fullyrðing Ágústu að elds-
neytiseyðsla hafi lítil áhrif við 
val á bíl er beinlínis röng. Ég 
get fullyrt að nánast hver ein-
asti bílkaupandi spyr mjög 
snemma í kaupferlinu um elds-
neytiseyðslu og er hún í hópi 
ráðandi þátta við valið. Það er 
einnig áberandi að við eldsneyt-

ishækkanir, ekki síst þær sem 
orðið hafa undanfarin misseri, 
fær sú áhersla mun meira vægi 
við bílakaup neytenda. Mjög 
gott aðgengi er að upplýsing-
um um eyðslu og losun CO2 hjá 
bílaumboðum, t.d. á vefsíðum, 
á verðlistum eða í bæklingum í 
sýningarsölum og jafnvel víðar. 
Þrátt fyrir það hefur Bílgreina-
sambandið hvatt aðildarfélög til 
að gera enn betur í þeim efnum.

Það er fráleitt að ætla að bif-
reiðaumboðin dragi lappirn-
ar varðandi sölu á vistvænum 
bílum. Ástæðan er auðvitað gíf-
urleg samkeppni sem ríkir meðal 
umboðanna enda níu fyrirtæki 
sem keppa á þessum markaði. 
Á þessum markaði ræður ein-
faldlega eftirspurn og framboð 
hvað boðið er á markaðnum. Í 
þessu samhengi er rétt að skjóta 
inn og ítreka að hugmyndir, sem 
reglulega skjóta upp kollinum, 
um handstýringu ríkisvaldsins á 
því hvaða bílar henti neytendum 
best virka ekki. 

Framboðið ræðst eingöngu af 
því hvað bílaframleiðendur hafa 
fram að færa og á hvaða mörk-
uðum þeir eru tilbúnir að bjóða 
sína vöru. Það er einfaldlega 
staðreynd að úrval á fjöldafram-
leiddum vistvænni bílum er enn 
mjög takmarkað auk þess sem 
flestir framleiðendur bjóða slíka 
bíla fyrst og fremst á heima-
markaði eða stærri mörkuðum 
meðan enn er verið að þróa vör-
una.

Það er aftur á móti gleðiefni 
að þróun þessara bíla hefur tekið 
mikinn kipp undanfarin miss-
eri og á næstu árum mun þess-
um bílum fjölga mjög á mörkuð-
um um allan heim. Þar á meðal 
á Íslandi.

Höfundur er formaður 
Bílgreinasambandsins.

Skynsamir neytendur



[Hlutabréf]

Dieter Zetsche, forstjóri  
bílaframleiðandans Daim-
lerChrysler hefur stað-
fest að fyrirtækið hafi rætt 
við nokkra aðila um sölu á 
Chrysler-hluta fyrirtækisins 
í Bandaríkjunum. Nákvæm-
ar tölur um verðið á Chrysler 
liggja ekki fyrir en talið er að 
það verði nálægt fimm til níu 
milljörðum Bandaríkjadala, 
jafnvirði um 300 til 600 millj-
arða íslenskra króna.

Hugsanlegir kaupendur 
hafa ekki verið nafngreind-
ir en fjárfestingasjóðurinn  
Cerberus Capital Manage-
ment hefur verið nefndur á 
nafn eftir að fulltrúar sjóðs-
ins gerðu sér ferð til höfuð-

stöðva Chrysler í Bandaríkj-
unum á dögunum til að rýna 

í bækur félagsins. Auk þess 
hafa nöfn bandaríska bíla-

risans General Motors, fjár-
festingasjóðsins Blackstone 
og kanadíska fyrirtækisins 
Magna International borið á 
góma.

Chrysler-hluti fyrirtækis-
ins skilaði 1,5 milljarða dala, 
tæplega 100 milljarða króna, 
tapi á síðasta ári og hefur 
verið þrýstingur á Daimler-
Chrysler að það losi sig við 
fyrirtækið.

Chrysler hefur líkt og aðrir 
bandarískir bílaframleiðend-
ur gripið til nokkurra hag-
ræðingaaðgerða til að snúa 
rekstrinum við, meðal ann-
ars með uppsögnum á 13.000 
starfsmönnum og lokun 
tveggja verksmiðja.

Tilboð sagt væntanlegt í Chrysler

Sala á bifreiðum dróst talsvert 
saman hjá risunum á bandaríska 
bílamarkaðnum í mars miðað við 
sama tíma í fyrra. Samdrátturinn 
var langmestur hjá Ford, eða 12,4 
prósent. Á sama tíma varð aukn-
ing á sölu japanskra bíla vest-
anhafs. Toyota, sem stefnir á að 
verða umsvifamesti bílaframleið-
andi í heimi á árinu, seldi 7,7 pró-
sent fleiri bíla í mars en á sama 
tíma í fyrra.

Næst mesti samdrátturinn var 
hjá General Motors, eða 7,7 pró-
sent. DaimlerChrysler fylgir svo á 
eftir með samdrátt upp á 4,6 pró-
sent. Helsta ástæðan fyrir sam-
drættinum er minni kaup bíla-
leiga í Bandaríkjunum á nýjum 
bílum auk þess sem hið opinbera 
hefur haldið að sér höndum í inn-
kaupum.

Bílarisarnir 
fá skell á ný

Seðlabanki Indlands ákvað í síð-
ustu viku að hækka stýrivexti um 
25 punkta í 7,75 prósent. Þetta er 
í annað sinn á árinu sem bankinn 
hækkar stýrivexti í þeim tilgangi 
að halda aftur af verðbólgu. 

Ákvörðunin kom greinendum á 
óvart en þeir gerðu ekki ráð fyrir 
að bankinn myndi hækka vextina 
fyrr en síðar í þessum mánuði í 
fyrsta lagi. 

Í rökstuðningi bankastjórnar-
innar segir meðal annars að hækk-
unin þyki nauðsynleg til að sýna 
að bankinn líti á verðbólguþróun-
ina mjög alvarlegum augum.

Verðbólga mælist nú 6,46 pró-
sent á Indlandi en það er nokkuð 
yfir 5,5 prósenta efri verðbólgu-
markmiðum seðlabankans.

Breska ríkisútvarpið bendir á 
að hagvöxtur mælist nú níu pró-
sent, sem er sambærilegt við hag-
vöxt síðasta árs. Góðu fréttirnar 
séu þær, að sögn BBC, að kaup-
máttur millistéttarinnar hafi auk-
ist vegna þessa. Slæmu fréttirnar 
séu hins vegar þær að  vöruverð 
hafi hækkað og komi það hart 
niður á lægri og fátækari stéttum 
í landinu

Beita sér gegn 
verðbólgu

• Innkaupakort VISA er ókeypis kreditkort.

• Ekkert stofngjald, árgjald eða seðilgjald.

• Kortið er ætlað í rekstrarinnkaup og kemur 
   í stað beiðna- og reikningsviðskipta.

• Lengri greiðslufrestur.

INNKAUPAKORT VISA

Nýr dagur – ný tækifæri

Hægt er að sækja um Innkaupakort VISA á www.visa.is og hjá öllum bönkum og sparisjóðum.
Nánari upplýsingar í síma 525-2280

Verkstæðið 10 ára.

Úttektartímabil Innkaupakorts er almanaksmánuður og 
gjalddagi reiknings 25. næsta mánaðar.



Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.

Í ágústlok tekur nýr menntaskóli til 
starfa í Borgarnesi en á dögunum 
samþykkti menntamálaráðherra yfir-
lýsingu um hugmyndafræði þeirr-
ar stofnunar sem markar tímamót í 
kennslustarfi á framhaldsskólastigi. 
Meðal nýjunga í skólastarfi Mennta-
skóla Borgarfjarðar verður þriggja ára 
nám til stúdentsprófs fyrir nemend-
ur á meðalnámshraða, aukið einstakl-
ingsmiðað nám og engin formleg ann-
arpróf.

Ársæll Guðmundsson, skólameist-
ari MB, segir að markmið skólans sé að 
hafa starfið þar opið og sniðið að þörf-
um nemenda hverju sinni en um leið 
sé ábyrgð nemendanna aukin og skóla-
starfið fært nær því sem gerist á öðrum 
vinnustöðum. „Þannig víkja hefðbundn-
ar kennslustundir fyrir meiri verkefna-
vinnu og einstaklingsmiðuðu námi,“ út-
skýrir hann og áréttar að þrátt fyrir 
nafnið verði engir bekkir í nýja skól-
anum. „Það er engin regla til á Íslandi 
um hvað skólar eiga að heita. Við erum 
eins mikill áfangaskóli og hægt er en 
köllum hann menntaskóla til að und-
irstrika að við erum að brjóta þessar 
hefðir. Við erum skóli sem menntar – 
og öllum opinn.“

Hið fyrsta verður kennt á fjórum 
námsbrautum við skól-

ann. Hann þjónar fyrst 
og fremst nemendum í 
Borgarfirði en er opinn 
öllum þeim sem rétt 
eiga á kennslu á fram-
haldsskólastigi.

Nýi skólinn verður tæknivæddur 
mjög en forsvarsmenn hans vinna nú  
með Apple-umboðinu að því að þróa 
áfram notkun á forritinu iTunes við 
nám og kennslu en þar verður kennslu-
efni til dæmis miðlað með „pod-cast“. 
Nemendur skólans munu fá fartölvu 
sér að kostnaðarlausu á meðan þeir eru 
í námi. 

Ársæll útskýrir að í skólastefnu MB 
sé horft til skóla bæði nær og fjær þar 
sem svipuð hugmyndafræði er ríkjandi. 
Forsvarsmenn MB heimsóttu skóla í 
Svíþjóð og horfðu til nágranna sinna á 
Snæfellsnesi en fjölbrautaskóli þeirra á 
Grundarfirði hefur verið leiðandi í nýt-
ingu upplýsingatækni í skólastarfi.

Lengi hefur verið rætt um að reisa 
framhaldsskóla á þessu svæði þar sem 
fyrir eru tveir háskólar, á Bifröst og á 
Hvanneyri, og einnig góðir grunnskól-
ar. Ársæll segir að eftir að sú ákvörð-
un var tekin hafi framkvæmdin gengið 
hratt og vel fyrir sig. Stofnað var einka-
hlutafélag um rekstur skólans og eru 
Sparisjóður Mýrasýslu og sveitarfélag-
ið Borgarbyggð stærstu hluthafarnir 
en um 150 smærri hluthafar, bæði ein-
staklingar og fyrirtæki, hafa komið að 

uppbyggingarstarfinu. Skólameistar-
inn segir að mögulega sé framkvæmd 
þessi vísir að því að framhaldsskólarnir 
verði færðir  til sveitarfélaganna. Hann 
segir að stjórn skólans hafi ákveðið að 
ekki yrðu lögð nein önnur gjöld á nem-
endur en gengur og gerist í framhalds-
skólum sem reknir eru af ríkinu.

Ársæll útskýrir að í undirbúnings-
vinnu fyrir skólastarfið hafi verið leit-
ast við að móta það heildrænt og einn 
liður í því er verkefni sem kennt er við 
Borgarfjarðarbrúna en að því koma 
grunnskólar á svæðinu ásamt nýja 
menntaskólanum og menntamálaráðu-
neytinu. „Við ætlum að nýta þetta tæki-
færi og koma með nýja hugsun inn í 
skólastarfið og vinnum að því að sam-
ræma kennsluhætti og áherslur frá 
byrjun grunnskóla til loka framhalds-
skólans.“ Frumkvæðið segir Ársæll 
vera komið frá grunnskólunum en vilji 
sé til að brúa bilið sem hefur verið milli 
grunn- og framhaldsskólastigsins og 
lofa nemendum og starfsemi að flæða 
þar á milli. Þannig muni nemendur í 
menntaskólanum einnig geta sótt nám-
skeið á vegum háskólanna á svæðinu.

„Það er búið að kalla mig Ragga sót frá blautu barnsbeini. 
Aldrei hef ég steytt hnefann þess vegna og látið mér vel 

líka. Þetta var starfsheiti föður míns á sínum tíma og fest-
ist við fjölskylduna. Var kannski viðkvæmt meðan barns-

skóm var slitið en alls ekki á seinni árum. Er nú svo komið 
að þetta er eiginlega meira svona ættarnafn en viðurnefni.“

Okkar hjartkæri

Þorvaldur Jóhannesson
frá Arnarhóli,

varð bráðkvaddur miðvikudaginn 4. apríl sl.
Jarðsett verður í Noregi föstudaginn 13. apríl.

Rósa Kristrún Kristófersdóttir
Svanhildur Diljá Þorvaldsdóttir
Emil Brynjar Þorvaldsson
Jóhannes Guðmundsson      Borghildur Þorgrímsdóttir
Svanhildur Sigtryggsdóttir   Kristófer Reykdal Magnússon
systkini og fjölskyldur þeirra.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Magnea Katrín Bjarnadóttir
frá Bjarnastöðum, Heiðargerði 6, Akranesi,

verður jarðsungin frá Akraneskirkju miðvikudaginn
11. apríl kl. 14.

Benedikt Bjarnason
Guðrún Stefanía Bjarnadóttir
Halldór Bjarnason   Elín Hannesdóttir
ömmubörn og langömmubarn.

Bróðir okkar og frændi,

Axel Axelsson
Pasadena, Kaliforníu,

er látinn. Jarðarförin hefur farið fram í Selkirk,
Manitoba, Kanada.

Fyrir hönd vandamanna,

Soffía Ólöf Axelsdóttir
Axel Ketilsson.

Kæri frændi minn og bróðir,

Guðmundur Hjartarson,
fv. seðlabankastjóri, Selvogsgrunni 29,
Reykjavík,

andaðist föstudaginn 6. apríl. Útförin verður auglýst
síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Fjóla Guðrún Friðriksdóttir
Anna Pálmey Hjartardóttir
Emil Hjartarson.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðbjörg Þorgeirsdóttir,
sem lést föstudaginn 6. apríl, verður jarðsungin frá
Fossvogskirkju föstudaginn 13. apríl kl. 11.00.
Jarðsett verður í Fossvogskirkjugarði.

Þorgeir Guðbjörnsson Guðrún Ebenezersdóttir
Baldvin Guðbjörnsson  Hrafnhildur Stígsdóttir
Hólmfríður M. Guðbjörnsdóttir
Sigurbjartur Sigurbjörnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Fallegir legsteinar
á góðu verði

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Ástkær sonur okkar, bróðir, unnusti
og faðir,

Benedikt Ingi Ármannsson,
verður jarðsunginn frá Langholtskirkju fimmtudag-
inn 12. apríl kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir, en þeim sem vildu minnast hans
er bent á Félag ábyrgra feðra, Rn. 515-26-6209,
kt. 620997-2779.
Ármann H. Benediktsson     Elín Ebba Gunnarsdóttir
Erna Karen Stefánsdóttir             Jón Óskar Þórhallsson
Dóra Steinunn Ármannsdóttir   Magnús Birgisson
Ármann Ingvi Ármannsson
Ásthildur Erlingsdóttir
Ísabella Ronja Benediktsdóttir

Ástkær sonur minn, bróðir og mágur,

Páll Guðfinnur Elíasson
frá Grundarfirði, síðast til heimilis að
Asparfelli 12, Reykjavík,

lést laugardaginn 7. apríl. Jarðarförin fer fram frá
Grundarfjarðarkirkju laugardaginn 14. apríl kl. 14.00.
Þeir sem vilja minnast hans láti Geðhjálp, s. 9072070,
njóta þess.

Petrea Guðný Pálsdóttir
Steinbjörg Elíasdóttir        Árni Eiríkur Árnason
Guðný Elíasdóttir               Ólafur Ægir Jónsson
Margrét Elíasdóttir            Þorkell Pétur Ólafsson
Elín Katla Elíasdóttir         Steinar Helgason
Finnborgi Elíasson             Sigurlaug Jóhanna Björnsdóttir
Kjartan Elíasson                 Svanhvít Guðmundsdóttir.





Í ljósi síðasta pistils 
míns, um kurteisi og 
ókurteisi afgreiðslu-
fólks, finnst mér ekki 
úr vegi að kafa aðeins 

ofan í eigin reynslu 
af þjónustustörfum. Á 

þjónaferli mínum hef ég 
gengið í gegnum þolraunir á borð 
við að vera læst inni í útigeymslu, 
fá bjórkút í andlitið (innihaldið, 
nóta bene) og vera beðin lengst-
ra, og ljótastra, orða að pilla mig til 
Kólumbíu þar sem eiturlyfjahyski 
eins og ég ætti heima.

Fyrsta næturvaktin mín á barn-
um sem varð sú síðasta á ferils-
skrá minni komst á spjöld sögunn-
ar fyrir tilþrif mín í samræðum við 
síðhærðan Norðmann. 

Lokkaprúði maðurinn var svo 
heillaður af framtakssemi minni á 
bak við barinn að hann hreinlega 
lá fram á borðið. Ég laut fram til 
að bjóða honum fagmannlega að-
stoð mína og átti við hann orðastað 
sem ég skildi lítið af. Sökum tregðu 
minnar laut hann enn lengra yfir 
borðið, með þeim afleiðingum að 
mittissítt hárið lagðist ofan í kerti á 
borðinu, og breyttist fyrirvaralaust 
í eldhnött. Hversu mikið hársprey 
maðurinn hefur notað veit ég ekki, 
en hitt er víst að haddurinn fuðraði 
upp með látum. Maðurinn lokka-
prúði gerði sér þó lítið fyrir, reytti 
af sér sviðið hárið og bað mig vin-
samlega að henda því fyrir sig. Því 
næst setti hann afganginn, sem nú 
var um hálfur haus, í tagl og hélt út 

á dansgólfið. Sjálf stóð ég enn með 
sviðna lokkana í höndunum þegar 
öryggisverðirnir komu á staðinn 
vegna hávaða í brunavarnarkerf-
inu. Ég uppskar ekki mikinn skiln-
ing þegar ég reyndi að útskýra hver 
eldsupptökin væru. 

Af Norðmanninum hefur ekki 
spurst síðan, en hann var bara sá 
fyrsti af þeim ólíkindatólum sem 
ég átti eftir að kynnast. Enn sem 
komið er hefur ekkert annað starf 
mitt leitt mig á vit jafnskemmti-
legra ævintýra. Eins hef ég hvergi 
fyrirhitt jafn mikla leiðindapúka og 
á þessum umrædda stað. Kurteist 
afgreiðslufólk er möst, en það þarf 
líka að vera kurteis við afgreiðslu-
fólk. Það lendir í ólýsanlegustu 
hremmingum á hverjum degi.

Spænir og hör færðu
í Húsasmiðjunni Ögurhvarfi*

Hey!
ásamt úrvali af öðrum vörum fyrir hestamanninn

* Hestavörur fást einnig í völdum
verslunum um land allt

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Skipulag átaksins er eftirfarandi:
Íslendingar eru hvattir til að veiða mink. Þegar minkurinn hefur verið veiddur er tekin mynd af bráðinni og 
veiðimanninum og hún send til Skotveiðifélags Íslands, helst með tölvupósti til skotvis@skotvis.is eða í pósti til: 

Skotveiðifélag Íslands
Holtagerði 32

200 Kópavogur

Einnig má senda skriflegt vottorð þar sem aðili sem náð hefur lögaldri vottar að viðkomandi hafi veitt minkinn. Með myndinni eða vottorðinu 
þurfa að fylgja eftirfarandi upplýsingar: Nafn veiðimanns og kennitala, heimilisfang, sími og tölvupóstfang. Þá þurfa að fylgja upplýsingar 
um það hvar minkurinn var veiddur, þ.e. sveitarfélag og staður. Þá þarf að tilgreina veiðiaðferð þ.e.a.s. hvort minkurinn var veiddur mað 

skotvopni, í gildru eða með hundi.

  

Minkaveiðiátak
Skotveiðifélags Íslands

2007 og 2008

Minkurinn er mikill vágestur í íslenskri náttúru. Frá því að minkurinn var fluttur hingað til lands
árið 1931 hefur hann stöðugt numið land á nýjum stöðum. Þrátt fyrir að gríðarlegum fjárhæð-
um hafi verið varið til að útrýma mink eða halda honum í skefjum hefur það ekki borið tilætl-
aðan árangur. Þess vegna er nauðsynlegt að herða enn baráttuna gegn minkinum. Þátttaka í
átakinu er öllum heimil. Tilgangur átaksins er að veiða eins marga minka og unnt er á ári hverju
og halda með því stofninum í skefjum og helst að útrýma honum alveg, í það minnsta á við-
kvæmum stöðum í íslenskri náttúru.

Verðlaun
Hver sá sem veiðir mink og sendir Skotvís mynd eða vottorð fær að launum fallega barmnælu með mynd af minki. 

Átakinu er skipt í þrjá þætti:
a) Veiðar með skotvopni
b) Veiðar í gildru
c) Veiðar með hundi

Nöfn allra þeirra sem veiða mink fara í pott sem dregið verður úr 1. desember 2007 og 1. desember 2008. 
Flokkarnir sem verðlaun verða veitt fyrir eru þrír og verða þrenn verðlaun veitt í hverjum flokki:

Allir geta tekið þátt
Allir geta tekið þátt í þessu þjóðþrifaátaki án tillits til aldurs eða búetu. Ekki þarf  veiðikort til að stunda 
veiðar á minki með gildru eða hundi. Sé skotvopn notað við veiðarnar þarf viðkomandi vitaskuld að 
hafa skotvopnaleyfi. Eftirtalin atriði eru þó afar áríðandi: Brýnt er að börn undir 16 ára aldri stundi ekki 
veiðar á minki nema í fylgd með fullorðnum.
Skotveiðifélag Íslands vill þó taka það skýrt fram að minkaveiðar unglinga undir 18 ára aldri eru alfarið 
á ábyrgð foreldra eða forráðamanna. Þá ber minkaveiðimönnum að virða eignarrétt landeigenda. 
Minkaveiðar eru því óheimilar á landi í einkaeigu nema með leyfi landeigenda.

Nánari upplýsingar á www.skotvis.is

Veiðar með skotvopni:
1. Riffill af gerðinni Brno cal. 

22LR með sjónauka og 
tösku

2. Úttekt í versluninni 
Ellingsen fyrir kr. 20.000

3. Bókin „Íslensk spendýr“

Veiðar í gildru:
1. Farmiði fyrir tvo til 

Kaupmannahafnar með 
Flugleiðum

2. Úttekt í versluninni Hlað 
fyrir kr. 20.000

3. Bókin „Íslensk spendýr“

Veiðar með hundi:
1. Videovél af gerðinni 

Canon MVX4i
2. Úttekt í versluninni 

Veiðihornið fyrir kr. 20.000
3. Bókin „Íslensk spendýr“

Landssamtök um skynsamlega skotveiði



Kl. 13.00
Myndlistarmennirnir Sirra Sigrún 
Sigurðardóttir og Guðrún Benónýs-
dóttir sýna í Nýlistasafninu við 
Laugaveg. Á sýningunni Fata Morg-
ana eru innsetningar eftir báðar 
listakonurnar. Sýningin er opin milli 
kl. 13-17.

Hljómdiskurinn ROMM TOMM 
TOMM vakti verðskuldaða at-
hygli í fyrra en þar leikur lat-
ínsveit Tómasar R. Einarsson-
ar tónsmíðar höfuðpaurs síns af 
stakri prýði. 

Nú berast fregnir af því að ís-
lenskir og erlendir raftónlist-
armenn og plötusnúðar hygg-
ist endurhljóðblanda lög af lat-
índiskum Tómasar. Auk ROMM 
TOMM TOMM hefur Tómas gefið 
út tvær aðrar latíndjassplötur en 
sú nýjasta er raunar fjórtánda 
platan sem geymir tónsmíðar 
Tómasar enda hefur hann starf-
að sem  kontrabassaleikari og 
djasstónskáld um árabil. Meðal 
þeirra listamanna sem orðaðir 
eru við þessa latnesku blöndun 
eru félagar úr hljómsveitunum 
Gus Gus og Trabant en verkið er 
væntanlegt í hillur verslana með 
haustinu.

Latínsveitin sjálf heldur hins 
vegar tónleika á Café Rósenberg 
í Lækjargötu í kvöld og leik-
ur þar velvalda tóna af ROMM 
TOMM TOMM. Auk bassaleikar-
ans Tómasar skipa sveitina Kjart-
an Hákonarson trompet, Óskar 
Guðjónsson saxófón, Samúel J. 
Samúelsson básúnu, Ómar Guð-
jónsson gítar og Matthías M.D. 
Hemstock trommur.

Tónleikarnir hefjast kl. 22.

Sveifla í 
blandara

Það er fríspilið sem ræður ríkjum 
á Fríkirkjuveginum í kvöld en þar 
mun þýski blásarinn Axel Dörn-
er koma fram í tónleikaröð sem 
kennd er við hinn séríslenska rétt 
kokteilsósu.

Það er þýski trompetleikarinn 
Axel Dörner sem treður upp á 
tónleikum í Fríkirkjunni í Reykja-
vík, en hann er í fremstu víglínu 
spunatónlistarmanna og hefur 
vakið heimsathygli fyrir nýstár-
lega og frumlega nálgun á hljóð-
færi sitt. Hann fékk nýverið hin 
virtu tónlistarverðlaun SWR út-
varpsins í Þýskalandi. Hann hefur 
komið fram með fjölda lista-
manna, svo sem Keith Rowe, Tom 
Cora, Mats Gustavsson, Alexand-

er von Slippenbach, Ken Vander-
mark og Kevin Drumm. Axel býr 
í Berlín en leikur jöfnum hönd-
um í Norður- og Suður Ameríku, 
Ástralíu og Japan, ásamt Evrópu.

Spunalistin er aftur að ryðja 
sér til rúms í tónlistarlífi borg-
arinnar eftir nokkra fjarveru en 
það þykir mikill hugur í spuna-
mönnum sem treysta sér til að 
troða upp einir. Axel ræðst ekki á 
garðinn þar sem hann er lægstur 
og mun koma fram einn síns liðs, 
nokkuð sem ekki er á færi allra 
trompetleikara.  Tónmál hans 
og spilatækni þykja einstök, en 
hann reiðir sig á aðferðir sem eru 
gjarnan sjálfsprottnar og óvenju-
legar. Koma hans til Íslands er 
mikill fengur fyrir unnendur 
framsækinnar tónlistar sem og 
djassáhugamenn, segir í fréttatil-
kynningu Kokteilsósunnar. 

Á tónleikunum kemur einnig 
fram Nýlókórinn sem flytur þrjú 
glæný tónverk eftir þá Áka Ás-
geirsson, Pál Ivan Pálsson og Þor-
kel Atlason. Nýlókórinn mun vera 
einn sveigjanlegasti og frumleg-
asti kór landsins og auk þess að 
nota röddina til hins ýtrasta munu 
kórmeðlimir meðal annars leika á 
dómaraflautur og tannbursta.

Tónleikarnir eru liður í tón-
leikasyrpunni Kokteilsósa en í 
þeirri röð hafa margir tónleik-
ar framsækinna tónlistarmanna 
á borð við Fred Frith, Hestbak, 
Andrew D’Angelo og Noah Phill-
ips farið fram. 

Forsala aðgöngumiða er á www.
midi.is og svo við innganginn.

Blásið í kirkjunni

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

22.mars fimmtud. 2.sýn kl. 20:00

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

24.mars laugard. 4.sýn kl. 20:00

         
                     

                     

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

                      

                      

   
      

       
            

   

                

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

Norræna húsið og sænska sendiráðið

efna til málþings og pallborðsumræðna í 

tilefni aldarafmælis Astrid Lindgren

“Réttur barna til foreldra”

Norræna húsið fimmtudag 12. april kl 14:00

Dagskrá og frummælendur

Inngangsorð:

Madeleine Ströje Wilkens sendiherra Svíþjóðar

Frummælendur:

Frú Vigdís Finnbogadóttir

Lena Nyberg umboðsmaður barna í Svíþjóð

Ingibjörg Rafnar umboðsmaður barna á Íslandi

Kaffihlé

Vigdís Erlendsdóttir forstöðumaður Barnahúss

Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur

Pallborðsumræður:

Lena Nyberg, Ingibjörg Rafnar, Vigdís Erlendsdóttir,

Madeleine Ströje Wilkens og Kristín Helga Gunnarsdóttir.

Fundarstjóri: Valgeir Guðjónsson

Léttar veitingar að fundi loknum

Enginn aðgangseyrir

Astrid Lindgren



Hallfríður Ólafsdóttir flautuleikari 
og bandaríski píanóleikarinn John 
Robilette leika á Tíbrár-tónleikum 
í Salnum í kvöld. 

Samstarf þeirra tveggja kom til 
af því að Robilette hreifst af leik 
Hallfríðar á einleikstónleikum sem 
hún hélt í Washington á fyrra ári 
og lýsti miklum áhuga á að leika 
með henni. Frönsk tónlist var efst á 
óskalistanum, bæði hin fræga Poul-
enc-sónata og Fantasían eftir Fauré, 
en þó sérstaklega hin safaríka són-
ata Césars Franck, sem upphaf-
lega er samin fyrir fiðlu, en er ekki 
síður vinsæl á efnisskrá flautuleik-
ara. Auk þessara verka leikur John 
Robilette píanóverk eftir Ignace 
Jan Paderewski, Chopin og Saint-
Saëns og Hallfríður leikur Passa-
cagliu eftir Ernst von Dohnanyi, 

sannkallað virtúósastykki fyrir 
einleiksflautu. 

Tónleikarnir hefjast kl. 20.

Franskir tónar
Fjórar söngkonur leggjast á eitt og efna til flugelda-
sýningar í kjallaranum í Þingholtsstræti 5 í kvöld. Þær 
Margrét Eir, Hera Björk, Regína Ósk og Heiða Ólafs-
dóttir eru ekki aðeins systur í faginu, allar menntaðar 
söngkonur og starfandi sem slíkar, heldur eru þær einn-
ig góðar vinkonur sem lengi hefur dreymt um að troða 
upp saman.

Draumur sá verður að veruleika í kvöld og munu 
dívurnar flytja sín hjartans lög með sínum hætti. „Þetta 
verður svolítið rokk og ról, svona stór lög í bland við þau 
litlu – sem verða náttúrlega stór þegar við flytjum þau,“ 
segir Margrét Eir sposk. Þannig munu þær, með liðsinni 
hins marghæfa tónlistarmanns Karls Olgeirssonar, gefa 
gömlum poppsmellum nýtt líf og má vera að þær sýni 
hinum útspiluðu Kryddpíum hvar Davíð keypti ölið.

Það verða því dramatískir dúettar, stjörnusóló og fag-
mannlegur fjórsöngur á Domo í kvöld.

Dívurnar á Domo í kvöld
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66,8%

35,3% 34,7%

Aldurshópurinn 18–49. Könnun Capacent mars 2007

– Mest lesið
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Auglýsendur athugið. Nýjasta lestrarkönnun Capacent sýnir að bilið milli Frétta- 

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

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

auglýsingu þeirra er best borgið.

Fréttablaðið eykur forskotið
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Þjóðin veit hvað hún vill



Vegur tónlistarhátíðarinnar 
Aldrei fór ég suður eykst 
ár frá ári. Fjöldi tónlistar-
manna tók þátt í hátíðar-
höldunum í ár, og enn fleiri 
nutu tónleikanna sem engan 
endi ætluðu að taka. 

Stuð á Aldrei fór ég suður

Það eru ekki bara félag-
arnir Leonardo DiCaprio 
og ísbjarnarunginn Knútur 
sem sýna umhverfismálum 
mikinn áhuga. Fyrirhugað 
er að halda sjö stórtónleika 
í jafnmörgum borgum þann 
7. júlí undir nafninu Live 
Earth þar sem margar af 
helstu stórstjörnum tónlist-
arheimsins troða upp.

Fréttavefur BBC greinir frá þessu 
en meðal þeirra sem munu koma 
fram á hinum glæsilega og ný-
vígða Wembley-leikvangi verða 
Madonna, Genesis, Red Hot Chilli 
Peppers og Duran Duran. Tón-
leikarnir í Bandaríkjunum verða 
síðan í New Jersey þar sem felli-
bylurinn Katrína reið yfir en að 
mati sumra var styrkur Katrínu til 
marks um miklar loftslagsbreyt-
ingar sem ættu sér stað í heimin-

um. Þar munu sveitir á borð við 
The Police, Kanye West og Bon 
Jovi troða upp auk The Smashing 
Pumpkins. Samkvæmt BBC á enn 
eftir að tilkynna um fleiri tónlist-
armenn sem ætla að koma fram en 
tónleikarnir verða sýndir beint út 
um allan heim. 

Fyrrum varaforseti Bandaríkj-
anna, Al Gore, er einn þeirra sem 
koma að skipulagningu tónleik-
anna og sagðist hann vonast til að 
tónleikarnir myndu draga að yfir 
milljarð áhorfenda. „Við trúum 
því að Live Earth muni verða upp-
hafið að alheimsbaráttu þar sem 
sameinaðir jarðarbúar munu berj-
ast gegn loftslagsbreytingum,“ 
lýsti Gore yfir en kvikmynd hans 
um loftslagsbreytingar, An Incon-
venient Truth, hefur farið sigur-
för um heiminn.

Keppendur í þriðju árlegu keppninni um Dúllu 
ársins eru margbreytilegir. Á meðal þeirra má 
til dæmis finna lögregluhundinn Bassa, Mah-
moud Ahmadinejad, forseta Írans, Kristínu 
Ingólfsdóttur, rektor Háskóla Íslands, kar-
akterinn Random Þorláksson og Konráð 
Jónsson, skapara keppninnar sjálfrar.

Keppnin hóf göngu sína árið 2005 sem 
nokkurs konar brandari, að sögn Kon-
ráðs. „Ég birti lista yfir átta manns 
sem áttu það sameiginlegt að vera 
ekki þekktir fyrir sérstakan dúllu-
leika, svona í hefðbundnum skiln-
ingi þess orðs. 

Hugtakið verður mun víð-

tækara í þessari 
keppni,“ útskýrði 
Konráð. Eftir útslátt-
arkeppni á milli para 

stóð Þórarinn V. Þór-
arinsson uppi sem sig-
urvegari. Í fyrra 
hlaut hins vegar ný-
fædd bróðurdóttir 
Konráðs, Matthild-
ur Elín Gunnlaugs-
dóttir, titilinn eft-

irsótta, þó að annar 
keppandi hefði hlot-
ið flest atkvæða. „Það 
var Random Þorláks-
son. Hann er mjög 
vinsæll karakter, 

settur saman úr 
Sigga Sigurjóns, 

Randveri Þorlákssyni og Júlíusi 
Brjánssyni,“ sagði Konráð.

Keppnin í ár er með sama sniði og 
í fyrra, þegar Konráð tók á móti til-

nefningum frá lesendum. „Það var 
ekki ég sem tilnefndi mig,“ sagði 

hann sposkur. „Á páskadag setti 
ég af stað kosningu um hverj-
ir komast í útsláttarkeppnina. 
Svo set ég þrjátíu og tveggja 
dúllna úrslit af stað von bráð-
ar,“ sagði Konráð. Lista yfir 
tilnefnda má finna á slóðinni 
blogg.kj.is/dullan, og er hverj-
um sem er velkomið að kjósa.

Fjölbreyttar tilnefningar í Dúllu ársins

Elizabeth Hurley og nýbakaður 
eiginmaður hennar, Arun Nayer, 
eru í ónáð hjá foreldrum Nayers. Í 
viðtali við blaðið Mirror segja for-
eldrar hans að þeim þyki hjóna-
kornin hafa komið illa fram við 
sig. „Mér finnst að Liz og Arun hafi 
hegðað sér svívirðilega,“ sagði 
faðir Arun. Þau hafi lagt meiri 
áherslu á að monta sig af ríkidæmi 
sínu í brúðkaupsveislunum, en á 
fjölskylduna. Vinod Nayer segir 
son sinn og Hurley hafa látið þeim 
hjónum líða eins og hornrekum og 
þau hafi fyrir vikið ekki samskipti 
við þau lengur.

Hurley og Nayer héldu veislur 
bæði í Englandi og á Indlandi. Á 
gestalistanum voru stjörnur á 
borð við Elton John, Tom Ford og 
Elle McPherson. 

Í ónáð hjá 
tengdafólki

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum.Vinningar verða afhentir í BT Smáralind, Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. Þú færð 5.mín til að svara spurningu. Leik lýkur 21. apríl 2007.
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FRÁ DANNY BOYLE
LEIKSTJÓRA 28 DAYS LATER
OG  TRAINSPOTTING KEMUR

SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

FRÁ DANNY BOYLE
LEIKSTJÓRA 28 DAYS LATER
OG  TRAINSPOTTING KEMUR

SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA
STRANGLEGA BÖNNUÐ 
INNAN 16 ÁRA

ANNAR ÞESSARA
TVEGGJA

HEFUR
HEILA

Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

SUNSHINE kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 5.45, 8 og 10.15
THE ILLUSIONIST     kl. 8 og 10.15

SUNSHINE  kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 5, 7, 9 og 11
MR. BEAN´S HOLID. SÝND Í LÚXUS kl. 5, 7, 9 og 11
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 4
TMNT           kl. 4, 6, og 8 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 5.45, 8 og 10.15
THE HITCHER SÍÐUSTU SÝNINGAR          kl. 10 B.I. 16 ÁRA
EPIC MOVIE SÍÐUSTU SÝNINGAR        kl. 3.50 B.I. 7 ÁRA

HOT FUZZ         kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS     kl. 8 og 10
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA

Hljómsveitin Evil Madness hefur 
fengið góða dóma í tónlistartíma-
ritum vítt og breitt að undanförnu. 
Meðal þeirra sem hafa gefið plöt-
unni góða umsögn er þýska tónlist-
artímaritið De-bug, helsta raftón-
listartímarit Þýskalands, sem gaf 
plötunni fullt hús, fimm stjörn-
ur af fimm mögulegum og Gaffa, 
stærsta tónlistartímarit Danmerk-
ur, sem gaf plötunni fjórar stjörn-
ur af sex. Gaffa sagði plötuna vera 
dimman og ágengan bræðing af 
hliðrænum mínimalisma hljóm-
sveitarinnar Kraftwerk, myrkri 
„ambient“ tónlist Aphex Twin og 
gamalli hryllingsmyndatónlist.

„Við erum mjög ánægðir með 
þessi viðbrögð,“ segir Sigtryggur 
Berg Sigmarsson, Stilluppsteypu-
meðlimur og liðsmaður Evil Mad-
ness. „Annars erum við bara að 
vinna í nýrri plötu sem mun heita 
Doktor Diablo, það er konseptplata 
tileinkuð ítalska tónlistarmanninum 
Carlo Gesualdo. Svo stendur jafnvel 
til að spila eitthvað erlendis í sumar, 
en það er enn í vinnslu.“

Hljómsveitin samanstendur 
af meðlimum hljómsveitarinnar 
Stilluppsteypu og tónlistarmönn-
unum Jóhanni Jóhannssyni, Pétri 
Eyvindssyni, betur þekktum sem 
DJ Musician, Curver, öðrum helm-
ingi Ghostigital og sænska óhljóða 
tónlistarmanninum BJ Nilsen.

Platan sem um ræðir heitir 
Demon Jukebox og kom út á síð-
asta ári hjá útgáfufyrirtækinu 12 
Tónum.

Góðir dómar ytra

Rekstrarvörur
1982–200725ára

R
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Expertinn frá Dreumex
– engin vettlingatök við óhreinindin

Expert frá Dreumex
Áhrifaríkt handþvottakrem

Virkar vel á smurningu,
hráolíu, bremsuvökva,

sement og önnur óhreinindi.
Fáanlegt í handhægum

2,7 ltr. brúsa með dælu.

Örkorn í stað 
leysiefna

Húðvænt og 
rakagefandi

Kynningarverð
1.230 kr.



Sýnd í Háskólabíói Sýnd í Háskólabíói

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

WILD HOGS kl. 5:50 - 8 - 10:20 b.i 7

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

MUSIC & LYRICS kl. 5:50 - 8 - 10:20   Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA kl. 3:40 Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 - 8 - 10:10   Leyfð

MR. BEAN VIP kl. 4 - 6 - 8 - 10:10   

HOT FUZZ kl. 8 - 10:30   B.i.16

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

ROBINSON FJÖLSKYLDAN ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

MEET THE ROBINSSON  ENSKU Tali kl. 8:10 - 10:20 Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

300. kl. 8 - 10:30 B.i.16

NORBIT kl. 5:50 Leyfð

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

MR. BEAN´S HOLIDAY kl.   6 - 8 Leyfð

300 - SÍÐUSTU SÝNINGAR! kl. 10 B.i. 16

MEET THE ROBINSSON kl. 6 Leyfð

WILD HOGS kl.   8 - 10 Leyfð

Háskólabíó
  

THE GOOD GERMAN  kl. 8 B.i.16

TELL NO ONE kl. 5:40

LADY CHATTERLEY kl. 8

HORS DE PRIX kl. 5:50    

BECAUSE I SAID SO kl. 6 - 8:15 - 10:30 Leyfð

MRS POTTER kl. 5:40 - 8 - 10:20  Leyfð

WILD HOGS  kl.  6 - 8:15 - 10:30 b.i 7

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

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

DIANE KEATON MANDY MOORE

BESTA MAMMA Í HEIMI GETUR LÍKA 
VERIÐ ERFIÐASTA MAMMA Í HEIMI.

Ný GRíMYND FRá SömU OG 
GERðu SHAUN OF THE DEAD.

...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 8 - 10 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 Leyfð

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

„FYNDNASTA SPENNUMYND áRSINS” - GQ

Sendu SMS JA SOF á
1900 og þú gætir bíómiða!

Vinningar eru bíómiðar á Sunshine,
DVD myndir, fullt af Pepsi og margt fleira!

SMS
LEIKUR

Frá Danny Boyle, leikstjóra 28 Days Later og Trainspotting

FRUMSÝND 4. APRÍL

9. HVER VINNUR!
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Vesturlandsvegur

Reykjavík

Mosfellsbær

Húsasmiðjan

Nóatún

Toppskórinn

Margt Smátt

Vínlandsleið

Sport Outlet
Vínlandsleið 2–4, efri hæð

Grafarholt

Björk Guðmundsdóttir 
kynnti lög af nýrri breið-
skífu sinni í Höllinni ann-
an í páskum. Tónleikarnir 
heppnuðust vel að mati 
Trausta Júlíussonar gagn-
rýnanda.

Ég verð að viðurkenna að mér létti 
að sjá að Laugardalshöllin var 
næstum því troðfull þegar Björk 
steig á svið ásamt nýju hljóm-
sveitinni sinni á mánudagskvöld-
ið. Miðasala hafði farið frekar ró-
lega af stað (að minnsta kosti ef við 
miðum við fyrirbæri eins og Rock-
star-pakkann eða Josh Groban …) 
og það hefði bara verið synd ef 
landsmenn hefðu ekki áttað sig á 
því hvað þetta var merkilegur við-
burður.

Í fyrsta lagi voru þetta fyrstu 
stórtónleikar Bjarkar hér á landi 
síðan í desember 2001 og í öðru 
lagi voru þetta fyrstu tónleikar 
hennar með nýrri hljómsveit og 
opinber frumflutningur á lögum 
af væntanlegri plötu, Volta. 

Björk hefur lengi notast við 
tölvur og raftól í tónlist sinni. Tón-
leikarnir á mánudagskvöldið voru 
engin undantekning hvað það varð-
ar, en að öðru leyti var hljóðfæra-
skipan mjög breytt frá því sem 
verið hefur. Mark Bell og Dami-
an Taylor sáu um elektróníkina, 
en í stað hörpunnar og strengja-
sveitarinnar sem hafa verið áber-
andi á tónleikum Bjarkar síðustu 
ár voru komnir trommuleikar-
inn Chris Corsano, Jónas Sen sem 
spilaði á rafmagnsorgel og píanó 
og tíu stúlkna lúðrasveit. Ótrúlega 
spennandi uppstilling!

Tónleikarnir fóru rólega af stað. 
Fyrsta lagið var Hunter og síðan 
kom Pagan Poetry í mjög breyttri 
útgáfu og þá Unravel. Fyrsti há-
punkturinn kom þegar Antony úr 
Antony & the Johnsons mætti á 
svæðið og söng með Björk í einu 
af nýju lögunum. Frábært lag 
og frábær flutningur sem salur-
inn fagnaði innilega. Fleiri gaml-
ir smellir fengu nýja áferð: All Is 

Full Of Love (frábær útgáfa), Oc-
eania, The Pleasure Is All Mine og 
svo Vökuró sem Björk söng við 
undirleik Jónasar Sen …

Að þeim flutningi loknum tók 
við seinni hluti tónleikanna sem 
var mun kröftugri. Hann hófst 
með magnaðri útgáfu af Army 
Of Me og samanstóð bæði af takt-
föstum og kraftmiklum lögum af 
nýju plötunni (Timbaland-lögin 
kannski?) og eldri smellum eins 
og Bachelorette, Hyperballad og 
Pluto. Þegar hér var komið lék 
Björk á als oddi og dansaði fjör-
lega um sviðið. Þessi lokakafli tón-
leikanna var á köflum nánast eins 
og teknó-keyrsla og kom sérstak-
lega vel út. Eftir rúman klukku-
tíma og 15 lög hvarf hljómsveit-
in af sviðinu, en birtist aftur eftir 
uppklapp og tók lag sem Björk til-
einkaði Færeyjum og Grænlandi. 
„Declare Independence! Raise 
Your Flag! …“ öskraði hún yfir 
hráan og hraðan takt og manni 
fannst næstum því eins og pönkið 
væri komið aftur …

Á heildina litið voru þetta fínir 
tónleikar. Lúðrasveitin kom með 
skemmtilegan og óvanalegan 
hljóm inn í myndina og margar 
útsetninganna voru mjög flottar. 
Það heyrðist samt alveg að þetta 
er glæný sveit sem á eftir að þétt-
ast og vaxa á næstu mánuðum. Ef-
laust á líka eftir að fínpússa út-

setningarnar sjálfar. Á einstaka 
stað hafði maður á tilfinningunni 
að þær hefðu getað verið hnitmið-
aðri og áhrifaríkari. Stemningin 
á tónleikunum var ágæt, en leið 
samt svolítið fyrir það að tónleika-
gestir höfðu ekki heyrt nýju lögin 
áður. Björk náði samt að hita sal-
inn vel undir lokin og flestir virt-
ust glaðir og sáttir eftir tónleik-
ana.

Eftir að Björk hafði lokið sér 
af tók við smá hlé og að því loknu 
kom breska sveitin Hot Chip á 
sviðið. Það er ekkert auðvelt hlut-
skipti að taka við af sjálfri Björk 
á heimavelli, en strákarnir í Hot 
Chip fóru frekar létt með það. 
Þeir voru í miklum ham og þó að 
einhverjir hafi látið sig hverfa þá 
voru þeir fleiri sem voru áfram og 
smituðust af stuðinu í gaurunum 
fimm á sviðinu. 



Finnst betra að spila sem miðvörður

 Keflavíkurstúlkur 
spilltu gleðihátið Hauka á Ásvöll-
um og galopnuðu úrslitaeinvígi 
Iceland Express deildar kvenna 
með 78-81 sigri á Haukum í 3. 
leik liðanna. Þetta var fyrsta tap 
Haukaliðsins í 18 mánuði á Ásvöll-
um og næsti leikur er á heimavelli 
Keflavíkur á laugardaginn.

Haukaliðið var 14 stigum yfir 
þegar 6 mínútur voru eftir en 
Keflavíkurliðið sýndi gríðarlegan 
karakter og vann sig inn í leikinn. 
Það var síðan frábær vítahittni á 
spennuþrungnum lokamínútum 
sem landaði sigrinum. 

„Ég held að allir sem voru á 
þessum leik hafi verið búnir að af-
skrifa okkur þegar fimm mínút-
ur voru eftir. Ég tók leikhlé þegar 
fimm mínútur voru eftir og ég 
talaði um það við stelpurnar að í 
öllum leikjunum á móti Haukum 
höfum við átt góða kafla og hann 
var ekki búinn að koma þegar 
fimm mínútur voru eftir,“ sagði 
Jón Halldór Eðvaldsson, þjálfari 
Keflavíkur. Umrætt leikhlé tók 
hann í stöðunni 72-62 fyrir Hauka 
þegar 4:58 stóðu eftir á klukkunni. 
„Ég sagði núna byrjar okkar góði 
kafli, og hann gerði það,“ bætti Jón 
Halldór við. Hann var líka sáttur 
við framlag Keshu Watson á loka-
kaflanum sem Keflavík vann 19-6. 
„Það eru bara forréttindi að fá að 

starfa með svona leikmanni. Hún 
var örmagna þegar rétt tæpar 
þrjár mínútur voru eftir, er á ann-
arri löppinni en hún kann að spila 
körfubolta og hún gerir það með 
hjartanu,“ sagði Jón Halldór. „Við 
gerðum eitthvað sem enginn bjóst 
við. Það voru allir komnir hingað 
til þess að fagna. Þær voru að fara 

að taka við bikarnum, það tókst 
ekki í dag og við skulum athuga 
hvað við getum gert meira,“ sagði 
Jón Halldór.

„Við ætluðum okkur að ná þess-
um sigri og komast aftur heim. 
Þetta var sigur liðsheildarinnar 
og við börðumst allar fyrir þessu. 
Við gefumst aldrei upp og það er 

það besta við þetta lið. Allt er einu 
sinni fyrst, þetta byrjar allt hér, 
við ætlum að vinna heima í Kefla-
vík og koma aftur hingað,“ sagði 
Kesha Watson. Hún hefur spilað 
frábærlega í einvíginu og var með 
25 stig, 10 fráköst og 4 stoðsend-
ingar í gær.

Keflavíkurliðinu tókst vel að 
loka á lykilmenn Haukaliðsins, 
Helenu Sverrisdóttur og Ifeomu 
Okonkwo sem voru með aðeins 
20 stig saman eftir að hafa skor-
að 70 stig saman í síðasta leik. 
Sigrún Ámundadóttir (22 stig) og 
Kristrún Sigurjónsdóttir (16 stig) 
leiddu liðið í sókninni en það var 
ótrúlegt að sjá til Haukaliðsins 
hreinlega glutra frá sér sigrinum.

Keflavíkurstúlkur sáu til þess að Haukar fögnuðu ekki Íslandsmeistaratitlinum í gær. Þá sýndi Keflavíkur-
liðið gríðarlegan karakter undir lokin með því að vinna upp 14 stiga forskot Hauka og landa síðan sigri.

 Frakkinn Thierry Henry, 
fyrirliði Arsenal, segist vera orð-
inn þreyttur á því að neita orðr-
ómnum um að hann sé á förum 
frá enska félaginu. Hann var 
um helgina enn á ný orðaður við 
spænska stórliðið Barcelona.

„Ég veit ekki hvað ég á að 
segja lengur eða hvað skal gera. 
Kannski ætti ég að fá mér bol 
sem á stendur að ég ætli að vera 
áfram í Arsenal og labba um 
London í honum? Ég veit ekki 
hversu oft ég hef þurft að stíga 
fram og segjast ekki vera á 
förum. Þetta er orðið þreytandi. 
Vill fólk heyra þetta eina ferð-
ina enn? Ég held að fólk viti að ég 
er hliðhollur Arsenal og hvað ég 
hef gert fyrir félagið. Ég hef ekki 
bara talað. Stjórinn er nýbúinn að 
neita þessu rugli og ég hef engu 
við það að bæta,“ sagði Henry 
hundfúll.

Þetta er orðið 
þreytandi



 Átta liða úrslit Meistara-
deildarinnar klárast í kvöld með 
tveim leikjum. Þá tekur Liver-
pool á móti PSV á meðan Bayern 
München tekur á móti AC Milan.

Fyrri leik Bayern og AC lykt-
aði með 2-2 jafntefli á Ítalíu og því 
verður róðurinn þungur fyrir ít-
alska liðið í kvöld. Nokkuð er um 
meiðsli hjá Bayern og það gæti 
hjálpað ítalska stórliðinu.

„Ég er bjartsýnn,“ sagði Ottmar 
Hitzfeld, þjálfari Bayern, sem 
oftar en ekki er kallaður hershöfð-
inginn. Hann hefur hleypt nýju lífi 
í leik Bayern síðan hann tók við af 
Felix Magath í byrjun ársins. „Það 
var gott að leggja Hannover. Við 
eigum möguleika ef við höldum 
áfram að spila svona.“

Leikmenn og þjálfari AC Milan 
eru hógværir í yfirlýsingum enda 

gera þeir sér grein fyrir hversu 
erfitt verkefnið er. „Ég er mjög 
raunsær en ég veit samt að við 
getum klárað þennan leik. 

Ég veit hvernig við getum gert 
usla hjá Bayern. Við verðum að 
spila eins og í fyrri leiknum og 
sækja,“ sagði Carlo Ancelotti, 
þjálfari Milan.

Leikurinn í kvöld gæti verið 
sá síðasti í Evrópukeppninni hjá 

hinum 38 ára gamla Paolo Maldini 
sem hefur leikið 102 Evrópuleiki á 
löngum og gifturíkum ferli.

Hinn leikur kvöldsins er lítt 
spennandi. Liverpool tekur á móti 
PSV Eindhoven og hefur 3-0 for-
skot. Þess utan eru meiðslavand-
ræði hjá PSV og til marks um það 
eru í leikmannahópi PSV tveir 18 
ára strákar sem aldrei hafa leikið 
fyrir liðið. 

Fjall að klífa fyrir ítalska liðið AC Milan

 Norska úrvalsdeildin í 
knattspyrnu hófst á mánudags-
kvöldið með sex leikjum. Þrettán 
Íslendingar eru á mála hjá norsk-
um liðum og voru flestir þeirra að 
leika með sínum liðum.

Þegar einkunnir fjögurra 
norskra fjölmiðla, Verdens Gang, 
Nettavisen, Aftenbladet og Dag-
bladet, eru skoðaðar kemur í ljós 
að heilt yfir fengu þeir Hannes Þ. 
Sigurðsson og Indriði Sigurðsson 
bestu einkunnirnar eða sex í með-
aleinkunn.

Hannes lék í framlínu Viking 
sem gerði 1-1 jafntefli við Rosen-
borg en Indriði í stöðu miðvarð-
ar í liði Lyn sem vann Sandefjord 
3-0. Félagi Indriða, Stefán Gísla-
son, kemur næstur með 5,8 í með-
aleinkunn.

Árni Gautur Arason, Birkir 
Bjarnason og Haraldur Freyr 
Guðmundsson fengu allir rúm-
lega fjóra í meðaleinkunn.

Indriði og 
Hannes góðir

 Það var Íslendingaslagur 
í norska boltanum í gær þegar lið 
Veigars Páls Gunnarssonar, Stab-
æk, tók á móti Brann, en með því 
leika Kristján Örn Sigurðsson, 
Ólafur Örn Bjarnason og Ármann 
Smári Björnsson.

Brann vann góðan útisigur með 
marki Thorsteins Helstad. Allir 
Íslendingarnir voru í byrjunarlið-
inu fyrir utan Ármann Smára sem 
sat á tréverkinu allan leikinn.

Veigar Páll var áberandi í liði 
Stabæk, vildi nokkrum sinnum 
fá víti en fékk ekki. Samkvæmt 
norskum fjölmiðlum bar mest á 
Veigari í liði Stabæk en hann náði 
ekki að skora frekar en félagar 
hans í liðinu.

Brann lagði 
Stabæk

 Enska úrvalsdeildin er 
að stimpla sig inn sem sú sterk-
asta í Evrópu. Tvö ensk lið kom-
ust í undanúrslit í gær og það 
þriðja bætist eflaust við í kvöld. 
Manchester United niðurlægði 
Roma á Old Trafford, 7-1, á meðan 
Chelsea vann ævintýralegan úti-
sigur á Valencia, 1-2. Sigur Unit-
ed var sá stærsti í útsláttarkeppni 
Meistaradeildarinnar og toppar 7-
2 sigur Lyon á Bremen árið 2005. 
Þetta var næststærsti sigur í sögu 
Meistaradeildarinnar og þriðji 
stærsti sigur United í Evrópu-
keppni.

Leikmenn Manchester United 
buðu upp á sannkallaða flugelda-
sýningu í fyrri hálfleik gegn Roma 
á Old Trafford. Leikmenn Unit-
ed mættu ótrúlega vel stemmd-
ir til leiks og eftir aðeins 11 mín-
útur var Carrick búinn að koma 

United yfir. Á næstu átta mínút-
um var United búið að bæta tveim 
mörkum við og afgreiða málið. 
Veislan var fullkomnuð rétt fyrir 
hlé þegar besti knattspyrnumaður 
heims um þessar mundir, Cristia-
no Ronaldo, bætti fjórða markinu 
við. Lygileg frammistaða.

Leikur United í þessum hálfleik 
var ótrúlegur og Ryan Giggs lagði 
upp þrjú markanna. Þar af eitt 
með hægri. 

Veislan var ekki búin því Unit-
ed bætti við þrem mörkum í síð-
ari hálfleik gegn einu marki Róm-
verja sem var þó lítil sárabót.

Það fyrsta sem blaðamenn 
spurðu Sir Alex Ferguson, stjóra 
Man. Utd, að eftir leik var hvort 
þetta væri besta frammistaða Un-
ited í Evrópukeppni undir hans 
stjórn. „Ekki spurning. Tölurnar 
segja til um það. Þetta var ótrú-
leg frammistaða. Það var allt frá-
bært við okkar leik í kvöld. Því-
líkt sjálfstraust eftir tvo tapleiki 
á einni viku,“ sagði Ferguson 
skælbrosandi. „Við getum ekki 
beðið eftir undanúrslitunum.“
Fyrri hálfleikur hjá Chelsea og 
Valencia var fjörugur og fór á 
köflum fram marka á milli. Að-
eins eitt mark var skorað í hálf-
leiknum og það skoraði Fernando 
Morientes eftir góða sókn. Chel-
sea varð því að sækja í síðari hálf-
leik. Enska liðið fékk sannkall-
aða óskabyrjun á hálfleiknum þvi 
Shevchenko jafnaði eftir sex mín-
útur með skoti af stuttu færi eftir 
klaufagang í vörn Valencia.

Chelsea tók í kjölfarið öll völd á 

vellinum og það var fyllilega sann-
gjarnt þegar Essien tryggði þeim 
sigur í lokin með skoti sem Caniz-
ares hefði reyndar átt að verja.

Jose Mourinho, stjóri Chel-
sea, fagnaði sem óður væri eftir 
leik og stökk meðal annars á John 
Terry fyrirliða í miðju viðtali. „Ég 
held að hann sé ánægður núna. 
Hann var það ekki í hálfleik,“ 

sagði Terry og brosti. Mourinho 
gaf skömmu síðar kost á viðtali.

„Frammistaðan í seinni hálfleik 
var rosaleg, sérstaklega miðað 
við pressuna sem var á okkur. Við 
vorum undir 1-0 og áttum hálfleik-
inn. Þetta var hugsanlega okkar 
besti útileikur síðustu þrjú ár. 
Liðið er að gera ótrúlega hluti,“ 
sagði Mourinho.

Sjö marka sýning hjá Manchester 
United í leikhúsi draumanna



Þeir verða að lúta sem lágar hafa dyrnar
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Dagblaðið Jamaican 
Observer gerir glæsi-
lega afmælisveislu 
Björgólfs Thors Björ-
gólfssonar að umtals-
efni á vef sínum en eins 
og komið hefur fram í 
fjölmiðlum var hún 
haldin á Jamaíka 
um þarsíðustu 
helgi. Kaup-
sýslumaður-
inn varð fer-
tugur hinn 
19. mars 
síðastlið-
inn. Meðal 
þeirra
sem tróðu 
upp í 

veislunni voru rapparinn 50 
Cent, fönk-kóngurinn Jamiro-
quai og synir Bobs Marley.

Jamaican Observer kall-
ar Björgólf „fyrsta íslenska 
milljarðamæringinn“ og held-

ur því meðal annars fram 
að herþotur hafi flog-

ið yfir veislugesti 
á föstudeginum. 

Og að herlegheitin hafi ekki verið 
ókeypis heldur hafi hann þurft 
að punga út þremur milljónum 
Bandaríkjadala sem samsvarar 
rúmum 200 milljónum íslenskra 
króna.

Jamaican Observer greinir 
jafnframt frá því að íbúar Port 
Antoniu, þar sem veislan fór 
fram, hafi ekki farið varhluta af 
veisluhöldunum og að Björgólfur 
hafi að mestu leyti dvalist í einka-
skútu sinni, The Parcifal, þar sem 
hún lá bundin við bryggjuna. 

Það hafi hins vegar ekki væst 
um þá tónlistarmenn sem fjár-
festirinn fékk til að leika fyrir 
dansi því rapparinn 50 Cent fékk 
meðal annars næturgistingu á 
The Jamaica Palace. 

Teiknimyndarinnar um ævintýri 
hinnar gulu Simpsons-fjölskyldu 
frá Springfield er beðið með mik-
illi eftirvæntingu um allan heim en 
hún verður heimsfrumsýnd hér á 
landi 25. júlí. Framleiðendur mynd-
arinnar í Bandaríkjunum hafa 
ákveðið að myndin verði talsett hér 
á landi en slíkt hefur ekki tíðkast 
með sjónvarpsþættina. Og stend-
ur undirbúningur fyrir talsetningu 
sem hæst um þessar mundir en hún 
mun fara fram í Stúdíó Sýrlandi. 

Leikstjórinn Jakob Þór Einarsson 
var dulur þegar Fréttablaðið náði 
tali af honum og vildi sem minnst 
tjá sig. Sagði aðstandendur mynd-
arinnar vilja halda mikilli leynd 
yfir öllu því sem tengdist henni. 
Jakob vildi jafnvel ekki ganga svo 
langt að segjast vera leikstjóri tal-
setningarinnar en viðurkenndi að 
hann væri umsjónarmaður henn-
ar. „Þetta verður spennandi og ögr-
andi verkefni enda hefur fjölskyld-
an verið aufúsgestur á íslenskum 
heimilum í tæpa tvo áratugi,“ segir 
Jakob. „Þættirnir njóta náttúrlega 
gríðarlegra vinsælda og hvert ein-
asta mannsbarn á Íslandi þekkir 
þessa fjölskyldumeðlimi.“ 

Jakob segir að fjöldi 
leikara hafi verið kall-
aður til að gefa hljóð-

prufu en þær 
séu síðan send-
ar út til Banda-
ríkjanna þar 
sem framleið-
endur myndar-

innar

verða að leggja blessun sína yfir 
hverja rödd. „Það eru þeir sem 
ráða þessu öllu,“ segir Jakob.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins ríkir mesta spennan um 
það hver hreppir rödd fjölskyldu-

föðurins Hómers Simpson en hann 
fær meðal annars að segja einkunn-
arorð Hómers, „dáh“. Eftir því sem 
Fréttablaðið kemst næst er líkleg-
ast að Örn Árnason hreppi hnoss-
ið en Spaugstofumaðurinn vildi þó 
ekki kannast við eitt eða neitt. Stað-
festi eingöngu að hann hefði farið 
í hljóðprufu. „Eins og svo margir 
aðrir,“ sagði Örn.

Simpson er hugarfóstur teiknar-
ans Matt Groening og birtist fyrst 
Bandaríkjamönnum árið 1989. 
Hann varð heimsfrægur á einni 
nóttu og í dag eru þættirnir eitt 
langlífasta sjónvarpsefni í banda-
rísku sjónvarpi. Ekki sér enn fyrir 
endann á vinsældunum. Lengi 
hefur staðið til að gera kvikmynd 
um gulu fjölskylduna en til marks 
um leyndina sem hvílir yfir mynd-
inni þá hefur enn enginn söguþráð-
ur verið gefinn upp á imdb.com 
þótt líkur séu leiddar að því að 
Hómer þurfi að bjarga heiminum 
frá glötun. 

Veisla Björgólfs kostaði 200 milljónir

„Ég er mjög ánægður með 
útganginn á mér, því ég er 
svipaður aðalpersónunni í Sulti 
eftir Knut Hamsun. Það var vel 
við hæfi fyrir ungskáld í Ósló, 
þó ekki hafi ég soltið.“

Sigurjón Birgir Sigurðsson 
rithöfundur.

„Mér finnst þetta fullkomlega eðlilegt og 
ég skil ekki af hverju einhver er ekki löngu 
búinn að þessu,“ segir varaborgarfulltrú-
inn Sóley Tómasdóttir en hún hyggst kæra 
Vífilfell fyrir Coke Cola-Zero auglýsing-
arnar. „Ástæðan er einföld, þær brjóta í 
bága við 18. grein laganna um jafnan rétt 
og stöðu kynjanna,“ útskýrir Sóley en 
þar stendur að „auglýsandi, og sá sem 
hannar eða birtir auglýsingu, skal sjá 
til þess að auglýsingin sé öðru kyn-
inu ekki til minnkunar, lítilsvirðingar 
eða stríði gegn jafnri stöðu og jafn-
rétti kynjanna á nokkurn hátt“. Sóley 
sagðist ekki vita hvenær kæran yrði 
lögð fram, hún væri að vinna í henni 
en vildi að öðru leyti ekki tjá sig 

meira um málið. Zero-auglýsingarnar hafa 
fengið misjöfn viðbrögð og Frétta-

blaðið greindi frá því fyrir nokkru 
að Samkaup á Ísafirði 

hefðu tekið niður 
einn fánann frá gos-
drykknum vegna 
háværra mót-
mæla nokkurra 
viðskiptavina en 
á honum stóð „Af 

hverju ekki kynlíf 
með Zero forleik?“ 

Þá vakti það einnig at-
hygli þegar flokks-
systkini Sóleyjar í 
Vinstri grænum ákváðu 
að taka Zero-merkið í 
sínar hendur og bjuggu 
til barmmerki þar sem 

á stóð: „Af hverju ekki ríkisstjórn 
með Zero Framsókn?“

Haukur Sörli Sigurvinsson, mark-
aðsstjóri Zero-drykkjarins á Íslandi, 
kom af fjöllum þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum og bar undir hann 
hugsanlega kæru. „Ég hef í raun 
ekkert um þetta mál að segja fyrr en 
kæran er komin fram,“ sagði Hauk-
ur. „Sjálfur sé ég ekki grundvöll fyrir 
kæru en við skoðum það sem við 
fáum upp í hendurnar og munum 
að sjálfsögðu einnig gera það í 
þessu tilfelli,“ bætir hann við. 
Aðspurður hvort tölvupóst-
um hefði rignt yfir fyrirtæk-
ið vegna auglýsinganna sagði 
Haukur svo ekki vera. „En 
auðvitað hefur fólk skoðanir 
á þessu eins og öðru.“

Sóley hyggst kæra Zero-auglýsingar
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ICEX 7.582,91, þegar ég sveif 
ofan á tölvuviktina, og Fútsí 

6.397,3 þegar ég sá mér til skelf-
ingar að ég hafði þyngst um 1.485 
grömm yfir páskana. Ég ákvað 
strax að fleygja afganginum af 
Nóapáskaegginu. Maður sem eyðir 
fjórum millum í grenningarátak í 
Aspen, getur ekki látið það spyrj-
ast út að hann hafi bætt á sig aftur 
með páskaeggjasúkkulaði frá Nóa. 
Það fittar ágætlega inn í lífsstíl 
hjá stórfjárfestum að gildna svo-
lítið á Michelin-stöðum en sam-
ræmist engan veginn status eins 
og mínum í íslensku viðskiptalífi 
að búa til mjaðmahöldur úr súkk-
ulaðijukki frá Nóa.

skil ekki hvers vegna ég kaupi 
alltaf Nóapáskaegg fyrir pásk-
ana. Bragðið og klístrið á fingrun-
um minnir mig kannski á gömlu 
dagana, vekur upp minningar um 
sakleysi æskunnar eins og álykt-
unardrög fyrir landsfund Sjálf-
stæðisflokksins. Rótarslitinn visn-
ar vísir, er sagt. Ég hef auðvitað 
efni á miklu dýrari páskaeggjum, 
maður sem var að landa þrjátíu 
milljörðum í gróða með bankadíln-
um. Svo var lítið af nammi í egg-
inu. Og í ofanálag fékk ég málshátt 
sem kom mér í vont skap: Margur 
verður af aurum api.

speki er þetta?! Ætli 
þeim hafi þótt ég vera api, frétta-
snápunum, þegar var tilkynnt um 
bankadílinn í síðustu viku? Hefur 
nokkur séð apa með þrjátíu millj-
arða í fanginu í hreinan gróða? 
Ég skal hins vegar viðurkenna 
að það er svolítið apalegt að eiga 
ekki lengur hlut í einum einasta 
banka. En það lagast. Það kraum-
ar undir hjá stórlöxunum í Ginn-
unga Invest Bank. Siggi vill koma 
Mödda út og er að díla á bak við 
hann. Hver veit nema maður sötri 
saffransúpu með Sigga á Michelin-
restauranti í París og veifi þrjátíu 
milljörðum? Við Siggi erum perlu-
vinir. Ég veit hvernig hann þjösn-
aðist á Dóra í eina tíð. Siggi gæti 
ekki látið sjá sig á Pierre Gagnaire 
ef það læki út.

frá 1.485 grömmun-
um var dagurinn góður. Þó hafði 
gamla magasárið næstum tekið sig 
upp þegar ég fór á stjórnarfund 
í Mörður Holdings. Hver nema 
Goggi Magg renndi sér mjúklega í 
stæðið, við hliðina á Hömmernum 
mínum, á splunkunýjum Range 
Rover Vogue SE. Goggi Magg! Af 
öllum mönnum! Farinn að spjátrast 
á Vegamótastígnum eins og flott-
ur karl, á 15 millum. Sá var upp-
typpislegur. Hann benti á mig og 
sagði: „Eftir bankadílinn geturðu 
ekki verið þekktur fyrir annað en 
að fara með þennan Hömmer á 
Góða hirðinn!“ Djöstjúveit, Goggi 
Magg! Ég er búinn að panta Range 
Rover Super Charge Vogue. Sex-
tán millur eiga eftir að taka sig 
betur út upp eftir Smiðjustígnum! 
Vogue SE! Þokkalegur frúarbíll; 
fittar ekki við einkaþotu! 
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