
73%

38%35%

Fr
é
tt

a
b

la
ð

ið
Fr

é
tt

a
b

la
ð

ið

M
b

l.
M

b
l.

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
höfuðborgarsvæðið

Þriðjudagur

B
la

ð
ið

B
la

ð
ið

30

10

20

40

0

50

60

80

70

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4opið 10–23 alla daga

ýtist

flutningarÞRIÐJUDAGUR. 24. APRÍL 2007

Búslóðin heim á sólarhring
Íslendingar nýta sér í meira mæli þjónustu Icelandair Cargo til að flytja á milli landa

BLS. 10

Verður allur í leðri í 
Helsinki

Sýður nornaseyði 
á Nýlendugötu

Búslóðin heim 
á sólarhring

www.xf.is

STOFNFUNDUR FÉLAGS KVENNA
Í FRJÁLSLYNDA FLOKKNUM 
kl. 20:00 í kvöld Skeifunni 7. Allir velkomnir!

28,3 prósent vilja 
að núverandi stjórnarsamstarf 
haldi áfram eftir næstu kosning-
ar, samkvæmt nýrri skoðana-
könnun Fréttablaðsins. 4,8 pró-
sent vilja hins vegar að 
stjórnarandstaðan taki við. Það 
eru því 66,9 prósent svarenda 
sem segjast vilja annars konar 
stjórnarmynstur en núverandi 
ríkisstjórn eða að stjórnarand-
staðan taki við. 

21,2 prósent segjast vilja ríkis-
stjórn Samfylkingar og Vinstri 
grænna. 11,7 prósent vilja stjórn 

Sjálfstæðisflokks og Samfylking-
ar og 12,9 prósent vilja ríkis-
stjórn Sjálfstæðisflokks og 
Vinstri grænna. 

19,2 prósent segjast vilja ein-
hvers konar öðruvísi ríkisstjórn 
og nefna þar flestir einhvers 
konar eins flokks ríkisstjórn þess 
flokks sem þeir segjast myndu 
kjósa í næstu kosningum. 

Alls 64,2 prósent segja nú að 
þau vilji að Sjálfstæðisflokkur-
inn eigi aðild að ríkisstjórn. 45,3 
prósent vilja að Samfylking fari í 
ríkisstjórn og 45,1 prósent vill 

ríkisstjórn með Vinstri grænum 
innanborðs. Þá segja 31,5 prósent 
að þau vilji stjórn með aðild 
Framsóknarflokksins.

Innan við tíu prósenta stuðn-
ingur er við ríkisstjórn með ein-
hverjum hinna flokkanna þriggja. 
6,9 prósent vilja ríkisstjórn með 
aðild Frjálslynda flokksins. 4,8 
prósent vilja að Íslandshreyfing 
komist í ríkisstjórn og 0,8 pró-
sent að Baráttusamtök eldri borg-
ara og öryrkja komist í ríkis-
stjórn.

Kjósendur vilja nýja 
valkosti í ríkisstjórn
Tveir af hverjum þremur vilja annars konar ríkisstjórnarsamstarf en núverandi 
stjórn eða stjórnarandstöðu. Flestir vilja að Sjálfstæðisflokkur verði í stjórn, en 
tæplega helmingur vill að Samfylking eða Vinstri græn verði í ríkisstjórn.

 Starfsmenn hjálparstofn-
ana valda hátt í 500 dauðsföllum í 
umferðarslysum ár hvert segir 
Rob McConnell, sem starfar við 
að samhæfa umferðaröryggismál 
fjörutíu hjálparstofnana, en nú 
stendur yfir alþjóðleg umferðar-
vika Sameinuðu þjóðanna. 
    Fjörutíu hjálparstofnanir reka 
yfir 80 þúsund farartæki, frá 
vélhjólum til flutningabifreiða.

Til samanburðar valda starfs-
menn alþjóðlegra olíufélaga um 
100 dauðsföllum í umferðinni í 
þróunarlöndum.

Fimm hundruð 
dauðsföll á ári

„Ég tel eðlilegt að 
við gerum ráð fyrir landi undir 
hraðlest frá alþjóðaflugvelli inn á 
höfuðborgarsvæðið. Það er ein-
sýnt að það kemur að þessu,“ 
segir Árni Sigfússon, bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar. 

Unnið er að endurskoðun aðal-
skipulags Reykjanesbæjar til árs-
ins 2021. Þar er gert ráð fyrir 
hraðlest milli Suðurnesja og höf-
uðborgarinnar. Unnið er að frum-
drögum að skipulagi landsins sem 
færi undir mannvirkið og vinna 
arkitekta þegar hafin. 

Árni segir að innan við 20 mín-
útur tæki að ferja farþega frá 

flugvellinum og inn á höfuðborg-
arsvæðið með lestinni. „Hvort 
það leysi mál innanlandsflug-
vallarins skal ósagt látið,“ segir 
Árni en bendir á að margt eigi 
enn eftir að athuga í tengslum við 
nýja staðsetningu flugvallar í 
Reykjavík.

„Hugmyndir um hraðlest hafa 
þótt líklegar til að reynast dýrar í 
framkvæmd. En miðað við þá 
stóraukningu sem hefur verið í 
farþegafjölda á síðustu árum tel 
ég forsendur hafa breyst. Nú fara 
um tvær milljónir farþega árlega 
um Keflavíkurflugvöll og á næstu 
árum er talið að sá fjöldi tvöfald-

ist. Það hlýtur að hafa áhrif á hag-
kvæmniathuganir,“ segir Árni. 
Ljóst er að leið hraðlestarinnar 
myndi þurfa að liggja um önnur 
sveitarfélög en Reykjanesbæ og 
því nauðsynlegt að fleiri bæjar-
stjórnir komi að málinu. 

„Það er alltaf gaman að heyra 
af hugmyndum bjartsýnismanna. 
Hugmyndir um hraðlest hafa 
áður verið í loftinu en aldrei hlot-
ið formlega umfjöllun,“ segir 
Sturla Böðvarsson samgönguráð-
herra. „Tvöföld Reykjanesbraut 
mun anna flutningsþörf milli Suð-
urnesja og höfuðborgarsvæðisins 
á næstu árum,“ segir Sturla.

Land undir hraðlest tekið frá 

Um helmingur þeirra 
Breta sem gengu í gegnum 
hjónaskilnað á síðasta ári nýtti 
sér einkaspæjara til að staðfesta 
grun um að makinn hafi haldið 
fram hjá. Þetta er niðurstaða 
könnunar endurskoðunarfyrir-
tækis sem birt var í gær.

Einkaspæjari kom við sögu í 
um 49 prósentum skilnaðarmála í 
landinu í fyrra, sem er mun meira 
en árið áður, en þá voru það 
einungis átján prósent. Þrjátíu 
prósent þeirra sem leituðu 
liðsinnis spæjara voru konur, en 
19 prósent karlmenn. Í könnun-
inni kemur fram að af þeim sem 
héldu fram hjá í fyrra, voru 69 
prósent karlkyns. 

Helmingur 
ræður spæjara



Ómar, er skítt að vera á Kára-
hnjúkum?

 Verulegur samfé-
lagslegur ávinningur yrði af því 
að auka atvinnuþátttöku eldri 
borgara og öryrkja með því að 
halda bótum til þessara hópa 
óskertum og leyfa óhefta þátttöku 
þeirra á vinnumarkaði. Hagnaður 
ríkissjóðs gæti numið rúmum fjór-
um milljörðum króna ef þriðjung-
ur lífeyrisþega og tíu prósent 
öryrkja færu út á vinnumarkað-
inn.

Þetta kemur fram í niðurstöðum 
nýrrar rannsóknar sem gerð var á 
vegum Rannsóknaseturs verslun-
arinnar. Rannsóknin ber yfir-
skriftina Framleiðnimæling og 
ávinningur af aukinni atvinnuþátt-
töku eldri borgara og öryrkja og 
var unnin í samstarfi við Hag-
fræðistofnun HÍ. Sigurður Jóhann-
esson hagfræðingur segir að hægt 
sé að fullyrða að ekki sé dýrt fyrir 
ríkið að afnema tekjutengingu. 

Bætur til ellilífeyrisþega og 
öryrkja skertust um rúma fjóra 
milljarða króna í fyrra. Um síð-
ustu áramót tóku gildi nýjar regl-
ur sem drógu verulega úr skerð-
ingu atvinnutekna. Áætlað er að 
skerðing bóta til ellilífeyrisþega 
nemi rúmum 600 milljónum á 
þessu ári og skerðing bóta til 
örorkulífeyrisþega nemi 915 millj-
ónum. Samtals nemur það því um 
1,5 milljörðum króna. 

„Mönnum er núna að vissu leyti 
haldið frá vinnumarkaðnum,“ 
segir Sigurður og bendir á að aldr-
aðir hafi sýnt mikinn áhuga á að 
vinna en þriðjungur þeirra sem 
eru á aldrinum 65 til 71 árs, eða 
um fjögur þúsund manns, geti 
hugsað sér það samkvæmt niður-
stöðum rannsóknar. Hann bendir á 
að eftirspurnin eftir þessu fólki 

detti líklega fyrst niður þegar 
ástandið á vinnumarkaði breytist 
en þó hafi gamalt fólk jafnvel for-
skot á aðra í viss störf. „Margir 
öryrkjar og mikið fatlaðir eru líka 
harðduglegir í vinnu,“ segir hann. 

Verslunina hefur vantað starfs-
fólk síðustu ár. Vilhjálmur Egils-
son, framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, segir að þessir 
hópar nýtist mjög vel í mörg störf 
sem ekki séu álagsstörf og telur 
pólitískan jarðveg til breytinga 
fyrir hendi.

„Ef við horfum til lengri tíma þá 
liggur fyrir að atvinnulífið þarf á 
starfskröftum þessa fólks að 
halda. Við tökum þessari skýrslu 
mjög fagnandi og lítum jákvæðum 
augum á allt sem er til þess fallið 
að virkja starfskrafta þessa fólks 
lengur en nú er,“ segir Vilhjálmur 
Egilsson, framkvæmdastjóri Sam-
taka atvinnulífsins.

Ríkið græðir á af-
námi tekjutengingar
Ríkissjóður gæti hagnast um fjóra milljarða króna með því að afnema tekju-
tengingu bóta vegna launatekna eldri borgara og öryrkja. Hagnaðurinn eykst 
eftir því sem fleiri stunda vinnu þar sem skatttekjur í ríkissjóð aukast.

 Stjórnvöld í Srí 
Lanka hafa beðið sendiherra 
Noregs í landinu, Hans Brattskar, 
um að hætta við að fara til svæða 

Tamiltígranna á 
norðurhluta
eyjunnar.
Þetta þykir 
benda til þess 
að stjórnarher-
inn ætli að efna 
til stórsóknar 
gegn hersveit-
um Tamíltí-
granna.

Brattskar, sem hefur haft 
umsjón með samingaviðræðum 
stjórnarinnar og Tamíltígranna, 
fer reglulega á fund uppreisnar-
mannanna í norðri og hefur ekki 
áður verið beðinn um að hætta 
við slíkt ferðalag.

Friðarsamningar frá 2002 hafa 
verið lítt virtir síðastliðið hálft 
annað ár.

Talinn búa sig 
undir stórsókn

 Forsetaframbjóðandi 
stjórnarflokks Nígeríu var í gær 
lýstur sigurvegari umdeildra 
kosninga sem fram fóru á laugar-
daginn. Alþjóðlegir kosningaeftir-
litsfulltrúar hafa harðlega gagn-
rýnt framkvæmd kosninganna og 
stjórnarandstæðingar krafist þess 
að þær verði ógildar.

Múslíminn Umaru Yar´Adua, 
ríkisstjóri Katsina og flokksbróðir 
fráfarandi forseta, Olusegun Obas-
anjo, í Lýðræðisflokki fólksins, er 
sagður hafa unnið stórsigur með 
24,6 milljón atkvæða, þrisvar sinn-
um meira en næsti frambjóðandi.

Stuttu áður en úrslitin voru kynnt 
ávarpaði Obasanjo þjóðina þar sem 
hann sakaði stjórnarandstæðinga 
um að „blása í glæður haturs“. 
Obasanjo viðurkenndi að gallar 
hefðu verið á framkvæmd kosning-
anna en sagði Nígeríumenn engu að 

síður hliðholla lýðræðinu. Benti 
hann fólki á að snúa sér til dóm-
stóla með kvörtunarefni sín. Annar 
tveggja stærstu stjórnarandstöðu-
flokkanna hefur þegar lýst yfir að 
hann muni kæra úrslitin.

Kosningarnar eru sögulegar 
fyrir þær sakir að í fyrsta skipti í 
sögu landsins á lýðræðislega kjör-
inn forseti að taka við af lýðræðis-
kjörnum forseta. Frá því að Nígería 
fékk sjálfstæði frá Bretlandi árið 
1960 hafa valdarán eða ógilding 
kosninga komið í veg fyrir það.

Verð á hráolíu hækkaði í gær en 
Nígería er stærsti olíuframleið-
andi í Afríku og áttundi stærsti í 
heiminum.

Þrátt fyrir að 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seti hafi síðast í gær sagst ætla að 
beita neitunarvaldi á lög um 
brotthvarf Bandaríkjahers frá 
Írak, sögðust demókratar á 
Bandaríkjaþingi síðar í gær 
staðráðnir í að setja slík lög.

Samkvæmt lögunum myndi 
brotthvarf frá Írak hefjast 1. 
október næstkomandi og allir 
hermenn yrðu farnir frá Írak 1. 
apríl árið 2008.

Harry Reid, leiðtogi demókrata 
í öldungadeild Bandaríkjaþings, 
skýrði frá þessu í gær og sagði að 
Bush forseti væri „í afneitun“ 
gagnvart Íraksstríðinu.

Lög um brott-
hvarf frá Írak

 Fyrsta álið var tekið úr keri 
hjá Alcoa Fjarðaáli á Reyðarfirði 
um helgina og lauk þar með 
tveggja vikna undirbúningsferli 
fyrir framleiðsluna. Straumi var 
hleypt á rafkerfi álversins á 
fimmtudag og er prófunum á því 
lokið. Álið var um helgina tekið 
úr fyrsta kerinu sem var gangsett 
en fyrirhugað er að gangsetja 40 
ker í þessum fyrsta áfanga. Alls 
eru 336 ker í tveimur kerskálum 
fyrirtækisins og er áætlað að þau 
verði öll komin í gang fyrir lok 
þessa árs. „Nú má með sanni 
segja að við séum komin í gang,“ 
segir Tómas Már Sigurðsson, 
forstjóri Alcoa Fjarðaáls.

Fyrsta álið fyrir 
austan komið

 Norðurál og Hitaveita Suðurnesja undir-
rituðu í gær samning um orkusölu til fyrirhugaðs 
álvers Norðuráls í Helguvík. Samkvæmt samningn-
um mun Hitaveita Suðurnesja útvega Norðuráli raf-
orku fyrir álverið í Helguvík, þar á meðal allt að 150 
megavött fyrir fyrsta áfanga álversins sem miðast 
við 150 þúsund tonna álbræðslu.

Unnið hefur verið markvisst að undirbúningi 
álversins frá árinu 2005 þegar samstarfssamningur 
Reykjanesbæjar, Hitaveitunnar og Norðuráls um 
könnun á möguleikunum var undirritaður. Gangi allt 
samkvæmt áætlun er reiknað með að framkvæmdir 
hefjist í lok árs 2007 og að fyrsta afhending orku til 
álvinnslu verði árið 2010.

„Það er ánægjuefni að þessi samningur skuli vera í 
höfn,“ segir Júlíus Jónsson, forstjóri Hitaveitu Suð-
urnesja. „Við höfum mjög góða reynslu af samstarfi 
við Norðurál og lítum á þetta verkefni sem tækifæri 
til arðbærrar virkjunar sem mun efla atvinnulífið 

hér syðra og stækka markaðssvæði okkar.“ Ragnar 
Guðmundsson hjá Norðuráli tók í sama streng og 
sagði undirritun samningsins mikilvægan áfanga á 
leiðinni að  álverinu.

Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, og 
Oddný Harðardóttir, bæjarstjóri sveitarfélagsins 
Garðs, fagna bæði samkomulaginu. 

Samið um orkusölu til Helguvíkur

Valgerður Sverrisdótt-
ir utanríkisráðherra mun funda 
með Jonas Gahr Störe, utanríkis-
ráðherra Noregs, á fundi Atlants-
hafsbandalagsþjóða sem haldinn 
verður í Ósló í Noregi í lok 
vikunnar. 

Líklegt þykir að samkomulag 
náist þar um varnarsamstarf 
þjóðanna.

Viðræður um varnarsamstarf 
þjóðanna hafa staðið síðan í 
nóvember og skoðaði norsk 
sendinefnd varnarsvæðið á 
Keflavíkurflugvelli í desember. 

Viðræður munu enn vera í 
gangi og líklega munu ráðherr-
arnir hittast á fimmtudag eða 
föstudag. Íslendingar hafa einnig 
rætt við Breta, Dani og Kanada-
menn um samstarf í varnarmál-
um.

Samningur um 
varnir í nánd

Fjármálaeftirlitið (FME) 
segir dóm Hæstaréttar í gær 
vonbrigði. Með dóminum var 
staðfest frávísun Héraðsdóms 
Reykjavíkur á málum eftirlitsins 
á hendur Magnúsi Ármann og 
Birni Þorra Viktorssyni, stofn-
fjáreigendum í Sparisjóði 
Hafnarfjarðar (SPH), nú Byr. 

FME höfðaði málið vegna 
myndunar virks eignarhlutar í 
SPH sem var í andstöðu við lög, 
að mati eftirlitsins. Frávísun 
héraðsdóms byggir á því að FME 
hafi veitt samþykki fyrir 
samruna Sparisjóðs Hafnarfjarð-
ar og Sparisjóðs vélstjóra. Nái 
hún ekki til eignar í sameinuðum 
sparisjóði, Byr.  

Vonbrigði með 
niðurstöðuna
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KRAFTMIKIÐ
SAMFÉLAG

 „Í tvígang í síð-
ustu viku komu menn úr göngun-
um með veruleg eitrunareinkenni 
vegna eiturefna í loftinu; fjórir 
menn í hvort skipti. Vegna ólofts 
glíma menn við andþyngsli og 
asma. Ég hef séð fullfríska menn 
verða fárveika á tveimur til þrem-
ur dögum og hef verulegar áhyggj-
ur af þessu,“ segir Þorsteinn 
Njálsson læknir sem starfar á 
Kárahnjúkum.

Oddur Friðriksson, yfirtrúnað-
armaður starfsmanna á Kára-
hnjúkum, segir þungt loft í jarð-
göngunum. Þarna séu margir 
menn að störfum og fjölmargar 
dísilknúnar vinnuvélar mengi loft-
ið. Hitinn sé mikill, ryk og drulla 
vegna steypuvinnu þyrlist upp.

 „Eftir nýlega úttekt mína krafð-
ist ég þess að göngin yrðu betur 
loftræst, sérstaklega aðgöng þrjú. 
Það er mjög brýnt,“ segir Oddur. 
Sérfræðingar frá verktökum hafi 
í gær verið að kanna hvar væri 
hægt að setja blásara í göngin til 
að blása óloftinu út. 

Þetta er í samræmi við lýsingu Portúgala á aðstæðum í aðgöngum 
tvö við Kárahnjúka, fimmtán kíló-
metra ofan í jörðinni. Þar veiktust 
fjörutíu starfsmenn eftir að hafa 
neytt matar og drykkjar úr opnum 
ílátum eins Fréttablaðið greindi 
frá í gær. 

„Ég var búinn að gera þá kröfu 
að matur til manna í göngunum 
yrði sendur í bökkum. Orsökin 
fyrir veikindum þessara manna er 
að hluta til vegna þess að ekki var 
farið eftir þessu,“ segir Oddur.

Helga Hreinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits 
Austurlands, kannaði aðstæður í 
jarðgöngunum strax á föstudag-
inn þegar veikindin komu upp. 
Hún fór aftur á vettvang í gær 

ásamt Þorvaldi P. Hjarðar, aðstoð-
arumdæmisstjóra Vinnueftirlits-
ins á Austurlandi.

Helga segir ekki aðstöðu í göng-
unum til að skammta mat. Matur 
fyrir hvern starfsmann þyrfti að 
vera í bakka eða í lokuðum umbúð-
um, eins og samlokur. Aðstaðan til 
að matast hafi verið svipuð því 
sem gerist í vinnuskúrum á bygg-
ingasvæðum.

Ómar R. Valdimarsson, talsmað-
ur Impregilo á Íslandi, segir enga 
þurfa að sleikja hellisveggina til 
að svala þorstanum eins og stóð í 
Fréttablaðinu í gær. Endurskoðað 
verði hvernig matur verður fram-
reiddur í göngunum. 

Komu fársjúkir með 
einkenni eitrunar
Óloft í göngum Kárahnjúkavirkjunar skaðar heilsu margra sem þar vinna. 
Unnið að því að loftræsta göngin betur. Meðferð matvæla í göngunum  í skoð-

 Valgerður Sverris-
dóttir skaut á forvera sína í starfi 
utanríkisráðherra í ræðu um jafn-
réttis- og utanríkismál í Háskólan-
um á Akureyri í gær. „Konur 
hugsa sig að minnsta kosti tvisvar 
um áður en þær senda börnin sín í 
stríð eða styðja átök á alþjóðavett-
vangi,“ sagði hún, án þess þó að 
nefna þá Davíð Oddsson og Hall-
dór Ásgrímsson á nafn. 

Ráðherra telur enda að „hið 
mikla magn testósteróns, sem 
hefur svifið yfir vötnum í utanrík-
isráðuneytinu til þessa [hafi] án 
efa haft áhrif á þau áherslumál 
sem Ísland hefur sett á oddinn í 
utanríkismálum“. Hún bætti við 

að „þar [hefðu] ekki alltaf verið á 
ferðinni málaflokkar sem ættu að 
vera forgangsatriði herlausrar 
þjóðar“.

Valgerður gerði og góðlátlegt 
grín að þeim Guðna Ágústssyni 
landbúnaðarráðherra og Geir H. 

Haarde forsætisráðherra, sem 
„hafa látið miður heppileg orð 
falla um konur“. Þykist Valgerður 
vita að eiginkonur þeirra hafi 
„tekið þá til bæna fyrir vikið“.

Í ræðu sinni harmaði Valgerður 
að enn væru fimm ráðuneyti sem 
aldrei hefðu verið undir stjórn 
kvenna og að það væri oft útskýrt 
með því að konur veigruðu sér við 
því að axla ábyrgð og taka að sér 
stjórnunarstörf. Valgerður telur 
þessa útskýringu „goðsögn“. 
Ástæðan sé sú að konur þurfi að 
sækja fram á grundvelli karl-
lægra gilda og að gerðar séu meiri 
kröfur til kvenna. „Kerfið vinnur 
gegn konum,“ sagði hún. 

Konur hugsa sig tvisvar um

 Lyfjaverð á 
Íslandi er það næst hæsta á 
evrópska efnahagssvæðinu 
samkvæmt nýútkominni könnun 
Eurostat, hagstofu Evrópusam-
bandsins. Í þeim 33 löndum sem 
könnunin náði til reyndust lyf 
aðeins dýrari í Sviss. Páll 
Pétursson, formaður Lyfja-
greiðslunefndar, segir að fækka 
þurfi apótekum um þriðung til að 
lækka lyfjaverð. 

Miðað við verð í öðrum löndum 
er Ísland 60 prósent yfir meðal-
verði, svissneskt verð er 87 
prósent yfir því. Lyfjaverð í 
Danmörku var 21 prósent yfir 
meðaltali en lægst í Makedóníu, 
eða 42 prósent fyrir neðan 
meðalverð.

Lyf á Íslandi 
næstdýrust

 Árni Johnsen og Bjarni 
Harðarson, sem skipa önnur 
sætin á framboðslistum Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknar-
flokks í Suðurkjördæmi, munu 
mætast í kappræðum á Litlu 
kaffistofunni við Suðurlandsveg í 
hádeginu í dag klukkan tólf.

Að sögn staðarhaldara, Stefáns 
Þormars Guðmundssonar, er 
jafnan fullt út úr dyrum á 
kaffistofunni í hádeginu og má 
því búast við góðri stemningu. 
„Þetta er stórviðburður því ég 
held að þetta sé í fyrsta sinn sem 
Árni kemur fram opinberlega í 
þessari baráttu. Þetta eru 
mælskir menn og ættu að geta 
baunað duglega hvor á annan.“ 

Árni Johnsen 
mætir Bjarna

Yfir 40 fyrrverandi 
háttsettir starfsmenn Alþjóða-
bankans hvöttu Paul Wolfowitz, 
forstjóra bankans, til að segja af 
sér í opnu bréfi í Financial Times 
í gær.

Átján fyrrver-
andi varaforstjór-
ar eru í hópnum 
sem segir 
Wolfowitz hafa 
„misst traust og 
virðingu starfs-
fólks bankans“.

Wolfowitz hefur 
beðist afsökunar á þeim „mistök-
um“ að hafa fyrirskipað að 
ástkona sín, starfsmaður bank-
ans, fengi stöðu- og launahækkun 
eftir að hún var færð til í starfi 
sem var gert til að koma í veg 
fyrir hagsmunaárekstra eftir að 
hann tók við sem forstjóri.

Búist er við því að stjórn 
bankans taki ákvörðun um örlög 
Wolfowitz síðar í þessari viku.

Vilja afsögn 
Wolfowitz

Aðstoðarprófessor í 
Emmanúelháskóla, kaþólskum 
skóla í Boston, hefur verið rekinn 
úr starfi fyrir að beina penna að 
nemendum sínum, segja „bang“ 
og þykjast skjóta þá. Atvikið átti 
sér stað á miðvikudag í umræðu-
tíma þar sem rætt var um 
fjöldamorðið í Tækniháskóla 
Virginíu og byssueign Bandaríkja-
manna.

Einn nemandi hans þóttist 
skjóta á móti, til að sýna fram á að 
hægt hefði verið að stöðva 
byssumanninn í Virginíu hefði 
einhver nemandinn verið vopnað-
ur. Á föstudaginn fékk prófessor-
inn sent uppsagnarbréf.

Þóttist skjóta á 
nemendur sína
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BETRI NOTAÐIR BÍLAR

ÚRVALSBÍLL GÆÐABÍLL
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og 
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í flokknum 
Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann
ekki.

Núna bjóðum við16 betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum.
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Toyota Corolla H/B 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 32.000 km
Verð: 1.600.000 kr. Skr.nr. DT934

Toyota Corolla 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 29.000 km
Verð: 1.590.000 kr. Skr.nr. OP452

Toyota Land Cruiser 100 4700 Bensín sjsk.
Á götuna: 01.02 Ekinn: 82.000 km
Verð: 3.750.000 kr. Skr.nr. DZ711

Toyota Corolla W/G 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 37.000 km
Verð: 1.660.000 kr. Skr.nr. SB413

Toyota Corolla W/G Sol 1600 Bensín sjsk.
Á götuna: 11.03 Ekinn: 60.000 km
Verð: 1.530.000 kr. Skr.nr. AT117

Toyota Corolla S/D 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 09.06 Ekinn: 3.000 km
Verð: 1.980.000 kr. Skr.nr. PS287

Toyota RAV4 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 10.04 Ekinn: 40.000 km
Verð: 2.450.000 kr. Skr.nr. PH516

Toyota RAV4 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 05.05 Ekinn: 51.000 km
Verð: 2.550.000 kr. Skr.nr. OD004
Tilboð: 2.290.000 kr. 

Toyota Land Cruiser 120 LX 3000 Dísel 6 gíra
Á götuna: 12.04 Ekinn: 126.000 km
Verð: 3.450.000 kr. Skr.nr. ZU500

Toyota Corolla S/D 1400 Bensín 5 gíra 
Á götuna: 05.06 Ekinn: 29.000 km
Verð: 1.570.000 kr. Skr.nr. ZZ594

Toyota Corolla S/D Terra 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.04 Ekinn: 64.000 km
Verð: 1.280.000 kr. Skr.nr. AT104

Toyota Yaris  1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.03 Ekinn: 95.000 km
Verð: 820.000 kr. Skr.nr. EZ-324

Toyota RAV4 2000 Bensín sjsk.
Á götuna: 06.05 Ekinn: 18.000 km
Verð: 2.700.000 kr. Skr.nr. KI191

Toyota Corolla S/D 1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.05 Ekinn: 53.000 km
Verð: 1.460.000 kr. Skr.nr. LP445
Tilboð: 1.290.000 kr.

Toyota Corolla 1600 Bensín 5 gíra MM
Á götuna: 02.07 Ekinn: 1.550 km
Verð: 2.360.000 kr. Skr.nr. LR342

Toyota Aygo 1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 01.06 Ekinn: 34.000 km
Verð: 1.150.000 kr. Skr.nr. PM062
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 Vel getur komið til 
greina að heimila staðgöngumæðr-
un á Íslandi, að mati Matthíasar
Halldórssonar landlæknis. „Þetta 
er þó fyrst og fremst siðferðilegt 
vandamál og kannski ekki fyrir 
lækna að taka afstöðu til frekar en 
þjóðarinnar almennt.“

Í Morgunblaðinu á sunnudag 
birtist auglýsing þar sem par 
óskar eftir staðgöngumóður til að 
ganga með barn þeirra, en slík 
tæknifrjóvgunaraðgerð er ólög-
leg á Íslandi. Matthías segist 
muna eftir annarri slíkri auglýs-
ingu fyrir nokkrum árum, og að 
dæmi sé um að hjón hafi látið 
framkvæma aðgerð sem þessa 
erlendis.

Jón G. Snædal, formaður sið-
fræðiráðs Læknafélags Íslands, 
segir málið lítið hafa verið rætt 

hér á landi. Hann segist ekki til-
búinn að segja að heimila ætti 
staðgöngumæðrun hérlendis. 
„Mér finnst vera full ástæða til 
að ræða þetta og síðan getum við 
ákveðið hvort það verði heimilað. 
Við getum ekki horft fram hjá 
því að vandamálin eru til staðar, 
og að tæknin er til staðar.“

Að sögn Jóns eru aðgerðir sem 
þessar löglegar í Bretlandi og 
Noregi einu Norðurlandanna. 
Staðgöngumæðrum er hins vegar 
ekki heimilt að taka greiðslu 
fyrir að ganga með barnið, nema 
fyrir tilfallandi kostnaði. Að sögn 
Jóns er þekkt vandamál að konur 
frá Vesturlöndum greiði konum 
frá fátækum löndum fyrir að 
ganga með börn þeirra, og jafn-
vel eru dæmi þess að konur hafi 
staðgöngumæðrun að lifibrauði.

Þá er ljóst að staðgöngumóðir-
in er lögmóðir, til dæmis ef 
aðgerðin er framkvæmd erlend-
is, og því geta risið erfiðar deilur 
til að mynda ef henni snýst hugur 
og hún vill ekki láta barnið af 
hendi.

 Rúmlega 28 pró-
sent segjast nú vilja að ríkisstjórn 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks starfi áfram eftir næstu 
kosningar. Það er nokkuð minni 
stuðningur við það ríkisstjórnar-
mynstur en birtist í síðustu viku, 
þegar 34,8 prósent sögðust vilja 
slíkt ríkisstjórnarsamstarf.

Sem áður er fylgi við þetta rík-
isstjórnarsamstarf mest meðal 
stuðningsfólks Framsóknarflokks-
ins, en  tæplega 83 prósent þeirra 
vilja áframhald á núverandi 
stjórnarsamstarfi. Ellefu prósent 
þeirra vilja hins vegar fara í sam-
starf með Samfylkingu og Vinstri 
grænum. Rúm tvö prósent þeirra 
sem kjósa Framsóknarflokkinn 
vilja að flokkurinn verði í stjórn-
arandstöðu.

46 prósent kjósenda Sjálfstæð-
isflokksins vilja að flokkurinn 
haldi áfram í ríkisstjórnarsam-
starfi með Framsóknarflokknum 
og er það nokkuð minna hlutfall 
þeirra en í síðustu viku þegar tæp 
58 prósent studdu slíkt stjórnar-
samstarf. Rúm 28 prósent þeirra 
sem ekki gefa upp hvaða flokk 
þeir myndu kjósa styðja áfram-
hald á núverandi ríkisstjórn. 

Rúmt 21 prósent segist nú vilja 
að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks 
og Vinstri grænna taki við eftir 
kosningar. Rétt rúmur meirihluti 
stuðningsmanna beggja flokka 
styður þennan stjórnarkost, 56,4 
prósent stuðningsmanna Samfylk-
ingar og 54,7 prósent vinstri 
grænna. Þá vilja 21,2 prósent 
þeirra sem ekki gefa upp hvaða 
flokk þau kjósa að Samfylking og 
Vinstri græn taki við stjórnar-
taumunum.

11,7 prósent vilja að stjórn verði 
mynduð með Sjálfstæðisflokki og 
Samfylkingu, en 12,9 prósent vilja 
að Sjálfstæðisflokkur myndi 
stjórn með Vinstri grænum. Tæp-
lega fimm prósent vilja nú stjórn 
stjórnarandstöðuflokkanna
þriggja, Frjálslynda flokksins, 
Samfylkingar og Vinstri grænna. 

Eins og í síðustu viku vilja flestir 
að Sjálfstæðisflokkur verði í næstu 
ríkisstjórn, eða 64,2 prósent, í stað 
67,7 prósenta í síðustu viku. Þá 
vilja jafnmargir að Samfylking og 
Vinstri græn verði í næstu ríkis-
stjórn. 45,3 prósent nefna Samfylk-
ingu nú, en hlutfallið var 39,5 pró-
sent í síðustu viku. 45,1 prósent 
vilja að Vinstri græn verði í ríkis-
stjórn nú, en 44,7 prósent nefndu 
ríkisstjórnarmöguleika með 
Vinstri grænum í síðustu viku. 

Í síðustu viku vildu 37,2 prósent 
að Framsóknarflokkur ætti aðild 
að næstu ríkisstjórn, en nú eru 
31,5 prósent þeirrar skoðunar. 
Stuðningur við aðra flokka í ríkis-
stjórn er nokkuð minni. 6,9 pró-
sent vilja ríkisstjórn með Frjáls-
lynda flokknum innanborðs. 4,8 
prósent nefna stjórnarsamstarf 
með Íslandshreyfingunni og 0,8 
prósent nefna ríkisstjórn með 
Baráttusamtökum eldri borgara 
og öryrkja. 

Hringt var í 800 manns á kosn-
ingaaldri laugardaginn 21. apríl 
og skiptust svarendur hlutfalls-
lega eftir kjördæmum en jafnt 
eftir kyni. Spurt var: Hvaða stjórn-
málaflokkar vilt þú að myndi ríkis-
stjórn eftir kosningarnar í vor? 
61,9 prósent tóku afstöðu til spurn-
ingarinnar. 

Minni stuðningur 
við núverandi stjórn
Nokkuð færri segjast nú, en í síðustu viku, vilja áframhaldandi ríkisstjórn 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Fleiri vilja Samfylkingu í ríkisstjórn en 
áður, en færri vilja að Framsóknarflokkur verði í næstu stjórn.

 Yfirstýrimaðurinn á 
flutningaskipinu Wilson Muuga, 
sem var við stýrið þegar skipið 
strandaði í Hvalsnesfjöru í fyrra, 
var strax „látinn taka pokann 
sinn“, að sögn Guðmundar 
Ásgeirssonar, stjórnarformanns 
Nesskipa, eins af eigendum 
skipsins.

Guðmundur telur ólíklegt að 
frekari eftirmál verði af strand-
inu. Kýpur taki mögulega 
skírteinið af yfirstýrimanninum í 
einhvern tíma en skipstjórinn 
hafi verið sofandi í koju og verði 
ekki látinn bera neina ábyrgð. 
Hann telur afar ólíklegt að til 
málshöfðunar komi.

Látinn taka 
pokann sinn

Ehud Olmert, 
forsætisráðherra Ísraels, sagðist 
í gær reiðubúinn að gera „mjög 

sársaukafullar
tilslakanir“ og 
semja um 
„víðtækar
málamiðlanir“
við Palestínu-
menn til að ná 
friði.

En á hinn 
bóginn bætti 
hann því við að 

Ísraelar myndu halda áfram að 
ráðast á herskáa Palestínumenn, 
sem hafa beint vopnum sínum að 
Ísraelum, „þangað til þeim hefur 
verið tortímt“.

Þetta sagði Olmert í ræðu sem 
hann flutti í Jerúsalem á árlegum 
minningardegi um fallna her-
menn í gær.

Segist tilbúinn 
að gefa eftir

 Brotist var inn í 
Langholtsskóla og Menntaskólann 
við Sund aðfaranótt mánudags. Í 
Langholtsskóla höfðu þjófarnir á 
brott með sér skjávarpa en í MS 
voru tveir skjávarpar gjöreyði-
lagðir. Aðfaranótt laugardags var 
brotist inn í Menntaskólann við 
Hamrahlíð og tölvuskjá stolið. 
Lögreglan segir að innbrotum í 
skóla hafi ekki fjölgað. 

„Það var vissulega óþægilegt að 
koma að þessu,“ segir Már Valdi-
marsson, rektor Menntaskólans 
við Sund. „Skjávarparnir í skólan-
um eru festir upp í loft með örygg-
isfestingum og þjófunum tókst 
ekki að losa þá. Skjávarparnir eru 

hins vegar gjörónýtir eftir hama-
ganginn,“ segir Már sem grunar 
að þjófarnir hafi að lokum gefist 
upp og rokið upp í Langholtsskóla 
enda fór öryggiskerfið þar í gang. 

Ómar Smári Ármannsson, 
aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu, segir að alltaf sé eitthvað um 
að brotist sé inn í skóla. Hann vill 
þó ekki meina að brotum af þessu 
tagi hafi fjölgað upp á síðkastið og 
segir að innbrotahrinan nú um 
helgina sé tilviljun. 

„Menn vita að í skólunum eru 
skjávarpar og alls kyns dýr tölvu-
búnaður sem menn stela og reyna 
svo að selja,“ segir Ómar og bætir 

því við að oft séu eftirlitsmynda-
vélar við skóla eða skólarnir vakt-
aðir og því sé algengt að innbrots-
þjófarnir séu handteknir í 
kjölfarið.

Eyðilögðu tvo skjávarpa í MS

Óheimilt að taka greiðslu fyrir

Á að koma á eðlilegum 
samskiptum við þjóðstjórn 
Palestínu?

Hefurðu grillað það sem af er 
sumri?

„Meginskýring á 
lengd biðlistans er að fagfólk 
göngudeildar getur ekki tekið við 
jafn mörgum nýjum málum og 
áður,“ segir Ólafur Ó. Guðmunds-
son, yfirlæknir á BUGL. Um 170 
börn eru nú á biðlista eftir að 
komast þar inn. 

Ólafur segir að meðferðin sem 
veita þarf börnum, unglingum og 
fjölskyldum þeirra krefjist 
mikillar þekkingar og reynslu. 
Fagfólk sem búi yfir slíkum 
kostum hafi úr mörgum störfum 
að velja og fari því fremur í betur 
launuð störf en í boði eru hjá 
BUGL. Staðan sé orðin ólíðandi.  

Fagfólk flýr lág 
laun á BUGL





Sjálfstæðisflokkurinn
fengi fimm kjördæmakjörna 
þingmenn í Suðurkjördæmi, 40,9 
prósent atkvæða, ef gengið væri 
til kosninga nú. Þetta er meðal er 
niðurstaðna könnunar sem 
Capacent Gallup vann fyrir 
Sjónvarpið og Morgunblaðið 
dagana 15. til 19. apríl.

Samfylking fengi 24 prósent 
atkvæða og tvo kjördæmakjörna 
þingmenn en hefur fjóra nú. 

Framsóknarflokkur fengi 14,2 
prósent atkvæða og einn mann 
kjörinn, Vinstrihreyfingin – 
grænt framboð fengi einnig einn 
mann kjörinn með 13,7 prósent-
um atkvæða. Frjálslyndi flokkur-
inn fengi 4,8 prósent atkvæða og 
næði ekki manni inn. Íslands-
hreyfingin fengi 2,2 prósent og 
Baráttusamtökin fengju 0,3 
prósent.

Sjálfstæðismenn 
fá fimm í suðri 

Nýr, fallegri og miklu
betri Opel.

0 kr. í útborgun*

28.412* kr. á mánuði
fyrir beinskiptan Opel Astra 1.6 ( Verð: 1.890.000 kr. )

31.836* kr. á mánuði
fyrir sjálfskiptan Opel Astra 1.8 ( Verð: 2.120.000 kr. )

www.hi.is
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LAGADEILD

Allir velkomnir
Nánari upplýsingar á 
www.lagadeild.hi.is

Trausti Fannar Valsson, 
doktorsnemi við lagadeild HÍ

Fundarstjóri:
Dr.jur. Páll Hreinsson, 
deildarforseti lagadeildar HÍ

Málstofa miðvikudaginn 25. apríl
kl. 12.15 í Lögbergi stofu 101

VERKEFNI
SVEITARFÉLAGA

Í 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar segir að sveitarfélög 
skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. 
Með þessu ákvæði er lagður stjórnskipulegur grundvöllur 
að tilvist sveitarfélaga hér á landi en frekari þýðing 
ákvæðisins er næsta óljós. 

Í erindinu verður athyglinni beint að þessu ákvæði stjórnar- 
skrárinnar og fjallað um áhrif þess á hlutverk og verkefni 
sveitarfélaganna.

Yfirmaður rannsóknardeildar lögregl-
unnar á Akureyri hefur verið færður til í starfi og 
gengur nú vaktir sem óbreyttur lögreglumaður í 
almennu deild lögreglunnar á staðnum. Þetta var gert 
vegna ýmissa atriða sem bentu til þess að nauðsyn-
legt væri að breyta áherslum í rannsóknardeildinni 
og skerpa á starfinu þar. Þetta staðfesti Páll Winkel, 
yfirmaður stjórnsýslusviðs hjá ríkislögreglustjóra.

Lögreglumaðurinn sem um ræðir var grunaður um 
að mæta ölvaður á slysstað í Hörgárdal í byrjun síð-
asta mánaðar. Þar lést ítalskur karlmaður í bílveltu.

Lögreglumaðurinn var ekki á vakt en var kallaður á 
slysstað og fundu aðrir lögreglumenn áfengislykt af 
honum. Öndunarsýni var tekið af manninum og var 
hann sendur í blóðprufu. Mál hans var síðan sent til 
embættis ríkissaksóknara.

Að sögn Sigríðar Friðjónsdóttur, saksóknara hjá 
embættinu, er rannsókn málsins lokið. Niðurstaða 

hennar er sú, að ekki hafi verið nægilegt efni til að 
ákæra lögreglumanninn fyrir brot á umferðarlögum. 
Embættið muni því ekki ákæra hann fyrir ölvunar-
akstur.

 Boris Jeltsín, fyrrver-
andi Rússlandsforseti, var 76 ára 
þegar hann lést í Moskvu í gær af 
völdum hjartaáfalls. 

Jeltsín var forseti landsins á 
miklum umbrotatímum. Hann átti 
stóran þátt í að flýta fyrir hruni 
Sovétríkjanna, kom á lítt heftu 
markaðskerfi í framhaldi af kerfis-
umbótum Mikhaíls Gorbatsjovs 
en steypti þjóðinni um leið ofan í 
djúpa efnahagskreppu sem erfitt 
hefur reynst að sigla upp úr.

Hann ávann sér framan af bæði 
vinsælda og nokkurrar virðingar 
fyrir að standa uppi í hárinu á 
kerfiskörlunum sem héldu um 
valdataumana í Moskvu, en þótti 
undir lokin orðinn hálf hjákátleg-
ur valdafíkill sem gerði fátt til að 
koma í veg fyrir alvarlegan glund-
roða í samfélaginu. Glundroða 

sem bitnaði illa á almenningi en 
auðkýfingar og glæpasamtök áttu 
auðvelt með að nýta sér í hag.

Hann þótti litríkur persónuleiki 
og þjóðarleiðtogar á Vesturlönd-
um, sem áttu við hann töluverð 
samskipti, lofuðu hann margir 
hverjir í hástert og kölluðu hann 
vin sinn.

„Hann var stórmerkilegur 
maður sem sá þörfina fyrir lýð-
ræðislegar og efnahagslegar 
umbætur og, með því að verja 
þær, gegndi hann lykilhlutverki á 
úrslitatímum í sögu Rússlands,“ 
sagði Tony Blair, forsætisráðherra 
Bretlands, í gær.

Carl Bildt, utanríkisráðherra 
Svíþjóðar, segir hann hafa verið 
„einn af merkustu mönnum okkar 
tíma“.

Jeltsín látinn 
Boris Jeltsín var alla tíð umdeildur, þótti að mörgu 
leyti meingallaður forseti en naut samt aðdáunar 
margra fyrir hugrekki og staðfestu.



Hérna gerist það 

LÆKNADEILD

www.hi.is

Til að ná árangri þarf metnað. Í tæpa öld hefur Háskóli Íslands gegnt lykilhlutverki 
í íslensku samfélagi og tekið þátt í að efla það og styrkja.
Metnaður Háskóla Íslands er metnaður íslensku þjóðarinnar. Stefna Háskóla Íslands 
er skýr: Til að þjóna sem best íslensku samfélagi hefur Háskóli Íslands sett sér það 
langtímamarkmið að vera á meðal 100 bestu háskóla í heimi. Það er framtíðin.

Fjórða árs læknanemar í „klínísku námi“ á Landspítala – háskólasjúkrahúsi. 

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/H

S
K

 3
69

67
 0

3/
07

Að einni skurðaðgerð kemur
teymi sérfræðinga á sviði
heilbrigðisvísinda. Læknadeild 
býður upp á nám í læknisfræði, 
sjúkraþjálfun, lífeindafræði og 
geislafræði eða rannsóknatengt 
meistara- og doktorsnám í líf- 
og læknavísindum.

Frá upphafi hefur læknadeild 
kappkostað að vera í farar- 
broddi hvað varðar nýjungar í 
rannsóknum og kennslu heil-
brigðisvísindagreina. Lækna-
deild í samstarfi við Landspítala- 
háskólasjúkrahús og aðrar
heilbrigðisstofnanir leggur sitt 
af mörkum við að lyfta Háskóla
Íslands upp í hóp 100 bestu 
háskóla í heimi. 

Læknadeild Háskóla Íslands var 
stofnuð árið 1911 og er ein elsta 
deild skólans. Úr læknadeild hafa 
útskrifast um 2000 einstaklingar 
með embættispróf í læknisfræði. 
Íslenskir læknar stunda almennt 
framhaldsnám við margar þekktustu 
stofnanir og háskólasjúkrahús heims.



FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

 Alþjóðaheilbrigð-
ismálastofnunin, WHO, skilgrein-
ir afleiðingar umferðarslysa sem 
eitt stærsta heilbrigðisvandamál 
nútímans. Á hverjum degi látast 
um 3.000 manns í umferðarslysum 
í heiminum og á Íslandi kosta 
umferðarslys á bilinu 21 til 29 
milljarða króna á ári.

Umferðaröryggisvikunni var 
formlega ýtt úr vör í Forvarna-
húsi Sjóvár í gær. Sturla Böðvars-
son samgönguráðherra kynnti 
umferðaröryggisáætlun stjórn-
valda og ítrekaði í erindi sínu að 
boðskapurinn um bætta hegðun í 
umferðinni ætti alltaf erindi til 
almennings. „Það er alveg sama 
hversu miklu eftirliti og viðurlög-
um við beitum, grundvallaratriðið 
er betri hegðun í umferðinni,“ 
sagði Sturla.

Samkvæmt umferðaröryggis-
áætlun stjórnvalda verður 1,8 
milljörðum króna varið til sér-
stakra umferðaröryggisaðgerða á 
næstu fjórum árum. Þá eru ótald-
ar þær upphæðir sem renna til 
vegaframkvæmda.

„Sem dæmi um aukið umfang 
má nefna að nú verður lögreglan 
mun sýnilegri en áður og eftirlit 
verður stóraukið á vegunum. Lög-
reglan hefur fengið tækjabúnað 
til að fylgjast með ökuhraðanum, 
eftirlitsmyndavélar hafa verið 

settar upp í þéttbýli og við þjóð-
vegi og þeim verður fjölgað,“ 
sagði Sturla og benti á að einnig 
væri brýnt að bæta vegi og önnur 
samgöngumannvirki. Til að mynda 
þyrfti að fækka einbreiðum brúm 
og aðskilja akstursstefnur á fjöl-
förnustu vegunum. 

Samhliða upphafi umferðarör-
yggisvikunnar var opnuð sýning í 
Forvarnahúsinu. Þar geta gestir 
meðal annars skoðað veltibíl, öku-
hermi, ölvunargleraugu og bíl-
beltasleða. Áhersla er lögð á 
umfjöllun um hraða og ölvun sem 
orsakavald í alvarlegum umferð-
arslysum.

„Það liggur alveg ljóst fyrir að 
hrað- og ölvunarakstur er það sem 
við þurfum að einbeita okkur að 
núna,“ segir Sigurður Helgason, 
verkefnisstjóri Umferðarstofu, en 
áhættuhegðun ökumanna er helsta 
orsök alvarlegra umferðarslysa. 

„Fræðsla og eftirlitið er besta 
vopnið. Ég hef mikla trú á for-
varnarstarfinu og unga fólkinu. 
Það er unga fólkið sem breytir 
mestu og árangur í þeirra hópi í 
sambandi við tjón og óhöpp hefur 
stórbatnað,“ segir Sigurður.

Þetta er í fyrsta sinn sem 
umferðaröryggisvikan er haldin 
en gert er ráð fyrir að hún verði 
haldin á þriggja ára fresti.

Fræðsla er 
besta vopnið
Alþjóðleg umferðaröryggisvika Sameinuðu þjóð-
anna hófst í gær. Með vikunni er vakin áhersla á 
mikilvægi þess að bæta umferðaröryggi en árlega 
láta 1,2 milljónir manna lífið í umferðarslysum.

Evrópuþjóðir kunna 
að standa frammi fyrir miklum 
heilsufarslegum og félagslegum 
vanda eftir því sem offita eykst æ 
meira meðal bæði fullorðinna og 
barna. Þetta sögðu læknar og aðrir 
sérfræðingar í offituvandanum 
sem voru saman komnir á sunnu-
dag á 15. Evrópuráðstefnunni sem 
helguð er þessu viðfangsefni og fór 
fram í Búdapest í Ungverjalandi. 

„Það ætti að meðhöndla offitu-
sjúklinga innan heilbrigðiskerfis-
ins með alveg sama hætti og gert er 
með fólk sem þjáist af hverjum 
öðrum flóknum sjúkdómi,“ sagði 
Vojtech Hainer, forseti evrópskra 
samtaka þeirra sem stunda rann-

sóknir á offituvandanum (EASO). 
„Í mörgum Evrópulöndum er yfir 
helmingur íbúanna of þungur eða 
offitusjúklingar.“

Hainer sagði aukakíló einn helsta 
áhættuþáttinn sem yki á heilsufars-
vandamál og þau styttu meðallífs-
líkur um tvö ár. 

Sérfræðingar hafa sérstakar 
áhyggjur af vaxandi offitu barna. 
„Yfir 80 prósent of þungra barna 
verða það áfram á fullorðinsárum,“ 
sagði dr. Martin Fried við Karls-
háskólann í Prag. 

Stefnir í óefni að mati lækna
 Brotist var inn í 

gróðurhús í Hveragerði aðfara-
nótt sunnudags og stolið þaðan 
fimm gróðurhúsalömpum. 

Talið er að lamparnir séu 
komnir í leitirnar því á sunnu-
dagsmorgun rakst gangandi 
maður á plastpoka  með fimm
gróðurhúsalömpum í Gufudal.

Að sögn lögreglunnar á Selfossi 
er nokkuð algengt að gróður-
húsalömpum sé stolið. Yfirleitt 
eru þar á ferðinni menn sem 
hyggjast nota lampana til 
kannabisræktunar. 

Um það bil tíu lampar hverfa 
úr gróðurhúsum í Hveragerði á 
ári hverju. 

Gróðurhúsa-
lömpum stolið



Jón Sigurðsson, 
formaður Framsóknarflokksins, 
styður hugmynd Valgerðar 
Sverrisdóttur utanríkisráðherra að 
koma á eðlilegu sambandi við 
þjóðstjórn Palestínu. 

„Það er ekkert 
nema gott um 
þetta að segja,“ 
segir Jón, en 
ítrekar áherslur 
Valgerðar um að 
þjóðstjórnin
skuli viðurkenna 
tilverurétt
Ísraelsríkis og 
fleira.

Ef íslenska ríkið kemur á 
sambandi við þjóðstjórnina verður 
það annað stjórnvaldið í Evrópu til 
þess. Norðmenn hafa nú þegar 
komið á slíku sambandi. 

Ekki hefur tekist að fá Geir H. 
Haarde forsætisráðherra til að tjá 
sig um þetta mál, þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir. 

Jón styður til-
lögu Valgerðar

 Koffínsápur hafa verið 
settar á markað fyrir þá sem ekki 
hafa tíma til að fara bæði í bað og 
fá sér kaffisopa í hamaganginum 
á morgnanna.

Framleiðendur sápunnar, sem 
hlotið hefur nafnið „Shower 
Shock“ eða Sturtustuð, segja að 
sápan gefi frá sér koffín sem 
líkaminn dregur í sig og hafi 
sömu áhrif og tveir kaffibollar.

Í sápunni eru einnig pipar-
mintu- og sítrónuilmefni, svo 
notendur angi ekki af kaffi eftir 
sturtuna. Ófrískum konum og 
börnum er ráðið frá því að nota 
sápuna, sem kostar um 250 
krónur hvert stykki. 

Koffínsápa í 
morgunsárið

 Teymi danskra og græn-
lenskra vísindamanna hafa fest 
gervihnattasenda á átta rostunga í 
því skyni að rannsaka hvert skepn-
urnar halda á sumrin, en til þessa 
hefur mjög lítið verið vitað um 
ferðir rostunga yfir sumartím-
ann.

Einnig er vonast til að sendarnir 
geri mögulegt að varpa ljósi á það 
hvaða áhrif veiðar, olíuleit og 
hinar hnattrænu loftslagsbreyt-
ingar hafa á rostunga Norður-
hafa.

Atlantshafsrostungarnir við 
Vestur-Grænland eru ein af minnst 
átta undirtegundum rostunga sem 
til eru í heiminum. Sendarnir voru 

festir á rostunga á hafísnum milli 
Vestur-Grænlands og Baffins-
eyjar, sem tilheyrir Kanada. 

Vonast er til að sendarnir tolli á 
skepnunum í að minnsta kosti tvo 
til þrjá mánuði, jafnvel lengur. 
„Svona sendar eru himnasending 
fyrir þá sem rannsaka sjávarspen-
dýr,“ hefur fréttavefur BBC eftir 
leiðangursstjóranum Mikkel Vill-
um Jensen. Almenningi verður 
gert kleift að fylgjast með ferðum 
hinna merktu rostunga í gegnum 
fréttavef BBC, undir flipanum 
„Walrus Watch“. 

Hulunni svipt af rostungaráðgátu

Áfrýjunardómstóll í 
Noregi dæmdi þrjá menn í allt að 
níu og hálfs árs fangelsi fyrir að 
hafa aðstoðað vopnaða þjófa við að 
stela tveimur málverkum eftir 
Edvard Munch árið 2004.

Málverkin Ópið og Madonna, 
sem talin eru ómetanleg, fundust 
töluvert skemmd í ágúst síðastliðn-
um, rúmlega tveimur árum eftir að 
þeim var stolið um hábjartan dag 
frá Munch-safninu í Ósló. 

Mennirnir þrír voru sýknaðir í 
héraðsdómi í Ósló á síðasta ári, en 
áfrýjunardómstóllinn hefur nú 
dæmt einn mannanna í níu og hálfs 
árs fangelsi, annan í níu ára og 
þann þriðja í fimm og hálfs árs 
fangelsi.

Fengu þunga 
fangelsisdóma

ALLT ANNAÐ LÍF! - með vinstri grænum

KRAFTMIKIÐ
SAMFÉLAG

KATRÍN
JAKOBSDÓTTIR
1. sæti Reykjavíkurkjördæmi norður 



 Leikskólaráð hefur sam-
þykkt að ganga til samningavið-
ræðna við forsvarsmenn Hjalla-
stefnunnar um að taka yfir rekstur 
leikskólans Laufásborgar og að 
rekstur hefjist í samræmi við það 
í haust. Viðræður hefjast við for-
svarsmenn Hjallastefnunnar í 
næstu viku. 

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, 
formaður leikskólaráðs, segir að 
Laufásborg hafi í mörg ár verið 
rekin með sama hætti og leikskól-
ar á vegum Hjallastefnunnar og 
fyrir liggi viljayfirlýsingar for-
eldra og kennara um að Hjalla-
stefnan taki við skólanum. Þor-
björg segir borgaryfirvöld einnig 

spennt fyrir því að koma upp 
grunnskóla Hjallastefnunnar í 
Reykjavík.

Leikskólaráð hefur verið að end-
urskoða samninga við einkareknu 

skólana í borginni. Þorbjörg segir 
að vilji sé til þess að samræma 
þessa samninga og einfalda.

Fulltrúar minnihlutans sátu í 
atkvæðagreiðslu um tillöguna um 
Laufásborg. Í bókun þeirra sagði  
að tillagan fæli ekki aðeins í sér 
málsmeðferð heldur einnig niður-
stöðu. Skynsamlegra væri að fara 
ofan í saumana á faglegum og 
fjárhagslegum forsendum, for-
dæmisgildi og samningum við 
starfsfólk áður en afstaða væri 
tekin um að fela Hjallastefnunni 
rekstur Laufásborgar. Fulltrúar 
meirihlutans mótmæltu því. Ekki 
náðist í Júlíus Vífil Ingvarsson, 
formann menntaráðs.

Hjalli tekur við Laufásborg

Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
Sími 515 4700
www.gildi.is
gildi@gildi.is

Á R S F U N D U R

Ársfundur Gildis-lífeyrissjóðs verður haldinn á Grand Hótel,

Reykjavík miðvikudaginn 25. apríl  2007  kl. 17.00.

Dagskrá fundarins:

1. Venjuleg ársfundarstörf.

2. Tillaga til breytinga á samþykktum sjóðsins.

3. Tillaga um hækkun réttinda.

4. Önnur mál, löglega upp borin.

Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu sjóðsins og er einnig

að finna á heimasíðunni, www.gildi.is

Allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum með málfrelsi

og tillögurétti. Sérstakt fulltrúaráð, að jöfnu skipað fulltrúum

stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda sem að sjóðnum

standa, fer með atkvæði á ársfundinum.

Reykjavík 10. apríl 2007,

lífeyrissjóður

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.

2 0 0 7

Jón Sigurðsson og Jónína Bjartmarz halda opinn 
hádegisfund um umhverfismál á Sólon í dag
24. apríl kl. 12:00.

M.a. verður fjallað um auðlindanýtingu, náttúru-
vernd og loftslagsmál.

Allir velkomnir!

Framsókn í Reykjavík

Ábyrg auðlindanýting í sátt 
við umhverfið og þjóðina

Kosningaskrifstofa í Reykjavík, Skógarhlíð 20, 105 Reykjavik, sími: 582 9499, reykjavik@framsokn.is

www.framsokn.is/reykjavik

 „Stefnendur hafa af því 
áhyggjur að mótaðar skoðanir 
dómara, sem komið hafa fram í 
fyrri skaðabótamálum sem nýlega 
var dæmt í, geri það að verkum að 
hlutleysis sé ekki gætt,“ sagði 
Gísli Baldur Garðarsson, lögmað-
ur og stjórnarformaður Olís, í gær 
er hann rökstuddi kröfu olíufélag-
anna um að Sigrún Guðmundsdótt-
ir héraðsdómari skyldi víkja sæti.

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu gera lögmenn Olís, 
Kers, áður Olíufélagsins, og 
Skeljungs kröfu um að Sigrún víki 
sæti aðallega á grundvelli þess að 
hún hafi með sératkvæði sínu í 
máli Sigurðar Hreinssonar gegn 
Keri útilokað sig frá því að geta 
dæmt í máli olíufélaganna gegn 
samkeppnisyfirvöldum og 
íslenska ríkinu. Þess er krafist að 
1,5 milljarða sekt samkeppnisyfir-
valda vegna samráðsins verði 
dæmd ógild og látin niður falla.

Í sératkvæði Sigrúnar í fyrr-
nefndu máli kemur fram að Ker 
hafi með samráði við hin olíufé-
lögin aflað sér „ólögmæts ávinn-
ings“ með því að „fella ávinning-
inn inn í söluverð á bensíni og 
olíu“.

Kristinn Hallgrímsson, lögmað-
ur Kers, sagði forsvarsmenn olíu-
félaganna ávallt hafa haldið því 
fram að ekkert benti til þess að 
samráð olíufélaganna hefði valdið 
tjóni. „Þetta er eins og um innbrot 
hafi verið ræða, en engu stolið,“ 
sagði Kristinn er hann gerði grein 
fyrir því að þótt samráð hefði 
verið viðhaft þá væri það aðalat-
riðið að ávinningurinn af því hefði 
enginn verið. 

Gísli Baldur tók í sama streng 
en sagði forsvarsmenn olíufélag-
anna hafa skipst „óvarlega á tölvu-
skeytum“ og vitnaði þar til sam-
skipta forsvarsmanna

olíufélaganna sem starfsmenn 
samkeppnisyfirvalda komu upp 
um. Skjalfest dæmi um samskipti 
forsvarsmanna olíufélaganna sín 
á milli nema hundruðum í skýrslu 
samkeppnisyfirvalda.

Heimir Örn Herbertsson, lög-
maður samkeppnisyfirvalda og 
ríkisins, sagði rök lögmanna olíu-
félaganna ekki standast skoðun. 
Sagði hann engin lög segja til um 
að dómarar þyrftu að víkja sæti í 
máli þótt þeir hafi komist að ein-
hverjum tilteknum niðurstöðum í 
öðrum málum. Á því væri ekki 
hægt að byggja. 

Að lokum beindi hann því til lög-
manna olíufélaganna hvers vegna 
sömu kröfu hefði ekki verið beint 
að Skúla Magnússyni sem hefði 
verið meðal dómara í fyrri skaða-
bótamálum. „Af hverju var þessu 
ekki beint til Skúla eins og lög-
maðurinn bendir á?“ spurði Sig-
rún lögmenn olíufélaganna eftir 
að Heimir Örn hafði lokið máli 
sínu. Nefndu lögmennirnir að þeir 
hefðu fengið spurnir af því að 
Skúli væri að hætta sem dómari 
og taka við stöðu hjá EFTA í Lúx-
emborg og því hefði þeim þótt 
óþarft að bera kröfuna fram. En 
aðalatriði málsins væri það að Sig-
rún tæki skýra afstöðu í sérat-
kvæðinu í fyrrnefndu máli, að 
óumdeilt samráð olíufélaganna 
hefði valdið tjóni og hækkað verð 
á eldsneyti. „Það er grundvallarat-
riðið,“ sagði Kristinn áður en hann 
lauk máli sínu.

Krefjast ann-
ars dómara
Lögmenn olíufélaganna krefjast þess að Sigrún Guð-
mundsdóttir dómari víki sæti. Kristinn Hallgrímsson 
líkti samráðinu við innbrot þar sem engu var stolið. 
Lögmaður samkeppnisyfirvalda mótmælti. 

Þetta er eins og um inn-
brot hafi verið að ræða, 

en engu stolið.



Lögreglan í 
Borgarnesi hafði afskipti af 
tveimur ökumönnum í fyrrinótt 
sem grunaðir eru um að hafa ekið 
undir áhrifum fíkniefna. Um tvö 
aðskilin mál var að ræða.

Ökumennirnir voru báðir 
stöðvaðir í grennd við Borgarnes 
við hefðbundið eftirlit og 
fljótlega kom í ljós að báðir voru 
í annarlegu ástandi. Í bíl annars 
fann lögregla kannabis. 

Kannabisefni 
fundust í bíl

 Stjórnarandstæðing-
ar í Sýrlandi segja þingkosningar, 
sem haldnar voru þar á sunnudag 
og mánudag, hafa verið skrípa-
leik og kosningaþátttakan hafi 
verið sáralítil. 

Ríkisdagblöð halda því hins 
vegar fram að í kosningunum hafi 
verið „gífurleg þátttaka“ og „hörð 
samkeppni“.

Kosningarnar breyta hins 
vegar litlu því meirihluti þing-
sæta er fyrirfram frátekinn fyrir 
stjórnarflokkana. Stjórnvöld 
vonast þó til þess að þær bæti 
ímynd landsins.

Ekki er búist við að úrslit liggi 
fyrir fyrr en á morgun.

Kosningar sem 
breyta sáralitlu

Beatrice Ask, dómsmála-
ráðherra Svíþjóðar, ætlar að 
leggja fram frumvarp þar sem 
fullorðnum er bannað að leita 
eftir sambandi við barn á netinu 
þar sem markmiðið er greinilega 
að hitta barnið og misnota 
kynferðislega.

Verði frumvarpið samþykkt 
ganga Svíar lengra en aðrar 
þjóðir í baráttunni við barnaníð-
inga fyrir utan Breta. 

Samkvæmt breskum lögum er 
hægt að dæma fullorðinn í allt að 
sex mánaða fangelsi fyrir að hafa 
samband við barn á netinu. Eigi 
misnotkun sér stað getur dómur 
hljóðað upp á tíu ár.

Refsiverð sam-
skipti við börn Árangurinn

kemur með ástundun

Katrín Dögg Hilmarsdóttir, markaðs- og kynningarstjóri Golfsambands Íslands.

„Golfið er mitt stærsta áhugamál. Til að ná árangri í golfíþróttinni 

verð ég að vera í góðu formi. Sund og hlaup henta mér mjög vel, 

ég stunda þessar tvær íþróttir reglulega. Svo skrepp ég líka í 

ræktina. Í hlaupinu fæ ég útrás og það styrkir líka þolið. Sundið tek 

ég rólega, það er slökunin mín. Kellogg's Special K er hluti af 

þessu öllu, morgunmatur sem sér mér fyrir orku, prótíni, víta-

mínum og steinefnum. Ef mig svengir milli mála hika ég ekki við 

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

í gegnum daginn. Þessi lífsstíll er orðinn 

að vana hjá mér, orðinn hluti af 

mér. Ég er ánægð með það.“

Morgunmatur kemur brennslunni í gang og gefur þér orku til

að byrja daginn. Kellogg's Special K er bragðgóður og hress-

andi morgunmatur og með honum færðu mörg lífsnauðsynleg

vítamín og síðast en ekki síst járn. 
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Engan þykjustuleik Íslenska Vatíkanið

Leitar að bréfi og spáir í pólitík

Kjörskrár vegna kosninga til Alþingis
sem fram eiga að fara laugardaginn 12.
maí 2007 skulu lagðar fram eigi síðar en 
miðvikudaginn 2. maí 2007.

Kjörskrá skal leggja fram á skrifstofu sveit-
arstjórnar eða á öðrum hentugum stað sem
sveitarstjórn auglýsir sérstaklega. Kjörskrá
skal liggja frammi á almennum skrifstofu-
tíma til kjördags.

Þeim sem vilja koma að athugasemdum við
kjörskrá er bent á að senda þær hlutaðeig-
andi sveitarstjórn. Athygli er vakin á því að
sveitastjórn getur allt fram á kjördag gert
leiðréttingar á kjörskrá, ef við á.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 
23. apríl 2007.

Heimasíðan Náttúran.is 
verðu opnuð á morgun en 
á henni má finna aragrúa 
upplýsinga um hvaðeina 
sem lýtur að náttúruvernd. 
Vefurinn er hugarfóstur 
Guðrúnar Tryggvadóttur, 
sem hefur helgað sig verk-
efninu í fjögur ár með það 
að markmiði að efla um-
hverfismeðvitund neytenda 
og búa til tæki til að hafa 
áhrif á markaðinn.  

Dagur umhverfisins er á morgun 
og mun Jónína Bjartmarz 
umhverfisráðherra af því tilefni 
opna vefinn Náttúran.is á Kjar-
valsstöðum. Á vefnum má finna 
ítarlegar upplýsingar um umhverf-
isvottuð fyrirtæki, vörur og þjón-
ustu á Íslandi í dag. Þá er þar líka 
listi yfir græn fyrirtæki og stofn-
anir, sem og netverslun þar sem 
finna má um úrval umhverfis-
vænna vara. 

Hugmyndina að vefnum segist 
Guðrún hafa fengið fyrir um fjór-
um árum, þegar hún var „bara 
myndlistarmaður úti í bæ“, búin 
að taka þátt í baráttunni gegn 
Kárahnjúkavirkjun og lotið þar í 
lægra haldi. „Ég tók mikinn þátt í 
baráttunni gegn virkjunni, bjó til 
auglýsingar og fleira í sjálfboða-
vinnu. Þegar við töpuðum þeirri 

baráttu var ég algjörlega miður 
mín. Ég gat ekki hugsað mér að 
fara aftur að hanna auglýsingar 
fyrir fyrirtæki en láta umhverfis-
málin sitja á hakanum. Þá fékk ég 
þá hugmynd að safna saman þeim 
upplýsingum sem til eru um 
umhverfismál í samhengi við 
vörur og þjónustu og setja það 
fram á aðgengilegan hátt á netinu. 

Hugmyndin er sú að fólk sem vill 
leggja  sitt af mörkum til umhverf-
ismála geti fundið allar þær upp-
lýsingar sem það þarf á einum 
stað.“

Á bak við síðuna liggur mikil 
vinna; Guðrún réðst í það sjálf að 
safna öllum þeim upplýsingum 
sem hún gat fundið um umhverfis-
mál auk þess sem það kostaði 

mikla vinnu að vinna þessari hug-
mynd brautargengi. „Þegar ég 
byrjaði var ég svo sem ekkert sér-
staklega vel að mér um þessi mál 
en eftir að hafa helgað mig þessu 
verkefni í fjögur ár veit ég sjálf-
sagt meira en margir umhverfis-
fræðingar. Hálfu ári eftir að ég 
byrjaði áttaði ég mig á að ég þyrfti 
að afla mér aukinnar kunnáttu og 
þekkingar þannig að ég fór á nám-
skeið til að læra  að gera viðskipta-
áætlanir, gerði eina slíka og tróð 
mér inn hjá forstjórum fjölmargra 
fyrirtækja til að búa til samvinnu-
grundvöll.“

Guðrún segir að umhverfisvit-
und neytenda fari sífellt vaxandi 
og trúir að eftirspurn eftir vef 
sem þessum eigi eftir að verða 
mikil. „Þeim fer fjölgandi sem eru 
meðvitaðir um umhverfismál og 
vita að ástandið er ekki eins og 
best væri á kosið. Ef allir legðu 
sitt af mörkum mætti hins vegar 
snúa því við.“ Þá segir Guðrún það 
algengan misskilning að það sé 
dýrara en ella að velja vörur og 
þjónustu út frá umhverfissjónar-
miðum. „Umhverfisvitund er 
beintengd sparnaði og því ekki 
síður fjárhagslega hagkvæmt að 
grípa til hennar. Ég er í rauninni 
dálítið hissa á því að vefur eins og 
þessi hafi ekki komið fram fyrr, 
því það mælir í rauninni allt með 
umhverfisvitund Ég held að þetta 
eigi eftir að verða áhrifaríkt tæki 
fyrir neytendur í framtíðinni.“

Allt mælir með umhverfisvitund
Þessu verður 
að bæta úr

Hin kunna bókmenntakona og þýð-
andi Silja Aðalsteinsdóttir hlaut í 
gær Íslensku þýðingarverðlaunin 
fyrir þýðingu sína á hinni sígildu 
skáldsögu Wuthering Heights 
eftir Emily Brontë sem Bjartur 
gaf út á síðasta ári. Silja hefur 
komið víða við í bókmenntalífi 
þjóðarinnar og starfað sem fræði-
maður, kennari, blaðamaður, rit-
stjóri og síðast en ekki síst þýð-
andi merkra verka. 

Í áliti dómnefndar sem valdi 
sigurvegarann úr hópi sex valinna 
þýðinga segir: „Með þýðingu sinni 
á Wuthering Heights eftir Emily 
Brontë hefur Silju Aðalsteinsdótt-
ur tekist að flytja skáldverk frá 
miðri 19. öld yfir á trúverðugt 
nútímamál og auðvelda þannig 
aðgengi yngri kynslóða að þessu 
sígilda verki. 

Wuthering Heights er átakamik-
il og margradda ástarsaga sem 
gerist í sveitum Englands í upp-
hafi 19. aldar. Í áreynslulausum 
texta, sem tekur mið af tungutaki 
okkar samtíma, nær Silja að koma 
hrjáðum röddum og lynggrónum 
vindheimum afar vel til skila. Þýð-
ing hennar er á auðugu og blæ-
brigðaríku máli, heldur tryggð við 
frumtextann eins og kostur er og 
vitnar í leiðinni um hugkvæmni og 
listfengi þýðanda sem er samgró-

inn íslenskri tungu eftir áratuga 
starf á menningarakrinum.“

Í dómnefndinni sátu þau Rúnar 
Helgi Vignisson formaður, Gunn-
þórunn Guðmundsdóttir og Jór-
unn Sigurðardóttir. Aðrir þýðend-
ur sem tilnefndir voru af valnefnd 
þýðenda voru Atli Magnússon 
fyrir þýðingu sína á bókinni Nos-
tromo eftir Joseph Conrad, útg. 
Mál og menning, Ástráður 
Eysteinsson og Eysteinn Þorvalds-

son fyrir þýðingu sína á bókinni 
Umskiptin eftir Franz Kafka, útg. 
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, 
Fríða Björk Ingvarsdóttir fyrir 
þýðingu sína á Dætur hússins, útg. 
Salka, og Kristian Guttesen fyrir 
þýðingu sína á bókinni Brekkan 
eftir Carl Frode Tiller, útg. Salka. 

Þetta er þriðja sinnið sem Félag 
þýðenda stendur fyrir verðlaun-
unum og nema þau 400.000 kr. 

Margradda ástarsaga á auðugu 
og blæbrigðaríku nútímamáli





Strax eftir að fyrri umferð 
frönsku forsetakosninganna 
lauk hófst barátta fram-
bjóðendanna tveggja sem 
eftir standa – hægrimanns-
ins Nicolas Sarkozy og 
sósíalistans Ségolène Royal 
– um atkvæði þeirra sem 
ekki kusu þau. 

Munar þar langmestu um hin 18,6 
prósent sem miðjumaðurinn 
François Bayrou fékk, en hann 
hefur ekki gefið neitt út um það 
hvað hann ráðleggi stuðnings-
mönnum sínum að gera í úrslita-
umferð kosninganna 6. maí. 

Strax á sunnudagskvöld lýsti 
Royal því yfir að hún „tilheyrði 
ekki lengur eingöngu sósíalískum 
kjósendum“. Með hliðsjón af þeim 
tæplega sjö milljónum kjósenda 
sem greiddu Bayrou atkvæði sitt 
hvatti Royal aðfaranótt mánu-
dagsins til „stórrar samfylkingar“ 
fyrir úrslitaumferðina eftir hálf-
an mánuð. François Hollande, 
flokksleiðtogi sósíalista og lífs-
förunautur Royal, viðurkenndi að 
mögulegur kjósendahópur sósíal-
ista væri ekki mikið stærri, sér-
staklega með tilliti til hinnar mjög 
miklu kosningaþátttöku. 

En þetta gilti líka fyrir Sarkozy. 
Í sjónvarpsviðtali í gærmorgun 
lagði Hollande áherslu á að hvorki 

Bayrou né hægrijaðarframbjóð-
andinn Jean-Marie Le Pen hefðu 
hvatt stuðningsmenn sína til að 
styðja Sarkozy.

Samkvæmt úrslitum skyndi-
kannana, sem gerðar voru að 
kvöldi kjördags, hefur Sarkozy 
forskot á Royal. Á bilinu 52-54 
prósent aðspurðra segjast myndu 
kjósa Sarkozy í úrslitaumferðinni 
en 46-48 prósent Royal. En margt 
getur breytzt á tveimur vikum. 
Hápunktur baráttunnar fram til 
6. maí verða sjónvarpskappræð-
ur keppinautanna að kvöldi 2. 
maí.

Sarkozy hét Royal á sunnudags-
kvöld „virðulegum kappræðum“. 
Að því er svissneska dagblaðið 
Neue Zürcher Zeitung hefur eftir 
Sarkozy vildu Frakkar fá alvöru 
kappræðu milli „tveggja samfé-
lagsgerða“ og „ólíkra hugmynda 
þjóðarinnar“.

Royal hvatti landsmenn sína til 
að láta „lýðveldi virðingarinnar“ 
sigra. Hún myndi hrinda í fram-
kvæmd umbótum á Frakklandi, 
„án þess að beita það hörðu“. 

Sarkozy, sem í kosningabaráttunni 
fyrir fyrri umferðina hafði opin-
skátt sótzt eftir að laða hægriöfga-
fylgi Le Pens til sín með þjóðern-
issinnuðum yfirlýsingum, meðal 
annars um að sér þætti koma til 
greina að stofna sérstakt ráðu-
neyti þjóðernis- og innflytjenda-
mála, var strax að kvöldi kjördags 
orðinn mjúkmálli. Þar talaði hann 
um „draum um bróðurlegt lýð-
veldi“, þar sem allir ættu sinn sess 
og tryggja bæri hinum félagslega 
veikari þegnum þjóðfélagsins 
vernd fyrir útilokun og glæpum. 

Að Le Pen skyldi ekki fá meira 
en 10,5 prósent atkvæða var mörg-
um léttir. Meðal annars lýsti 
Frank-Walter Steinmeier, utanrík-
isráðherra Þýzkalands, sem gegn-
ir formennskunni í Evrópusam-
bandinu, ánægju með þetta er 
hann mætti á utanríkisráðherra-
fund ESB í Brussel í gær. Þegar 
nánar er að gáð var heildarfjöldi 
atkvæða sem Le Pen fékk að þessu 
sinni ekki miklu minni en síðast, 
þegar hann náði svo langt að kom-

ast í úrslitaumferð kosninganna, 
en þá naut hann góðs af því hve 
kjörsóknin var miklu minni en 
núna – og að atkvæði vinstrimanna 
dreifðust á marga frambjóðendur. 

Bayrou, sem boðaði blaðamanna-
fund á miðvikudaginn, er ánægð-
ur með hve langt hann náði. 
„Frönsk stjórnmál hafa breytzt 
frá og með kvöldinu í kvöld og 
munu aldrei verða söm,“ tjáði 
hann stuðningsfólki eftir að úrslit-
in voru tilkynnt á sunnudagskvöld. 
Ákvarðanir Frakka á komandi 
dögum yrðu „undir áhrifum af 
þeirri sannfæringu, að ný tegund 
stjórnmála er að verða til“. 

Bæði Sarkozy og Royal sneiddu 

hart að Bayrou í aðdraganda fyrri 
umferðarinnar og sökuðu hann 
um draumóra; hann myndi sem 
forseti aldrei geta efnt fyrirheit 
sitt um að koma saman ríkisstjórn 
með ráðherrum bæði úr röðum 
hægri- og vinstrimanna, né náð 
meirihluta á þingi að baki stefnu 
sinni. En nú er baráttan hafin um 
atkvæði þeirra sem hrifust af 
þessari sýn Bayrou. Miðjuflokkur 
Bayrou, UDF, hefur að jafnaði 
greitt atkvæði með hægrimönnum 
á þingi og oft átt ráðherra í hægri-
stjórnum. En Bayrou tókst sem 
frambjóðanda að laða einnig kjós-
endur af vinstri vængnum yfir í 
sínar herbúðir, sem og af hægri 
vængnum, og bæði Sarkozy og 
Royal verða að ná til sín þessu 
fylgi ef þau vilja eygja sigurvon. 

Að mati stjórnmálaskýranda AP-
fréttastofunnar gæti reyndar svo 
farið að kosningarnar 6. maí yrðu 
að hluta til „óvinsældakeppni“, 
þar sem bæði „Ségo“ og „Sarko“ 
höfða lítt til allstórra hópa kjós-
enda. Royal vegna þess að sumir 
álíta hana of reynslulitla og 
klaufska til að vera treystandi til 
að stjórna kjarnorkuvígvæddri 
stórþjóð; Sarkozy vegna þess að 
ófáir álíta hann bullu sem kynni að 
traðka á vissum borgaralegum 
réttindum. Bæði munu reyna að 
eyða þessum fyrirvörum gegn sér 
á næstu dögum.

Sögulegar kosningar harðlega gagnrýndar

Baráttan hafin um miðjufylgið

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
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greinar@frettabladid.is

Þau sem hafa það að atvinnu 
eða áhugamáli að spá og spek-

úlera um þjóðmálin færast nú öll 
í aukana. Kannski ætti ég frekar 
að segja þeir, því karlpeningur 
skipar frekar þennan flokk fólks 
en konur. Þeir eru svo djúpir og 
gáfaðir í umfjöllun sinni að konu 
verður um og ó, eða kannski bara 
hræddust við að hún detti líka í 
þennan pytt alvisku þegar kemur 
að því að fjalla um það sem efst er 
á baugi þessa dagana – náttúrlega 
kosningarnar og úrslit þeirra.

Þessi pistlahöfundur hefur 
löngum verið þeirrar skoðun-
ar að fólk eigi að reyna að ræða 
um pólitík sem mest æsingalaust. 
Hún getur því verið harla ánægð 
þessa dagana því ekki eru mikl-
ar æsingar í pólitíkinni nema þá 
helst þegar ungu vinstri grænu 
konurnar kveðja sér hljóðs því 
þær eru svo heppnar að virðast 
hafa höndlað sannleikann og þá 
er ekki nema von að konum verði 
mikið niðri fyrir þegar einhverjir 
eru á öðru máli. 

Skoðanakannanir eru ann-
ars það sem hæst ber í stjórn-
málaumræðu þessa dagana og 
spurningin um í hvers líki Fram-
sóknarflokkurinn verður þegar 
talið verður upp kjörkössunum, 
verður hann maur eða mús eða 
kannski eins og mammútsdverg-
ur? Stjórnarflokkarnir hafa nú 
unnið saman í tólf ár og munu 
ábyggilega gera það áfram eftir 
kosningar ef kjósendur veita 
þeim brautargengi til þess. Kær-
leikar eru miklir á stjórnarheim-
ilinu, svo miklir að sjálfstæðis-
mennirnir virðast frekar í öngum 
sínum yfir slælegum skilum til 
samstarfsflokksins í skoðana-
könnunum. Sjálfstæðismennirn-
ir fara frekar hjá sér og segj-
ast lítið eða jafnvel ekkert skilja 
í þessari útreið samstarfsmanna 

sinna í ríkisstjórninni.
Ríksstjórnarflokkarnir vilja 

óbreytt ástand, enginn skal furða 
sig á því, þeir hafa ráðið lögum 
og lofum í landinu. Það er meira 
að segja svo að stundum er ekki 
annað að skilja á sumum þing-
mönnum þeirra en að þeim finn-
ist starfið í þinginu bara nokkurs 
konar formsatriði, ríkisstjórn-
in hefur jú meirihluta segja þeir 
og þess vegna þarf ekki að hlusta 
á aðra. Þannig virðast ungir há-
skólamenntaðir lögfræðingar 
halda að þingræðisstjórn sé það 
sama og að kúga alltaf minnihlut-
ann. – Það er vont mál.

Í Danmörku er einnig þing-
ræðisstjórn. Þar er málum 
þannig háttað að þriðjungur þing-
manna getur krafist þjóðarat-
kvæðagreiðslu um lög sem sam-
þykkt eru í þinginu (þetta á þó 
ekki við um alla málaflokka 
t.d. ekki málefni er varða efna-
hagsstjórn eða skattamál). Einu 
sinni hefur reynt á þetta ákvæði 
dönsku stjórnarskrárinnar en 
það var árið 1963, niðurstaða 
þjóðaratkvæðagreiðslunnar var 
sú að fern lög sem samþykkt 
höfðu verið voru felld úr gildi. 
Það liggur nokkuð í augum uppi 
að ákvæði af þessu tagi verða 
til þess að síður eða að minnsta 
kosti í minna mæli er gengið á 
rétt eða skoðanir minnihlutans en 

við eigum að venjast hér í norðr-
inu.

Nú um helgina var fyrri um-
ferð forsetakosninganna í Frakk-
landi. Í aðdraganda kosninganna 
var mikil áhersla lögð á að fá 
fólk til að fara á kjörstað þ.e. að 
nota atkvæðisrétt sinn – og höfðu 
stjórnmálamenn erindi sem erf-
iði. Stundum er sagt að það sé 
borgaraleg skylda að kjósa. Með 
sjálfri mér hef ég efast um að 
það geti verið alveg rétt, hins 
vegar er ég til í að samþykkja að 
það sé borgaraleg skylda að fara 
á kjörstað. Ef fólki þóknast ekk-
ert af því sem er í boði finnst 
mér hins vegar vafasamt að 
krefja það um að greiða atkvæði. 
Í Belgíu þar sem ég bjó í ára-
raðir er það ekki bara borgaraleg 
skylda að fara á kjörstað held-
ur líka lagaleg. Og kjörstaðir eru 
almennt ekki opnir nema hálf-
an daginn, loka um hádegisbilið. 
Nokkuð yfir níutíu prósent þjóð-
arinnar skila sér á kjörstað. Ef 
fólk á heima í námunda við kjör-
staði eins og ástatt var um okkur 
er mikil örtröð í götunni þann 
sunnudagsmorguninn.

Kosningaþátttaka hefur farið 
minnkandi hér á landi eins og 
annars staðar. Ein ástæða þess er 
líklega það sem stundum er orðað 
einhvern veginn sem svo „að 
það er sami rassinn undir þeim 
öllum“. Þá held ég að fólk eigi við 
að það treysti ekki lengur stjórn-
málamönnum, þeir skari fremur 
eld að eigin köku en að hugsa um 
velferð almennings. 

Málum er illa komið þegar 
svo háttar. Stjórnmálaflokkarnir 
verða allir að sjá til þess að kjós-
endur hafi ekki rétt fyrir sér í 
þessu efni. 

Auk þess legg ég til að eftir-
launaósóminn verði afnuminn 
með lögum.

Í aðdraganda kosninga

Stjórnarandstæðingar tala mikið 
um „skandinavísku fyrirmynd-

ina“. Víst er um það að Íslendingar 
telja samfélög Norðurlandaþjóðanna 
að flestu leyti til fyrirmyndar um vel-
megun, jöfnuð, menningu og almenna 
hagsæld. Það er aftur á móti ekki þar 
með sagt að Íslendingar telji skand-
inavísk samfélög að öllu leyti til eftir-
breytni, og má nefna ýmis atriði í því 
sambandi.

Danir og Svíar bera þyngstu skatt-
byrði allra þjóða. Persónulegir skatt-
ar í Danmörku geta náð upp í 59% og 
Svíar eru heimsmeistarar – með öfugu forteikni – 
með skatta sem geta náð upp í 60%.

Skattar á atvinnurekstur eru líka miklu hærri í 
þessum löndum en á Íslandi á síðustu árum. Ríkis-
stjórn Íslands hefur einmitt náð glæsilegum árangri 
með miklum lækkunum á skattbyrðum atvinnulífs-
ins um leið og tekjur ríkissjóðs af sköttum atvinnu-
fyrirtækja hafa hækkað og aukist geysilega.

Sama máli gegnir um fjármagnstekjuskatt í 
Skandinavíu, að hann er miklu hærri en á Íslandi.

Á því leikur ekki vafi að ef sú stefna stjórnarand-

stæðinga nær fram að ganga að laga Ís-
land eftir þessum skandinavísku fyrir-
myndum, þá mun það valda miklu upp-
námi í viðskiptalífinu og hrekja bæði 
fyrirtæki og hátekjufólk úr landi.

Þetta er sjálfsagt það sem vakir m.a. 
fyrir Ögmundi Jónassyni alþingismanni 
þegar hann sagði að það væri mikilvæg-
ara að halda „jöfnuði“ hér heldur en 
að halda fjármálafyrirtækjunum á Ís-
landi. Hann vill jafna niður á við í sam-
félagi með afturför og tekjuminnkun, 
í stað þess að halda áfram að byggja á 
þeim glæsilega árangri sem stefna rík-
isstjórnarinnar hefur náð.

Stjórnarandstæðingar virðast þannig 
vilja stefna að þeirri öfugsnúnu „útrás“ 
sem að hluta hefur einkennt skand-

inavísku löndin.
Fleiri atriði má nefna sem Íslendingar munu varla 

sækjast eftir úr hinni skandinavísku fyrirmynd. Má 
þar nefna ýmsar reglur sem vinna gegn sveigjan-
leika á vinnumarkaði og valda því m.a. að atvinnu-
leysi hefur verið landlægt þar, eða um þrisvar sinn-
um meira en Íslendingar hafa vanist síðan fram-
sóknarmenn komust til valda hér á landi fyrir tólf 
árum.

Höfundur er formaður Framsóknarflokksins.

Skandinavíska fyrirmyndin

Aðalfundur Reykjavíkurdeildar Norræna 
félagsins verður haldinn í húsakynnum
félagsins við Óðinstorg fimmtudaginn 

3. maí kl. 17.00. 

Aðalfundarstörf og kynning
á myndarlegu afmælis- og 

höfuðborgamóti í Reykjavík í haust. 

Allir velkomnir!

M
eð því að kjósendur í Frakklandi völdu hægri-
manninn Nicolas Sarkozy og sósíalistann Ségolène 
Royal til að eigast við í úrslitaumferð forseta-
kosninganna í landinu 6. maí völdu þeir skýrar 
línur. Víglínan hefði verið öllu óskýrari ef „þriðja 

manni“ kosningabaráttunnar, miðjumanninum François Bayr-
ou, hefði haldist á því flugi sem hann náði á tímabili í aðdrag-
anda kosninganna, er hann mældist með jafnmikið eða jafnvel 
meira fylgi en Royal í skoðanakönnunum, og það litlu minna 
en Sarkozy. Skoðanakannanir sýndu ennfremur að Bayrou ætti 
betri möguleika á að sigra Sarkozy í úrslitaumferðinni en Royal, 
sem komið hefði til af því að vinstrafylgi Royal hefði fylkt sér 
að baki Bayrou í úrslitaumferðinni, en fyrst að Bayrou datt út 
eftir fyrri umferðina má gera ráð fyrir að fylgi hans skiptist 
milli Sarkozy og Royal. Baráttan fram til 6. maí mun því standa 
um miðjufylgið. 

Hvort sem Sarkozy, 52 ára sonur ungverskra innflytjenda, eða 
Royal, 53 ára dóttir yfirmanns í hernum, nær kjöri munu þar 
með tímamót verða í frönskum stjórnmálum. Þau eru bæði af 
nýrri kynslóð franskra stjórnmálamanna, fædd eftir lok seinni 
heimsstyrjaldar. En þau eru býsna ólík að öðru leyti.

Óhætt er að segja að mikið verk bíði nýs forseta franska lýð-
veldisins eftir tólf ára valdatíð Jacques Chirac. Enn hvílir skuggi 
óeirðanna yfir innflytjendaúthverfum franskra borga frá árinu 
2005 yfir þjóðinni, ekkert hefur gengið að vinna á miklu atvinnu-
leysi og samkeppnin frá framsæknari hagkerfum eins og Kína 
setur þrýsting á hið fastskorðaða ríkisafskipta-hagkerfi Frakk-
lands sem býr við mjög lítinn hagvöxt og vaxandi viðskiptahalla 
og opinberar skuldir. 

Þau Royal og Sarkozy bjóða upp á harla ólíkar uppskriftir að 
lausnum á vandamálum þjóðarinnar. 

Þótt Royal sé frambjóðandi stjórnarandstöðuflokksins er það 
Sarkozy sem hefur gert slagorðið „rof“ að sínu. Sarkozy vill losa 
um höft hins rígbundna vinnumarkaðar og virðist reiðubúinn 
að fórna einhverju af þeirri félagslegu vernd sem Frakkar hafa 
vanizt. Hann segir 35 stunda vinnuvikuna „fáránlega“ og vill 
skattalega hvatningu til fólks að vinna meira. Með meiri vinnu 
skapist meiri auður sem skapi störf. Royal vill hins vegar ekki 
snerta við 35 stunda vinnuvikunni og vill beita auknum ríkisút-
gjöldum til að ýta undir sköpun nýrra starfa. Með öðrum orðum 
vill hún ekki storka verkalýðsfélögunum, sem bókað er að munu 
ekki sitja aðgerðalaus hjá ef þeim finnst vegið að rausnarleg-
um réttindum fransks launafólks. Sarkozy er betur trúandi til 
að taka þann slag, þótt hann sé engin Thatcher og taki undir 
með flokksbróður sínum Chirac í andúð hans á „engilsaxneskri 
frjálshyggju“.

Sarkozy er samt yfirlýstur Bandaríkjavinur og aðdáandi efna-
hagsstefnu Tonys Blair í Bretlandi. Þetta er hluti af þversögn-
unum sem einkenndu kosningabaráttuna fyrir kosningarnar á 
sunnudaginn. Bæði Sarkozy og Royal – eða Sarko og Ségo eins 
og þau eru gjarnan kölluð – eiga nú á næstu dögum eftir að sýna 
bæði Frökkum og umheiminum fram á hvort þeirra eigi verð-
skuldaðra tilkall til eins valdamesta embættis Evrópu. 

Ségo eða Sarko



Hrund Ósk Árnadóttir söngnemi kann uppskrift að 
seyði sem virkar vel gegn hálsbólgu og kvefi.

Hrund Ósk Árnadóttir er komin langleiðina með að ljúka 
námi í klassískum söng. Hún segir máli skipta fyrir söngv-
ara að hugsa vel um röddina og lumar á nokkrum ráðum 
til að halda henni góðri. Meðal annars uppskrift að seyði 
sem vinnur á hálsbólgu og kvefi.

„Ég bý til seyði, svona hálfgert nornaseyði, ef mér 
finnst ég vera að fá kvef eða annan óþverra, sem getur 
haft áhrif á röddina,“ útskýrir Hrund. „Ég sýð hvítlauk 
og engifer í vatni. Bragðbæti það með smá sítrónusafa, 
hunangi og jafnvel sólhatti. Sker aukalega niður tvö rif af 
hvítlauk í smáa bita og gleypi með seyðinu. Það er algjör 
bomba.“

Hrund segir að í raun ætti að drekka soð af þessu tagi 

daglega og helst tvisvar á dag. „Maður fyllist af svo 
mikilli orku. Ég viðurkenni alveg að þetta er ekkert rosa-
lega bragðgott og þar er kannski helst hvítlauknum um 
að kenna.

Hann er svo rammur, sérstaklega ef maður gleypir rifin 
með. Ég mæli reyndar með að fólk setji þau undir tung-
una á meðan það drekkur seyðið. Næringarefnin eru þá 
fljótari að berast inn í blóðrásina.“

Að sögn Hrund er leikurinn gerður til að hreinsa burt 
bakteríur. „Soðið virkar kannski ekki á einhverjar veiru-
sýkingar, en ætti að halda kvefi í skefjum. 

Hafi maður á hinn bóginn kvefast ætti maður að losna 
við það á um það bil þremur dögum með hjálp seyðisins. 
Enda gert til að halda hálsi, nefi og eyrum hreinum og 
röddinni í himnalagi.“

Nornaseyði á Nýlendugötu

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Jóhanna Eiríksdóttir, fyrrver-
andi flugfreyja og margfaldur 
Íslandsmeistari í vaxtarrækt 
og kraftlyftingum, hefur opnað 
líkamsræktarstöðina Silfur 
sport í Hátúni í Reykjavík.

Silfur sport er hlýleg og hugguleg 
líkamsræktarstöð, búin splunku-
nýjum upphitunar- og lyftinga-
tækjum. Stöðin var opnuð þann 9. 
febrúar síðastliðinn. „Ég fékk hús-
næðið afhent í byrjun desember 
og var hér dag og nótt fram að 
opnun,“ segir Jóhanna en hana 
hefur alltaf dreymt um að eignast 
sína eigin líkamsræktarstöð. „Ég 
hef rekið og unnið á líkamsræktar-
stöðvum en aldrei átt slíka sjálf. 
Þetta kann ég best og það var 
alveg kominn tími til að skipta um 
starf,“ segir Jóhanna, sem hefur 
verið flugfreyja í tuttugu ár auk 
þess að vera einkaþjálfari. „Nú 
ætla ég að snúa mér algjörlega að 
þessu.“

Spurð hvernig viðtökur Silfur 
sport hafi fengið, segir Jóhanna: 
„Mjög góðar og framar mínum 
björtustu vonum enda hef ég enn 
ekkert auglýst heldur hefur þetta 
frést mann fram af manni. Það 
er kominn miklu stærri hópur en 
ég hafði gert mér vonir um til að 
byrja með á svona stuttum tíma.“ 

Jóhanna segist ekki vera með 
neinn sérstakan markhóp framar 
öðrum en áberandi er þó að fjöldi 
kraftlyftinga- og vaxtaræktar-
fólks er þegar farinn að æfa á 
stöðinni. „Stöðin er alveg kjör-
in fyrir þá sem hafa lítinn tíma 
og vilja skjótast á brennslutæki 

í hádeginu. Ég legg mikið upp úr 
því að hafa góð brennslutæki og 
alltaf er nóg af bílastæðum fyrir 
utan. Það tekur örstutta stund að 
labba úr bílnum og inn í búnings-
klefann.“

Silfur sport er um 400 fermetr-
ar að stærð núna en Jóhanna stefn-
ir að því að stækka stöðina í sumar 
og opna í kjallaranum líka. „Þá 
verður meira pláss á efri hæðinni 
fyrir brennslutæki og önnur tæki 
því að búningsklefarnir verða 
færðir niður,“ segir Jóhanna og 
er hæstánægð með nýju líkams-
ræktarstöðina sína sem er í hjarta 
Reykjavíkur. 

Lét drauminn rætast

Síðast komust færri að en vildu.

Skráning og nánari upplýsingar 
í síma 565 2212 eða á mottaka@hress.is

Þrír lokaðir, árangursríkir
og fjölbreyttir tímar í viku

Kennsla í höndum fagfólks

Vigtun, fitu- og ummálsmæling

Fræðsluefni

Frjáls mæting í alla opna tíma
og tækjasal

Fylgst með mataræði

Rope Yoga-kort veitir aðgang að
öllum öðrum opnum tímum og tækjasal. 

kl. 06:05  þri / mið / fös
kl. 17:30  mán / mið / fimNámskeið hefjast 30. apríl.
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maður lifandi
Maður lifandi, Borgartúni 24, sími 58 58 700, www.madurlifandi.is

Heilbrigði og hamingja 

Námskeið

Lærið að sniðganga kemisk gerviefni 
í matvælum, snyrtivörum, híbýlum, 
hreinlætisvörum og umhverfinu. Hættið að 
menga líkamann og byrjið að hreinsa út öll 
slæm efni sem hafa safnast fyrir og hindra 
að líkaminn endurnýi sig og starfi eðlilega.

Komist að leyndarmálinu um að halda sér 
unglegum og hraustum lengur með því að 
yngja upp frumur líkamans. Einnig er 
fjallað um Dr. Hulda Rh. Clark og bækur 
hennar. Verið velkomin.

Fyrirlesari Benedikta Jónsdóttir
Verð 2.900 kr.
Skráning í síma 699 6416, benediktaj@hotmail.com 
eða á madurlifandi@madurlifandi.is

Miðvikudaginn 25. apríl kl. 19.00–22.00.
Borgartún 24.
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Búslóðin heim á 
sólarhring
Íslendingar nýta sér í meira 
mæli þjónustu Icelandair 
Cargo til að flytja á milli 
landa BLS. 10
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Mikilvægt er að kynna sér ferlið 
í kringum búslóðaflutninga á 
milli landa með fyrirvara.

„Það er langeinfaldast fyrir þá 
sem vilja flytja búslóð til út-
landa eða til Íslands, að fara inn á 
heimasíðuna okkar www.eimskip.
is,“ segir Sigurður Árni Leifsson, 
söluráðgjafi hjá Eimskip. „Þar 
inni er forrit sem heitir búslóða-
reiknir, sem reiknar út rúmmetra 
búslóðar, eftir að hlutalisti hefur 
verið fylltur út.“

Að sögn Sigurðar er hægt að 
velja á milli þess að setja búslóð-
ina á bretti eða í gám. Reynist 
rúmmetrarnir fleiri en þrettán 
er gámur betri valkostur. „Þá er 
maður farinn að fylla heilan gám 
og miklu dýrara að flytja í lausu, 
þar sem umhleðslukostnaðurinn 
er svo dýr á milli hafna. Svo fer 
líka betur um búslóðina í gám en 
á bretti.“

Eftir að rúmmetrar hafa verið 
reiknaðir út er hægt að fá tilboð í 
búslóðaflutning með því að fylla 
út annað eyðublað á heimasíð-
unni, undir liðnum „tilboðsbeiðni 
fyrir flutning“. „Eftir að beiðni 
hefur verið send ætti svar að ber-
ast á innan við viku,“ útskýrir Sig-
urður. „Þá er hægt að panta gám, 
sem er keyrður heim að dyrum. 
Hérlendis er hann skilinn eftir í 
tvo daga sem ætti að gefa góðan 
tíma til að raða í hann. Tíminn er 
styttri erlendis.“

Að svo búnu verður að hafa 
samband við farmverndarfull-
trúa, það er að segja fyrirtæki 
sem gerir stikkprufur út frá taln-
ingu búslóðareiganda og innsigl-
ar svo gáminn, að sögn Sigurðar. 
Aðeins tollverðir mega opna hann 
eftir það. Farmverndarfulltrúar 
eru ekki á mála hjá Eimskip og 
þeim þarf því að greiða sérstak-
lega fyrir veitta þjónustu.

„Þegar gámurinn hefur verið 
innsiglaður er best að hafa sam-
band við söluráðgjafa Eimskips, 
hvort sem það er hér eða erlend-
is, og láta sækja hann,“ segir Sig-
urður. „Eftir það mælir búslóð-
areigandi sér mót við söluráð-
gjafana. Þeir fylla sameiginlega 
út innihalds- og tryggingalista, 
tollapappír fyrir viðkomandi land 
og síðast en ekki síst flutnings-
fyrirmæli, sem innihalda upplýs-
ingar um sendanda, viðtakanda, 

áfangastað, greiðslumáta, skip 
og siglingaleið og svo framvegis. 
Erlendis verður maður að verða 
sér úti um tollapappíra hjá toll-
gæslunni.“

Þegar búslóðareigandi hefur 
fyllt út eyðublöðin og er kominn á 
áfangastað, hefur hann samband 
við skrifstofur Eimskips í við-
komandi landi og lætur vita hve-
nær hann vill fá gáminn sendan 
heim. „Yfirleitt tekur þrjá daga 
að senda búslóð á milli landa í 

Evrópu en tvær vikur til og frá 
Bandaríkjunum og aðra viku í 
tollinum þar,“ segir Sigurður. 
„Erlendis er gámurinn keyrður 
heim að húsi, en ekki skilinn eftir. 
Hann er ekki einu sinni lagð-
ur niður. Þar hefur fólk klukku-
tíma til að tæma svo ráðlagt er að 
hafa aðra sér til aðstoðar. Eins og 
heyra má er að mörgu að huga og 
því mikilvægt að kynna sér málið 
í tæka tíð.“

roald@frettabladid.is

Flutningur á milli landa

Sigurður Árni Leifsson, söluráðgjafi hjá Eimskip, segir mikilvægt að hafa á hreinu 
ferlið í kringum búslóðaflutninga á milli landa. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Ekki eru allir fjölskyldumeðlimir jafn áfjáðir í að flytja. Þannig 
geta börn átt erfitt með að takast á við þær miklu breytingar sem 
verða þegar fjölskyldan flytur búferlum. Gamlir vinir verða eftir 
og kynnast þarf nýjum, þá þarf að læra að rata í nýju hverfi. For-
eldrar verða að huga að börnum sínum á þessum tíma og veita þeim 
stuðning og skilning.

1. Jákvæðni er mikilvæg. Best er að ræða flutningana á jákvæð-
um notum og gera börnunum ljóst að þetta sé það besta fyrir fjöl-
skylduna.

2. Útskýrið hvernig flutningarnir munu ganga fyrir sig.

3. Leyfið börnunum að taka þátt með því að pakka einhverju af 
sínu dóti í kassa. Þá getur verið skemmtilegt að leyfa þeim að vera 
með í ráðum um hvernig nýja herbergið eigi að líta út.

4. Heimsókn í nýja hverfið getur hjálpað. Ef barnið þarf að skipta 
um skóla er gott að leyfa því að heimsækja skólann og kannski 
hitta kennarann sinn. 

5. Hvetjið barnið til að tjá tilfinningar og spyrjið það hvað því 
finnist um flutninginn.

6. Hvetjið barnið til að halda sambandi við gömlu vinina. Gott er 
að halda til haga símanúmerum og heimilisföngum. Góð hugmynd 
væri að halda kveðjuveislu.

7. Áhugamál eru mikilvæg og gott að fá barnið til að stunda ein-
hver áhugamál fljótlega eftir flutninginn.

8. Reynið að hafa gaman af því að pakka og taka upp úr kössum. 
Gott getur verið að geyma það að pakka niður í barnaherberginu 
þar til síðast en láta það vera fyrsta verkið á hinum nýja stað að 
pakka þar upp.

Upplýsingarnar hér birtust í tímaritinu Uppeldi en má skoða á vefnum www.barnaland.is

Flutt með börnin
Leyfið börnunum að taka þátt í flutningunum. NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES
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Fyrirtækið Pökkun og flutn-
ingar sérhæfir sig í flutningi á 
búslóðum hvort sem er milli 
landa eða innanlands. Viðar 
Pétursson er framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins og segir 
það færast mjög í vöxt að fólk 
fái fagmenn til að sjá um að 
pakka fyrir sig og flytja.

„Það er alltaf að aukast að ein-
staklingar og fjölskyldur fái okkur 
til að pakka og flytja fyrir sig. Þá 
sjáum við um allt ferlið frá upphafi 
til enda og ef verið er að flytja úr 
landi þá fáum við aðila erlendis til 
að taka við búslóðinni, leysa hana 
úr tollinum, keyra gáminn heim 
að húsi og ganga frá öllu,“ segir 
Viðar og bætir því við að þá sitji 
fólk heldur ekki uppi með fulla 
íbúð af kössum og pappa sem það 
veit ekki hvernig það á að losna við 
í framandi borg.

Spurður hvers vegna fólk kaupi 
þessa þjónustu í stað þess að sjá 
um pökkun og flutninga sjálft, 
segir Viðar. „Þetta er náttúrlega 
erfiðisvinna og ekki fyrir hvern 
sem er að bera út ísskápa eða 
stór og þung húsgögn. Fólk er líka 
orðið svo upptekið í dag að það 
er ekki eins auðvelt að fá vini og 
ættingja til að hjálpa sér.“ Viðar 
segir marga hluti mjög vandmeð-
farna og að fólk vanti jafnan allt til 
verksins. „Fólk á almennt ekkert 
til að pakka inn sjónvarpi eða mál-
verkum og þarf þá að leita uppi 
það sem þarf. Aftur á móti erum 
við með sérhæfðar og sérhannaðar 
umbúðir fyrir ákveðna hluti og má 
þar nefna fatakassa þar sem hægt 

er að hengja fötin upp í stað þess 
að vöðla þeim ofan í kassa. Þá erum 
við með sérstaka kassa undir gler 
og annað,“ segir Viðar og bætir því 
við að þegar fagaðili er fenginn til 
verksins sleppi fólk við að taka 
við búslóðinni sinni skemmdri 
og rispaðri á áfangastað. „Það er 
heldur ekki sama hvernig búslóð-
um er pakkað í gáma eða bíla því 
það þarf að ganga rétt frá öllu svo 
ekkert skemmist.“

Viðar segir nokkuð algengt að 

fyrirtæki fái Pökkun og flutninga 
til að flytja fyrir starfsmenn sína 
á milli landa eða landshluta. „Þá 
sjáum við um allt fyrir fólk og það 
getur byrjað strax að vinna þegar 
það kemur á nýjan stað.“

Spurður hvort það sé eitthvað 
sem fólk þarf sérstaklega að gæta 
að þegar flutt er, segir Viðar. „Það 
er kannski aðallega að vera ekki 
búinn að pakka vegabréfinu sínu 
niður í gám þegar verið er að 
flytja til annars lands. Það hefur 

komið fyrir og þá þarf að fara að 
leita að því. Yfirleitt finnst það þó 
fljótt og vel því við erum með alla 
kassa merkta og númeraða, ekki 
síst til að auðvelda tollaúrvinnsl-
una erlendis.“ Viðar bætir því við 
að það sé einmitt mjög mikilvægt 
að merkja allt vel því annars viti 
enginn í hvaða herbergi hver kassi 
á að fara. „Annars getur fólk lent í 
að margflytja kassana á milli her-
bergja eða jafnvel á milli hæða.“

sigridurh@frettabladid.is

Flutningar eru erfiðisvinna

Viðar Pétursson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins Pökkun og flutningar. Hann segir það geta munað miklu að fá fagaðila til að 
flytja því þeir búi vel um búslóðina og þá skemmist hún síður. FRÉTTABLAÐIÐ/BRINK

 EITT AF ÞVÍ LEIÐIN-
LEGASTA við flutninga er að 
fara í gegnum allt miseigulega 
draslið sem hefur safnast upp á 
gamla staðnum. Oft tekur lengri 
tíma að fara í gegnum allt dótið 
og flokka það eftir því hvort að á 
að flytja það, henda því eða gefa 
það, heldur en að pakka því eigu-
lega niður. 

Þeir sem ekki hafa fundið sér 
fasta búsetu ættu að hafa þetta í 
huga og forðast að sanka að sér 
of mörgum hlutum sem aldrei 
verða notaðir. Það auðveldar 
næstu flutninga til muna.

ekkert drasl

Oft fyllast geymslur af alls konar dóti 
sem aldrei verður notað.

RÉTTINDI OG BÓTA-
GREIÐSLUR Á heimasíðu 
Tryggingastofnunar, www.tr.is, 
má fá upplýsingar um réttindi 
milli landa, bæði til sjúkra- og líf-
eyristrygginga og hvaða bætur 
lífeyristrygginga eru greiddar 
áfram eftir flutninga og hverjar 
falla niður.

flutt milli landa

Gott getur 
verið að 
vita hvort 
ellilífeyris- og 
örorkubætur 
halda sér við 
flutninga til 
annarra landa.
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Kristján Kristjánsson hefur 
senst með hluti fyrir fólk í yfir 
tuttugu ár. Í dag rekur hann, 
ásamt bróður sínum Stefáni 
Halldóri, K & S flutninga og 
sérhæfa þeir sig í búslóða-
flutningum. 

„Við byrjuðum tveir einyrkjar 
og ákváðum svo að splæsa þessu 
saman í eitt fyrirtæki,“ segir 
Kristján Kristjánsson hjá K&S 

flutningum og bætir við hlæj-
andi: „Við höfum gert þetta svo 
lengi að við erum búnir að finna 
fínan titil á okkur. Titil sem 
mönnum leyfist bara að bera 
eftir tuttugu ár í bransanum. Við 
erum flutningstæknar.“

Fyrirtækið hefur stækkað í 
gegnum tíðina og stöðugt fjölgar 
starfsmönnum, bílum og verk-
efnum. „Við gerum allt sem við 
erum beðnir um og ég hef meira 
að segja slegið grasið hjá fólki, 
sé þess óskað,“ segir Kristján. 

„Maður hefur líka verið beðinn 
um að fara með hluti í viðgerð en 
þá hef ég stolist til að fara með 
þá upp á verkstæði og bara gert 
við þá sjálfur.“

Kristján og Stefán bróðir hans 
halda úti heimasíðunni www.
flutningur.is og ætla þeir sér 
stóra hluti á netinu. „Það er mun 
meira um það nú að fólk panti bíl 
á netinu. Við erum líka að reyna 
að fá fólk til að panta þá fyrr, 
jafnvel með nokkurra daga fyr-
irvara, og þá er hægt að skipu-

leggja tímann betur og ná niður 
kostnaði,“ segir Kristján. 

Eitt af þeim tækjum sem 
Kristján og félagar nota til að 
auðvelda sér flutninginn er 
búslóðalyfta. Hún er þarfa-
þing er flytja þarf búslóð-
ir inn í eða út úr íbúð-
um í hærri byggingum. 
„Hún nýtist reynd-
ar strax þegar flytja 
þarf hluti sem eru 
á annarri hæð,“ 
útskýrir Kristj-
án. „Maður er í 
raun fljótari að 
setja húsgögn 
út í lyftuna 
af fimmtu 
hæð en að 

ganga út með þau 
af jarðhæð. Þar að 
auki fer það betur 
með húsgögnin því 
þau fara beint út á 
lyftu og þaðan beint 

út í bíl.“
Bræðurnir ætla sér í 

framtíðinni að opna nýja 
heimasíðu sem verður mjög 
sérstök og stór. Síðan verð-

ur þannig upp byggð að sendi-
bílstjórar geta tilkynnt um ferð-
ir sínar um landið og þeir sem 
þurfa flutning geta séð hvort 
einhver er á sömu leið,“ segir 
Kristján. „Þannig getur ein-
hver sem er að fara að flytja 
frá til dæmis Húsavík til Akur-
eyrar séð hvort einhver bíll eigi 
leið hjá á svipuðum tíma og nýtt 
ferðina. Þetta getur sparað mik-
inn pening og mikla fyrirhöfn og 
mér finnst þetta eiginlega líka 
vera byggðamál.“ - tg

Kristján og lyftan góða sem gerir flutninga í og úr háhýsum að leik einum.K & S flutningar hafa stækkað stöðugt og nýjasta viðbótin í bílaflotann eru einnar pallettu sendibílar. MYNDVILHELM

Lyftan fer betur með búslóðina



> Saman náum við árangri

Skrifstofur Samskipa:

Umboðsmenn:
SAMAN NÁUM VIÐ ÁRANGRI

www.samskip.is
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Margir kannast við það að 
ætla sér að halda stórkostlegt 
innflutningspartí á meðan 
á flutningum stendur, en 
eftir að búið er að stússast 
með kassa í tvær vikur verð-
ur stundum lítil orka eftir og á 
endanum dettur partíið upp 
fyrir ... sem er algjör synd.
Að smala saman uppáhaldsfólkinu sínu og sýna nýja heimilið með 
stolti er vissulega eitthvað sem enginn ætti að sleppa, því með því 
skapast góð minning og þær eru með því dýrmætasta sem við eigum. 

 INNFLUTNINGSPARTÍ má bæði halda eftir að flutt hefur verið á 
nýjan stað en eftir endurbætur á íbúð er líka sjálfsagt að halda veislu 
til að fagna yfirstöðnu erfiði. 

 INNFLUTNINGSPARTÍ geta farið fram með ýmsu sniði. Til dæmis 
má hafa opið hús þar sem gestum er frjálst að koma þegar þeim hent-
ar innan ákveðins tímaramma. 

 INNFLUTNINGSPARTÍ má skipuleggja þannig að gestir taki með 
sér rétt til að setja á hlaðborð. Þegar allir eru mættir er svo slegið upp 
matarveislu.

SUMIR BJÓÐA nágrönnum sínum að koma í innflutningspartí, til 
að kynna sig og kynnast þeim um leið. 

Í SUMUM LÖNDUM tíðkast það að nágrannar nýrra íbúa slái upp 
veislu til að bjóða þá velkomna.

 ÞAÐ GETUR VERIÐ mjög sniðugt að halda húskveðjupartí þegar 
flutt er frá einum stað og yfir á annan. Þetta má til dæmis gera eftir að 
búið er að flytja húsgögnin í burtu og áður en þrifið er. Þá þarf ekki 
annað en nokkra bjórkassa, plötuspilara og hugsanlega eitt diskóljós 
eða lampa með rauðri peru.

GAMAN GETUR VERIÐ að gefa fólki eitthvað til heimilisins þegar 
mætt er í innflutningspartí, en gætið þess að koma ekki með styttu 
eða annað sem hugsanlega gæti ekki fallið að smekk viðkomandi.- mhg

Haltu innflutningspartí

Að flytja búslóð til landsins tekur 
mislangan tíma eftir því hvaðan er 
flutt. Yfirleitt sigla skip frá helstu 
hafnarborgum Evrópu til Íslands 
einu sinni í viku og þannig getur 
það tekið frá nokkrum dögum og 
upp í tvær vikur fyrir fólk að fá 
búslóðina sína á klakann.

„Við erum með skip sem fara 
frá Danmörku á föstudögum og 
þau eru komin hingað á miðviku-
dögum,“ segir Jóhanna Másdóttir, 
sölufulltrúi hjá Atlantsskipum. 

„Fólk þarf að vera komið með 
gáminn til sín daginn áður en 
farið er úr höfn og þannig þarf 
þetta ekki að taka meira en viku 
ef fólk er fljótt að koma búslóðinni 
í gáminn. 

Á Íslandi fær fólk að hafa gám-
inn mun lengur en þegar flutt er 
heim frá útlöndum. Þá er gámur-
inn fyrir utan húsið í tvo tíma og 
síðan keyrður í næsta skip, sem 
hugsanlega fer ekki frá sama 
landi og flutt er frá.“

Atlantsskip sigla frá Bretlandi 
á mánudögum, Hollandi á mið-
vikudögum og Danmörku á föstu-
dögum.

„Ef fólk býr til dæmis í Þýska-
landi þá þarf að flytja gáminn 
þaðan og til Hollands og enn lengri 
tíma tekur það að flytja búslóð frá 
Póllandi,“ segir Jóhanna og bætir 
því við að til þess að flytja búslóð 
á milli landa þurfi viðkomandi að 
hafa haft skráða búsetu í landinu í 
ár eða meira. „Fullorðnir einstakl-

ingar mega þannig flytja með sér 
nýja hluti að andvirði hundrað 
þúsund krónur og börn yngri en 
átján ára mega taka með sér nýja 
hluti fyrir fimmtíu þúsund.“

Þegar búslóðin kemur til lands-
ins er fyllt út einföld tollskýrsla og 
Jóhanna segir Atlantsskip hvetja 
fólk til að fara sjálft með skýrsl-
una í tollinn. 

„Ef það koma upp einhverjar 
spurningar þá er alltaf best fyrir 
fólk að svara þeim sjálft í stað 
þess að nota okkur sem millilið.

Afgreiðslutími í tollinum getur 
verið mislangur eftir álagi. Til 
dæmis eru margir sem flytja á 
milli landa á sumrin og þannig 
getur afgreiðsla tekið svolítið 
lengri tíma yfir sumarið, en vana-
lega eru þetta um tveir til fjórir 
dagar.“

Kostnaðinn við flutninga með 
öllu segir Jóhanna vera á bilinu 
150-200.000 krónur og þá er bíll 
ekki meðtalinn, en að flytja bíl 
inn með búslóð kostar um 100.000 
krónur.  - mhg

Búslóðin flutt sjóleiðina

Ef allt gengur eins og best er á kosið tekur eina viku að flytja búslóðina á milli landa.

Þekking • Reynsla • Traust þjónusta
Vörubílastöðin Þróttur býður fjölbreytta þjónustu og ræður yfir stórum flota
atvinnutækja til margvíslegra verka.

• Hefðbundnir vörubílar.

• Dráttarbílar með
malarvögnum.

• Allar stærðir kranabíla
með eða án flatvagna.

• Fjölmargar gröfur frá
þeim minnstu upp í 45
tonna tæki.

• Fáðu gott tilboð í
jarðvinnuframkvæmdir
eða flutning hjá félögum
Þróttar.

Vörubílastöðin Þróttur • Sævarhöfða 12 • Sími 5775400 • throttur.is



Fiat Ducato

Kraftur og rými!

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  • www.fiat.is

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati

Þjónusta alla leið!
Varahlutaþjónusta og eigið verkstæði 

á staðnum.

Frábært verð: 3.340 þús. (m.vsk)
15m3 – 2,3 lítra vél – 120 hestöfl.

Bíll á mynd:
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Fyrirtækið Icelandair Cargo hefur verið starfrækt 
frá aldamótum og flytur í auknum mæli búslóðir 
fyrir Íslendinga í útrás.

Icelandair hefur flutt búslóðir í sjötíu ár, en undir 
merkjum Icelandair Cargo síðastliðin sjö ár.

Hjá fyrirtækinu er hægt að flytja búslóðir til og frá 
öllum áfangastöðum Icelandair. Auk þess flytja fimm 
fraktvélar félagsins farm og búslóðir til áfangastaða 
eins og Brussel í Belgíu, Lige, East Middlands í Bret-
landi, New York og Norður-Karólínu í Bandaríkjun-
um, Halifax í Kanada og Jönköping í Svíþjóð.

Pétur J. Eiríksson, framkvæmdastjóri Icelandair 
Cargo, segir flesta sem flytji búslóð með félaginu 
vera á heimleið. Í vaxandi mæli frá Bretlandi og allt-
af talsvert frá Bandaríkjunum. 

„Ég hugsa að búslóðaflutningarnir tengist mikið 
vaxandi ferðum og flutningum Íslendinga á vegum 
banka og annarra útrásarfyrirtækja. Námsmenn 
reyna frekar að burðast með þetta í höndunum eða 
fara sjóleiðina sem er ódýrara,“ segir Pétur.

Þeir sem flytja um langan veg eða liggur á að kom-
ast á milli staða með búslóðina eru þeir sem helst 
nýta sér búslóðaflutning með Icelandair Cargo að 
sögn Péturs. 

„Margir ráða fyrirtæki sem pakka niður fyrir sig. 
Síðan náum við í búslóðina ef þess er óskað og sjáum 
um alla pappírsvinnu. Búslóðin er komin á áfangastað 
á sólahring fyrir þá sem það vilja svo okkar styrkur 
er áhyggjulausir flutningar,“ segir Pétur.

- rh

Búslóðin heim á sólarhring
Flestir sem flytja búslóð flugleiðina eru Íslendingar á leið heim að sögn Péturs J. Eiríkssonar, framkvæmdastjóra, Icelandair Cargo.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM ER AÐ BÍÐA E MYND NR F21230407

Aðalflutningar
Öryggi alla leið

OPIÐ VIRKA DAGA TIL KL. 17.00   Föst. til kl. 16.00
Skútuvogi 8    S. 581 3030    Fax: 471 2564    adaleg@simnet.is

Nú geta enn fleiri nýtt sér frábæra
þjónustu Aðalflutninga

Nú geta enn fleiri nýtt sér frábæra
þjónustu Aðalflutninga

www.adalflutningar.is

Hafnarbakki hf. býður fyrirtækjum og einstaklingum gáma til leigu 
á geymslusvæði félagsins við Hafnarfjarðarhöfn. Gámarnir henta til 
dæmis vel til búslóðageymslu. Svæðið er afgirt og vaktað með mynda-
vélum og sérstakir gámar eru notaðir undir búslóðirnar sem hafa ekki 
verið notaðir undir neitt annað.

Hilmar Hákonarson, rekstrarstjóri Hafnarbakka, segir að töluvert 
sé um að fólk notfæri sér þessa þjónustu þar sem margir lendi í vand-
ræðum með búslóðina sína þegar þeir eru á milli íbúða. „Við sendum 
gámana heim til fólks þannig að það getur þess vegna verið heila helgi 
að tína inn í þá í rólegheitum og þegar þeir eru orðnir fullir sækjum 
við þá og setjum í geymslu hjá okkur. Þegar fólk vill fá búslóðina aftur 
hefur það bara samand og við sendum því gámana, hvert á land sem er,“ 
segir Hilmar. 

Flestir leigja gámana í stuttan tíma en þó kemur fyrir að fólk leigi þá 
til lengri tíma að sögn Hilmars. „Við erum til dæmis núna með dánarbú 
í gámi sem á eftir að skipta,“ segir hann og bætir við að þeir sem leigi 
gámana hafi aðgang að þeim hvenær sem er á vinnutíma og geti sótt dót 
eða sett í þá að vild.

Hilmar segir að ekki sé svo dýrt að leigja gámana. „Fyrir venjulega 
búslóð er notaður sex metra langur gámur og leigan á honum er átján 
þúsund á mánuði. Í níutíu prósentum tilvika eru það þessir gámar sem 
eru notaðir en við erum með gáma frá tveimur metrum upp í tólf, þannig 
að allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Flutningurinn kostar svo 
eitthvað líka, en það fer eftir því hvert gámurinn fer hvað það er mikið,“ 
segir hann.

Húsgögnin geymd

Búslóðina má 
geyma í gámum 
og fá hana síðan 
senda síðar meir 
þegar á þarf að 
halda.





Antwerpen
124 km

Brussels
100 km

Liege

Lille
224 km

Paris
387 km

London
420 km

Düsseldorf
135 km

Eindhoven
128 km

Dortmund
232 km

Hannover

Bremen

Köln
123 km

Bonn
123 km Frankfurt

320 km

Luxembourg
142 km

Strassbourg
406 km

Stuttgart

Rotterdam
224 km

Amsterdam
250 km

Eins
og

skot

Liège
- beint fraktflug 11 sinnum í viku
Icelandair Cargo býður beint fraktflug 11 sinnum í viku til og frá Liège í Belgíu.

Icelandair Cargo í Liège er í innan við 400 km fjarlægð frá mörgum af stærstu 
borgum í Evrópu og býður landflutninga hvaðan sem er í álfunni.

Nýttu þér hraðvirkasta flutningsmátann innan Evrópumarkaðar.

Hafðu strax samband við Icelandair Cargo við Flugvallarveg í Reykjavík.
Sími 5050 400, fax 5050 630, veffang icelandaircargo.is.

Geymdu það ekki til morguns sem við getum gert í dag.

75% af allri flugfrakt frá Evrópu á sér uppruna á afmarkaða svæðinu.ÍS
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KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

Úrval verkfæra og slípivara,  svo sem
slípiskífur,  skurðarskífur,  bandsagablöð
og  borar í miklu úrvali.

Komið og sjáið allt úrvalið,  eða hafið
samband við okkur.  Traust og örugg
þjónusta.
Opið milli kl. 8-18  
logey@simnet.is

Vesturvör 7 - 200 Kópavogi
Sími 511 20 55 - fax 511 2056



TILKYNNINGAR

ÞÓRARINN
JÓNSSON

Hdl. Löggiltur 
fasteigna-

og skipasali

BRYNJÓLFUR
TÓMASSON
Sölufulltrúi

S: 847 8001 

Sími 847 8001
www.remax. is
bi l l i@remax. is

Fr
um

Ertu í  fasteignahugleiðingum?
Vegna mikillar sölu 

vantar allar stærðir eigna á skrá!
Við verðmetum eignina þína þér að

kostnaðarlausu og án skuldbindinga! 

Hafðu samband í síma 847 8001

Reykjavíkurvegi 64 - 220 - Hafnarfjörður
Sími 5550944 - Fax 5654055 - Netfang: hlif@hlif.is

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Verkalýðsfélagsins Hlífar verður haldinn kl 20:00 
þriðjudaginn 24. apríl 2007 í Skútunni, Hólshrauni 3. Hafnarfirði. 

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Kosning í kjörstjórn.
3. Önnur mál.

Kaffiveitingar.
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550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Verð: 54.9
Stærð: 195.1

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 28.0
Bílskúr: Já

Leiðhamrar 5
Reykjavík

Remax  Búi  kynnir:Parhús  á  2  hæðum,í  Hamrahverfinu  með  tveimur  íbúðum.  Komið  er  inn  á  flísalagt
anddyri,góðir fataskápar. Lítið þvottahús er inn af anddyri.  Úr forstofu er gengið inná lítinn gang og af gangi
inn í íbúðina á neðri hæðinni en upp stigann í íbúð á efri hæð. Á neðri hæð. Gengið er inná plastparketlagt
hol.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,hiti  í  gólfi,baðkar  og  lítil  innrétting.Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og
góðum  tækjum,tengi  fyrir  uppþvottavél,dúkur  á  gólfi.  Tvö  svefnherbergi,annað  inn  af  stofu.Bæði  með
plastparketi og annað með góðum skápum.Útgengi er úr stofu, á gamlan sólpall.Sér geymsla undir stiga. Á
efrihæð.Komið er upp stiga og upp á plastparketlagt hol  að hluta og flísalagt að hluta.Í holinu er borðstofa
og  sjónvarpsstofa,úr  sjónvarpsstofunni  er  gengið  út  á  svalir  með  góðu  útsýni  til  suðurs.Tvö  rúmgóð
svefnherbergi,bæði með skápum og dúk á gólfum. Geymsluloft sem er yfir allri íbúðinni.Bað er rúmgott,með
sturtu  og  baðkari,flísalagt  gólf  og  veggir,tengi  fyrir  þvottavél,fallegur  vaskaskápur.Eldhús  að  hluta  til  undir
súð,flísalagt gólf,hvít innrétting, góð tæki,tengi fyrir uppþvottavél. Góður bílskúr,sjálfvirkur hurðaopnari

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI
Opið hús mánud 23,04 kl.18.00-18.30

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



[Hlutabréf]

Japanski hátækniframleiðandinn Sony 
hefur látið í veðri vaka að hann ætli að 
fækka í starfsliði sínu í Evrópu á næst-
unni. Svo getur farið að 160 manns verði 
sagt upp störfum. 

Talsmaður Sony, segir helstu ástæð-
una fyrir hagræðingu hjá starfsemi 
Sony í Evrópu vera breyttar markaðs-
aðstæður og í samræmi við nýtt skipu-
lag sem auka eigi samkeppnishæfni fyr-
irtækisins.

Greinendur segja hagræðinguna fyrst 
og fremst komna til vegna dræmrar sölu 
á nýju leikjatölvunni frá Sony, PlayStat-
ion 3. Tölvan kom á markað um miðjan 
nóvember í Bandaríkjunum og Japan í 
fyrra en ekki undir lok nóvember í Evr-
ópu, talsvert á eftir að hinir  leikjatölvu-
risarnir, Nintendo g Microsoft, settu 
sínar nýjustu tölvur á markað.

Wii-tölvan frá Nintendo hefur víða 
selst afar vel og segir Sony, að áætlan-
ir fyrirtækisins hafi ekki gengið sem 
skildi. Þegar fyrirtækið birti afkomu-
spá sína fyrir árið er gert ráð fyrir auk-
inni sölu. 

Gangi spárnar eftir mun Sony skila 
400 milljarða jena hagnaði á þessu ári. 
Þetta jafngildir ríflega 222 milljörð-
um íslenskra króna. Og það er ekki lítil 
breyting á milli ára því þetta er sexfalt 
meiri hagnaður en fyrirtækið skilaði í 
fyrra.

Uppsagnir í vændum hjá Sony 

Verðbólga jókst um hálft prósent á 
milli mánaða í Bretlandi í síðasta 
mánuði og hefur ekki verið meiri 
í áratug, 3,1 prósent. Þetta er rúmu 
prósenti yfir verðbólgumarkmiði 
Englandsbanka.

Þróunin er þvert á væntingar, en 
í byrjun mánaðar ákvað Englands-
banki að halda stýrivöxtum óbreytt-
um í 5,25 prósentum. Helsta ástæð-
an aukinnar verðbólgu er sögð 
styrking pundsins, sem hefur ekki 
verið jafn hátt gagnvart Banda-
ríkjadal í fimmtán ár.  Nokkurr-
ar óvissu gætti um síðustu vaxta-
ákvörðun bankans, en víst þykir að 
vextir hækki um að minnsta kosti 
25 punkta í næsta mánuði.

Óvænt verðbólga

Stjórnir Lífeyrissjóðs Hf. Eim-
skipafélags Íslands, Lífeyrissjóðs 
Flugvirkjafélags Íslands, Lífeyr-
issjóðs Mjólkursamsölunnar, Eft-
irlaunasjóðs starfsmanna Olíu-
verzlunar Íslands og Lífeyrissjóðs 
starfsmanna Áburðarverksmiðju 
ríkisins hafa ritað undir viljayfir-
lýsingu um sameiningu sjóðanna. 
Tillaga þess efnis verður lögð fyrir 
sjóðfélaga á næsta ársfundi sjóð-
anna.

Gangi þessi áform eftir fækkar 
lífeyrissjóðum á landsvísu úr 40 í 
36 talsins. Þróunin hefur verið sú 
að sjóðum hefur fækkað en þeir 
jafnframt stækkað. Heildareign-
ir sjóðanna fimm, sem um ræðir, 
nema tíu milljörðum króna og eru 
þeir lokaðir fyrir nýjum iðgjöldum. 
Stjórnir sjóðanna hafa endurnýjað 
rekstrarsamning við Landsbanka 
Íslands sem hefur séð um rekstur 
sjóðanna á liðnum árum.

Fimm sjóðir 
að sameinast

Icelandic Group hf. hefur selt 
öll hlutabréf sín í fyrirtækinu 
VGI ehf. Kaupandi er Samhentir-
Kassagerð ehf., en bæði fyrirtæki 
starfa á umbúðamarkaði. Kaup-
verð er ekki gefið upp.

Samningurinn tók gildi 20. þessa 
mánaðar og tóku nýir eigendur þá  
við rekstrinum. Í tilkynningu til 
Kauphallar kemur fram að sölu-
hagnaður Icelandic Group nemi 
um 105 milljónum króna og tekju-
færist hann á öðrum ársfjórðungi 
þessa árs. 

Í tilkynningu Samhentra-Kassa-
gerðar kemur fram að við samein-
inguna verði til leiðandi félag sem 
velti vel yfir tveimur milljörðum 
króna á ári. Einnig var undirritað-
ur langtímasamningur um sölu á 
umbúðum til Icelandic Group og 
samstarfsfélaga. Fyrirtækjaráð-
gjöf Glitnis, Jón G. Briem lögmað-
ur og KPMG voru til ráðgjafar um 
kaupin.

VGI ehf. selt



Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

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

„Það er enginn munur á því 
hvort það er myrkur eða sól, 

bjart eða svart. Það hefur 
engin áhrif á mig og hefur 

aldrei gert. Ég hef bara tamið 
mér að taka hlutunum eins og 

þeir eru á hverjum tíma.“

David Bowie kvænist Iman

Margrét Sveinbjörnsdóttir, ráðgjafi hjá 
AP-almannatengslum og lúðurþeytari 
Hins konunglega fjelags, er fertug í 
dag.

„Ég hélt heljarinnar partí á laugar-
daginn þar sem ég bauð vinum mínum 
og ættingjum. Það var mjög gleðilegt að 
það skyldi fæðast lítil prinsessa þennan 
dag,“ segir Margrét og á þar við dóttur 
Friðriks, krónprins Dana, og Mary prins-
essu. „Veislustjóri var kammerjómfrú
Hins konunglega fjelags, Eyrún Inga-
dóttir, sem sá til þess að þetta var allt 
í mjög konunglegum stíl. Hún krafð-
ist þess að í hvert skipti sem var skál-
að fyrir afmælisbarninu yrði skálað líka 
fyrir prinsessunni.“

Margét segir allt stefna í það að prins-
essan verði nafna hennar, því til stend-
ur að skíra hana í höfuðið á ömmu sinni, 
Margréti Þórhildi Danadrottningu. Hún 
býst við að þar muni vaxa úr grasi efni-

leg stúlka. „Það sést ekki mikið í hana á 
þessum myndum sem ég hef séð en ef 
hún líkist foreldrum sínum hlýtur þetta 
að vera myndarbarn.“

Í afmælisveislunni á laugardaginn 
fékk Margrét margar góðar gjafir, þar 
á meðal nokkrar ljóðabækur. „Mér þótti 
vænst um að fá eldgamla myndskreytta 
bók sem heitir Sálin hans Jóns míns. Hún 
hefur ekkert með hljómsveitina að gera 
heldur hefur hún að geyma myndskreytt 
kvæði Davíðs Stefánssonar, sem amma 

mín og nafna kenndi mér utan að þegar 
ég var barn. Mér er sagt að ég hafi farið 
með það með miklum tilþrifum þegar ég 
var smástelpa,“ segir hún og hlær.

Margrét, sem býr með blaðamannin-
um Auðuni Arnórssyni og á með honum 
soninn Odd, ætlar að bjóða vinnufélög-
um sínum upp á eitthvert góðgæti á af-
mælisdeginum sjálfum. Hvort blásið 
verði í konunglega lúðra í tilefni dagsins 
verður aftur á móti að koma í ljós.

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir og bróðir,

Níels J. Kristjánsson,
1415 Renfrew Drive NE Calgary, Alberta,
Canada,

lést 17. apríl 2007 í Calgary, Kanada.
Minningarathöfn auglýst síðar.

Shannon Lee Dunning          Kristjan Laural Kristjansson
Anna María Kristjánsdóttir
Karen S. Kristjánsdóttir
Daníel Jón Kjartansson
Alda Kjartansdóttir
Edda M. Kjartansdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir og afi,

Jóhann Helgason
bóndi, Leirhöfn,

andaðist á öldrunardeild Heilbrigðisstofnunar
Þingeyinga að morgni 15. apríl sl. Jarðarförin fer fram
frá Snartarstaðakirkju fimmtudaginn 26. apríl kl. 14:00.

Dýrleif Andrésdóttir
Andrea Jóhannsdóttir
Margrét Jóhannsdóttir   Steinar Matthíasson
Arnfríður Jóhannsdóttir
Hildur Jóhannsdóttir           Jón Þór Guðmundsson
Dýrleif Pétursdóttir           Þorvaldur Snorri Árnason
María Jónsdóttir           Andri Hnikarr Jónsson
Jóhanna Jónsdóttir           Sveinn Þórður Þórðarson

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

Jónas H. Pétursson,
Hjallavegi 2, Ísafirði,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut, laugardag-
inn 21. apríl. Jarðarförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju
laugardaginn 28. apríl kl. 14.00.

Elín Valgeirsdóttir
Guðmunda Ó.  Jónasdóttir Aðalsteinn Kristjánsson
Pétur Þ. Jónasson Kolbrún Halldórsdóttir
Ingibjörg M. Jónasdóttir Arnar Kristinsson
Valgeir Jónasson Elínborg Bjarnadóttir
Baldur Þ. Jónasson Halldóra Kristinsdóttir
Jóhann Jónasson Sonja Harðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Skúli Þórðarson,
lést á hjúkrunardeild Höfða, Akranesi 22. apríl.
Jarðarförin auglýst síðar.

Bragi Skúlason                    Anna Þuríður Kristbjörnsdóttir
Hrafnhildur Skúladóttir   Ólafur Jón Guðmundsson
Hafdís Skúladóttir             Magnús Árnason
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Bragi Sigurðsson
frá Heiðarbrún í Kelduhverfi,

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga sun nudaginn 22.
apríl. Útförin fer fram frá Garðskirkju föstudaginn 27.
apríl klukkan 16.

Þorbjörg Bragadóttir Jón Sigurðsson
Hlynur Bragason Sigurfljóð Sveinbjörnsdóttir
Helga Þyrí Bragadóttir Þórður Helgason
og barnabörn.

Elsku eiginmaður minn, faðir, sonur,
bróðir og tengdasonur,

Heiðar V. Hafsteinsson,
véliðnfræðingur,Vættaborgum 64,          
112 Reykjavík,

lést á krabbameinslækningadeild Landspítalans við
Hringbraut föstudaginn 20. apríl. Jarðarförin fer fram
frá Grafarvogskirkju fimmtudaginn 3. maí kl. 13.00.

Sigríður Dögg Geirsdóttir
Andri Heiðarsson
Ingveldur Dís Heiðarsdóttir
Gígja Heiðarsdóttir
Elsa Vigfúsdóttir
Daníel Hafsteinsson Lise Lotte Hafsteinsson
Sævar Hafsteinsson Vivi Hafsteinsson
Hafsteinn S. Hafsteinsson Sólveig Einarsdóttir
Berglind Líney Hafsteinsdóttir
Ingveldur Guðlaugsdóttir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir
og amma,

Herdís Ólafsdóttir
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést mánudaginn 16. apríl. Útförin fer fram frá
Akraneskirkju í dag 24. apríl kl. 14.

Elín Hannesdóttir Þorsteinn Þorvaldsson
Helgi Hannesson Valdís Einarsdóttir
Guðmundur Hannesson Margrét Gunnarsdóttir
Sigríður Ólafsdóttir
og ömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, sonur, bróðir, tengdasonur
og mágur,

Daði Halldórsson,
Furugrund 14, Akranesi,

lést fimmtudaginn 19. apríl. Útförin fer fram frá
Akraneskirkju föstudaginn 27. apríl kl. 10.30.

Kristrún Sigurbjörnsdóttir
Bára Daðadóttir
Hjalti Daðason Elísa Guðrún Elísdóttir
Leó Daðason Erna Frímannsdóttir
Halldór Karlsson
Dröfn Halldórsdóttir Lárus Hannesson
Gauti Halldórsson Guðrún Magnúsdóttir
Barði Halldórsson Hólmfríður Kristjánsdóttir
Sigurbjörn Guðmundsson Málfríður Ögmundsdóttir
Elín Sigurbjörnsdóttir Sveinn Knútsson
María Sigurbjörnsdóttir Guðjón Pétursson
Guðmundur Sigurbjörnsson Ásta Björk Arngrímsdóttir.
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Ég hef talið mig hafa 
verið fyrirmyndar-
nema. Forðaðist í 
lengstu lög að lenda 
upp á kant við yfirmenn 

skólans. Reyndi bara að 
fylgja reglunum eins 
og þær stóðu í bókinni 

og taldi næsta víst að 
nemendum eins og mér yrði verð-
launað. En svo komu hin skemmdu 
epli. Brutu þær einföldu reglur 
sem höfðu verið settar til að ró og 
friður héldust í skólanum. Stálu 
samlokum eða reyktu inni í mynd-
menntarstofunni. Og góðu nemend-
urnir voru látnir gjalda fyrir brot 
þeirra og veltu því um leið fyrir sér 
af hverju í ósköpunum þeir ættu að 
hafa fyrir því að virða allar reglur 

þegar þeir græddu ekkert á því? 
Þegar í framhaldsskóla var komið 

liðkaðist aðeins til. Síbrotamenn-
irnir voru látnir gjalda fyrir syndir 
sínar. Þó kom fyrir að skólayfirvöld 
tækju þá ákvörðun að refsa öllum 
nemendum skólans fyrir asnastrik 
nokkurra ólátabelgja. Og maður lét 
það yfir sig ganga. Beið bara eftir 
því að komast burt úr skólakerfinu 
vegna þess að úti í hinum frjálsa 
heimi væri hinum ranglátu refsað 
en hinum réttlátu umbunað.

Sú einfalda barnatrú reynd-
ist ekki á rökum reist. Hinn stóri 
og hættulegi heimur minnir frek-
ar á siðferði grunnskólans heldur 
en laust réttarkerfi framhaldsskól-
ans. Háum fjárhæðum er eytt í að 
passa upp á að einhver fífl keyri 

ekki á vegum úti undir áhrifum eða 
stígi bensínið í botn. Framleidd-
ar eru fokdýrar auglýsingar til að 
minna á að samkvæmt lögum sem 
sett hafa verið má ekki aka yfir há-
markshraða sem öllum ætti að vera 
kunnur né setjast undir stýri eftir 
að hafa drukkið nokkra bjóra.

Þjóðfélag okkar byggir á reglu-
gerðum og siðferði sem miðar að 
því að vernda lítinn hóp skemmdra 
epla frá heimsku sinni. Og þær 
reglugerðir bitna á hinum venju-
lega og löghlýðna borgara sem 
hvorki keyrir of hratt né stundar 
stúta-akstur. Þess vegna er ágætt 
að spyrja sig sömu spurningarinn-
ar og í grunnskóla; hvers vegna að 
hlýða öllum reglum þegar maður 
græðir ekkert á því?





Er ástæða til að rifja upp gamla 
íslenska söngleiki og setja á svið 
með ærnum tilkostnaði? Víða er 
það gert í öðrum löndum að gam-
aldags verk eru endurvakin, oft 
vegna tónlistarinnar sem kann að 
geyma sígild númer, ellegar þess 
að höfundum tal- og söngtexta 
hefur á sinni tíð tekist að næla 
tíðaranda, móð, í fléttuna. Upp-
vakningar af þessu tagi eru líka 
einhvers konar varðar um leikrit-
un og leikstíl, hugsun og nálgun. 
Það er samt ekki trúlegt að leik-
hússtjóra LR hafi gengið eitthvað 
slíkt til. Hann varð einfaldlega að 
finna söngleik og því ekki Gretti: 
Ólafur Haukur á söguna, Þórar-
inn ljóð og Egill Ólafsson lögin.

Grettir var á sínum tíma skelfi-
leg leiksýning í Austurbæjar-
bíói og það má leikstjórinn Rúnar 
Freyr eiga að hann sleppur vel frá 
þeirri prófraun að koma Gretti 
á svið. Hann gerir úr verkinu 
skrautlega sýningu með ágætri 
samfellu, heldur henni innan 
marka, sem er kraftaverk miðað 
við það sem höfundarnir hafa 
leyft sér í samsetningnum. Sýn-
ingin nýtir flesta krafta prýðilega, 
verður aldrei kauðsk þótt tæpt sé 
á tæpasta í dönsum Láru Stefáns-
dóttur sem hefur raunar bara þrjá 
dansara að styðjast við. 

Grettir er ansi hreint mikið barn 
síns tíma: hér var Egill Ólafsson 
að stika sín stóru skref sem laga-
höfundur, hér gætir pokalegra 
sjónarmiða Ólafs Hauks í hverri 
senu (sjónvarp er vont, klíkur eru 
hættulegar, þrifnaður húsmæðra 
sjúklegur, harðir karlar eldri kyn-
slóðin, þeir sem vilja efnast sið-
lausir). Er raunar ekki að heyra 
annað en að höfundur samtala hafi 
gefið leikurum og leikstjóra frjáls-
an taum í endurbótum eða sjálfur 
gengið til þess verks að tjasla upp 
á Gretti. Þess hefur þurft. Þetta 
er óagað verk, ábyrgðarlaust í 
glannalegum hugmyndum – mörg-
um ágætum, sumum snjöllum – en 
heldur losaralega raðað á bandið 
enda man ég ekki betur en höfund-
arnir hafi á sínum tíma setið hver 
í sínu horni við verkið.

Er þá ekki réttlætanlegt að 
koma þessu aftur á svið? Jú eins 
og Deleríum, Rjúkandi ráði, jafn-
vel Allra meina bót – örugglega 
Járnhausnum, Hornakóralnum 
klárlega – Þið munið hann Jörund 

með Pöpunum – flestum þessum 
tilraunum til íslenska söngleiks-
ins á undan þessum. Hann er 
afar veikur í fléttu, samtölin lítið 
fyndin, uppátækin mörg kostu-
leg sem leikarar og leikstjóri 
notfæra sér til að blása í: Magn-
ús Jónsson gerir Glám að per-
sónu löngu áður en hann opnar 
munninn bara með hreyfingum 
sínum sem hann sækir í teikni-
myndafígúrur, Bergur Ingólfs-
son er glæsileg kópía af Tarzan 
Disneys og afburðasnjall í slap-
stikk – mikið væri gaman að fá 
hann í hreinan franskan farsa, 
Jóhann Sigurðarson megnar að 
glæða Ásmund álversstarfsmann 
lífi og Hansa sýndi sumpart á sér 
nýja hlið: líkast til hafa leikhús-
stjórar og leikstjórar vanmet-
ið breidd hennar sem leikkonu. 
Jóhann G. Jóhannsson skýst inn 
á sviðið í snjallri mannlýsingu 
leikstjóra, en Björn Ingi hefur 
leikið sitt hlutverk áður. Nanna 
Kristín er eina ferðina enn látin 
leika með sinn glæsilega barm. 
Þá er ónefndur kór sem skýst í 
ýmis hlutverk og þar eru kraft-
ar sem maður vildi endilega sjá 
meira af: Orra og Álfrúnu nefni 

ég í öðru en kór. Þau þurfa að fá 
hlutverk sem kjöt er á.

Þetta er forvitnileg sviðsetning 
um margt: hvernig bjargar Rúnar 
sér: hann hallar sér í fiffin – sum 
kunnugleg en það er olræt – það 
má alltaf stela ef það dugar. Egill 
Ingibergsson og Móheiður Helga-
dóttir vinna saman ljós og leik-
mynd – langan sveig um mitt svið 
og krappan yfir það: dýr lausn 
og ekki fyllilega nýtt og minnti 
í hugsun dálítið á Sól og Mána 
Sálarinnar fyrir fáum misserum á 
sama sviði. 

Það er ekki ástæða til að láta 
þennan söngleik fara fram hjá sér 
frekar en aðra íslenska söngleiki: 
það er líka stemning á söngleikj-
um í Borgarleikhúsinu og hefur 
verið nær frá upphafi. Þeir komast 
svo nálægt popptónleikum vegna 
nándarinnar þótt hljómburður sé 
þar erfiður sökum breiddar: það 
vantar þangað sæmilegt surround 
til að vinna með lögun salarins og 
metnað til að gera hljóðmynd sem 
getur keppt við heimabíóin – það 
er jú pólitískur tilgangur með létt-
meti af þessu tagi að draga inn 
þúsundir sem fara aldrei annars 
í leikhús. LR á að sinna því hlut-
verki frekar en Þjóðleikhús sem 
hefur metnaðarfyllri skyldu.

Og Halldór Gylfason – hann er 
jú náttúrutalent með afar sterkan 
persónulegan stíl sem hann rekur 
flest sín hlutverk með – hann er 
kímilegur – einlægur sem þessi 
bjáni sem Grettir þeirra þrímenn-
inga er. Hann ber þessa sýningu 
líklega á endanum til áhorfenda 
með sínu geðfellda fasi.

Var þá gaman? Ég var mest hissa 
hvað samtölin voru lítið fyndin 
enda fátt um hlátra en áhorfend-
ur virtust kunna þessu vel á end-
anum – ég trúi því að það sé sökum 
þess að íslenski leikhúsmarkaður-
inn er  sólgin í söngverk og stór-
sýningar – jafnvel þótt þunnildi 
séu í boði. Erlendir söngleikir eru 
hér fátíðir nema gamlar marg-
keyrðar lummur – það er eins og 
íslenskir leikhúsmenn fylgist ekki 
með hvað gerist á þeim vettvangi í 
nálægum löndum þar sem stöðugt 
framboð er á verkum sem eru 
miklu merkilegri og betri en þetta 
– líkast til vegna þess að þeir þykj-
ast ekki hafa efni á þeim, sem þeir 
hafa ef marka má umfang Legs og 
Grettis.

Gamall söngleikur endurvakinn

21 22 23 24 25 26  27

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

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

28. apríl lau. 10 sýning kl. 20
5. maí lau. 11 sýning kl. 20
12. maí lau. 12 sýning kl. 20

Síðustu sýningar!

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

    
      

                
                

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Kjóstu F !
forysta fyrir íslenska þjóð
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STOFNUN FÉLAGS KVENNA
Í FRJÁLSLYNDA FLOKKNUM
kl. 20.00 í kvöld Skeifunni 7. Allir velkomnir!

Ég er „þetta fólk“, Sabine Leskopf
verkefnisstjóri  túlka- og þýðingar-
þjónustu Alþjóðahússins segir frá 
reynslu sinni sem nýbúa hér á landi. 

Fjölmiðlar og yfirvöld á Íslandi, 
Arnþrúður Karlsdóttir, eini kven-
útvarpsstjórinn á Norðurlöndum, 
fjallar um fjölmiðla og yfirvöld.

Fundarstjóri verður 
Kolbrún Stefánsdóttir, oddviti
í Suðvesturkjördæmi ritari 
Frjálslynda flokksins.

Markmið og tilgangur félagsins er að þjappa saman konum innan 
Frjálslynda flokksins og að undirstrika sýn kvenna á hin margvís-
legu málefni sem Frjálslyndi flokkurinn lætur sig varða.

Félag kvenna innan Frjálslynda flokksins 
mun stuðla að því að vera einskonar
bakvarðasveit fyrir þingmenn og sveitar-
stjórnamenn flokksins til þess að tryggja 
að hugmyndafræði kvenna innan flokks-
ins fái að njóta sín á sem flestum sviðum 
þjóðlífsins. Boðið verður upp á tónlist 
og léttar veitingar. Allar konur fá gjafir frá 
Guinot, bláa rós og lukkumiða.



Leikarinn Eric Bana slapp ómeidd-
ur þegar hann ók rallíbíl sínum 
á tré ásamt aðstoðarökumanni 
sínum í Ástralíu um síðustu helgi. 
Óku þeir Ford-bíl frá árinu 1974 í 
kappakstri sem nefnist Targa Tas-
mania.

Hinn 38 ára Bana og félagi hans 
voru í 53. sæti af 115 bílum þegar 
áreksturinn varð. „Okkur hafði 
gengið mjög vel fram að þessu. Ég 
misreiknaði vinstri beygju og fór 
of hratt í hana,“ sagði Bana. Hann 
hefur leikið í myndum á borð við 
Hulk, Munich og nú síðast Lucky 
You á móti Drew Barrymore.

Bana slapp 
ómeiddur

Stefán Karl Stefánsson var 
á dögunum orðaður við 
hlutverk í ljósblárri fullorð-
inskvikmynd. Hann kannast 
ekkert við myndina.

Stefán Karl Stefánsson er sem 
kunnugt er búsettur í Los Angel-
es og er einn fjölmargra íslenskra 
leikara sem hefur ferilsskrá á 
vefsíðunni imdb.com. Þar er hins 
vegar margt skrifað og sagt sem 
á sér litla stoð í raunveruleikan-
um og fyrir skömmu var hann 
sagður hafa leikið í kvikmynd sem 
bar þann virðulega titil Berlín. 
„Ég kannaðist ekkert við þetta 
og ákvað að kíkja aðeins betur á 
málið. Þá kom í ljós að þetta var 
ljósblá fullorðinskvikmynd og ég 
þurfti að setja lögfræðiteymi í 
gang til að leiðrétta þetta í snatri,“ 
sagði Stefán sem varð þó ekki 
meint af rangfærslunni þótt ef-
laust hefði orðið uppi fótur og fit 
í hinni siðvöndu Ameríku ef frétt-
ist að aðalstjarnan í Latabæ hefði 
verið orðuð við klám.

Og það er fleira sem vekur undr-
an og forvitni því í sérstöku ævi-
ágripi leikarans er hann sagður 

vera með einleik 
í smíðum sem 
á að frumsýna 
í Los Angeles 
á þessu ári auk 
sjónvarpsþáttar. 
„Ég kannast bara 
ekkert við þetta 
enda er lítið fylgst 
með því sem er sett 
þarna inn,“ útskýrir 
Stefán.

Þótt sjónvarps-
þáttur og gaman-
leikur séu fjarri 
raunveruleikan-
um situr Stef-
án ekki auðum 

höndum heldur eru forvarnar-
samtökin Regnbogabörn að 
færa út kvíarnar og senn kemur 
að því að útibú verður opnað í 
Kanada. „Við erum að ráða 
aukamannskap á Íslandi enda 
er mikil eftirspurn eftir aðstoð 

og hjálp frá krökkum sem vita 
ekkert hvernig þau eiga að tak-

ast á við sinn vanda,“ útskýrir 
Stefán Karl.

Orðaður við ljósbláa mynd

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Franska ofurhljómsveitin 
Nouvelle Vague heldur tón-
leika hér á landi næstkom-
andi föstudagskvöld. Hljóm-
sveitin hefur vakið athygli 
fyrir frumlegar ábreiður 
sínar en Steinþór Helgi Arn-
steinsson ræddi á dögunum 
við Marc Collin, aðalhug-
myndasmið sveitarinnar.

Að sjálfsögðu hófst viðtalið á því 
að Marc svaraði því hvernig æv-
intýrið hófst allt saman. „Þegar 
ég byrjaði að hlusta aftur á gömlu 
lögin [post-pönk lögin sem hljóm-
sveitin nær að endurlífga svo 
snyrtilega] sem ég hlustaði svo 
mikið á þegar ég var táningur, átt-
aði ég mig á því að lögin eru svo 
falleg og afar klassísk. Ég vildi því 
sýna fólki að þrátt fyrir að þess-
ar sveitir hafi sprottið út frá pönk-
inu þá sömdu þær falleg lög og að 
hægt væri að útsetja þau á annan, 
skilvirkari hátt til þess að sýna 
það. Þetta er ekki bara tengt nost-
algíu. Eða jú, að sjálfsögðu að ein-

hverju leyti, en að öðru leyti er ég 
að búa til eitthvað sem er persónu-
legt og nýtt við lögin.“

En var þetta eingöngu gert til 
þess að sýna fram á fegurðina 
á bak við lagasmíðar post-pönk 
tímabilsins, hvað með boðskapinn 
sem vissulega skipti þessa lista-
menn svo miklu máli?

„Hvort tveggja, við náttúrlega 
breytum ekki textunum og það er 
kannski það sem gerir þetta svo 
áhugavert. Við erum þarna með lög 
eins og Love Will Tear Us Apart, 
Too Drunk to Fuck, Guns of Brixt-
on og svo framvegis en lögin eru 
svo allt öðruvísi þannig að textarn-
ir fá kannski nýja merkingu, sér-
staklega líka af því að lögin eru 
sungin af konum.“ Marc segir jafn-
framt að hann hafi fengið konur 
sem þekktu ekki einu sinni lögin 
og þess vegna voru þær algjörlega 
ferskar og örlítið naívar gagn-
vart því sem hann bað þær um að 
gera. Hann telur einnig að það hafi 
hjálpað sveitinni örlítið að koma 
frá Frakklandi, hreimurinn spilli 
ekki fyrir. „Ég hugsa samt lítið um 
þennan uppruna okkar en ég skil 
alveg að aðrir geri það. [...] Þetta 

gæti líka gengið ef við værum frá, 
til dæmis, Brasilíu.“

Samt kannski ekki ef þið væruð 
frá Íslandi?

„(Hlátur) Jú jú, af hverju ekki?“
En hversu langt er hægt að 

teygja þessa hugmynd um að setja 
post-pönk slagara í rólegri og kyn-
þokkafyllri útgáfur?

„Það er enn til efni sem ég vil 
vinna með eins og Japan, The 
Stranglers og Sex Pistols. Ég er 
rendar með nýtt verkefni í gangi 
um þessar mundir. Þar er ég að 
taka lög úr kvikmyndum frá ní-
unda áratugnum, þú veist, þessa 
risa, risa, risaslagara, til dæmis úr 
Top Gun, Flashdance og þannig.“

Marc býst við að sveitin muni 
telja átta til tíu manns þegar hún 
spilar í Listasafni Reykjavík-
ur næsta föstudagskvöld og seg-
ist svo sannarlega ætla að reyna 
að skapa eftirminnilega tónleika. 
„Tónleikarnir okkar eru þó öðru-
vísi, við erum ekki að reyna að 
endurskapa plöturnar. Þetta eru 
samt auðvitað sömu lögin og hljóð-
heimur Nouvelle Vague en það er 
mikil orka og fólki virðist líka vel 
við þetta.“

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

4,5%

* M.v. vaxtatöflu og 1 mánaða libor vexti 13.04.2007 ** Verðtryggt jafngreiðslulán
*** 50% íslenskar krónur / 50% erlent lán í CHF og JPY **** EUR, USD, GBP, CHF og JPY

SAMANBURÐUR Á LÁNUM

100% íslenskar krónur**

NÝTT HELMINGASKIPT LÁN***

Engin

Hófleg

Mikil

Lág

Lág

Há

Hæg

Í meðallagi

Hröð

4,95%

4,50%*

6,14%*100% erlend myntkarfa****

VEXTIR GREIÐSLUBYRÐIGENGISÁHÆTTA EIGNAMYNDUN

Ný helmingaskipt húsnæðislán með lægri vöxtum



Leikstjórinn frægi 
Oliver Stone ætlar 
að leikstýra aug-
lýsingu þar sem 
bandarísk stjórn-
völd eru hvött til 
þess að draga her-
lið sitt frá Írak. 
Auglýsingin er 
hluti af stórri aug-
lýsingaherferð
vegna málefnisins. 
Í henni tala banda-
rískir hermenn 
eða skyldmenni 
þeirra um áhrifamátt stríðsins.

„Bandaríkin þurfa að hlusta á 
hermennina sína,“ sagði Stone. 
„Leiðtogarnir í Washington segj-
ast styðja við bakið á hermönnun-
um en þeir sem þjást mest vegna 

stefnumála þeirra 
eru hermennirnir 
sjálfir. Ég vildi 
taka þátt í þessu 
verkefni vegna 
þess að sem fyrr-
verandi hermaður 
veit ég að Banda-
ríkjamenn þurfa að 
hlusta á hermenn 
sína.“

Stone var heiðr-
aður með Purp-
urahjartanu þegar 
hann barðist í Víet-

namstríðinu. Byggði hann mynd 
sína Platoon á þeirri reynslu. 
Hann hefur einnig leikstýrt 
myndum á borð við Born on the 
Fourth of July, JFK, Natural Born 
Killers og World Trade Center.

Auglýsing gegn 
Íraksstríðinu

Breska flugfélagið British Airways 
hefur klippt út atriði með eiganda 
samkeppnisaðilans Virgin Atlant-
ic, Sir Richard Branson, úr James 
Bond-myndinni Casino Royale. 

Í atriðinu sést Branson ganga 
í gegnum öryggishlið á flug-
velli. Fannst yfirmönnum British 
Airways ekki við hæfi að sýna 
atriðið í flugvélum sínum og 
ákváðu að klippa það út. Einn-
ig létu þeir skyggja yfir merki 
Virgin í öðru atriði þar sem
flugvél fyrirtækisins 
sést í bakgrunni.

Branson fékk felu-
hlutverkið eftir að 
hann lánaði flug-
vél sína fyrir tökur 
myndarinnar. 

„Við höfum 
fullan rétt á að 
klippa mynd-
ir og mörgum 
þeirra er breytt á 
einhvern hátt um 
borð,“ sagði tals-
maður British Air-

ways. Talsmaður Virgin var ekki á 
sama máli: „Við teljum að farþeg-
ar eigi að fá að sjá alla myndina og 
ekkert annað.“

British Airways og Virg-
in Atlantic hafa háð harða 
samkeppni síðan Virgin fór 
fyrst að fljúga yfir Atl-

antshafið árið 1984 og 
sér ekki fyrir endann á 
henni.

Branson tekinn út

Tónleikaferð Lay Low, Péturs Ben 
og Ólafar Arnalds, undir nafninu 
Rás 2 plokkar hringinn, er rúmlega 
hálfnuð og hefur hún gengið mjög 
vel. Egilsstaðir, Akureyri, Hrísey 
og Stokkseyri eru að baki og í kvöld 
liggur leiðin til Bolungarvíkur, þar 
sem Skriðurnar koma einnig fram. 

Þetta er annað árið í röð sem Rás 
2 stendur fyrir tónleikaferð um 
landið. Í fyrra var rokkað hringinn 
með Ampop, Diktu og Hermigervli. 

Helsti tilgangur ferðarinnar er að 
gefa tónlistaráhugafólki á lands-
byggðinni tækifæri til að sjá og 
heyra fremsta tónlistarfólk lands-
ins af yngri kynslóðinni í heima-
byggð.

Tónleikarnir í Bolungarvík hefj-
ast klukkan 21.00 í kvöld. Á fimmtu-
dag er ferðinni síðan heitið á Hótel 
Barbró á Akranesi og lokatónleik-
arnir verða á Nasa á föstudags-
kvöld.

Vel heppnuð hringferð

M O R G U N V E R Ð A R F U N D U R

S A M TA K A  AT V I N N U L Í F S I N S  Á  G R A N D  H Ó T E L

G Ó Ð I R
Í S L E N D I N G A R

- erlent starfsfólk á íslenskum vinnumarkaði

Miðvikudaginn 25.apríl 2007
kl. 8:00-10:00

Framsögur:

Rannveig Sigurðardóttir
forstöðumaður greiningardeildar
Seðlabanka Íslands

Ragnar Árnason
forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA

Sólveig Jónasdóttir
verkefnastjóri, Alþjóðahúsi

Umræður

Fundarstjóri: Vilhjálmur Egilsson
framkvæmdastjóri SA

Þátttökugjald kr. 1.500
með morgunverði 

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

Taka allt að 4 mm vír. Handhægar
- aðeins um 5 kg. Flott verð.

Hátíðni
rafsuðuvélar

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Á

FRAKKLAND
Á EKKI

MÖGULEIKA

EIN SVAKALEGASTA 
HROLLVEKJA TIL 

ÞESSA. ENN MEIRA 
BRÚTAL EN FYRRI 

MYNDIN.

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR MEÐ 
SÚPERSTJÖRNUNUM HALLE BERRY

OG BRUCE WILLIS

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

VINKONA HENNAR ER MYRT OG EKKI 
ER ALLT SEM SÝNIST.

 HVE LANGT MYNDIR ÞÚ GANGA?

ÞEIR ERU MÆTTIR

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

SHOOTER      kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER         kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 6
TMNT      kl. 6

HILLS HAVE EYES 2       kl. 6, 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER  kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 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

HILLS HAVE EYES 2         kl. 5.50, 8 og 10. 10 B.I. 18 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2 SÝND Í LÚXUS kl. 5.50, 8 og 10. 10 
PERFECT STRANGER           kl. 5.30, 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
MR. BEAN´S HOLIDAY         kl. 5, 7 og 9
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3.45
TMNT           kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
SCHOOL FOR SCOUNDRELS       kl. 3.40



Söngleikurinn The Producers, 
sem er byggður á samnefndri 
kvikmynd Mel Brooks, hefur lokið 
göngu sinni á Broadway eftir rúm-
lega 2.500 sýningar. „Þetta hafa 
verið sex gleðileg ár og þið áhorf-
endur hafið staðið ykkur frábær-
lega í því að aðstoða okkur við 
þessa vel heppnuðu lokasýningu,“ 
sagði Mel Brooks.

The Producers fjallar um tvo 
framleiðendur sem setja upp mis-
heppnað leikrit um Adolf Hitler. 
Nathan Lane og Matthew Broder-
ick fóru upphaflega með aðalhlut-

verkin í söngleiknum og léku einn-
ig í endurgerð myndarinnar.

Producers kveður

Rapparinn Prozack Turner úr 
hljómsveitinni Foreign Legion 
og Dj Flip, sem er fyrrverandi 
heimsmeistari ITF í skratsi, halda 
tónleika á skemmtistaðnum Domo 
í kvöld. 

Prozack Turner sendi nýlega frá 
sér sólóplötuna Bang A Thon, þar 
sem Brother Ali, Buckle Bros og 
Marc Stretch úr Foreign Legion 
eru gestarapparar. Dj Flip er eig-
andi Lucky Charm Records og er 

frá Írlandi. Hann er á leið í Evr-
ópuför með Buck 65 til að kynna 
plötuna Dirk Thornton.

Original Melody hitar upp í 
kvöld. Húsið verður opnað klukk-
an 21.00 og kostar 1.000 krónur 
inn.

Turner og Flip í stuði

Kings of Leon hafa lengi heillað 
mig með kæruleysislegu Suður-
ríkjarokki sínu; einfalt, grípandi 
og skemmtilegt. Pottþétt blanda. 
Á þriðju plötu sinni eru Followill-
bræðurnir og frændinn hins vegar 
töluvert alvarlegri. Greinilegt að 
nú ætla menn að gera „þroskaðri“ 
plötu. Týpískt viðfangsefni lista-
manna á annarri til þriðju plötu 
sinni.

En Kings of Leon tekst hins 
vegar furðu vel upp. Kæruleysið 
er ekki algjörlega á bak og burt 
og birtist okkur helst í textunum 
sem halda áfram að vera jafn fer-
lega redneck-legir (Born / In West 
Virginia oh no / Married / To the 
preacher oh no / Why she‘s always 
looking at me). Lagasmíðarnar 

eru svo sannarlega meira fullorð-
ins, ef þannig má að orði komast, 
en ég er ekki viss um að það henti 
Kings of Leon betur.

Gítarpælingar sveitarinn-
ar eru greinilega það sem sveit-
in hefur mest gælt við og oft á 
tíðum ganga þær fullkomlega 
upp og endurspeglast í algjörum 
háklassalögum á borð við Char-
mer, McFearless, True Love Way 
og On Call. Á öðrum stöðum virk-
ar sveitin hálfklisjukennd og 
ræður greinilega ekki við verk-
efnið. Seinni hluti plötunnar er 
þannig sérstaklega óeftirminni-
legur og rennur á tímum saman 
í gallsúran rúgbrauðsgraut. Tvö 
síðustu lögin, Camaro og Arizona 
(fíla líka þessi lagaheiti. Kings of 

Leon er ein af fáum hljómsveitum 
sem kemst upp með þetta án þess 
að vera hallærisleg), eru til bjarg-
ar. Spilamennskan heldur líka 
áfram að vera til fyrirmyndar og 
sem fyrr er söngurinn algjörlega 
framúrskarandi.

Platan gefur aukna vídd í hljóð-
heim Kings of Leon og sann-
ar kannski best að þessir piltar 
eru öngvir aukvisar. Eins og fyrr 
verður því gaman að fylgjast með 
næstu skrefum hljómsveitarinn-
ar. Mæli reyndar að lokum með 
tónleikum sveitarinnar sem eru 
einkar þéttir.

Fullorðnir Suðurríkjastrákar

...Á STÆRÐ 
VIÐ HNETU !

DIANE KEATON MANDY MOORE Háskólabíó

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

Saga öflugustu leyniþjónustu fyrr og síðar, CIA.

Úrvalslið leikara í magnaðri kvikmynd 
undir tryggri leikstjórn Robert DeNiro

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

MÖGNUÐ SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA TRAINING DAY

Börn sjá meira en 
fullorðnir gera sér grein fyrir!

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

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

SHOOTER kl. 8 - 10:20 B.i. 16

HOT FUZZ kl. 8 - 10:20 B.i. 16

BECAUSE I SAID SO kl. 8 - 10:20 Leyfð

MEET THE ROBINSSON kl  6 Leyfð 

MR. BEAN´S HOLIDAY kl.  6 Leyfð

THE MESSENGERS kl. 8 - 10 B.i.16

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

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

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

SHOOTER kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.16

SHOOTER VIP kl. 5:30 - 8 - 10:40 

THE GOOD SHEPERD kl. 8 - 10:40 B.i.12

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16

BREACH kl. 5:40 - 8 - 10:20 B.i.12

THE MESSENGERS kl. 6 - 8 - 10:20   B.i.16

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

MEET THE R... M/- ENSKU kl. 8:10 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16 www.SAMbio.is

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

MRS POTTER Engin sýning í dag Leyfð

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

BREACH kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 B.i.12

TÍMAMÓT kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

THE GOOD SHEPERD kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.12



Hefur áhuga á atvinnumennsku

Ferð þú á 
úrslitaleikinn í 
Meistaradeildinni?
Taktu þátt í SMS leik Vodafone og Sýn og
þú gætir verið á leiðinni til Aþenu í maí.

Hvaða lið keppa til úrslita i UEFA
Champions Legue Final?

Manchester United FC / Chelsea FC
Sendu SMS: UEFA  A  í síma 1900

Manchester United FC / Liverpool FC
Sendu SMS: UEFA  B  í síma 1900

AC Milan / Chelsea FC
Sendu SMS: UEFA  C  í síma 1900

AC Milan / Liverpool FC
Sendu SMS: UEFA  D  í síma 1900

Dregið verður úr réttum svörum  
þann 10. maí.

Tveir getspakir vinningshafar fá miða fyrir tvo
á úrslitaleikinn í Aþenu 23. maí, njóta gestrisni
Vodafone á svæðinu ásamt hótelgistingar, flugs
og ferða til og frá flugvelli.

Verð á skeyti er 99 kr.

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

 Það reynir á varnarlínu 
Manchester United á Old Trafford 
í kvöld þegar liðið tekur á móti ít-
alska liðinu AC Milan í fyrri leik 
liðanna í undanúrslitum Meistara-
deildar Evrópu. United mætir til 
leiks án fjögurra sterkra varnar-
manna því Rio Ferdinand, Gary 
Neville, Mikael Silvestre og Nem-
anja Vidic eru allir meiddir. Auk 
þeirra verða Kieran Richard-
son, Park Ji-sung og Louis Saha 
ekki með og liðið því án sjö fasta-
manna í stærsta leik tímabilsins 
til þessa.

„Við höfum áhyggjur af stöðunni 
á einum eða tveimur leikmönn-
um en ég óttast samt ekkert. Það 
verða mikilvægir leikmenn klárir 
í þennan leik og aðalvandamál-
ið er kannski þunnskipaður vara-
mannabekkur,“ sagði Alex Fergu-
son, stjóri Man. Utd. Það er ekki 
víst hvernig Sir Alex Ferguson 
leggur upp varnarleikinn. Ein leið-
in væri fyrir hann að treysta því 
að Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs 
og Wayne Rooney sjá til þess að 
Milan-menn sjá lítið af boltanum 
alveg eins og landar þeirra í Roma 
sem töpuðu 7-1 á Old Trafford í 
átta liða úrslitunum.

Carlo Ancelotti, þjálfari Milan, 
er bjartsýnn fyrir leikinn. „Svona 
leikir snúast um yfirvegun og 
hugrekki og þá kosti má finna hjá 
mínum mönnum. Í liðinu eru leik-
menn sem hafa mikla alþjóðlega 
reynslu og það er ekki slæmt að 
eiga Paolo Maldini að á stundum 
sem þessum,“ sagði Ancelotti og 
hinn 38 ára gamli Maldini var líka 
fullur sjálfstrausts. „Við erum 

ekki hræddir og vitum að einn af 
okkar mestu kostum er hversu 
liðið er sterkt andlega. Ég sjálfur 
fagna því sérstaklega að fá tæki-
færi til þess að spila svona stóran 
leik á Englandi þar sem andrúms-
loftið er engu líkt,“ sagði Maldini.

„Það er ekki hægt að líta fram-
hjá því að leikmenn AC Milan eru 
gríðarlega sterkir. Við ætlum að 
láta reyna á þá og fyrir okkur snýst 
þessi leikur um að skora mark og 
halda markinu hreinu. Þar liggur 

okkar möguleiki og okkar mark-
mið,“ sagði Sir Alex.

Manchester komst síðast í úr-
slitaleikinn 1999 og sló þá ítalska 
liðið Juventus úr úr undanúrslit-
unum eftir að hafa gert 1-1 jafn-
tefli á Old Trafford í fyrri leikn-
um. AC Milan var í úrslitaleiknum 
fyrir tveimur árum en tapaði þá 
fyrir Liverpool. Leikurinn hefst 
klukkan 18.45 og er í beinni út-
sendingu á sjónvarpsstöðinni Sýn.

Manchester United leikur fyrri undanúrslitaleik sinn við AC Milan í Meistara-
deildinni í fótbolta í kvöld án manna eins og Rio Ferdinand, Louis Saha, Park 
Ji-sung, Mikael Silvestre og Nemanja Vidic, sem eru allir meiddir. 

Bandaríski bakvörður-
inn Jeb Ivey verður að öllum lík-
indum ekki á Íslandi næsta vetur 
en þessi mesta skytta Iceland Ex-
press-deildarinnar í vetur er nú 
í reynslu hjá þýska liðinu Ulm 
og stefnir á að næla sér í samn-
ing fyrir næsta tímabil. Jeb Ivey 
var að klára sitt fjórða tímabil 
á Íslandi en hann kom fyrst til 
KFÍ 2003-2004, spilaði með Fjölni 
2004-5 og hefur síðan verið í her-
búðum Njarðvíkur undanfarin 
tvö tímabil.

Ivey ekki áfram

 Fjórðungsúrslit deild-
arbikarkeppni karla fóru fram í 
gærkvöldi. Eftir leikina er ljóst að 
Víkingur og Valur munu mætast í 
undanúrslitum sem og HK og FH. 
Undanúrslitin fara fram á föstu-
daginn kemur.

HK vann KR eftir framlengdan 
leik og æsispennandi vítaspyrnu-
keppni þar, alls þurfti að taka 22 
spyrnur. HK hafði að lokum sigur, 
9-8 samtals.

Jóhann Þórhallsson kom KR 
yfir á upphafsmínútunum er 
hann komst í gegnum vörn HK 
eftir stungusendingu Guðmund-
ar Reynis Guðmundssonar. Jón 
Þ. Stefánsson jafnaði metin undir 
lok hálfleiksins með skoti af stuttu 
færi eftir hornspyrnu.

Ekkert var skorað í síðari hálf-
leik né framlengingunni þrátt fyrir 
ágæt færi. Það besta fékk vara-
maðurinn Björgólfur Takefusa er 
hann skaut hátt yfir af afar stuttu 
færi.

KR-ingurinn Atli Jóhannsson 
fékk að líta rauða spjaldið í síðari 
hálfleik og því var KR aðeins með 
tíu leikmenn í vítaspyrnukeppn-
inni. Þegar kom að elleftu umferð-
inni þurfti Pétur Marteinsson að 

stíga aftur á vítapunktinn en hann 
hafði skorað fyrir KR í fyrstu um-
ferðinni. Gunnleifur Gunnleifsson 
varði alls þrjár spyrnur í keppn-
inni, þar af eina frá Pétri.  Ólafur 
V. Júlíusson skoraði svo úr loka-
spyrnunni og tryggði HK sigur. 

Breiðablik, sem vann alla sína 
leiki í riðlakeppninni, tapaði í 
gær fyrir Víkingi, 2-1. Valur vann 
Keflavík, 3-1 og FH vann Fram, 
einnig 3-1.

HK vann KR í vító



BYR - sparisjóður | Sími 575 4000 |  www.byr.is

MY PHOTOS
Home The Tour Sign Up Explore Search

View as slideshow
( New window      )

Sign InYou aren’t signed in

Search Siggi’s photos

Siggi’s photos

Help

Collections        Sets        Tags       Map        Archives        Favorites        Profile  

Þangað fer ruslið MITT!

ÉG á hana!

Útsýnið maður!

Uploaded on Apr 15, 2007
1 comments

All rights reserved.c

Uploaded on Apr 15, 2007
6 comments

All rights reserved.c

Uploaded on Apr 15, 2007
15 comments

All rights reserved.c

Mín íbúð...mín...mín...! 

Hér fer sófinn, tv og PS3!

Hér grillum við strákar!

Fínt og það virkar!

Ok...vantar smá hjálp:-0

Stutt í bæinn!!!

Íbúðalán fyrir þig!

Uploaded on Apr 15, 2007
7 comments

All rights reserved.c

Uploaded on Apr 15, 2007
11 comments

All rights reserved.c

Uploaded on Apr 15, 2007
2 comments

All rights reserved.c

Uploaded on Apr 15, 2007
0 comments

All rights reserved.c

Uploaded on Apr 15, 2007
3 comments

All rights reserved.c

Uploaded on Apr 15, 2007
12 comments

All rights reserved.c

Hafðu samband í síma 575 4000 eða á byr.is og við hjálpum þér að eignast þína eigin íbúð*.
Og það verður nýja íbúðin þín, bara þín!

http://www.myphotos.com/siggi



Friends fyrir fullorðna





„Ég er rosahrifinn af Eld-
smiðjupitsum. Eldbakaðar pits-
ur með rjómaosti og pepperoni, 
og ískalt kók með, finnst mér 
mjög gott.“

Jón Kristján Kristinsson er einn þriggja sig-
urvegara í myndasögukeppni ríkisútvarpsins 
í Danmörku, eða Danmarks Radio. „Fólk gat 
kosið uppáhaldsmyndasöguna sína á heimasíð-
unni. Þeir sem lentu í topp tíu fóru svo fyrir 
dómnefnd,“ útskýrir Jón. Blaðamanni telst til 
að tæplega fimm hundruð myndasögur hafi 
borist í keppnina. Sjálfur sendi Jón inn fjórar 
myndasögur, sem allar fjalla um ævintýri bús-
áhalda.

„Mér datt þetta í hug fyrir svona tveimur 
árum síðan – að það væri gaman að gefa þeim 
líf og sjá hvað gerðist,“ sagði Jón, sem á þeim 
tíma hefur gert um þrjátíu myndasögur með 

búsáhöld í aðalhlutverkum. Vinningssagan 
fjallar til dæmis um brauðrist sem bregður sér 
í sund, með ónotalegum afleiðingum fyrir aðra 
sundlaugargesti.

Dómnefndina skipuðu nokkrir fremstu 
myndasöguteiknarar Dana, á borð við And-
ers Morgenthaler sem teiknar myndasög-
una Wulffmorgenthaler ásamt Mikael Wulff. 
„Verðlaunin eru að maður fær fjórar mynda-
sögur birtar á dr.dk. Ég held að þær verði á for-
síðunni, en ég er ekki alveg viss ennþá. Og svo 
fær maður fimm þúsund kall, danskan,“ sagði 
Jón.

Jón, sem er á tuttugasta og öðru aldursári, 
hefur verið búsettur í Danmörku síðastlið-
ið eitt og hálft ár með danskri kærustu sinni. 
Þegar Fréttablaðið náði tali af honum í gær var 
hann við vinnu á teiknimyndastofu. „Þetta er 
verkefnavinna, og ég er svona aðstoðarmað-
ur. Ég vinn sem sagt við að gera teiknimyndir,“ 
sagði Jón. Hann segist stefna að því að hasla 
sér völl í myndasögugeiranum. „En svo er ég 
líka að spá í að fara í háskóla og læra eitthvað 
aðeins meira leiðinlegt, eitthvað sem myndi 

gagnast mér í peningamálum.“ Myndasögurn-
ar úr keppninni má skoða á heimasíðu danska 
ríkisútvarpsins, Dr.dk. Fleiri hugarfóstur Jóns 
Kristjáns má hins vegar berja augum á heima-
síðu hans, Jonkk.dk.

Vann myndasögukeppni í Danmörku

Hrafnhildur Gunnarsdóttir vinn-
ur að heimildarmynd um fegurð-
arsamkeppnina Óbeislaða fegurð, 
í samstarfi við Tinu Naccache frá 
Líbanon. Hrafnhildur og Tina hafa 
áður gert saman myndirnar Lif-
andi í limbó og Hver hengir upp 
þvottinn? auk þess sem Tina 
aðstoðaði Hrafnhildi við gerð 
myndarinnar Hrein og bein. 

„Tina kom í heimsókn til 
mín frá Líbanon. Hún fór að 
tala um einhverja fegurð-
arsamkeppni sem hún hafði 

heyrt um í útvarpinu í Beirút. Ég 
kannaði málið og þá kom í ljós 
að það var fegurðarsamkeppn-
in á Ísafirði,“ útskýrði Hrafnhild-
ur. Þær skelltu sér því vestur með 
stuttum fyrirvara, „til að fjalla um 

þennan heimsviðburð, sem 
fólk fyrir vestan gerði 

sér grein fyrir að væri 
í gangi“, sagði Hrafn-
hildur. 

Hún og Tina hyggj-
ast gera 28 mínútna 
heimildarmynd um 
keppnina og stefna á 

að klára hana sem 
fyrst. Hrafn-
hildur er ekki 
enn farin að 
gera sér hug-

myndir um sýningu eða dreifingu. 
„En af því að keppnin vakti mikla 
athygli erlendis munum við ör-
ugglega kanna áhugann úti,“ sagði 
hún.

BBC World Service fjallaði um 
keppnina í gær, en það er langt í 
frá eini miðillinn sem hefur sýnt 
henni áhuga. Matthildur Helga-
dóttir, einn skipuleggjenda keppn-
innar, hefur verið í sambandi við 
dagblað og tímarit frá Frakklandi, 
blaðamann í Bretlandi sem hyggst 
skrifa um keppnina fyrir Daily 
Mirror, svo eitthvað sé nefnt. „Það 
var greinilega töluverð umfjöllun 
um þessa keppni út um allan heim, 
sem sést ef „untamed beauty“ er 
slegið inn í leitarvélar á netinu,“ 
sagði Matthildur.

Óbeisluð fegurð á hvíta tjaldið

Leðurfrakkinn góði sem Eiríkur 
Hauksson klæddist þegar hann 
söng til sigurs í Eurovision-keppni 
Sjónvarpsins verður víðs fjarri 
í Helsinki. Þetta staðfesti Eirík-
ur þegar Fréttablaðið náði tali af 
honum á heimili hans í Noregi, ný-
lentur eftir erfiða törn um helgina 
þar sem legið var yfir þeim hlut-
um sem enn átti eftir að fastnegla 
fyrir stóru stundina. „Mér fannst 
það eiginlega of „heavy“ að vera í 
þessum frakka. Útlitið á mér, með 
þetta síða hár var alveg nógu rokk-
að,“ bætir Eiríkur við en lýsti því 
yfir að leðurbuxurnar yrðu þó á 
sínum stað. „Þetta verður ekkert 
í líkingu við Gleðibankann, þar 
sem maður var píndur í búning 
og nokkur dansspor,“ bætir Eirík-
ur við.

Eiríkur hyggst vera með gítar-
strákana góðu á sviðinu enda segir 
hann þá vera farna að fíla sig vel 
með. Þó verða engar bakraddir en 
eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst mun þetta vera í eitt örfárra 
skipta ef ekki eina skiptið þar sem 
íslenska framlagið er ekki stutt af 
bakraddasöngvurum. „Í laginu er 
ekki nema ein lína sem er rödd-
uð og þar sem enginn af strákun-
um er söngvari þá þótti okkur ekki 
ástæða til að fara þá leið,“ útskýr-
ir söngvarinn og bætti því við að 
þeir myndu jafnframt reyna að 

laga atriðið að sviðinu í Helsinki 
sem verður víst frekar lítið. „Kost-
urinn við okkar atriði, held ég, er 
að það verður ákaflega sérstakt af 
því að það er svo einfalt,“ segir Ei-
ríkur.

„Þetta er leyndarmál þar til þar 
að kemur,“ segir Grétar Baldurs-
son, hinn landskunni leðurhönn-
uður í versluninni Kos-leður á 
Laugavegi, en honum hefur verið 
fengið hið vandasama verk að sér-
velja jakka á Eirík Hauksson til 
að klæðast á sviðinu í Eurovision. 
Mikil leynd hvílir yfir öllu verk-
efninu og því ekki hægt að fá upp-
gefið hvernig jakkinn verði þótt 
augljós sé að hann verði ögn „létt-
ari“ en frakkinn góði. Verði mitt á 
milli frakka og jakka.

Grétar hefur áður hannað leður-
fatnað á lögregluna og Skítamóral 
og gerir sér fyllilega ljóst að hans 
bíður vandasamt verk sem þjóðin 

mun fylgjast grannt með. „Eiríkur 
er mesti rokkari landsins og hefur 
margoft keypt föt af mér,“ segir 
Grétar. „En fólk verður að styðja 
mig í því að halda þessu leyndu 
enda á þetta að koma á óvart,“ 
bætir Grétar við. „Þetta er líka 
áhugamál hjá mér; að gera vel 
fyrir Eirík og ég mun vinna nótt 
sem nýtan dag við að gera þetta 
sem glæsilegast úr garði,“ útskýr-
ir Garðar. „Ég get þó lofað því að 
hann verður ROSALEGUR!“

Sigurður Freyr Björnsson, hjá 
BaseCamp, vildi ekki láta mikið 
uppi um fatnað Eiríks en sagði þó 
að fókusinn yrði á leður. „Við erum 
ekki bara að skoða föt sem Eiríkur 
verður í á sviðinu heldur líka dags 
daglega enda er Eiríkur í beinni 
allan tímann þegar hann er loksins 
lentur í Helsinki og stígur út fyrir 
hótelherbergið,“ sagði Sigurður 
Freyr. 
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HEFÐBUNDNA SAFNIÐ 
20,8% ávöxtun

50%

50%

NÚ Á BETRA VERÐI 2.890.000 KR.

ÖFLUGUR
SPORTJEPPI
FYRIR SUMARIÐ

29.616 kr. á mánuði*
*M.v. 30% útborgun og 84 mánaða gengistryggt bílalán frá AVANT.
Einnig fáanlegur með 100% láni.

KIA Sportage dísil túrbó
KIA Sportage er kröftugur sportjeppi með eyðslugrannri 
og hljóðlátri 2ja lítra dísilvél sem skilar 140 hestöflum.

Nú getum við boðið nokkur eintök af þessum vinsæla 
jeppa með aflmikilli dísilvél á lækkuðu verði, 2.890.000 kr.

Heilsársdekk og dráttarbeisli fylgja með.

KIA Sportage er sigurvegari í sínum flokki, 
samkvæmt gæðakönnun hins virta alþjóðlega 
rannsóknarfyrirtækis JD Power. Könnunin náði til 
115 þúsund bíleigenda í Bandaríkjunum.

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is
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FYRSTUR MEÐ
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Íslendingar hafa löngum reynt 
að komast hjá því að nefna það 

sem þeim stendur stuggur af réttu 
nafni. Góð og gömul dæmi er fjöldi 
þeirra orða í málinu yfir ref eða 
tófu. Heilladrýgra þótti að nefna 
dýrbítana sem gátu valdið búsifj-
um skolla eða lágfótu. Í dag notum 
við orðið neikvæður hagvöxtur yfir 
samdrátt sem einmitt getur valdið 
svipuðu tjóni í nútímasamfélagi og 
tófan í gamla bændasamfélaginu. 
Við skiljum ekki óttann við refinn 
og eins myndu áar okkar eiga erfitt 
með að skilja hagkerfið nútímans.

kynslóðir eiga það þó sam-
eiginlegt að vilja helst ekki nefna 
kynfæri kvenna réttu nafni. Fyrir 
nokkru var reynt að breyta þessu 
með verkinu Píkusögur. Marg-
ir þóttust ekki átta sig á tilgangi 
leikritsins, hneyksluðust og sögðu 
svona dónaskap óþarfan. Sama fólk 
rekur vart minni í verkið Typpatal 
sem sett var á svið fljótlega á eftir. 
Seinna heitið er nefnilega ekkert 
stuðandi.

reynt var að frelsa orðið 
píka. Sjálf ólst ég ekki upp við að 
það væri notað fremur en að fjall-
að væri um fullnægingu og sjálfs-
fróun kvenna í kynfræðslu. Slíkt 
var einkamál drengja. Skeið var 
orðið sem var notað yfir ónefnan-
lega hluta kvenlíkamans í kennslu-
stundunum. Það var langt liðið á 
námsefnið þegar áttaði mig á við 
hvað var átt.

hélt að þetta væri breytt. Ferð 
í barnadeild bókabúðar um helg-
ina sýndi mér að svo er ekki. Í hillu 
var nýútkomið verk sem á að út-
skýra fyrir börnum hvernig þau 
verða til. Við myndina af karlinum 
stóð: Pabbi er með typpi. Við mynd-
ina af mömmunni stóð: Mamma er 
með rifu.

vitleysa er þetta? 
Rifa er orð sem notað er yfir gat 
á fötum eða glufu til að troða ein-
hverju einhverju inn um, til dæmis 
bréfalúgu. Hvers vegna köllum við 
typpi ekki framvegis laf? Það er jú 
einnig notað í tengslum við sauma-
skap og getur þýtt skaut. Hvers 
vegna sagði þýðandinn bara ekki að 
mamman væri með gat. 

bræði fletti ég upp í samheitaorða-
bók og kannaði þá valkosti sem þýð-
andi stóð frammi fyrir. Valmögu-
leikarnir voru margir en nær allir 
niðrandi, hinir áttu fremur heima í 
læknaritum en talmáli. Ég hló samt 
illyrmislega þegar ég sá að burðar-
liður er eitt þeirra orða sem notað 
er yfir ónefnuna. 

karlmenn tala oft 
um að eitthvað sé í burðarliðnum. 
Er neikvæður hagvöxtur í burðar-
liðnum hjá hæstvirtum ráðherra?

Af skolla, hag-
vexti og rifum


