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Endurheimt stöðugleika |
Spennufall í efnahagslífinu mun 
reyna á heimili og fyrirtæki sem 
mörg hver eru viðkvæm sökum 
skulda. Þetta kemur fram í um-
fjöllun Seðlabankans um fjár-
málastöðugleika.

Undir spám | Hagnaður Straums-
Burðaráss nam 69,16 milljónum 
evra á fyrsta fjórðungi ársins. 
Það jafngildir um sex milljörðum 
króna og er langt undir vænting-
um greiningardeilda bankanna.

Sló Íslandsmet | Exista sló Ís-
landsmet í ársfjórðungsgróða 
þegar félagið hagnaðist um 57,2 
milljarða króna á fyrsta fjórðungi 
ársins 2007. Afkoman var umfram 
spár greiningardeilda. 

Yfir væntingum | FL Group skil-
aði 15,1 milljarðs króna hagnaði á 
fyrsta ársfjórðungi. Greiningar-
deildir höfðu reiknað með að af-
koma félagsins yrði í kringum tólf 
milljarða króna.

Til Þýskalands | FL Group hefur 
eignast þriggja prósenta hlut í 
öðrum stærsta banka Þýskalands, 
Commerzbank. Hluturinn er met-
inn á rúma 63 milljarða króna. 

Selja IGI | Exista hefur selt hlut 
sinn í breska tryggingafélag-
inu IGI Group Ltd, 54,4 prósent 
hlutafjár, til alþjóðlega trygginga-
félagsins AmTrust Insurance. 

Útrás Landsbankans

Ætlar sér góða 
hluti í Winnipeg
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Greinar í viðskiptablöðum og efni greiningardeilda 
bankanna njóta mests trausts og trúverðugleika. 
Traust á aðra fjölmiðla minnkar nokkuð á milli 
ára. Þetta kemur fram í alþjóðlegri könnun al-
mannatengslafyrirtækisins Edelman á trausti og 
trúverðugleika sem gerð var í 18 löndum. 

Ísland er undanskilið könnun Edelmans en 
Capacent hefur nú í fyrsta sinn gert sambærilega 
könnun hér á landi og eru niðurstöðurnar samhljóða 
könnun Edelmans að því leyti að viðskiptablöð og 
efni greiningardeilda nýtur mesta traustsins. Meira 
traust er borið til útvarpsfrétta hér en í öðrum lönd-
um en að meðaltali hefur traust til útvarpsfrétta 
minnkað í öðrum löndum. Svipaða sögu er að segja 
af trúverðugleika sjónvarpsfrétta. 

Á meðal þess helsta sem fram kemur í skýrsl-

unni er að trúverðugleiki á fyrirtæki hefur aukist 
mikið undanfarin ár og hefur aldrei verið meira. 
Helstu ástæðurnar fyrir því er aukið aðhald með 
rekstri fyrirtækja í kjölfar hneykslismála í upphafi 
aldarinnar, meðal annars gjaldþrots bandaríska 
orkurisans Enrons og WorldCom. 

Edelman hefur gert kannanir á trausti og trú
verðugleika síðastliðin átta ár. Í könnuninni er 
viðhorf skilgreinds hóps, svokallaðra áhrifavald, 
mælt. Áhrifavaldarnir eru háskólamenntað fólk á 
aldrinum 35 til 64 ára sem fylgist með fjölmiðlum 
og hefur heildartekjur yfir 400.000 krónum á mán
uði. Í úrtaki Edelmans í ár voru 3.100 manns sem 
teljast til áhrifavalda í átján löndum. Úrtakið í 
könnun Capacent hér var sambærilegt. 

Traustið mest á viðskiptalífið
Greiningardeildir og viðskiptablöð skora hátt í nýrri könnun á trausti.

Fjármálaþjónustan

Drífur efnahagslífið

Forsvarsmenn FL Group tóku 
samkvæmt heimildum Markað-
arins heldur fálega í þá niður-
stöðu Fjármálaeftirlitsins að tak-
marka atkvæðisrétt stærstu eig-
enda í Glitni. 

Fyrir hluthafafundi í Glitni á 
mánudag tilkynnti FME um að 
sameiginlegur atkvæðisréttur FL 
Group, sem ræður um 32 pró-
senta hlut í Glitni, og Elliðaham-

Takmörkunum 
fálega tekið

Eggert Þór Aðalsteinsson 
skrifar

Eigendur tískuverslanakeðjunnar Jane Norman 
munu fá um níu milljarða króna í arð eftir að félag-
ið hefur verið endurfjármagnað fyrir um sautján 
milljarða króna (132 milljónir punda). Kaupþing 
sölutryggir fjármögnunina en bankinn er annar 
stærsti hluthafinn á eftir Baugi Group. Í fyrra var 
Jane Norman endurfjármagnað í fyrra skipti þegar 
yfirtökuskuldum var skipt út fyrir ódýrara lánsfé.

Þetta er í annað skipti á skömmum tíma sem ís-
lenskir fjárfestar greiða sér út arð vegna endur-
fjármögnunar fyrirtækja í Bretlandi. Eigendur 
Iceland-verslanakeðjunnar, sem eru meðal ann-
ars Baugur, Fons og Milestone, fengu ríflega 38 
milljarða króna arð á dögunum, sem er hæsta arð-
greiðsla Íslandssögunnar. Baugur og meðfjárfestar 
þeirra í Iceland og Jane Norman munu því fá 47 
milljarða arðgreiðslur í vasann.

Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri fjárfest-
inga Baugs í Bretlandi, segir að gríðarlegur vöxtur 
hafi einkennt Jane Norman eftir að Baugur og 
Kaupþing keyptu áttatíu prósenta hlutafjár í fé-
laginu af Graphite Capital í júlí 2005. Stjórnend-
ur eignuðust um fimmtung en heildarkaupverð-
ið nam um 117 milljónum punda, um þrettán millj-

örðum króna, á þeim tíma. Fjöldi verslana hefur 
farið úr 90 í 150 á sama tíma og innri vöxtur hefur 
verið yfir tíu prósent á ári. Jane Norman er leið-
andi tískumerki fyrir konur á aldrinum 15-25 ára 
og hefur tekist að halda vel í viðskiptavini sína. 

Gunnar ber lof á öflugt stjórnendateymi undir 
forystu forstjórans Saj Shah. „Við höfum líka 
markað alþjóðlega stefnu. Þegar við komum að 
þessari fjárfestingu voru engin áform um að fara 
með merkið út fyrir landsteinana.“ Nú eru verslan-
ir undir merkjum Jane Norman reknar í Kringlunni 
í Reykjavík, í Stokkhólmi og í Illum í Kaupmanna-
höfn og liggja mikil tækifæri í erlendum vexti 
keðjunnar að sögn Gunnars.

Samkvæmt óendurskoðuðu uppgjöri fyrir síð-
asta rekstrarár, sem lauk í mars, var velta Jane 
Norman sautján milljarðar króna og jókst um 35,7 
prósent á milli ára. Rekstrarhagnaður fyrir af-
skriftir (EBITDA) var um 3,8 milljarðar króna og 
hefur ríflega tvöfaldast frá árinu 2005 og um 44 
prósent frá 2006.

Gunnar segir að vel hafi verið tekist til í þessum 
tveimur verkefnum og gaman að sjá afraksturinn. 
„Við höldum að bæði Iceland og Jane Norman hafi 
mikla vaxtarmöguleika og erum spenntir fyrir 
því að vinna áfram með þeim og ná enn betri ár-
angri.“ 

Eigendur Jane Norman 
fá níu milljarða í arð
Arðgreiðslur til hluthafa Jane Norman og Iceland nema 
um 47 milljörðum króna eftir endurfjármögnun félaganna. 
Rekstrarhagnaður Jane Norman tvöfaldast frá yfirtökunni.

Smáa lý

Guðrún Jóhannsdóttir matgæðingur hefur skrifað
tvær handhægar matreiðslubækur, Hollt og ódýrt og 
Hollt og fljótlegt sem Salka gefur út.„Í mínum huga er hollur matur fyrst og fremst fólginn í 

fjölbreytni,“ segir Guðrún sem er óhrædd við að prófa nýj-

ungar í matargerð og lítur á það sem ævintýri að fara í sér-

staka leiðangra að leita að kryddi.Lesendur Fréttablaðsins þekkja Guðrúnu að góðu. Hún

hefur verið með matarpistla og uppskriftir í blaðinu í rúm

þrjú ár undir yfirskriftinni Til hnífs og skeiðar. Lengi vel

miðuðust hráefniskaup við þúsundkallinn og hafa áreiðan-

lega margir blessað Guðrúnu í huganum fyrir lækkaðan

matarreikning. Nú eru þessar uppskriftir komnar út á bók

sem heitir Hollt og ódýrt.„Sumar uppskriftirnar hafði ég notað sjálf í mörg ár en

aðrar voru þróaðar næstum jafnóðum með tilraunastarf-

semi því ég hef alla tíð verið forvitin og óhrædd við að prófa

mig áfram. Mér þykir gaman að sækja í matreiðsluhefðir 

annarra landa og gera mínar útfærslur á réttunum og finnst

líka frábært hversu framboð af góðu og fjölbreyttu hráefni

hefur aukist hér á landi. Í þeim meðbyr sem ég haft í sam-

bandi við pistlana finn ég að margir eru opnir fyrir því að

prófa uppskriftir og spennandi krydd úr fjarlægum álfum.

Mér finnst hugmyndin um að ferðast með bragðlaukunum

heillandi.“
Spurð hvernig gangi að halda kostnaði niðri en vera samt 

með framandi hráefni svarar hún: „Margt af því sem til-

heyrir ítalskri og austurlenskri matargerð er frekar ódýrt

en í bókinni Hollt og fljótlegt einskorða ég mig ekki bara

við ódýru uppskriftirnar.   Guðrún tekur sjálf myndirnar í bækurnar. „Þegar ég 

byrjaði á pistlunum þá vildi ég ekki binda mig við að fá ljós-

myndara á ákveðnum tíma heldur elda réttinn þegar það

hentaði mér og innblásturinn kom. Ég hafði föndrað við

ljósmyndun og ákvað að taka myndirnar sjálf. Svo hefur

það þróast yfir í mikla ástríðu og áhuga á matarljósmynd-

un. Það má því segja að hér sé algert tilraunaeldhús.“
Guðrún gefur lesendum Fréttablaðsins uppskrift að 

ítölskum tvíbökum á bls. 6.

Endurheimt stöðugleika |
Spennufall í efnahagslífinu mun
reyna á heimili og fyrirtæki sem 
mörg hver eru viðkvæm sökum
skulda. Þetta kemur fram í um-
fjöllun Seðlabankans um fjár-
málastöðugleika.

Undir spám | Hagnaður Straums-
Burðaráss nam 69,16 milljónum
evra á fyrsta fjórðungi ársins. 
Það jafngildir um sex milljörðum
króna og er langt undir vænting-
um greiningardeilda bankanna.

Sló Íslandsmet | Exista sló Ís-
landsmet í ársfjórðungsgróða
þegar félagið hagnaðist um 57,2 
milljarða króna á fyrsta fjórðungi
ársins 2007. Afkoman var umfram
spár greiningardeilda.

Yfir væntingum | FL Group skil-
aði 15,1 milljarðs króna hagnaði á 
fyrsta ársfjórðungi. Greiningar-
deildir höfðu reiknað með að af-
koma félagsins yrði í kringum tólf
milljarða króna.

Til Þýskalands | FL Group hefur
eignast þriggja prósenta hlut í
öðrum stærsta banka Þýskalands,
Commerzbank. Hluturinn er met-
inn á rúma 63 milljarða króna. 

Selja IGI | Exista hefur selt hlut
sinn í breska tryggingafélag-
inu IGI Group Ltd, 54,4 prósent
hlutafjár, til alþjóðlega trygginga-
félagsins AmTrust Insurance
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Greinar í viðskiptablöðum og efni greiningardeilda 
bankanna njóta mests trausts og trúverðugleika. 
Traust á aðra fjölmiðla minnkar nokkuð á milli

mur fram í alþjóðlegri könnun al-
yrirtækisins Edelman á trausti og
sem gerð var í 18 löndum.
ndanskilið könnun Edelmans en 
 nú í fyrsta sinn gert sambærilega 
ndi og eru niðurstöðurnar samhljóða 
ans að því leyti að viðskiptablöð og
deilda nýtur mesta traustsins. Meira 
il útvarpsfrétta hér en í öðrum lönd-

altali hefur traust til útvarpsfrétta 
m löndum. Svipaða sögu er að segja 
ka sjónvarpsfrétta. 
s helsta sem fram kemur í skýrsl-

unni er að trúverðugleiki á fyrirtæki hefur aukist
mikið undanfarin ár og hefur aldrei verið meira. 
Helstu ástæðurnar fyrir því er aukið aðhald með
rekstri fyrirtæ
aldarinnar, m
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Traustið mest á viðskiptalífið
Greiningardeildir og viðskiptablöð skora hátt í nýrri könnun á trausti.

Forsvarsmenn FL Group tóku
samkvæmt heimildum Markað-
arins heldur fálega í þá niður-rr
stöðu Fjármálaeftirlitsins að tak-
marka atkvæðisrétt stærstu eig-
enda í Glitni. 

Fyrir hluthafafundi í Glitni á 
mánudag tilkynnti FME um að
sameiginlegur atkvæðisréttur FL
Group, sem ræður um 32 pró-
senta hlut í Glitni, og Elliðaham-

Takmörkunum 
fálega tekið

Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Eigendur tískuverslanakeðjunnar Jane Norman 
munu fá um níu milljarða króna í arð eftir að félag-
ið hefur verið endurfjármagnað fyrir um sautján
milljarða króna (132 milljónir punda). Kaupþing 
sölutryggir fjármögnunina en bankinn er annar
stærsti hluthafinn á eftir Baugi Group. Í fyrra var 
Jane Norman endurfjármagnað í fyrra skipti þegar
yfirtökuskuldum var skipt út fyrir ódýrara lánsfé.

Þetta er í annað skipti á skömmum tíma sem ís-
lenskir fjárfestar greiða sér út arð vegna endur-r
fjármögnunar fyrirtækja í Bretlandi. Eigendur 
Iceland-verslanakeðjunnar, sem eru meðal ann-
ars Baugur, Fons og Milestone, fengu ríflega 38 
milljarða króna arð á dögunum, sem er hæsta arð-
greiðsla Íslandssögunnar. Baugur og meðfjárfestar
þeirra í Iceland og Jane Norman munu því fá 47 
milljarða arðgreiðslur í vasann.

Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri fjárfest-
inga Baugs í Bretlandi, segir að gríðarlegur vöxtur 
hafi einkennt Jane Norman eftir að Baugur og 
Kaupþing keyptu áttatíu prósenta hlutafjár í fé-
laginu af Graphite Capital í júlí 2005. Stjórnend-
ur eignuðust um fimmtung en heildarkaupverð-
ið nam um 117 milljónum punda, um þrettán millj-

örðum króna, á þeim tíma. Fjöldi verslana hefur
farið úr 90 í 150 á sama tíma og innri vöxtur hefur
verið yfir tíu prósent á ári. Jane Norman er leið-
andi tískumerki fyrir konur á aldrinum 15-25 ára
og hefur tekist að halda vel í viðskiptavini sína. 

Gunnar ber lof á öflugt stjórnendateymi undir
forystu forstjórans Saj Shah. „Við höfum líka 
markað alþjóðlega stefnu. Þegar við komum að
þessari fjárfestingu voru engin áform um að fara
með merkið út fyrir landsteinana.“ Nú eru verslan-
ir undir merkjum Jane Norman reknar í Kringlunni
í Reykjavík, í Stokkhólmi og í Illum í Kaupmanna-
höfn og liggja mikil tækifæri í erlendum vexti 
keðjunnar að sögn Gunnars.

Samkvæmt óendurskoðuðu uppgjöri fyrir síð-
asta rekstrarár, sem lauk í mars, var velta Jane
Norman sautján milljarðar króna og jókst um 35,7
prósent á milli ára. Rekstrarhagnaður fyrir af-
skriftir (EBITDA) var um 3,8 milljarðar króna og 
hefur ríflega tvöfaldast frá árinu 2005 og um 44
prósent frá 2006.

Gunnar segir að vel hafi verið tekist til í þessum 
tveimur verkefnum og gaman að sjá afraksturinn. 
„Við höldum að bæði Iceland og Jane Norman hafi 
mikla vaxtarmöguleika og erum spenntir fyrir
því að vinna áfram með þeim og ná enn betri ár-
angri.“ 

Eigendur Jane Norman
fá níu milljarða í arð
Arðgreiðslur til hluthafa Jane Norman og Iceland nema
um 47 milljörðum króna eftir endurfjármögnun félaganna. 
Rekstrarhagnaður Jane Norman tvöfaldast frá yfirtökunni.
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Íslenska orkufyrirtækið Enex mun 
taka þátt í að breyta kolaknúinni hitaveitu frá 
tímum Sovétríkjanna í jarðvarmahitaveitu í  
Kosice, annarri stærstu borg Slóvakíu, ef samn-
ingar nást um kaup Enex á ráðandi hlut í hita-
veitunni.

Lárus Elíasson, framkvæmdastjóri Enex, 
segir fyrirtækið vera eitt eftir af nokkrum 
fyrirtækjum sem sóttust eftir því að kaupa ráð-
andi hlut í hitaveitunni í lokuðu útboði, en nú sé 
eftir að semja um kaupverðið. Vonir standi til 
þess að það takist með sumrinu.„Ég held að 
menn séu að verða þokkalega dús, en það er ekk-
ert í hendi fyrr en það er í hendi,“ segir Lárus.

Hitaveitan nær til 170-180 þúsund íbúa í 
borginni Kosice, sem er um 300 þúsund manna 
borg í Austur-Slóvakíu. Fyrir á Enex hluta í 
þremur þróunarverkefnum í smærri bæjum í 
Slóvakíu. Lárus segir að fyrirtækið muni líta á 
þau verkefni og nýju hitaveituna sem eina 
heild, takist samningar.

Umfang hitaveituverkefnisins í Kosice er um 
60 milljónir evra, og Lárus segir að Enex reikni 
með að kaupa fyrir 11-14 milljónir evra, 960-
1.200 milljónir króna.

Meðal eigenda Enex eru Geysir Green 
Energy, Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur 
og Jarðboranir. Lárus segir að ekki sé búið að 

fjármagna kaupin, en mikill áhugi sé á jarð-
varmaverkefnum og því engin vandamál fyrir-
sjáanleg við að fjármagna þau.

„Þetta er mjög stórt verkefni, og verður, að 
Reykjavík frátalinni, örugglega stærsta jarð-
varmahitaveita Evrópu,“ segir Lárus. Hann 
segir að aðstæður í Slóvakíu séu að mörgu leyti 
ákjósanlegar. Vatnið sé 80-150 gráðu heitt, en 
það sem muni mestu um sé það að þar hafi lengi 
verið kynt með heitu vatni þótt það hafi reynd-
ar verið hitað með kolum. Því séu innviðirnir til 
staðar til að breyta yfir í umhverfisvænni 
starfshætti.

Kaupa hitaveitu í Slóvakíu
Enex á í viðræðum um kaup á ráðandi hlut í hitaveitu frá Sovéttímanum í Slóvakíu. Önnur stærsta jarð-
varmahitaveita Evrópu ef samningar takast. Jarðvarmi tekur við af vatni hituðu með kolabrennslu.

 Uppi varð fótur 
og fit í kröfugöngu verkalýðsins í 
Reykjavík í gær þegar hópur ungs 
fólks með Tópasauglýsingar á 
mótælaspjöldum fylgdi göngunni 
og hrópaði auglýsingaslagorð.

Óánægja var meðal gesta með 
þetta uppátæki og fór svo að hópn-
um var meinaður aðgangur að Ing-
ólfstorgi þar sem göngunni lauk.

„Mér finnst það sár móðgun við 
verkafólk þegar verið er að hæð-
ast að kröfugöngunni og um leið 

gera hana að auglýsingu í þágu 
einhverrar vöru,“ segir Viðar Þor-
steinsson, sem var í göngunni.

Hann segir að ungmennin hafi 
verið beðin um að hætta, en þau 
hafi verið á öðru máli og haft uppi 
mikinn hávaða. „Þetta var á leið 
með að setja ljótan blett á göng-
una þannig að við gripum til þess 
ráðs að meina þeim aðgang að 
Ingólfstorgi.“

Gunnar Sigurgeirsson, mark-
aðsstjóri hjá Nóa-Síríus, segir 

rétt að hópurinn hafi verið á 
þeirra vegum. Gjörningurinn hafi 
verið hluti af nýrri auglýsinga-
herferð Tópas sem auglýsinga-
stofan Fíton sér um. Ætlunin hafi 
þó ekki verið að gera lítið úr 
kröfugöngunni.

„Þetta átti að vera vörukynning 
og góðlátlegt grín. Við gerðum 
okkur grein fyrir að þetta gæti 
farið fyrir brjóstið á einhverjum, 
en ég held að það hafi verið smá-
vægilegt,“ segir hann.

Auglýstu í miðri kröfugöngu

Mun fleiri unglings-
stúlkur telja að konur eigi að sjá 
um þvott nú heldur en árið 1992. 
Þetta kemur fram í nýrri 
rannsókn Andreu Hjálmsdóttur 
við Háskólann á Akureyri. Hún 
segir greinilegt bakslag hafa 
orðið í jafnréttisbaráttunni.

„Samanburðurinn á því sem 
var og því sem nú gerist er 
sjokkerandi,“ segir hún. 

Andrea segir að lengi hafi verið 
látið sem kynjabarátta sé orðin 
ónauðsynleg. Niðurstöður 
könnunarinnar bendi þó til þess 
að það sé misskilningur. Eldra 
fólk er mun jákvæðara gagnvart 
jafnrétti kynjanna en það yngra.

Konur eiga að 
þvo og þrífa 

 Norðurskautsísinn 
hefur bráðnað þrisvar sinnum 
hraðar en vísindamenn hafa 
flestir gert ráð fyrir, að því er 
vísindamenn við loftslagsrann-
sóknarmiðstöð Kaliforníuháskóla 
halda fram.

Á tímabilinu 1953 til 2006 hefur 
ísinn á Norðurskautinu minnkað 
um 7,8 prósent á hverjum áratug 
að meðaltali.

Á loftslagsráðstefnu Samein-
uðu þjóðanna, sem þessa vikuna 
vinnur að lokagerð þriðja hluta 
loftslagsskýrslu sinnar í Taílandi, 
hefur verið gengið út frá því að 
Norðurskautsísinn hafi minnkað 
um 2,5 prósent á áratug á þessu 
sama tímabili.

Bráðnar hraðar 
en flestir telja

Snorraverkefnið
breytti lífinu



Fyrsta samræmda próf ársins verður lagt 
fyrir nemendur í 10. bekk í dag. Alls geta nemendurnir 
tekið sex samræmd próf en það fyrsta sem þeir þreyta 
er í íslensku. 

Það er Námsmatsstofnun sem hefur umsjón með 
samningu, framkvæmd og úrvinnslu samræmdra 
prófa. Finnbogi Gunnarsson, sérfræðingur stofnunar-
innar, segir 4.479 nemendur skráða í 10. bekk þetta 
árið. Flestir þeirra eru skráðir í íslenskupróf, eða alls 
4.208 nemendur. Næst á eftir kemur fjöldi skráðra í 
stærðfræðiprófið en 4.110 nemendur í 10. bekk ætla 
að reyna fyrir sér í því 9. maí. 

Finnbogi bendir þó á að einhverjir krakkar kjósi að 
taka próf ári fyrr en flestir aðrir bekkjarfélagar sínir 
og því segi tölur yfir skráða nemendur í próf ekki 
alveg alla söguna. „Nemendurnir eru nokkuð færri en 
þeir voru í fyrra en mér sýnist þetta þó vera svipað 
hlutfall nemenda og var í fyrra,“ segir Finnbogi.

Samræmdu prófin hefjast
Ökumaður vörubíls 

slasaðist þegar hann valt fram af 
fjögurra til fimm metra háum 
stalli við Aðgöng 1 á virkjunar-
svæðinu við Kárahnjúka í 
fyrrinótt.

Atvikið varð um klukkan fjögur 
um nóttina og var maðurinn, sem 
er á sextugsaldri, fluttur á fjórð-
ungssjúkrahúsið í Neskaupstað, 
að sögn Óskars Bjartmarz, yfir-
lögregluþjóns.

Ökumaðurinn reyndist 
óbrotinn en með minni háttar 
skrámur og var haldið á sjúkra-
húsinu yfir nótt til eftirlits. 
Vörubíllinn er talinn gjörónýtur.

Vörubíll valt 
fram af stalli

George W. Bush 
Bandaríkjaforseti ákvað í gær að 
beita neitunar-
valdi sínu á 
lagafrumvarp
demókrata-
flokksins um 
fjármögnun
viðbótarað-
gerða hersins í 
Írak. Bush 
sagði skilyrði í 
frumvarpinu
um brotthvarf 
hersins frá Írak ekki til þess 
fallin að bæta ástandið þar.

Þingið sendi honum frumvarpið 
til undirritunar í gær, þegar liðin 
voru nákvæmlega fjögur ár frá 
því hann lýsti því hátíðlega yfir 
að hernaði í Írak væri að mestu 
lokið.

Bush hugðist rökstyðja 
ákvörðun sína seint í gærkvöldi 
þegar hann kæmi til Washington 
frá Flórída, þar sem hann átti 
fund með herforingjum.

Hafnar brott-
hvarfi hersins

 „Það verða kannski 
einhverjir fyrir andlegu sjokki 
um næstu helgi þegar hitinn 
fellur niður í tvær gráður eftir að 
hafa verið í 22 gráðum eins og 
verið hefur. Hins vegar held ég, 
sem betur fer, að gróður og 
dýralíf verði ekki fyrir sjokki við 
þetta,“ segir Sigurður Þ. Ragnars-
son veðurfræðingur um veður-
horfur í maí. Hitamet voru slegin 
í apríl en Sigurður segir að útlit 
sé fyrir að hitinn kólni en komist 
jafnframt í meira jafnnvægi á 
næstunni en verið hefur. 

„Vissulega er hitinn að lækka 
en það er ekkert sem við þurfum 
að bera kvíðboga fyrir,“ segir 
Sigurður.

Kólnandi veð-
urfar í vændum

 Íslendingar 
vilja samfélag jafnaðar og rétt-
lætis þar sem öllum eru búin góð 
kjör og lífsskilyrði. Mikilvægt er 
að útrýma fátækt, ná tökum á 
efnahagsástandinu og standa vörð 
um velferðina í samfélaginu. 

Þetta kom fram í ræðum 
Ögmundar Jónassonar, formanns 
BSRB, og Grétars Þorsteinssonar, 
forseta ASÍ, sem þeir héldu í til-
efni af baráttudegi verkalýðsins í 
gær.

Baráttufundir og kröfugöngur 
fóru fram um allt land í gær í til-
efni dagsins. Í Reykjavík var 
gengið frá Hlemmi og niður á Ing-
ólfstorg þar sem ræður og 
skemmtiatriði fóru fram. Sam-
kvæmt upplýsingum frá lögregl-
unni tóku um tvö þúsund manns 
þátt í göngunni og hefur þátttakan 
ekki verið meiri í mörg ár.

„Hlutverk samtaka launafólks 
er að tryggja jafnvægi og verjast 
ásókn gróðaaflanna, sem hugsa 
ekki lengra en fram að næsta 
tíkalli sem hægt er að næla sér í,“ 
sagði Ögmundur í ræðu sinni á 
Akureyri. „Við hugsum lengra, við 
hugsum samfélagslega.“

Hann gagnrýndi þá sem í krafti 
auðs síns hafa tekið sér völd og 
beitt í eigin þágu fyrir að slíta í 
sundur friðinn í samfélaginu. Þeir 
séu óupplýstir og haldi að frelsið 
sé aðeins fyrir hina fjáðu. Þeir 
þekki ekki frelsið.

Um verkefni verkalýðshreyf-
ingarinnar á komandi árum sagði 
Ögmundur mikilvægt að tryggja 
jöfnuð og stöðugleika og gera allt 
sem hægt er til að útrýma fátækt. 
Standa þurfi vörð um velferðar-
þjónustuna og afnema launaleynd. 

Á henni þrífist misréttið, ekki síst 
kynbundið launamisrétti.

Ögmundur gerði einnig málefni 
erlends aðkomufólks að umræðu-
efni, og sagði nauðsynlegt að sýna 
því umburðarlyndi. Aðgát skuli 
höfð í nærveru sálar og forðast 
eigi allt sem klýfur samfélagið.

Á Ingólfstorgi tók Grétar til 

máls og sagði mikilvægt að 
standa vörð um velferðina. Sam-
félög sem hafa velferðarhugsjón 
verkalýðshreyfingarinnar að 
leiðarljósi séu þau samfélög sem 
farnast best, þau hafi skapað 
íbúum sínum mesta almenna vel-
ferð og lífsgæði.

„Norrænu velferðarsamfélögin 
einkennast af góðri menntun fyrir 
alla. Þau einkennast af jöfnuði og 
jafnrétti og þau einkennast af 
traustum réttindum launafólks,“ 
sagði hann. 

„Þetta er sá grunnur sem þjóð-
félag þarf að byggja á til að tak-
ast á við þau úrlausnarefni sem 
nútímasamfélög standa frammi 
fyrir.“ 

Samfélag samstöðu, 
jafnaðar og réttlætis
Kröfugöngur og fundir fóru fram á baráttudegi verkalýðsins um allt land í gær. 
Mikilvægt að tryggja jöfnuð og stöðugleika, sagði formaður BSRB í ræðu sinni. 
„Við þurfum að byggja á grunni norrænna velferðarsamfélaga,“ sagði forseti ASÍ.

 Verjendur bandarísks 
hermanns, sem sakaður er um að 
hafa myrt annan hermann á varn-
arliðssvæðinu á Keflavíkurflug-
velli 14. ágúst 2005, saka rannsak-
endur um að hafa einblínt um of á 
ákærða við rannsóknina. Þeir hafi 
leitt hjá sér vísbendingar um að 
einhver annar hafi getað framið 
morðið.

Herréttarhöld í máli mannsins 
hafa farið fram í Washington und-
anfarna daga og sagði sækjandinn 
við upphaf þeirra að fullsannað 
væri að Calvin Eugene Hill hefði 
myrt Ashley Turner til að koma í 
veg fyrir að hún bæri vitni gegn 
honum fyrir að hafa stolið and-
virði um 180 þúsund króna af 
reikningi Turner.

Ef sekt Hills þykir fullsönnuð er 
mögulegt að dauðarefsingar verði 
krafist yfir honum. Samkvæmt 
frétt á vef bandaríska flughersins 
var hermaður síðast tekinn af lífi 
árið 1961, fyrir nauðgun og morð-
tilraun á 11 ára stúlku árið 1955. 
Síðan þá hafa níu hermenn verið 
dæmdir til dauða en ekki verið 
teknir af lífi.

Hill, sem var þyrluflugliði hjá 
varnarliðinu, er sakaður um að 
hafa barið Turner í höfuðið með 
handlóðum, stungið hana með 
hnífi og falið lík hennar í kompu 
nálægt líkamsræktaraðstöðu 
hermanna. Hann neitar sakar-
giftunum, en hefur viðurkennt 
að hafa stolið fé af reikningi 
hennar.

 Fullyrt var í fréttum 
Sjónvarpsins í 
gærkvöldi að 
Bjarni
Ármannsson,
sem lét af 
störfum sem 
forstjóri Glitnis 
á mánudag, 
hefði fengið 
starfslokasamn-
ing að andvirði 
rúmlega 800 
milljóna króna.

Fram kom að Bjarni hefur eins 
árs uppsagnarfrest og fær greidd 
laun þann tíma. Hann heldur 
hlunnindum og árangurstengdum 
greiðslum á þeim tíma. Samtals 
er þessi hluti um 500 milljóna 
króna virði. Auk þess var samið 
um að bankinn keypti hlutabréf 
Bjarna í Glitni á hærra gengi en 
þau eru á í dag, og gæti hann því 
hagnast um í kringum 300 
milljónir við söluna.

Ekki náðist í Bjarna Ármanns-
son vegna málsins í gær. 

Sagður fá um 
800 milljónir

Eigendur bresku 
tískuverslanakeðjunnar Jane 
Norman munu fá um níu millj-
arða króna í arð eftir að félagið 
hefur verið endurfjármagnað. 
Baugur, Kaupþing og stjórnendur 
Jane Norman stóðu að skuldsettri 
yfirtöku á félaginu 2005. Mikill 
vöxtur hefur orðið hjá keðjunni 
eftir yfirtökuna og jókst rekstrar-
hagnaður fyrir afskriftir um 44 
prósent á síðasta rekstrarári.

Á dögunum greiddi breska lág-
vörukeðjan Iceland  út 38 
milljarða króna til hluthafa, þar á 
meðal Baugs og Fons. Fjárfestar, 
sem að megninu til eru Íslending-
ar, fá því alls 47 milljarða króna í 
arð af tveimur verkefnum í 
Bretlandi.

Fá níu milljarða 
króna í arð

Sigurður, var þetta kornið sem 
fyllti mælinn?

Hlutverk samtaka 
launafólks er að tryggja 

jafnvægi og verjast ásókn gróða-
aflanna, sem hugsa ekki lengra 
en fram að næsta tíkalli sem 
hægt er að næla sér í.

Verjendur segja galla 
vera á rannsókn
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Los Angeles er enn  
á ný í efsta sæti á lista Banda-
rísku lungnasamtakanna yfir 
bandarískar borgir með mengað 
andrúmsloft. Hvergi í Bandaríkj-
unum mældist andrúmsloft meng-
aðra á tímabilinu 2003 til 2005.

Auk þess að mæla ósonmengun 
mældu samtökin magn mengunar-
agna í andrúmsloftinu sem eru 
sögð sérstaklega hættuleg eldri 
borgurum, börnum, fólki sem 
æfir utandyra og fólki með 
öndunarfærasjúkdóma.

Næstum helmingur bandarísks 
almennings býr á svæðum þar 
sem mengun er talin yfir 
heilbrigðismörkum samkvæmt 
samtökunum.

Mest mengun í 
Los Angeles

 Mun fleiri unglings-
stúlkur telja að konur eigi að sjá 
um þvott nú heldur en var árið 
1992. Þetta kemur fram í nýrri 
rannsókn Andreu Hjálmsdóttur 
við Háskólann á Akureyri. Hún 
segir greinilegt bakslag hafa orðið 
í jafnréttisbaráttunni.

Í rannsókninni voru spurningar 
um kynin, hlutverk þeirra og stöðu 
inni á heimili og úti á vinnumark-
aði lagðar fyrir helming allra nem-
enda í 10. bekk árið 2006, og svör-
uðu alls 2.022 þeirra. Útkoman var 
svo borin saman við svör jafn-
aldra þeirra árið 1992 við sömu 
spurningum.

„Samanburðurinn á því sem var 
og því sem nú gerist er sjokker-
andi,“ segir Andrea. 

Sem dæmi um breytt viðhorf 
unglinga má nefna að í fyrri könn-
uninni töldu 29 prósent unglings-
stúlkna að eðlilegast væri að konur 
sæju um þvott á heimilinu ef um 
væri að ræða hjón sem bæði ynnu 
utan heimilis en 71 prósent þeirra 
fannst að hlutfallið ætti að vera 
jafnt. Árið 2006 töldu 45 prósent 
unglingsstúlkna hins vegar eðli-
legt að konur sæju um þvottinn en 
55 prósentum þeirra þótti rétt að 
verkið skiptist jafnt milli kynj-
anna.

„Það hefur verið lengi látið eins 
og jafnrétti sé rétt handan við 
hornið. Að það þyrfti ekki lengur 
að berjast því þetta væri allt rétt 
að bresta á. Svo virðist ekki vera,“ 
segir hún en bendir á að unglingar 
séu annars vel upplýstir um launa-
mun og valdahlutverk á vinnu-
markaði.

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 
menntunarfræðingur við Háskól-

ann á Akureyri, segir að umræðan 
um að drengjum gangi verr í skól-
um hafi haft skaðleg áhrif á jafn-
réttisumræðuna. Þá sérstaklega 
þar sem látið sé eins og stúlkum 
gangi vel á kostnað drengjanna. 

Andrea kannaði einnig mismun-
andi viðhorf aldurshópa til kyn-
hlutverka. „Í rannsóknum hefur 
komið fram að almennt er yngra 
fólk neikvæðara gagnvart jafn-
rétti en eldra. Kynslóðaskiptingin 
er samt mjög áberandi,“ segir 

Andrea og bendir á að þegar spurt 
var um hæfni kynjanna til þess að 
annast barnauppeldi hafi yfir 80 
prósent kvenna á aldrinum 18 til 
70 ára talið kynin vera jafnhæf til 
þess að annast uppeldi barna sinna 
en einungis 58 prósent stúlkna í 
10. bekk. „Stjórnvöld hafa verið 
frekar andvíg jafnréttisbaráttu en 
henni þarf að koma á aftur miðað 
við þessar niðurstöður,“ segir 
Andrea.

Unglingar segja konur 
frekar eiga að þrífa
Hugmyndir unglinga nú um kynhlutverk eru mun íhaldssamari en árið 1992. 
Þetta kemur fram í nýrri rannsókn Andreu Hjálmsdóttur við Háskólann á 
Akureyri. Hún segir greinilegt bakslag hafa orðið í jafnréttisbaráttunni.

Lokað verður 
fyrir allar innlagnir á sjúkrahúsið 
á Egilsstöðum frá föstudeginum 
11. maí að því er segir á vef 
Austurgluggans. Þar kemur fram 
að framkvæmdaráð Heilbrigðis-
stofnunar Austurlands hafi 
brugðið á þetta ráð þar sem ekki 
hafi tekist að finna afleysingar-
fólk fyrir sjúkraliða og hjúkrun-
arfræðinga í sumar.

Í tilkynningu frá heilbrigðis-
stofnuninni segir að ákvörðunin 
verði endurskoðuð ef forsendur 
breytist.

Lokað á fleiri 
innlagnir vegna 
manneklu

 Óður múgur réðst á 
laugardaginn á aldraða konu í 
litlu þorpi í Gíana í Suður-
Ameríku og grýtti hana til bana. 
Þrír menn hafa verið handteknir 
og fleiri yfirheyrðir í þorpinu.

Þorpsbúar töldu konuna vera 
eins konar norn eða blóðsugu, 
svokallaða „Old Higue“ sem getur 
breytt um ham og smogið í 
gegnum skráargöt. Samkvæmt 
gamalli þjóðtrú sjúga nornir 
þessar blóð úr ungbörnum.

Konan vakti grunsemdir með 
undarlegri hegðun, en hún mun 
hafa þjáðst af geðtruflunum. 
Fólkið barði konuna með kúst 
þangað til hún lést og stráði síðan 
hrísgrjónum í kringum líkið.

Múgur myrti 
aldraða konu

 Stjórnlagadómstóll 
Tyrklands hefur úrskurðað að 
fyrsta umferð forsetakjörs á þjóð-
þingi landsins síðastliðinn föstudag 
hafi verið ógild þar sem ekki hafi 
nægilega margir þingmenn verið 
viðstaddir atkvæðagreiðsluna.

Ríkisstjórn Receps Tayyip Erdog-
an forsætisráðherra er með góðan 
meirihluta á þingi og hugðist velja 
utanríkisráðherra sinn, Abdullah 
Gul, í forsetaembættið til að styrkja 
stöðu sína. Stærsti stjórnarand-
stöðuflokkurinn tók hins vegar ekki 
þátt í atkvæðagreiðslunni. 

Hundruð þúsunda Tyrkja hafa 
mótmælt því að næsti forseti verði 
úr röðum stjórnarflokksins. Her 

landsins og fjölmargir ríkisstarfs-
menn óttast að stjórnin vilji auka 
áhrif íslam opinberlega.

Samkvæmt stjórnarskrá Tyrk-
lands er það þjóðþingið sem velur 
forseta landsins. Forseti skal kos-
inn með tveimur þriðju hlutum 
atkvæða, en í þriðju umferð nægir 
einfaldur meirihluti þannig að á 
endanum myndi stjórnin ná því 
fram að Gul verði forseti þótt hún 
ráði ekki yfir tveimur þriðju hlut-
um þingsæta. Haldi hins vegar 
stjórnarandstaðan áfram að mæta 
ekki, þá verður væntanlega ekki 
hægt að velja forseta nema nýtt 
þing verði fyrst kosið. Gerð verður 
önnur tilraun í dag. 



5. MAÍ
um allt land 

SKRÁNINGU LÝKUR FIMMTUDAGINN, 3. MAÍ
Skráning fer fram í öllum útibúum Landsbankans og á Klassi.is 
Þátttakendur þurfa að staðfesta skráningu með því að sækja 
rásnúmer sín í útibú Landsbankans, líka þeir sem skrá sig á netinu.

Í tilefni af 120 ára afmæli 
Landsbankans endurvekjum við 
Landsbankahlaupið fyrir alla hressa 
10-13 ára krakka (fædda 1994, 1995, 1996, 1997).

Allar nánari upplýsingar
um hlaupið á Klassi.is

Taktu þátt!
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Veitt verða verðlaun fyrir þrjú efstu sætin
í hverjum aldurshópi drengja og stúlkna
• Allir þátttakendur fá verðlaunapening
• Allir þátttakendur fá Klassa-vatnsbrúsa
• Allir þátttakendur fá Klassa-boli

Sameiginlegt hlaup fyrir höfuðborgarsvæðið 
er á Laugardalsvellinum í Reykjavík.

- Felix Bergsson og Þóra Margrét Jónsdóttir stjórna upphitun
- Bjarni töframaður sér um jójó og hakkísakk leiki

Hlaupið verður við 21 útibú bankans um landið, sjá nánar á klassi.is
Fjölskylduhátíð um allt land að hlaupi loknu, veitingar og skemmtun fyrir alla



Finnst þér að verslanir eigi að 
fá að hafa opið allan sólar-
hringinn í íbúðahverfum?

Fórst þú í kröfugöngu 1. maí?

Securitas hefur tekið 
við vopnaleit og öryggiseftirliti á 
Reykjavíkurflugvelli. Samningur 
þess efnis var undirritaður í gær. 
Þetta er í fyrsta skipti sem 
einkafyrirtæki hefur umsjón með 
öryggismálum á Reykjavíkur-
flugvelli.

Samkvæmt alþjóðasamningum 
þarf að leita að vopnum á öllum 
farþegum sem fljúga í farþega-
flugi frá Íslandi. Til þessa hefur 
verkefnið verið í höndum lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu.

Verkið var boðið út á vegum 
Ríkiskaupa í febrúar. Farþegar í 
millilandaflugi munu ekki verða 
varir við breytingar á vopnaleit-
inni, segir í tilkynningu.

Securitas leitar 
á flugvellinum

 Hugo Chavez, hinn 
vinstrisinnaði forseti Venesúela, 
tilkynnti á mánudaginn að 
Venesúela 
myndi segja 
formlega upp 
aðild að 
Alþjóðabank-
anum og 
Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum.

„Við þurfum 
ekki lengur að 
leita til 
Washington, 
hvorki til 
Alþjóðabankans né Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins,“ sagði Chavez, 
sem ætlar að biðja þessar 
stofnanir að skila Venesúela „því 
sem þær skulda okkur“.

Venesúela greiddi allar sínar 
skuldir við Alþjóðagjaldeyris-
sjóðinn stuttu eftir að Chavez 
varð forseti árið 1999. Á síðasta 
ári lokaði sjóðurinn skrifstofum 
sínum í Venesúela.

Venesúela úr 
Alþjóðabanka

 Í næstu viku ætlar 
Tony Blair, forsætisráðherra Bret-
lands, að skýra frá því hvenær 
hann hyggst láta af embætti. Þetta 
sagði hann í sjónvarpsviðtali í gær 
en þá voru liðin tíu ár upp á dag 
frá því hann vann frækinn kosn-
ingasigur árið 1997. 

Almennt er reiknað með því að 
hann hætti, bæði sem forsætisráð-
herra og formaður Verkamanna-
flokksins, á allra næstu vikum. 
Arftaki hans er talinn verða Gor-
don Brown fjármálaráðherra og 
Blair virtist staðfesta það í gær 
þegar hann sagði að líklega yrði 
næsti forsætisráðherra Skoti. 
Brown er einmitt frá Skotlandi.

Blair sagði það hafa verið „for-
réttindi“ að fá að vera forsætis-
ráðherra, en í næstu viku muni 
hann skýra frá því hvenær hann 
hyggst hætta. Síðustu misserin 
hafa reglulega skotið upp kollin-
um vangaveltur um það hvenær 
hann ætli að hætta, en á lands-
fundi Verkamannaflokksins síð-
asta haust sagðist hann ætla að 
hætta fyrir næsta landsfund, sem 
verður haldinn í haust.

Á morgun fá kjósendur í Bret-
landi tækifæri til að sýna hug sinn 
til Blairs og stjórnar hans, því þá 
verður efnt til sveitarstjórnar-
kosninga í Bretlandi og einnig 
verður kosið til héraðsþinga í 
Skotlandi og Wales.

Blair er miklu óvinsælli nú en 
fyrir tíu árum, ekki síst fyrir þátt-
töku Breta í Íraksstríðinu og 
dyggan stuðning Blairs við George 
W. Bush Bandaríkjaforseta á 
alþjóðavettvangi. „Töluvert marg-
ir munu nota þessar kosningar til 
þess að mótmæla með atkvæði 
sínu – ekki til að greiða atkvæði 
gegn flokknum heldur gegn 

Blair,“ sagði Dave Edler, 44 ára 
leikari sem er í framboði fyrir 
Græningja.

Blair reynir þó að klóra í bakk-
ann og hvetur kjósendur í Skot-
landi til þess að greiða ekki 
aðskilnaðarsinnum atkvæði sitt, 
en í Skotlandi er flokkur aðskiln-
aðarsinna einn sterkasti keppi-
nautur Verkamannaflokksins um 

atkvæði kjósenda. Ef Verkamanna-
flokkurinn tapar miklu í þessum 
kosningum gefur það Íhaldsflokkn-
um, með David Cameron í farar-
broddi, byr undir báða vængi. 
Íhaldsmenn vonast til þess að sigra 
í næstu þingkosningum, sem lík-
lega verða þó ekki fyrr en árið 2009 
eða 2010.

Tony Blair á förum 
eftir tíu ára stjórn
Blair ætlar í næstu viku að tilkynna um brotthvarf sitt. Á morgun fá kjósendur 
síðasta tækifærið til að segja hug sinn til Blairs áður en hann hættir.

 „Tækifærið verður 
notað við uppbyggingu Helgar-
fellshverfisins til þess að loka 
Helgafellsnámunni og græða hana 
upp,“ segir Haraldur Sverrisson, 
formaður skipulags- og bygging-
arnefndar Mosfellsbæjar.

Við uppbyggingu nýs hverfis 
með um eitt þúsund íbúðum í suð-
urhlíðum Helgafells falla til um 
100 þúsund rúmmetrar af jarðefn-
um sem þarf að koma fyrir annars 
staðar. Vinna við gatnagerð er 
hafin og á hverfið að verða full-
byggt árið 2012.

Haraldur segir ekki ljóst hversu 
miklu af uppgreftrinum sé hægt 
að koma fyrir í Helgafellsnám-

unni sem er neðan við Þingvalla-
afleggjarann.

„Það kemst náttúrlega aldrei 
allt þarna fyrir. En við erum með 
aðra staði til að setja uppgröft á 
efni í Mosfellsbæ. Þeir hafa reynd-
ar sótt um að setja efni í norður-
hlíðar Helgafells og þar verði 
ræktaður skógur. Það er í skoðun. 
Að svona uppbyggingarsvæði séu 
sem sjálfbærust er allra hagur,“ 
segir Haraldur sem telur mikla 
bót af því að Helgafellsnámunni 
verði lokað:

„Við erum slá tvær flugur í einu 
höggi. Það hefur bæði verið lýti að 
námunum og þaðan hefur verið 
mikið sandfok yfir bæinn. Þannig 
að við bæðum fegrum landið og 
komum í veg fyrir fokið.“ 

Loka námu með uppgreftri

Von er á frönskum 
sérfræðingi á Kárahnjúka á morg-
un, en hann mun meta hvernig best 
sé að standa að loftræstingu í 
aðrennslisgöngum Kárahnjúka-
virkjunar. Hætta þurfti vinnu í 
tveimur hlutum ganganna í fyrri-
nótt og gær þar sem mengun fór 
yfir viðmiðunarmörk. 

Ómar R. Valdimarsson, talsmað-
ur Impregilo, segir að símælingar 
sem gerðar voru þar sem unnið er í 
göngunum hafi sýnt að mengun var 
komin yfir æskileg mörk, og starfs-
mennirnir því verið færðir í önnur 
verkefni í öðrum hluta ganganna.

Fyrra atvikið varð um klukkan 1 
aðfaranótt þriðjudags og lá vinna 
niðri í þeim hluta ganganna fram 
yfir hádegi í gær. Um klukkan 17 í 
gær fór svo mengunin yfir leyfileg 
mörk í öðrum hluta ganganna og 
átti að kanna mengunina aftur í 
gærkvöldi.

Ómar segir að loftþrýstingur á 
svæðinu hafi torveldað loftræst-
ingu í göngunum. Miðað við veður-
spá eigi að fara að kólna á svæðinu 

og þá ætti loftþrýstingur að verða 
hagstæðari og þar með ætti að 
draga úr mengun í göngunum. 

 Fídel Kastró sást hvergi 
þegar haldið var upp á alþjóðadag 
verkalýðsins á Kúbu í gær. 
Kúbverjar höfðu margir vonast 
til þess að sjá hann mæta til leiks 
þegar hundruð þúsunda manna 
gengu fylktu liði yfir Byltingar-
torgið í Havana.

Á pallinum sem ætlaður var 
Kastró stóð þess í stað bróðir 
hans, Raúl, sem stjórnað hefur 
landinu frá því Fídel veiktist 
alvarlega síðasta sumar.

Kastró er orðinn áttræður og 
hefur ekki látið sig vanta á 1. maí-  
hátíðarhöldin áratugum saman. 
Margir höfðu vonast til þess að 
hann væri að ná sér af veikindum 
sínum, en þess í stað óskuðu 
menn honum góðs bata.

Kastró lét ekki 
sjá sig í gær

Hans Enoksen, 
forsætisráðherra Grænlands, 
sleit á mánudag stjórnarsam-
starfi við vinstriflokkinn Inuit 
Ataqatigiit vegna ágreinings um 
rækjuveiðar. Eftir sitja í stjórn-
inni tveir stjórnmálaflokkar, 
sósíaldemókrataflokkurinn
Siumut, sem er flokkur Enoksens, 
og hægri flokkurinn Atassut. 
Þessir flokkar hafa enn nægan 
meirihluta til að stjórna áfram, 
en þriggja flokka stjórn þeirra 
með IA tók til starfa árið 2005.

Ágreiningurinn snerist um að 
IA vildi setja strangari reglur um 
rækjuveiðar til að koma í veg 
fyrir ofveiði.

Harðar deilur 
um rækjuveiðar



Sendu

þeim stuðning

á spron.is

STYÐJUM EIRÍK
• Eiríkur flytur Eurovision-lagið Valentine Lost ásamt hljómsveit

og áritar geisladiskinn.

• Aðalheiður Ólafs og Sigurjón Brink taka lagið.

• Tilkynnt hver hefur unnið ferð fyrir tvo með Eiríki til Helsinki.

• Fleira skemmtilegt.

SPRON STYÐUR EIRÍK – HVAÐ MEÐ ÞIG?
SPRON styður Eirík og hvetur þjóðina til þess að gera það sama
með því að taka þátt í nýjum leik á spron.is fyrir 10. maí. Þú
sendir Eiríki og hinum í hópnum stuðning þinn og gætir átt von
á því að fá Eurovision-vinninga eða glæsilegt 42” LCD-sjónvarp.

Sjáumst í Smáralindinni!

Á MORGUN, FIMMTUDAG KL. 17:30, KVEÐJUM VIÐ EIRÍK ÁÐUR EN HANN
FLÝGUR Á VIT EUROVISION-ÆVINTÝRANNA Í HELSINKI.

ARGUS 07-0311

ALLA LEIÐ!

3. MAÍ
SMÁRALIND



Økoren WC-hreinsir
Seigfljótandi WC-hreinsir sem fjarlægir
fljótt og vel kalk, ry› og óhreinindi ásamt
flví a› koma í veg fyrir ólykt.

Økoren Universal
alhli›a hreinsiefni
Alhli›a basískt hreinsiefni til daglegra
nota á öllum flvottheldum flötum. Einnig
kjöri› til flrifa á sápubornum og bónu›um
gólfum.

Økoren uppflvottalögur
Økoren uppflvottalögur er hlutlaust
hreinsiefni til handuppflvotta og
hreinsunar á öllum flvottheldum flötum.

Spartan umhverfisvænn
ba›herbergishreinsir
Umhverfisvænn ba›herbergishreinsir
votta›ur af Green Seal í Bandaríkjunum.
Er me› náttúrulegum s‡rum, sítrónus‡ru (8%)
og flrífur vel sápuskánir, flurrkbletti og
ry›smit af flísum, salernisskálum og vöskum.

Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000

Mi›ási 7 • Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Brekkustíg 39 • Njar›vík
Sími: 420 0000

Grundargötu 61 • Grundarfir›i
Sími: 430 0000

- hrein fagmennska!

UMHVERFISVÆN EFNI
FYRIR SUMARBÚSTA‹I
Í bústa›num skiptir miklu máli hverskonar vörur eru
nota›ar vi› flrifin. Röng efnanotkun getur au›veldlega
heft ni›urbrot í rotflróm og valdi› stíflum. Umhverfisvæn
hreinsiefni eru flví bæ›i betri og öruggari kostur.
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Ronaldo
*fyrir okkur hin

 „Nei, það var aldrei 
einu orði á það minnst að það yrðu 
hugsanlega skemmdir,“ segir Sif 
Bjarnadóttir, íbúi í Meðalholti, um 
lagnaframkvæmdir framkvæmda-
sviðs í hverfi 105. 

Eins og fram kom í Fréttablaðinu í 
fyrradag fengu íbúar í hverfinu orð-
sendingu áður en framkvæmdir hóf-
ust. Í henni var tekið fram að ýmsar 
skemmdir, sem af framkvæmdun-
um gætu orðið, yrðu alfarið á ábyrgð 
og kostnað heimilanna.  

Sagt var að haft hefði verið sam-
ráð við íbúana um framkvæmdirn-
ar. Sif segist vissulega hafa fengið 
heimsókn frá Orkuveitunni í vetur 
og verið gefið færi á að koma fram 

með óskir um legu lagnanna innan-
húss. Aldrei hafi verið minnst á 
skemmdirnar.

Anna Saari býr einnig í Meðal-
holti. Hún bendir á að vegghleðsl-
urnar í götunni séu illbætanlegar. 
„Þú endurnýjar ekki svona vegg, 
þetta er gömul týpa og þannig húð á 
henni,“ segir hún.

Hilmar Sigurðsson, formaður 
Íbúasamtaka 3. hverfis, er ósáttur 
við orðsendinguna. „Það er í hæsta 
máta óeðlilegt að menn geti sett 
svona einhliða skilmála. “ 

Umsjónarmaður verksins hefur 
sagt við Fréttablaðið að fram-
kvæmdaaðilar fari eins vel með 
eigur íbúa og hægt sé. Áður hafi 
verið kvartað undan orðsending-
unni.Ekki náðist í sviðsstjóra fram-
kvæmdasviðs. 

Vöruðu íbúa ekki við skemmdunum

Bandaríkin og Kína 
vilja milda orðalag nýjustu 
skýrslu sérfræðinganefndar 
Sameinuðu þjóðanna um lofts-
lagsmál í heiminum. Fulltrúar 
119 landa eru staddir í Bangkok í 
Taílandi þar sem tekist er á um 
hvernig lokaútgáfa skýrslunnar 
verður.

Í niðurstöðum skýrslunnar 
segir að draga megi úr losun 
gróðurhúsalofttegunda á skjótan 
hátt ef heimurinn snúi frá notk-
un orkugjafa á borð við kol, fjár-
festi í hagkvæmum orkugjöfum 
og geri umbætur á landbúnaði.

Sagt er að kostnaður ríkja 
vegna aðgerða til að hækkun 
hitastigs verði ekki meiri en 
tvær gráður kosti innan við þrjú 
prósent af vergri landsfram-
leiðslu yfir tvo áratugi.

Bandaríkin og Kína draga 
þetta í efa og segja að skjótar 
aðgerðir til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda muni 
verða dýrari og bera minni 
árangur heldur en haldið er fram 
í skýrslunni.

Í fyrri tveimur skýrslum sér-
fræðinganefndarinnar á árinu er 
dökk mynd dregin upp af fram-
tíðinni þar sem óheft losun gróð-
urhúsalofttegunda er talin geta 
valdið því að árið 2100 hafi hita-
stig á jörðinni hækkað um allt að 
sex gráður á Celsíus.

Jafnvel þótt hækkunin verði 
aðeins tvær gráður er það talið 
geta valdið því að árið 2050 þjá-
ist allt að tveir milljarðar fólks 
af vatnsskorti og 20 til 30 pró-
sent tegunda heimsins verði í 
útrýmingarhættu. 





Nokkur von hefur vaknað 
um að efla megi minnisgetu 
Alzheimersjúklinga með lyfjum og 
aukinni virkni. Vísindamenn við 
MIT-háskólann í Bandaríkjunum 
skýra frá þessu í tímaritinu Nature.

Li-Huei Tsai og félagar hennar 
gerðu tilraunir með mýs. Músunum 
var fyrst kennt að forðast raflost 
og ferðast um völundarhús til að 
komast í mat. Að því búnu var heila-
starfsemi þeirra skert nægilega 
mikið að þær gleymdu því sem fyrst 
var lært. 

Í ljós kom að mýs sem látnar voru 
dveljast í fjölbreytilegu „leikum-
hverfi“ innan um aðrar mýs fengu 
langtímaminni sitt að nokkru aftur, 

en engar framfarir urðu hjá saman-
burðarhópi sem látinn var dúsa í 
fábreyttum búrum án félagsskapar.

Vísindamennirnirnir náðu einnig 
sambærilegum árangri með því að 
gefa músunum lyf sem ekki hefur 
áður verið notað á Alzheimer-
sjúklinga. Lyfið er svonefndur 
HDAC-hemill, sem auðveldar til-
tekna prótínframleiðslu í frumum 
líkamans.

Með þessu batnaði bæði minni og 
námsgeta músanna og vekur þetta 
vonir um að svipuð áhrif geti náðst 
fram í mönnum.

Tsai, sem er prófessor í taugavís-
indum, telur tilraunina hugsanlega 
gefa til kynna að Alzheimersjúk-
dómurinn þurrki ekki út minning-
ar, heldur geri þær með einhverjum
hætti óaðgengilegar.

Nýtt lyf bætir úr minnistapi

 Jarðboranir sömdu í gær 
um kaup á risavöxnum jarðbor og 
um kauprétt á tveimur borum til 
viðbótar, sem fyrirtækið hyggst 
fyrst um sinn nýta til jarðhitabor-
ana í Suður-Þýskalandi. Reiknað 
er með að boranir í Þýskalandi 
muni hefjast í haust.

Framleiðandi boranna, þýska 
fyrirtækið Herrenknecht Vertical 
GmbH, mun afhenda fyrsta bor-
inn í haust og munu Jarðboranir 
greiða um tvo milljarða króna 
fyrir, segir Bent S. Einarsson, for-
stjóri Jarðborana. Í samningnum 
er kveðið á um kauprétt á tveimur 
borum til viðbótar, og því heildar-
virði samningsins um sex millj-
arðar króna.

„Raforkufyrirtækin [í Þýska-
landi] eru tilbúin að kaupa alla þá 
orku sem framleidd er með vist-
vænum hætti, eins og jarðhitinn 
er,“ segir Bent. „Það hefur verið 
ákveðin vakning í gangi í Þýska-
landi varðandi umhverfismálin, 
við sjáum þarna gríðarleg tæki-
færi á næstu árum.“

Borarnir eru sérhannaðir fyrir 
jarðhitaboranir, og eru tvöfalt öfl-
ugri en Óðinn, stærsti borinn sem 
Jarðboranir eiga hér á landi. 
Nauðsynlegt er að beita svo öflug-
um borum þar sem dýpra er niður 
á heitt vatn í Þýskalandi en hér á 
landi. Nýju borarnir komast niður 
á allt að 5.000 metra dýpi, en hér 
er algengt að borað sé niður á 
2.500 metra dýpi.

Bent segir stöðu Jarðborana 
sterka í Þýskalandi þar sem 
ekkert annað fyrirtæki þar í landi 

einbeiti sér að borunum eftir jarð-
varma, enda hafi jarðvarmi ekki 
verið nýttur þar hingað til. Olíu- 
og gasfyrirtæki sem stundi jarð-
boranir þar í landi hafi ekki sömu 
sérþekkingu á þeirri tegund bor-
ana og Jarðboranir, sem séu 
stærsta borfyrirtæki á heimsvísu 
sem sérhæfi sig í jarðvarma.

Raforkuverð í Þýskalandi er 
margfalt hærra hér á landi, og 
segir Bent að orka sem aflað er 
með jarðvarma geti verið vel sam-
keppnishæf við aðra orku þar í 
landi, þótt það þurfi að bora dýpra 

eftir henni en hér á landi. Það sé 
ekki síst vegna þess að hennar 
verði aflað á umhverfisvænan 
hátt.

„Þarna erum við að nýta okkur 
þá þekkingu sem við höfum verið 
að afla hér vegna þess að hér 
hefur verið mikil orkuöflun til 
stóriðju. Það er meginforsendan 
fyrir þessari nýju markaðssókn, 
við gætum ekki verið í þessari 
stöðu nema vegna þess að við 
erum með sterkan heimamarkað 
á bak við okkur,“ segir Bent.

Bora eftir jarðhita í 
Suður-Þýskalandi
Jarðboranir sömdu í gær um kaup á þremur hátæknivæddum stórborum. 
Borarnir eru tvöfalt öflugri en stærsti bor Jarðborana í dag og komast á 5.000 
metra dýpi. Fyrstu verkefni boranna hefjast fyrir lok árs í Suður-Þýskalandi.

 „Svo til ómögulegt er að hefta frjálsa 
för á vinnumarkaði nema einfaldlega að fara í stríð 
við Evrópusambandið sem við getum ekki unnið,“ 
segir Ragnar Árnason forstöðumaður hjá Samtökum 
atvinnulífsins, SA, en sú umræða hefur verið í 
þjóðfélaginu undanfarið, fyrst og fremst runnin 
undan rifjum frambjóðenda Frjálslynda flokksins, að 
fresta beri frjálsri för erlends launafólks.

Málið var til umræðu á ráðstefnu um útlendinga og 
vinnumarkaðinn á vegum SA á Grand hóteli í liðinni 
viku. Þar sagði Ragnar að Íslendingar gætu ekki 
aftur tekið upp þær heimildir sem þeir áður höfðu. 
„Við erum búin að hoppa af þeim vagni,“ sagði hann. 
„Ef Ísland ætlar að hefta frjálsa för eða taka aftur 
upp atvinnuleyfi þá verðum við að grípa til þeirra 
gagn-vart öllum 27 ríkjum samningsins, líka Norður-
löndunum og þá getum við allt eins sagt upp EES-
samningnum.“

Rannveig Sigurðardóttir, forstöðumaður hjá 
Seðlabankanum, benti á að erlent vinnuafl hefðu 
aukið framleiðslugetu hagkerfisins verulega. Dregið 
hefði úr launa- og verðbólguþrýstingi. Fyrirtæki 
gætu brugðist við tímabundinni eftirspurnaraukn-
ingu án þess að þurfa að hækka laun og verð og 
aðlögun að nýju jafnvægi ætti að verða auðveldari. 

Rannveig fór einnig yfir það hvernig staðan væri 

ef erlent starfsfólk hefði ekki komið til Íslands. Þá 
hefði verðbólgan verið hærri, stýrivextir hærri, 
hagvöxtur allt að 2,5 prósentum minni, einkaneysla 
allt að sex prósentum minni, fjárfesting atvinnuvega 
nokkrum prósentum minni og kaupmáttur ráðstöfun-
artekna allt að 4,5 prósentum minni. „Fátt hefði verið 
betra án erlenda vinnuaflsins. Framlag þess hefur 
skipt sköpum,“ sagði hún. -
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 Valgerður Sverris-
dóttir utanríkisráðherra vill setja 
á laggirnar íslenska mannrétt-
indastofnun. Hún yrði á fjárlögum 
ríkisins, óháð stjórnvöldum og 
ætlað að vera veruleg viðbót við 
mannréttindastarfsemi í landinu. 
Þetta kom fram í ræðu Valgerðar 
við Háskólann á Akureyri á mánu-
dag.

Félagsvísinda- og lagadeild 
Háskólans á Akureyri hefur verið 
falið að kynna sér reglur um slíka 
stofnun og skila skýrslu þar um. 
„Ég tel mikilvægt að hugað verði 
að því að setja lög um slíka stofn-
un, og mun ég beita mér fyrir því 
þegar nýtt Alþingi kemur saman 

eftir kosningar,“ sagði Valgerður.
Hlutverk Íslands í mannrétt-

indaráði Sameinuðu þjóðanna, 
sem hefur aldrei átt þar sæti, bar 
einnig á góma í ræðu Valgerðar. 

„Í ljósi aukins vægis mannrétt-
indamála í alþjóðastarfi og þeirr-
ar staðreyndar að Ísland hefur 
töluvert fram að færa á þessu 
sviði er tímabært að sækjast eftir 
sæti í nýju mannréttindaráði í 
samráði og samvinnu við önnur 
Norðurlönd,“ sagði hún.

Um miðjan maí kemur í ljós 
hvort Danir nái kjöri í ráðið, og í 
framhaldi af því munu stjórnvöld 
skoða möguleika á því hvenær 
Ísland geti boðið fram. 

 Sigrún Guðmundsdóttir 
héraðsdómari féllst ekki á að víkja 
sæti í máli olíufélaganna Olís, 
Skeljungs og Kers, áður Olíufé-
lagsins, gegn samkeppniseftirlit-
inu og íslenska ríkinu. Lögmenn 
olíufélaganna hafa mánuð til þess 
að kæra úrskurðinn. „Ég reikna 
frekar með því að við kærum,“ 
sagði Kristinn Hallgrímsson, lög-
maður Kers, skömmu eftir að 
úrskurðarorð höfðu verið lesin 
upp.

Í munnlegum málflutningi 
vegna kröfunnar, sem Gísli Bald-
ur Garðarsson, lögmaður Olís, 
lagði fram og lögmenn hinna olíu-
félaganna tóku undir, kom fram að 
það væri mat lögmanna félaganna 
að Sigrún hefði með orðum sínum 
í sératkvæði í máli Sigurðar 
Hreinssonar gegn Keri útilokað 
sig frá því að geta dæmt með hlut-
lausum hætti í málinu. Var þar 
sérstaklega vitnað til þess að Sig-
rún liti svo á að samráðið væri 
óumdeilt og það hefði leitt til 
hærra verðs á olíu.

Heimir Örn Herbertsson, lög-
maður Samkeppniseftirlitsins og 
íslenska ríkisins, segir úrskurðar-

orð hafa verið eins og hann reikn-
aði með. „Þetta kemur mér ekki 
óvart og er alveg í takt við það 
sem ég reiknaði með.“

Í málflutningi vegna kröfunnar 
kom fram í máli Heimis Arnar að 
hann teldi ekki mögulegt að 
úrskurða dómara vanhæfan á 
grundvelli fyrri dóma hans. Auk 
þess vitnaði hann til dómafor-

dæmis í Hæstarétti, þegar Jón 
Gerald Sullenberger krafðist þess 
að Arngrímur Ísberg dómari 
myndi víkja sæti í Baugsmálinu, á 
grundvelli þess að hann gæti ekki 
horft á þátt Jóns Geralds með hlut-
lausum hætti. Hæstiréttur komst 
að því að Arngrímur þyrfti ekki að 
víkja sæti. Þá lauk hann máli sínu 
á því að spyrja hvers vegna þess 
var ekki krafist að Skúli Magnús-
son dómari, sem nú hefur hafið 
störf há EFTA-dómstólnum í Lúx-
emborg, myndi víkja sæti þar sem 
hann hefur einnig dæmt í skaða-
bótamálum sem fallið hafa olíufé-
lögunum í óhag. Lögmennirnir 
svöruðu því til að þeir hefðu heyrt 
af því að Skúli væri að skipta um 
starf og því hefði verið óþarft að 
gera kröfu um að hann myndi 
víkja sæti. Þá hefði einnig verið 
umtalsverður munur á afstöðu 
Sigrúnar í sératkvæði hennar í 
þeirri afstöðu sem fram kom í 
dómum sem Skúli átti aðild að.

Í málflutningi vegna kröfunnar 
sögðu lögmennirnir Kristinn og 
Gísli Baldur ósannað hvort samráð 
hefði valdið tjóni. 

Sigrún víkur ekki 
sæti í olíumálinu
Sigrún Guðmundsdóttir dómari víkur ekki  í máli olíufélaganna gegn Samkeppnis-
eftirlitinu og íslenska ríkinu. Félögin hafa mánuð til þess að kæra úrskurðinn.





Um tvö þúsund manns tóku 
þátt í kröfugöngu í tilefni 
af baráttudegi verkalýðsins 
í miðborg Reykjavíkur í 
gær. Auk þess keyrðu mörg 
hundruð meðlimir Snigl-
anna um borgina í hóp-
keyrslu og héldu forvarn-
ardag í Smáralind ásamt 
Umferðarstofu. Vilhelm 
Gunnarsson fór á stúfana 
með myndavélina sína.

Baráttudagur fólksins





Snorraverkefni Þjóð-
ræknifélags Íslands fékk 
á dögunum byr undir báða 
vængi þegar Landsbankinn 
skuldbatt sig til að leggja 
verkefninu til sex milljónir 
króna á ári, næstu fimm 
árin. Vestur-Íslendingurinn 
Helgi Gunnar Thorstein-
son segir að verkefnið hafi 
breytt lífi sínu fyrir sex 
árum.

Samningur milli Landsbankans og 
Þjóðræknifélagsins var undirrit-
aður á ársþingi þjóðræknisfélaga 
Íslendinga í Norður-Ameríku, sem 
fór fram í Winnipeg í Manitoba 
um síðustu helgi. 

Snorraverkefnið var stofnað árið 
1998 og hefur að markmiði að efla 
tengsl fólks af íslenskum uppruna í 
Vesturheimi við Ísland og hefur það 
notið mikilla vinsælda. Nú hafa 
tæplega 150 einstaklingar tekið 
þátt í Snorraverkefninu og margir 
þeirra komnir í áhrifastöður í 
kanadísku samfélagi.

Meðal þeirra sem tekið hafa 

þátt í Snorraverkefninu er Helgi 
Gunnar Thorsteinson, sem kom 
hingað til lands í fyrsta sinn árið 
2001. Hann segir að sú ferð hafi 
breytt lífi sínu. „Í tollskoðuninni á 
Keflavíkurflugvelli hitti ég í 
fyrsta skipti á ævinni nafna minn,“ 
segir hann og hlær. Helgi bjó á 
Vopnafirði í nokkrar vikur og náði 
merkilega góðu valdi á íslensku á 
ótrúlega stuttum tíma. Eftir að 
hann sneri heim gerðist hann virk-
ur þátttakandi í félagsstarfi Vest-
ur-Íslendinga og merkilegt nokk 
hefur hann haldið íslenskunni við 
eftir sex ár. „Það er dálítið erfitt, 
þar sem ég hef ekki marga til að 
tala við á íslensku, nema þá helst 
gamla fólkið,“ segir hann. Helga 
langar að koma aftur til Íslands og 
hefur sótt um styrk til þess að 
komast í nám við Háskóla Íslands. 
„Mig langar að læra íslensku og 
bókmenntafræði. Ég á  eftir að fá 
svar um hvort ég fæ styrkinn. Það 
kemur í ljós á næstunni og ég vona 
það besta.“ 

Björgólfur Guðmundsson, for-
maður bankaráðs Landsbankans, 
ber sjálfur sterkar taugar til Vest-
ur-Íslendinga en tengdafaðir hans, 
Hallgrímur Hallgrímsson, var 
fæddur og uppalinn í Kanada. 

„Þetta er svo merkileg saga á milli 
landanna,“ segir Björgólfur. „Maður 
verður eiginlega að koma hingað á 
slóðir Vestur-Íslendinga til að 
skynja þetta, tilfinningin er ótrúleg 
og maður kemst ekki hjá því að 
verða snortinn. Það skemmtilega er 

að maður hittir hér Vestur-Íslend-
inga af þriðju og fjórðu kynslóð 
sem vilja fá að taka þátt í þessu. 
Okkur þykir nauðsynlegt að styðja 
við menningartengslin milli land-
anna og það vill bankinn gera með 
ýmsum hætti.“

nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Byrjuð að skipuleggja veturinn

Að geta lifað 
af nóttina

Hafði aldrei áður hitt nafna sinn

Misskilningur? Frekar í kolanámu





Þrátt fyrir að Norðausturkjördæmi sé víð-
feðmt og byggð á milli svæða um margt ólík 
þá eru efstu menn allra flokka í kjördæm-
inu sammála um að samgöngur séu það 
framtíðarverkefni sem stjórnvöld þurfa 
að einhenda sér í. Samhengi er á milli sam-
göngubóta og atvinnumála en helsta bitbein 
flokkanna er hvernig eða hvort á að byggja 
upp stóriðju. 

Landfræðilega er kjördæmið þannig úr 
garði gert að eðlilegt hlýtur að teljast að 
samgöngur séu fólki ofarlega í huga. Jarð-
göng ekki síst. Þar eru efstu menn á listum 
allra flokka sammála um þörfina en áherslu-
mun má greina varðandi framkvæmd og 
fjármögnun.

Kosningabarátta flokkanna í kjördæm-
inu litast mjög af mikilli uppbyggingu á 
Miðausturlandi á síðustu árum. Þannig er 
talað um tvískiptingu á milli Eyjafjarðar-
svæðisins og Akureyrar annars vegar og 
Miðausturlands hins vegar. Vaðlaheiðar-
göng eru því fyrsti kostur allra flokka í 
uppbyggingu samgöngubóta í kjördæm-
inu. Þannig er mikilvægt að stytta leið-
ina milli Akureyrar og eystri hluta Norð-
urlands á sama hátt og Fáskrúðsfjarðar-
göng tengdu suðurfirði Austurlands við 
atvinnusvæðið í Fjarðabyggð og á Hér-
aði. Ný göng á milli Neskaupstaðar og 
Eskifjarðar virðast í öðru sæti en allir eru 
sammála um að nauðsynlegt sé að skoða 
frekari jarðgöng á milli Neskaupstaðar, 
Seyðisfjarðar og Héraðs.

En er hægt að ganga lengra en samgöngu-
áætlun segir til um? Valgerður Sverrisdótt-
ir, Framsóknarflokki, segir spennandi kost 
að bjóða alla þessa jarðgangakosti á Aust-
urlandi út sameiginlega. „Við framsókn-
armenn viljum sérstaka jarðgangaáætl-
un sem hefur ekki áhrif á samgönguáætl-
un sem slíka. Samkvæmt því verði unnið að 
jarðgangagerð á tveimur til þremur stöð-
um í einu þangað til þessu verkefni er lokið 
á landsvísu.“ Kristján Þór Júlíusson, Sjálf-
stæðisflokki, segir það ráðast af því hvaða 
efnahagspólitík sé rekin í landinu. „Ef við 
ætlum að stöðva frekari vöxt atvinnulífs-
ins um einhvern tíma eða hægja á eins 
og hugmyndir hafa komið fram um, þá er 
klárt mál að þjóðin gerir ekki átak í sam-
göngumálum.“ Steingrímur J. Sigfússon, 
Vinstri grænum, segir að næstu ár eigi að 
verða fjárfestingarár í innviðum samfé-
lagsins, samgöngum og ekki síður fjarskipt-
um. „Það þarf líka að gera miklu betur í al-
mennri vegagerð og gleyma ekki vegakerf-
inu í sveitunum sem hefur mætt afgangi. 
Nú þarf þetta að fá forgang og stóriðju-
framkvæmdir og slíkir þensluvaldar verða 
einfaldlega að víkja.“

Kristján Möller, Samfylkingu, vill aukið 
fjármagn til samgöngubóta strax og segir 
framkvæmdir í kjördæminu ekki þola 
frekari bið. „Ég minni á að fjármagn til 
samgöngubóta hefur verið skorið niður 
í kjördæminu á síðasta kjörtímabili. Það 

er alvarlegt mál að samgöngumál séu að-
almálið árið 2007.“ Sigurjón Þórðarson, 
Frjálslyndum, vill að hugað sé að umferð-
aröryggi og er tilbúinn að ganga langt í að 
bæta samgöngur. Hörður Ingólfsson, Ís-
landshreyfingunni, segir forgangsröðun 
í samgöngumálum úrelta og vill stórátak 
um allt land.

Þegar horft er til atvinnumála í Norðaust-
urkjördæmi er álver á Bakka við Húsavík 
stærsta einstaka framkvæmdin sem fyrir-
huguð er. Vinstri-græn og Íslandshreyfingin 
eru einu flokkarnir sem hafna þeirri fram-
kvæmd. Steingrímur J. Sigfússon segir það 
skammsýni að stóriðja leysi allan vanda og 
vill að annað hafi forgang. Hann vill beita 
sér fyrir því að atvinnulífið þróist í átt til 
aukinnar fjölbreytni og nýti umhverfis-
væna tækni. Sérstaka áherslu ber að leggja 
á stuðning við fjölbreytta nýsköpun, vöxt og 
viðgang lítilla og meðalstórra fyrirtækja. 
Valgerður Sverrisdóttir er mjög sátt við stór-
iðju á Bakka og segir afar mikilvægt að það 
komi ekki bakslag í þau áform. Kristján Þór 
Júlíusson segir sjálfsagt að náttúruauðlind-
ir kjördæmisins séu nýttar og minnir á ál-
þynnuverksmiðju á Akureyri. Hvort tveggja 
krefjist töluverðrar orku og frestunarhug-
myndir eða stöðvunarárátta þýði að fjölda-
mörg störf muni tapast ef ekki verði hægt 
að hefjast handa. Kristján Möller vill byggja 
álver á Bakka og minnir á að sú framkvæmd 
byrji ekki fyrr en eftir fjögur til fimm ár og 
það falli að stefnu flokksins. Nauðsynlegt sé 
að nýta þetta tækifæri til að hleypa af stað 
hagvexti á svæðinu.

Frjálslyndir eru fylgjandi framkvæmd-
um á Bakka en hafa sérstöðu sökum þess 
hversu flokkurinn tekur afdráttarlausa af-
stöðu í sjávarútvegsmálum. Sigurjón Þórð-
arson segir að ef ekki verði gerðar breyt-
ingar á fiskveiðistjórnun þá sé nánast 
sjálfhætt á mörgum stöðum á landsbyggð-
inni. Hann segir breytingarnar lykilinn að 
allri annarri uppbyggingu í kjördæminu. 
Þessu hafna forsvarsmenn stjórnarflokk-
anna og segja greinina verða að hafa styrk-
an rekstrargrundvöll sem sé kvótakerf-
ið. Íslandshreyfingin vill gefa undanþágur 
til þeirra sem veiða á litlum bátum en Val-
gerður Sverrisdóttir segir þetta ekki hægt 
sökum þess að slíkar undanþágur séu jafn-
an misnotaðar. Kristján Möller vill skoða 
hvernig komið sé til móts við lítil byggðar-
lög sem ekki hafa rekstrargrundvöll innan 
fiskveiðistjórnunarkerfisins. Það sé út-
færsluatriði en byggja verði á því kerfi sem 
fyrir er.

Mennta- og velferðarmál eru öllum flokk-
um hugleikin þótt samgöngu- og atvinnu-
mál séu óneitanlega í forgrunni. Heil-
brigðisstofnanir í kjördæminu má nýta 
betur með áherslu á umönnun og hjúkr-
un aldraðra. Menntamál og rannsókn-
ir eru nefndar sérstaklega. Niðurstaðan 
er þó sú að uppbygging innan kjördæm-
isins byggist á samgöngubótum í víðum 
skilningi og aðallega er deilt um nýtingu 
náttúruauðlinda. Um þetta verður kosið í 
Norðausturkjördæmi.

Samgöngumál eru forgangsmál
Frambjóðendur allra flokka í Norðausturkjördæmi sjá bættar samgöngur sem algjört forgangsmál. Hugsa ber samgöngu- og 
atvinnumál heildstætt til að leysa bráðan vanda jaðarbyggða. Uppbygging stóriðju er helsta bitbeinið. Svavar Hávarðsson innti 
efstu menn flokkanna sem bjóða fram fyrir alþingiskosningarnar eftir því hvaða verkefni séu helst aðkallandi í kjördæminu.
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Illugi Gunnarsson skrifar skrýtna grein 
hér í blaðið á sunnudag og gerir Samfylk-

ingunni upp tvíátta afstöðu til efnahags-
mála. Ástæðan er sú að Jón Sigurðsson, fyrr-
um ráðherra, bendir í nýútkominni skýrslu 
á tvo lykilþætti sem hafa þarf í huga í efna-
hagsmálum eftir efnahagsklúður Sjálfstæð-
isflokksins. Annars vegar er brýn þörf á að-
haldi í ríkisútgjöldum. Ástæða þess er sú að Sjálfstæð-
isflokkurinn er valdabandalag sérhagsmunahópa og 
ófær um að forgangsraða í ríkisrekstri á grundvelli 
almannahagsmuna. Hins vegar er brýn þörf á veru-
legu átaki í uppbyggingu velferðarþjónustu eftir víð-
tæka biðlistavæðingu og vanrækslu. 

Í þessu felst engin þversögn. Samfylkingin hefur 
sagt skýrt að hún stefni ekki að því að hækka skatta 
heldur breyta forgangsröðun og hefja fjárfestingu 
í uppbyggingu grunngerðar samfélagsins eftir því 
sem svigrúm er til innan núverandi tekjuramma. 
Ummæli Jóns og áherslur eru því í fullu innbyrð-
is samræmi. Samfylkingin horfist í augu við stað-
reyndir og er tilbúin að takast á við uppbyggingu vel-

ferðarþjónustunnar, innan þess þrönga 
ramma sem hagstjórnarklúður íhaldsins 
hefur skapað.

Illugi gleymir hins vegar að geta þess 
að Sjálfstæðisflokkurinn er eini óábyrgi 
stjórnarandstöðuflokkurinn fyrir þessar 
kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn hleypur 
frá eigin verkum og lofar nú að bæta úr 
vanrækslusyndum sem hann ber sjálfur 
ábyrgð á. Loforðaflóð íhaldsins er metið 
á allt að 400 milljarða. Í sólskinsspá fjár-
málaráðuneytisins er gert ráð fyrir halla-

rekstri á ríkissjóði næstu tvö ár. Sjálfstæðisflokkur-
inn lofar þó skattalækkunum til viðbótar við loforða-
sukkið. Ég hef spurt Illuga um það hvernig þessi 
hagstjórn eigi að ganga upp, en engin svör fengið. 
Flest bendir til að Sjálfstæðisflokkurinn ætli áfram 
að vega að grunni velferðarkerfisins með innistæðu-
lausum skattalækkunum og lengja biðlista í hinu sov-
éska velferðarskömmtunarkerfi, sem flokknum virð-
ist svo kært. Er ekki best að byrja á að taka til í eigin 
ranni áður en menn fara að segja öðrum til með hof-
móðugum hætti?

Höfundur er lögfræðingur og skipar 4. sætið á lista 
Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi.

Jæja, þá nálgast óðfluga kosn-
ingagúrkan ógurlega. Þá taka 

fullorðnir Íslendingar þátt í lýð-
ræðisspilinu. Nú hefur liðunum 
verið fjölgað svo það sé öruggt 
að bláa liðið sigri því að þannig 
viljum við hafa það.

En okkur þykir leikurinn 
spennandi þó við gerum allt til 
að hann fari alltaf eins. Annars 
yrðum við hrædd og óörugg. Það 
gæti eitthvað óvænt gerst.

Þemað í ár eru skoðanakannan-
ir og borgarafundir. Það er frábært 
konsept. Bíður uppá endalausa 
möguleika og gott sjónvarp. Mér 
fannst athyglivert þetta dramatíska 
uppbrot um daginn þegar húsin 
brunnu í Austurstræti, dýrustu göt-
unni í spilinu. Borgarstjórinn mætt-
ur í pollagalla með hjálm og talaði 
um svartan dag í sögu Reykjavíkur. 
Allt sýnt í beinni.

Samt eitthvað skrítið við þessa 
mynd. Ef borgaryfirvöldum hefði 
verið annt um þessi hús þá hefðu 
þau sennilega ekki brunnið. Þá 
hefði það ekki verið látið viðgang-
ast að Austurstræti, væri orðin að 
risastóru almenningssalerni þar 
sem menn höggva mann og annan 
í öl og amfetamínæði um helgar 
en bjórstybban og hlandfnykur-
inn blæs fólki ógleði í brjóst þessi 
á milli. Ef hægt er að tala um rautt 
hverfi í Reykjavík þá er það að 
finna í námunda við Alþingi Ís-
lendinga.

Menningarvitund okkar öll er 
þessu marki brennd. Hvernig er 
annars með náttúrugripasafnið, 
sem var hætt komið? Þjóðskjala-
safnið á vörubrettum einhvers-
staðar og liggur undir skemmd-
um. Listaháskólinn á hrakhólum.

Þjóðleikhúsið holdsveikt í sára-
umbúðum eftir áratuga van-
rækslu. Framlög til menningar 
hér eru ekki sæmandi þjóð sem 
stærir sig af ríkidæmi. Þau 
gera ráð fyrir að listamenn fari 
þetta mest á hugsjóninni og 
fórnfýsinni. Og í æ ríkara mæli, 
að Björgólfur og strákarnir komi 
og taki þennan vandræðakaleik 

frá hinu opinbera. 
Laun listamanna haldast að 

sjálfsögðu í hendur við lág fram-
lög til listgreina. Nánast allt fé til 
Þjóðleikhússins fer í laun, leigu 
og að halda húsinu heitu. Þá á 
eftir að skapa. Þjóðleikhús á ekki 
að standa og falla með miðasölu 
því listrænn hagnaður verður 
ekki bara mældur í krónum. 

Auðvitað verða stjórnendur 
húsa að vera starfi sínu vaxnir, 
en ef þeim er gert að selja sig æ 
meir á frjálsum markaði, með 
öllum ráðum, er stutt í útsölulist-
ina.  En hverjum er ekki sama. 
Ég hef allavega ekki orðið var 
við mikla menningarstefnu í 
kosningaloforðum. Hún er stein-
steypuryk í nefi of margra stjórn-
málamanna. Tónlistarhúsið þó 
komið á kortið og vonandi að

Íslandsvinurinn Ashkenazy 
reddi nógu mörgum vinum sínum 
til að koma og spila þar, svo það 
verði ekki pínlegt að þarna verði 
fyrst og fremst ráðstefnur, af-
mæli og brúðkaupsveislur elít-
unnar. Jæja, þá kemur allavega 
Elton John.

Hvað varð um eldmóðinn og 
reisnina sem var yfir sjálfstæðis-
hetjunum á síðustu öld. Þær vissu 
að sjálfstæð þjóð verður til með 
menningu. Þá risu Háskóli, Þjóð-
leikhús og Þjóðminjasafn, þá urðu 
til Sinfóníuhljómsveit og Sundhöll.  
Hvað gerðist svo? Eitthvað veðrað-
ist menningarvitund. Starfi frum-
herjanna er lítill sómi sýndur.  Var 
það heimstyrjöldin, Marshall að-
stoðin, Kalda stríðið, 68 kynslóðin, 
vinstri, hægri. Sívaxandi fjöldi at-

vinnustjórnmálamanna, sem sjá 
heiminn í gegnum flokksskírteini. 
Hæfileikar viku fyrir hagsmuna-
poti og flokkshollustu. 

Þess vegna er álið stærsta málið 
og við á tossalista hinna viljugu. 
Við leyfum vafasömum erlend-
um stríðsherrum og stórfyrir-
tækjum að misnota okkur og út-
lensku verkamennina sem vinna 
verkin. Hvernig væriannars að 
láta Íslendinga fá þessi störf?  Ég 
sé fyrir mér Frjálslyndaflokkinn, 
eins og hann leggur sig, í aðrennsl-
isgöngunum, með pípandi niður-
gang og mengun í æð.

En hvað á þetta lopapeysunöldur 
í listspírunni í 101 að þýða? Höfum 
við það ekki bara fínt? Nei, eitt-
hvað er að þegar bilið milli ríkra 
og fátækra eykst stöðugt. Aldr-
aðir og öryrkjar sjá ástæðu til 
sérframboðs og náttúran þarf á 
heilum stjórmálaflokki að halda 
þegar hlýnun jarðar er staðreynd. 
Hér er vissulega margt gott, við-
leitni til að gera betur, líka í stjórn 
menningarmála en lýsing mín 
á altént jafnmikla innistæðu og 
glansmyndin, sem stjórnvöldin 
glenna framan í okkur.

En aftur að lýðræðisspilinu. Nú 
verður aldeilis kátt í höllinni. Ég 
sé fram á spennandi lokasprett. 
Eurovision-stjórnmál.Vonandi 
verða líka fyndin skemmtiatriði. 
Fyrst og fremst er þetta þó tilefni 
til að detta í það. Fara í bæinn og 
æla, öskra, berja og brjóta þannig 
að erlendir ferðamenn haldi að um 
velheppnaða stórslysaæfingu sé 
að ræða hjá menningarþjóðinni. 
Mæta svo í vinnuna eftir helgina, 
hermenn Óðins, með óbreytta 
stjórn landsins á samviskunni. 

Fá sér bara afréttara og Proz-
ak, gefa krökkunum Rítalín til að 
forðast ábyrgðina á uppeldi

komandi kynslóða. Og halda 
svo barasta áfram af sönnum ís-
lenskum dugnaði og ást á vinn-
unni. Góða skemmtun.

Höfundur er leikstjóri. Óstytta út-
gáfu greinarinnar má lesa á Vísi.

Kosningagúrkan ógurlega

Illugi í glerhúsinu

Á
mánudaginn síðasta var greint frá því í Fréttablað-
inu að fólk af Reykjavíkursvæðinu festi sér hús-
næði í auknum mæli á Reykjanesinu. Ástæðurnar 
fyrir því eru nokkrar. Meðal annars uppbygging í 
Reykjanesbæ sem gerir svæðið að góðum valkosti 

og tvöföldun Reykjanesbrautarinnar sem auðveldar allar 
samgöngur. Líklega er það þó fyrst og fremst of hátt húsnæð-
isverð á höfuðborgarsvæðinu sem fær fólk til að leita út fyrir 
bæinn þar sem það fær meira fyrir peninginn. 

Á Reykjanesinu eru nýjar íbúðir, raðhús og hús með inn-
réttingum og heimilistækjum á mun lægra verði en í borg-
inni. Lóðaverð er þar einnig mun hagstæðara en á höfuð-
borgarsvæðinu. Með bættum samgöngum setur fólk það 
ekki fyrir sig að keyra langar vegalengdir til vinnu. Reynd-
ar tekur það svipaðan tíma að keyra til dæmis frá Keflavík til 
Hafnarfjarðar og það tekur að keyra frá Hafnarfirði í miðbæ 
Reykjavíkur. 

Fasteignasalar á Suðurnesjum segja áhuga fólks af Reykja-
víkursvæðinu hafa vaxið mjög ört aðeins á nokkrum mánuð-
um. Áður fyrr þótti það nánast út í hött að búa á Reykjanes-
inu ef menn störfuðu á höfuðborgarsvæðinu. Ef menn vildu fá 
lægra húsnæðisverð leitaði fólk oftast í úthverfin. Nú virðist 
það vera tilbúið að leita enn lengra. Fleira má lesa út úr þess-
um hraðvaxandi áhuga. Fólk er hætt að bíða þess að íbúðar-
verð lækki á höfuðborgarsvæðinu eins og margir vonuðust til. 
Útlit er fyrir að verðlagning húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu 
breytist ekki héðan af.

Svipuð þróun hefur átt sér stað í öllum helstu höfuðborgum 
heims. Íbúðarverð er langhæst í miðbænum en lækkar svo 
eftir því sem fjær dregur. Fólk hefur ekki efni á að búa í borg-
inni og sækir því í næstu bæjarfélög. Í borg eins og New York 
búa flestir á stöðum eins og New Jersey eða Long Island en 
sækja vinnu inn á Manhattan. Umferðaröngþveitið á háanna-
tíma er því mikið, rétt eins og orðið er í Reykjavík. Eitthvað 
er þó bogið við umferðaröngþveiti í borg þar sem aðeins búa 
um 100 þúsund manns. 

Munurinn á New York og Reykjavík er sá að þar er pláss-
ið af skornum skammti og íbúafjöldinn margfalt meiri. Fólks-
fjöldi og mikil ásókn hefur valdið því að fólk hefur raðað sér 
í háhýsin og allt í kringum New York. Hér er ekki það sama 
uppi á teningnum. Frekar er það aukin neysla sem hefur hrint 
af stað þessum breytingum. Allir eiga bíla og fólk vill orðið 
stærra húsnæði. Það sættir sig ekki lengur við pínulitlar 
íbúðir og fjölskyldur vilja í auknum mæli búa í einbýli.

Suðurnesin hljóta að taka því fagnandi að þangað komi 
fólk. Og á meðan þessi þróun heldur áfram er aldrei að vita 
nema villtustu draumar fólks um hraðlest milli Keflavíkur og 
Reykjavíkur verði að veruleika. Eitt er víst að landslag búsetu 
fólks á höfuðborgarsvæðinu er að breytast.

Burt úr borginni 



Á ferð um landið
Nú stendur fundaferð forystu Sjálfstæðisflokksins um landið sem hæst.
Á fundunum kynna Geir og Þorgerður stefnu flokksins í hinum ýmsu málum 
og svara fyrirspurnum fundargesta.

Komdu á fund í þínu héraði – tölum saman.

Við erum búin að heimsækja:

21. apríl Skagafjörður

22. apríl Húnavatnssýsla og nágrenni

23. apríl Borgarnes

25 apríl Vestmannaeyjar

29. apríl Höfn í Hornafirði

27 apríl Akureyri

27. apríl Dalvík

27. apríl Eyjafjarðarsveit

27. apríl Húsavík

28. apríl Egilsstaðir

1. maí Akranes

Við eigum eftir að heimsækja:

2. maí Háskólinn á Bifröst

2. maí Selfoss

3. maí Reykjanesbær

5. maí Patreksfjörður og nágrenni

6. maí Ísafjörður og nágrenni

7. maí Ólafsvík

Nýir tímar - á traustum grunni

Gro Harlem Brundtland, 
Kofi Annan og Mona 

Sahlin voru sérstakir heið-
ursgestir á landsfundi 
norskra jafnaðarmanna 
á dögunum. Gro, sem er 
sest í helgan stein en var 
hin síðari ár framkvæmda-
stjóri alþjóðaheilbrigð-
isstofnunarinnar, var greinilega 
stjarna dagsins og norskir fjöl-
miðlar gerðu ræðu hennar vel skil. 

Reyndar var fjallað á afar já-
kvæðan hátt um boðskap jafnaðar-
manna á þessum landsfundi. Þessi 
innkoma Gro á sviðið hjá jafnað-
armönnum rifjaði upp kynni mín 
af henni og þann glæsilega feril 
sem Gro Harlem á að baki í norsk-
um stjórnmálum. Hún kom óvænt 
inn í ríkisstjórn þegar Tryggvi 
Bratteli bauð þessum unga lækni 
að gerast umhverfisráðherra í rík-
issstjórn sinni. Hún varð fljótt at-
kvæðamikil í sínu ráðuneyti og 
það sópaði að henni þegar hún 

tók slaginn um vatns-
aflsvirkjun á Hardang-
ervídda sem í dag eru 
stærstu víðerni Evrópu 
eftir að við Íslending-
ar virkjuðum við Kára-
hnúka. Nýi umhverfis-
ráðherrann vann þann 
slag í flokki og ríkis-
stjórn og í dag myndi 
enginn Norðmaður láta 
sér detta í hug að virkja 
í þeim einstæða fjalla-

sal sem Hardangervídda er.
Gro Harlem Brundtland varð 

seinna formaður jafnaðarmanna 
og forsætisráðherra árið 1981. Gro 
ávann sér mikið traust á forsætis-
ráðherraferli sínum og náði góðum 
tökum á stjórn efnahagsmálanna. 

Það var stórmerkilegt að sjá hægri 
blöðin í Noregi lýsa því yfir að at-
vinnulífið vildi engan annan sjá 
sem forsætisráðherra. Þetta kemur 
líka vel fram í ævisögu hennar.

Glæsilegur ferill Gro Harlem 
Brundtland var þó enginn dans á 
rósum. Fyrir utan alvarlegt per-
sónulegt áfall í fjölskyldunni sem 
eflaust flýtti lokakaflanum í pólit-
ísku lífi hennar fékk hún sannar-
lega að finna fyrir neikvæðu um-
ræðunni sem konur fá á sig þegar 
þær komast til áhrifa. Hvernig 
geturðu þetta Gro spurði móðir 
hennar í upphafi 9. áratugarins 
þegar henni fannst spjótin sem að 
dóttur hennar beindust óvægin 

og óréttlát en móðir Gro starfaði 
alla tíð í norska stjórnarráðinu. Á 
þessum tíma voru stöðugar fyrir-
sagnir í blöðum sem gefa áttu til 
kynna klofning og átök í flokkn-
um ásamt hefðbundnum athuga-
semdum um að kona réði ekki 
við valdastólinn: „Gro óvinsæl í 
flokknum“, „Gro er ekki í takti 
við flokkinn sinn“, „Verkamanna-
flokkurinn inn í ný persónuátök“ 
eru dæmi sem Gro tekur í ævi-
sögunni um uppslátt um meint-
an vanda hennar í flokknum. Og 
seinna þegar staða hennar var 
orðin óumdeild hjá þjóðinni: „Gro 
drottning“, „hún upphefur sig 
til drottningar í hinum konung-
lega norska verkamannaflokki“, 
og „hún grobbar í flokknum af 

árangrinum“. Minnir þetta ein-
hvern á athugasemdirnar sem 
aðrar konur í forystu hafa fengið 
um sig? Hin franska Royal, Hill-
ary Clinton og hér heima Mar-
grét Frímannsdóttir, Valgerður 
Sverrisdóttir og Ingibjörg Sól-
rún. Jafnvel Vigdís Finnbogadótt-
ir, okkar glæsilegi fyrrverandi 
forseti. Það er öllum hollt að lesa 
ævisögu Gro Harlem Brundtland. 
Líka körlum. Og það stendur upp 
úr að þar fór brautryðjandi, til-
komumikill stjórnmálamaður og 
gífurlega sterk fyrirmynd fyrir 
konur í öllum stjórnmálaflokkum 
á Norðurlöndum.

Höfundur er þingmaður 
Samfylkingarinnar.

Áhrifamikill forsætisráðherra 
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„Er Hjörtur Magni marktæk-
ur?“ var yfirskrift greinar hér í 
Fréttablaðinu þann 20. apríl sl. 
sem hafði þann eina sýnilega til-
gang að ráðast heiftarlega á per-
sónu mína, heilindi og trúverðug-
leika.

Sbr. eftirfarandi ummæli sem 
öll rúmuðust í frekar stuttri grein 
innan um enn frekari formæling-
ar í minn garð: „Ekki er ætlunin 
að rekja allar rangfærslur Hjart-
ar Magna hér heldur einung-
is að benda á að manninn virðist 
ekki vera hægt að taka alvarlega. 
Rangfærslur hans ... fjölskrúðug-
ar í tímans rás, ...hann fer ítrek-
að með hrein ósannindi, ...þegar 
rógsherferð hans gegn Kaþólsku 
kirkjunni stóð sem hæst, Það þarf 
engan dómstól til að dæma mál-
flutning hans dauðan og ómerk-
an – einungis gagnrýnt hugsandi 
einstakling, ...er virkilega hægt 
að taka mark á honum?” 

Í fyrstu leiddi ég þetta hjá mér 
sem hverja aðra vitleysu. En að-
ilar sem standa mér nærri hafa 
ýtt við mér og sagt að greinin sé 
svo gróf persónuárás að ég verði 
að svara. Víðsýnir kaþólskir vinir 
mínir fóru óvænt að biðja mig af-
sökunar fyrir það sem þeir köll-
uðu lágkúrulegt persónuníð undir 
dularmerkjum kaþólskrar trúar.

Ég ákvað að verða mér úti um 
símanúmer þessa alvitra höf-
undar og hringdi. Hann reyndist 
vera 22 ára kaþólskur drengur, 
að hefja nám í sagnfræði, (vildi 
ekki gefa upp hversu langt hann 
er kominn). Ég þurfti að spyrja 
hann tvisvar um kaþólskuna, 
hann var tregur til að viðurkenna 
en játti svo. Grein hans ber þess 
glöggt vitni. Ég spurði hvers 
vegna hann réðist af þessari heift 
á mína persónu. Svar hans var 
„svona er þetta bara þegar verið 
er að ráðast á mitt trúfélag...“.

Ég játa að ég hef fyrir árum síðan 

gagnrýnt kirkjustofnun-
ina og óskeikulleika páfa 
að hætti þess Lúters sem 
meginhluti þjóðarinnar 
kennir sig við. Ég hef varað 
við því að hugmyndir um 
óskeikulleika trúarstofn-
ana eða páfa séu hættuleg-
ar og þvælist illilega fyrir 
sannleikanum.

Í dag sér almenningur 
í gegnum forræðishyggju 
miðaldastofnana. Almenningur 
dregur lærdóm af sögunni og sér 
að það hefur einmitt æði oft verið 
undir yfirskini og í nafni trúar, 
kirkju og hefða sem staðið hefur 
verið gegn helstu framfarabreyt-
ingum samfélagsins. 

Það eru ekki svo ýkja marg-
ar aldir síðan að kirkjustofnun-
in refsaði öllum þeim sem drógu 
það í efa að jörðin væri miðja 
alheimsins. Á fyrrihluta 17. 
aldar var Galíleó refsað af kaþ-
ólska rannsóknarréttinum fyrir 
að halda því fram að sólin væri 
miðja alheimsins en ekki jörð-
in. Kenningar Galíleós þóttu sér-
staklega hneykslanlegar því þær 
fólu það í sér að þar sem að jörðin 
væri ekki miðja alheimsins væri 
kirkjustofnunin þar af leiðandi 
ekki miðpunktur veraldar.

En það var ekki fyrr en seint á 
síðustu öld, að það mátti greina 
það að kaþólska kirkjan viður-
kenndi opinberlega að Galíleó 
hafði haft rétt fyrir sér. Þá hafði 
Galíleó legið í gröf sinni hátt í 
fjórar aldir og svolítið of seint að 
biðja hann afsökunar. 

Það er ekki svo auðvelt fyrir 
hefðbundnar trúarstofnanir að 
kannast við mistök sín, iðrast og 
snúa frá villu, þó að það sé kjarni 
þess boðskapar sem þær predika 
öðrum. Óskeikulleikinn þvælist 
fyrir sannleikanum og það varpar 
dimmum skugga á nafn Krists.

Kaþólski drengurinn fullyrðir: 
„Kirkjan hefur aldrei nokkurn 
tímann haldið öðru fram en að 
jörðin sé hnöttótt.“

Það er nokkuð ljóst að höfundar 

Biblíunnar gerðu ráð 
fyrir því að jörðin væri 
flöt sbr. I. Sam. 2:8; „Því 
að Drottni heyra stólp-
ar jarðarinnar, á þá 
setti hann jarðríkið“, 
eða Job. 9:6; „hann sem 
hrærir jörðina úr stað, 
svo að stoðir hennar 
leika á reiðiskjálfi.“

Lactantíus kirkju-
faðir sem var uppi í 

byrjun fjórðu aldar gerði í ritum 
sínum mikið gys að hugmyndinni 
um hnöttótta jörð. Hann vísaði 
meðal annars til þess hversu fjar-
stætt það væri að einhvers stað-
ar stæðu menn á höfði og að him-
ininn væri fyrir neðan jörðina. 
Þessi hugmynd um andfætlinga 
varð allfræg og vitnaði Kópern-
ikus síðar til þessara rita Lactan-
tíusar kirkjuföður. 

Drengurinn nefnir sérstaklega 
Meister Eckhart sem dæmi um 
dulhyggjumann sem stofnana-
kirkjan hafi alið og höndlað blíð-
lega en ekki úthýst. Hann bend-
ir á Wikipedia á netinu til frekari 
upplýsinga. Einmitt þar má lesa 
um að verk Meister Eckharts 
fóru fyrir brjóstið á rannsókn-
arréttinum og páfa í Róm. Verk 
hans voru fordæmd af Jóhann-
esi XXII páfa með sérstöku páfa-
bréfi (In agro diminico), þann 
27. mars árið 1329 og Eckhart 
leiddur fyrir rannsóknarréttinn 
sem villutrúarmaður. Það varð 
honum til happs að líklegast lést 
hann áður en dómur féll þannig 
að rannsóknarrétturinn kaþólski 
náði hvorki að pynta hann með 
töngum né brenna á báli.

Guð hjálpi þeim kennurum 
sem eiga eftir að kenna kaþólska 
drengnum akademíska sagn-
fræði, m.a. um örlög Galíleós og 
margra annarra frammi fyrir 
kaþólska rannsóknarréttinum. 

Hvaða svívirðingar munu þeir 
fá yfir sig á opinberum vettvangi 
ef drengnum líkar ekki það sem 
sagan opinberar?

Höfundur er prestur og forstöðu-
maður Fríkirkjunnar í Reykjavík.

Hjörtur Magni gerður ómarktækur?

Það þætti slakur skip-
stjóri sem í brælu og 

stórsjó flýði ofan í lúkar og 
gerði kokkinn eða messa-
guttan ábyrgan fyrir skip-
inu. Það er nefnilega í mót-
byr sem á manninn reynir 
– þá kemur í ljós úr hverju 
hann er gerður. Í afar ein-
kennilegu viðtali við Mbl. 24. mars 
sl. reyndi ríkislögreglustjóri að fara 
„lúkarleiðina“ þegar hann vildi út-
skýra afdrif olíumálsins. Hæsti-
réttur hafði þá birt það álit sitt að 
rannsóknin hefði misfarist. Ríkis-
lögreglustjóri sá um rannsóknina. 
Það leiðir af sjálfu sér að aðrir en 
þeir sem með rannsóknina fóru gátu 
ekki klúðrað henni. 

Í umræddu viðtali sendi ríkislög-
reglustjori kjörnum fulltrúum og 
öðrum stjórnvöldum tóninn. Hann 
hélt því m.a. fram að kjörnir full-
trúar á Alþingi ynnu að því að grafa 
undan trúverðugleika lögreglu og 
annarra stjórnvalda. Þá kemur 
glöggt fram í viðtalinu að sakamála-
rannsókn í olíumálinu hafi hafist 
vegna þrýstings stjórnmálamanna.

Eftir lestur viðtalsins lagði und-
irritaður fram nokkrar spurningar í 
grein til ríkislögreglustjóra í Frétta-
blaðinu. Í stað þess að svara sjálf-
ur sendi ríkislögreglustjóri starfs-
mann sinn á vettvang. Eðli máls-
ins samkvæmt gat starfsmaðurinn 
hvorki svarað fyrir viðtalið né skýrt 
orð sem ríkislögreglustjóri lét falla 

– þrátt fyrir að hafa gert 
sitt besta. Íslenskir lög-
reglumenn eiga betra skil-
ið en yfirmann sem flýr 
ofan í lúkar. Það er því frá-
leitt annað en ríkislögreglu-
stjóri svari sjálfur fyrir 
orð sín og ásakanir svo al-
varleg sem þau eru. Því 
leyfi ég mér að ítreka fyrri 
spurningarnar, með von um 
önnur og betri viðbrögð.

1. Hvernig stóð á því að 
rannsókn á olíumálinu svokallaða 
stóð yfir á fjórða ár úr því að rann-
sóknaraðili, ríkislögreglustjóri, var 
sannfærður um að engar forsend-
ur væru fyrir lögreglurannsókn þar 
sem lögreglurannsókn ber ekki að 
hefja nema hún sé líkleg til sakfell-
is? 

2. Eru fleiri dæmi, en olíumálið, 
um að sakamálarannsókn hafi haf-
ist vegna utanaðkomandi þrýstings 
frá stjórnmálamönnum – ráðherr-
um og/eða alþingismönnum?

3. Hvaða nafngreindir stjórn-
málamenn – alþingismenn/ráðherr-
ar – höfðu áhrif á það að lögreglu-
rannsókn hófst í olíumálinu? Hvaða 
nafngreindir alþingismenn vinna að 
því að grafa undan trúverðugleika 
lögreglu og annarra stjórnvalda? 

4. Er ríkislögreglustjóra sætt í 
embætti eftir að hafa viðurkennt að 
utanaðkomandi áhrif urðu til þess 
að lögreglurannsókn hófst gagn-
vart einstaklingum þvert á faglegt 
mat embættisins?

Höfundur er þingmaður Samfylk-
ingarinnar.

Hetjur hafsins flýja 
ekki ofan í lúkar

Goðsögnin um tvískött-
un lífeyrissjóðstekna 

hefur verið lífseig. Henni 
hefur ítrekað verið hald-
ið á lofti og fjölmargir lagt 
trú á hana. Þannig hefur því 
verið haldið fram að iðgjöld 
í lífeyrissjóð séu skattlögð við inn-
greiðslu í sjóðinn og lífeyririnn síðan 
aftur skattlagður við útgreiðslu úr 
sjóðnum. Þetta er rangt eins og ég 
mun rökstyðja hér á eftir. 

Frá upphafi hefur hlut-
ur atvinnurekanda af ið-
gjöldum við inngreiðslu í 
sjóðinn verið undanþeginn 
tekjuskatti við skattlagn-
ingu. Iðgjöld atvinnurek-
anda í samtryggingu eru 
nú á bilinu 6-11,5%. Hlutur 
launþega í iðgjöldum, nú 
4%, hefur einnig verið frá-
dráttarbær frá sköttum, að 

undanskildu sjö ára tímabili 1988-
1995. Staðgreiðsla skatta var tekin 
upp á árinu 1988, en þá var persónu-
afsláttur hækkaður verulega og inn 
í hann voru m.a. felldir þættir eins 

og iðgjald í lífeyrissjóð og vaxta-
gjöld. Horfið var alfarið til fyrra 
kerfis 1997.

Það hefur ekki verið ágreining-
ur um að annað hvort eigi að skatt-
leggja iðgjöld við inngreiðslu í líf-
eyrissjóð eða lífeyri við útgreiðslu. 
Það er hins vegar ljóst að það er hag-
stæðara fyrir eldri borgara að fara 
seinni leiðina, þ.e. fresta skattlagn-
ingu lífeyris þar til hann er greidd-
ur út úr lífeyrissjóði. 

Lítum aðeins á hvernig þessu er 
háttað. Til skýringar má hugsa sér 
eftirfarandi dæmi: Gefum okkur að 
skatthlutfall af tekjum sé viðvarandi 

40%. Ef iðgjöld eru skattfrjáls við 
inngreiðslu í lífeyrissjóð þá ávaxt-
ar fyrsta 100 króna greiðsla 20 ára 
launamanns sig til t.d. 70 ára aldurs. 
Þá fyrst, þegar hann fær greiddan 
lífeyri úr sjóðnum, er hann skatt-
lagður. Ef hann á hinn bóginn greið-
ir skatt af iðgjöldum sínum áður en 
þau er greidd til lífeyrissjóðsins, 
ávaxtast einungis 60 krónur í þessi 
50 ár. Það þarf ekki stærðfræðing 
til að sjá hvor leiðin er hagstæð-
ari fyrir viðkomandi. Það segir sig 
sjálft, að ávöxtun af 100 krónum í 50 
ár gefur hærri upphæð en ávöxtun á 
60 krónum á sama tímabili. Lífeyris-

þeginn er betur settur, jafnvel þó 
40% skattur sé lagður á lífeyri við 
útgreiðslu. Til viðbótar greiða líf-
eyrissjóðir engan skatt, þannig að 
upphæðin ávaxtast að fullu. 

Það má því ljóst vera að goðsögn-
in um tvísköttun lífeyris er röng 
og að skattlagning lífeyrissjóðs-
greiðslna er mun hagstæðari eldri 
borgurum en skattlagning iðgjalda 
við inngreiðslu í sjóðinn. Þannig 
er það í dag og ekki ástæða til að 
breyta því. 

Höfundur er alþingismaður og 
skipar 4. sæti á lista Sjálfstæðis-

flokksins í Reykjavík suður. 

Goðsögnin um tvísköttun lífeyrissjóðstekna

Þetta var það fyrsta sem mér 
datt í hug þegar ég las um 

erfiðleika Bakkavíkur hf. í Bol-
ungarvík. Enn er fiskveiðistjórn-
unarkerfið að verki. Sjálfstæð-
isflokkurinn hefur verið einn ein-
arðasti málsvari þessa kerfis. Allt 
tal um breytingar í kvótakerfinu 
hefur verið eins og eitur í beinum 
flokksins. Sjálfstæðisflokkurinn 
hefur alla tíð haldið því fram að 
hann sé flokkur einstaklingsfrels-
is og samkeppni. Nema þegar talið 
berst að kvótakerfinu og jafnvel 
bankakerfinu.

Ástæðan er auðvitað sú, eins 
og Jón Baldvin Hannibalsson 
hefur haldið fram, að Sjálfstæð-
isflokkurinn er ekki flokkur hug-
sjóna eða stefnu. Hann er sam-
tryggingakerfi. Hann er regnhlíf 
yfir hagsmunasamtök.  Úthlut-
unarnefnd. Hann hefur t.d. út-
hlutað auðlindunum okkar til 

fárra, hann hefur út-
hlutað ríkisfyrirtækj-
um til fárra og síð-
ast en ekki síst hefur 
hann úthlutað fyrrum 
ráðherrum sínum ríf-
legum eftirlaunum úr 
sameiginlegum sjóð-
um okkar allra. Hvað 
varðar bankakerf-
ið hefur flokkurinn 
þagað þunnu hljóði yfir 
því hvernig bankarn-
ir stuðla að fákeppni 
með því að negla og skrúfa sína 
viðskiptavini með höftum. Taki 
fólk lán hjá einum banka til hús-
næðiskaupa er það skikkað til að 
vera í viðskiptum við bankann til 
æviloka. Þú mátt skipta en það 
kostar pening, fólk þarf að greiða 
refsivexti. 

Sjálfstæðisflokkurinn stóð með 
bönkunum í ræðu og riti í aðför-
inni að Íbúðalánasjóði. Og flokk-
urinn hefur staðið með eyðingu 

byggðanna í ræðu og 
riti (kvótakerfinu). 
Ekki vegna þess að 
hann stefni að því að 
byggðir landsins eyð-
ist, nei, heldur vegna 
þess að hann getur 
ekki annað. Það er í 
eðli hans. Bolungar-
vík hefur verið sterkt 
vígi sjálfstæðismanna 
í gegnum tíðina. Nú 
sendir flokkurinn sínar 
kveðjur til Bolvíkinga í 

gegnum kvótakerfið.
Sjálfstæðisflokkurinn er hvorki 

réttsýnn né sanngjarn leng-
ur. Hann er til vandræða í þessu 
þjóðfélagi. Valkostur óánægðra 
sjálfstæðismanna er aðeins einn: 
Frjálslyndi flokkurinn!

Höfundur er formaður Frjálslynda 
flokksins í Kópavogi og skipar 

þriðja sæti Frjálslynda flokksins í 
Suðvesturkjördæmi.

Með kveðju frá Sjálfstæðisflokknum







Sigrún Sif Jóelsdóttir fór í hugleiðsluferð til Ind-
lands og varð djúpt snortin af lífsgleði íbúanna.

Sigrún Sif Jóelsdóttir sálfræðinemi hefur verið með-
limur í Ananda Marga í sex ár, hreyfingu sem leggur 
áherslu á hugleiðslu, jóga og hjálparstarf. Hún hefur 
ferðast víða í tengslum við starfsemi hreyfingarinn-
ar og segist hvergi hafa hitt jafn andlega fullnægt 
fólk og á ferðalögum sínum um Indland.

„Það var einstök lífsreynsla að fara til Indlands,“ 
segir Sigrún, sem fór ásamt syni sínum og vinum. „Ég 
fékk fyrst algjört menningarsjokk eins og við mátti 
búast og fannst erfiðast að sjá þær ömurlegu aðstæð-
ur sem fólk býr við í fátækrahverfunum. Ég var þó 
jafn hissa að sjá hversu fáir voru beygðir. Meira að 
segja þeir sem voru líkamlega illa á sig komnir. Fólk-
ið hafði mikið að gefa, ólíkt andlegu fátæktinni sem 
ríkir á Vesturlöndum.“

Sigrún telur andlega fullnægju Indverja, jafn-

vel þeirra sem hafi það hvað verst, sprottna upp af 
þeirri rækt sem lögð er við andlega vellíðan í land-
inu. „Þetta eru ákjósanlegustu aðstæður sem ég hef 
komist í til að stunda hugleiðslu. Mér fannst rosalega 
gott að upplifa það að vera í samfélagi þar sem íbúun-
um finnst andleg ástundun svona eðlilegur og nauð-
synlegur hluti af mannlegri tilveru.“

Tímanum á Indlandi vörðu Sigrún og félagar í 
ferðalög og hugleiðslu. Þau hófu ferðina í höfuðborg-
inni Delí og fóru þaðan suður á bóginn og höfðu meðal 
annars viðkomu í Varnassi, borg sem hindúar telja 
heilaga, og enduðu í Puri. „Við dvöldum í athvörfum 
á vegum Ananda Marga, stunduðum þar hugleiðslu, 
oftast tvisvar á dag, og sungum kirtan, sem eru eins-
konar möntrur, til að komast í æðra lífsástand og 
senda frá okkur jákvæða orku. Þetta var frábær tími 
og það er ekki spurning að ég ætla að fara aftur til 
Indlands um leið og tækifæri gefst.“

Andleg auðæfi í fátækra-
hverfum Indlands

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk. S.0045 3297 5530. GSM. 0045 2848 8905

20.500
Vika í Bretlandi

kr. - ótakmarkaður akstur, 
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald
og skattar.

Ford Fiesta eða sambærilegur

522 44 00 • www.hertz.is

Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta
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Toyota er orðinn stærsti bíla-
framleiðandi heims. GM fellur 
í annað sæti.

Íslendingar eru á undan samtím-
anum í ýmsum efnum. Þar á meðal 
dálæti á Toyota-bílum en nú hafa 
aðrar þjóðir heimsins tekið við sér. 
Toyota er orðinn stærsti bílafram-
leiðandi í heimi.

Lengi hefur legið fyrir að Toyota 

myndi ná fram úr GM. Það gerð-
ist loksins á fyrsta ársfjórðungi 
þessa árs og eins kaldhæðið og það 
er þá er þar fyrst og fremst vel-
gengni Toyota á Ameríkumarkaði 
að þakka.

Samkvæmt vef FÍB er Toyota 
nú metið á 13 þúsund milljarða ís-
lenskra króna, og er það tólf sinn-
um hærri upphæð en GM er metið 
á. Hagnaður Toyota á síðasta ári 
var 7.700 milljarðar króna.

Toyota stærstir

HEKLA afhenti Sorpu sjö 
metanknúna bíla á degi um-
hverfisins. Eldsneytiskostnað-
ur er 30 % lægri.

Sorpa hefur fengið afhenta sjö nýja 
metanknúna Volkswagen-bíla. Bíl-
arnir eru með tvíbrennihreyfli, sem 
þýðir að þeir geta gengið bæði fyrir 
metani og bensíni. Þeir eru fyrst og 
fremst knúnir metani en þrjóti það 
skiptir sjálfvirkt stýrikerfi yfir á 
bensínkerfið. 

„Athuganir sem gerðar hafa verið 
hér á landi sýna að eldsneytiskostn-
aður metanbíla er 30% lægri en 

bensínbíla. Það kostar um 50 krón-
um minna á hverja selda eldsneyt-
iseiningu að aka á metanbíl. Þá er 
mikilvægt að hafa í huga að metan 
er hreinasta ökutækjaeldsneyti 
sem völ er á og það eina sem fram-
leitt er hér á landi,“ sagði Knútur G. 
Hauksson, forstjóri Heklu, er hann 
afhenti bílana.

Hann bætti einnig við að í sam-
anburði við bensínbíl er 20% minna 
af koltvísýringi í útblæstri metan-
bíla, 74% minna af kolsýringi, 36% 
minna af köfnunarefnisoxíði og 
60% minna af sóti.

Fleiri metanbílar á götuna

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

Næsta námskeið byrjar 9.mai.



hippastelpan 
Sæta 

Sumarið 2007 minnir svolítið á sumarið ´67 eða ´77, 
nema hvað að nú má líka nota farða og brjóstahald-
ara.

Alltaf skal hún fara í hringi blessuð tískan og þetta sum-
arið snýr hippatískan til baka, eina ferðina enn. Skraut-
leg munstur og þægilegir skokkar og kjólar ráða ferð-
inni, mörgum til mikillar gleði, því bæði grannar sem 
þéttar taka sig vel út í slíkum klæðnaði. Svo má leika 
sér með farða og fylgihluti því litadýrðin er fjölbreytt 
og margt sem passar við.
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TILKYNNINGAR

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

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með
auglýstar tillögur að nýju deiliskipulagi og breytin-
gum á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

Nýlendureitur
Tillaga að deiliskipulagi á reit 1.115.3 sem afmarkast 
af Vesturgötu, Seljavegi, nýrri legu Mýrargötu og
Ægisgötu/Geirsgötu.
Í tillögunni er gert ráð fyrir blandaðri byggð íbúða og
athafnastarfsemi og er meginmarkmið deiliskipulags-
ins að fullnýta uppbyggingarmöguleika á reitnum og
enn fremur að stuðla verndun byggðamynsturs með
því m.a. að  gefa kost á að setja niður flutningshús á 
nýjum lóðum og einnig að draga fram þá möguleika
sem gefast á hverri lóð fyrir sig til að auka verðmæti
þeirra bygginga sem fyrir eru á svæðinu. Stokkur
verður gerður milli Geirsgötu og Grandagarðs undir
nýja Mýrargötu sem tengir miðbæ við vesturhöfnina
og aðra hluta borgarinnar.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Laugavegur 33-35 og Vatnsstígur 4.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir reit 1.172.1,
sem afmarkast af Laugavegi, Frakkastíg, Hverfisgötu
og Vatnsstíg vegna lóðanna að Laugavegi 33-35 og
Vatnsstígur 4.
Tillagan gerir ráð fyrir að öll efsta hæð fjögurra hæða
byggingar sé dregin inn um 2 metra og að byggja
alls 4260 m2. Nýtingarhlutfall verður 3.5. Í tillögu
er einnig gert ráð fyrir að byggja bílakjallara undir
verslunarrými og með þeim hætti auka nýtingu undir 
verslanir/þjónustu á þeirri hæð sem er að fullu nið-
urgrafin við Laugaveg en á jarðhæð við þær bygg-
ingar sem nú standa að Laugavegi 33B og Vatnstíg
4. Heildarnýtingahlutfall að meðtöldum kjöllurum er
því allt að 5,2
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Grófartorg, Zimsenhús
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir reit 1.140.0,
sem afmarkast af Hafnarstræti, Vesturgötu, Grófinni, 
Tryggvagötu og Naustinni, vegna lóðanna að
Vesturgötu 2 og 2a.
Tillagan gerir ráð fyrir að í stað nýbyggingar sam-
kvæmt núgildandi deiliskipulagi verður gert ráð fyrir
aðfluttu húsi, svokölluðu Zimsen - húsi, sem áður
stóð við Hafnarstræti 21. Kvöð um göngutengsl
milli Vesturgötu og Tryggvagötu um undirgöng verð-
ur felld niður og verður eftir breytingu um lóð-
ina Vesturgötu 2a. Við þá breytingu stækkar leyfð
nýbygging á Vesturgötu 2 sem samsvarar undir-
göngum. Fyrirhugðum götustæðum við Tryggvagötu
er fjölgað um tvö stæði.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Hádegismóar
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Hádegismóa,
svæði sem afmarkast af opnu svæði í austur, í suður
af grænu svæði sem liggur að Rauðavatni og hring-
torgi, í norðuraustur af golfvelli GR og í vestur af
Suðurlandsvegi.
Tillagan gerir ráð fyrir að í stað þriggja stórra lóða
verða svæði afmarkað í sex lóðir, fimm til viðbótar við
lóð Morgunblaðsins (númer 2 við Hádegismóa) og eru
nýjar lóðir norðvestan við lóð Mbl. Verða húsin með
númerin 1 – 3 og 2 – 8. Ný gata verður lögð á svæð-
inu. Hámarkshæðir húsa verða tuttugu og þrír metrar
og skulu tvær efstu hæðir húsanna númer sex og átta
vera inndregnar sem nemur 2/3 af flatarmáli bygging-
arreits. Nýtingarhlutfall hækkar úr 0,4 í 0,5.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna

Hlíðarendi
Tillagan felst í því að skipulagsreiturinn stækkar vegna
breyttrar legu Hlíðarfótar og að byggingarmagn á 
atvinnu- og íbúðarlóðum á skipulagsreitnum er aukið úr
50.000 fermetrum í 85.000 fermetra. Þar af eru 25.000
fermetrar á lóð LSH og 60.000 fermetrar á lóðum sem
merktar eru A til F. Gert er ráð fyrir að á lóðum A til F
skiptist byggingarmagnið nokkuð jafnt milli atvinnu-
húsnæðis (lóðir A, B og C) og íbúðarhúsnæðis (lóðir
D, E og F). Atvinnuhúsnæði hefur verið raðað meðfram
umferðargötum þannig að hljóðvist í íbúðarhúsnæði
batnar. Gera skal ráð fyrir að 2/3 hlutar bílastæða séu
í bílakjöllurum. Þá er gert ráð fyrir aðkomu að svæðinu
frá Hlíðarfæti auk aðkomu frá Flugvallarvegi, eins og
gert er ráð fyrir í gildandi deiliskipulagi. Gildandi deili-
skipulag lóðar Knattspyrnufélagsins Vals helst óbreytt
að öðru leyti en því að gert er ráð fyrir áhorfendastúku
við norðausturhlið knatthúss.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags-
og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni
3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 2. maí 2007
til og með 13. júní 2007. Einnig má sjá tillögurnar á
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillögurnar.
Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til
skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 13. júní
2007.
Vinsamlega nota uppgefið netfang fyrir innsendar 
athugasemdir með tölvupósti.

Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests,
teljast samþykkja tillögurnar.

Reykjavík, 2. maí 2007
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Auglýsing um nýtt deiliskipulag og breytingar á
deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616









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

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

„McCarthy-ismi er Ameríkuismi 
með uppbrettar ermar.“

Bandaríkin festa kaup á Louisiana

Tvö af framsæknustu nöfnunum í sístækkandi hljóðlista-
senu landsins, Finnbogi Pétursson myndlistarmaður og 
hljómsveitin Ghostigital, munu sameina krafta sína á kom-
andi Listahátíð og hyggjast baða höfuðborgina radiumhjúp 
meðan á henni stendur. Verkið „Radium“ verður ósýnilegt 
en aðgengilegt í útvarpinu.

Finnbogi starfaði á árum áður með tilraunakenndari 
hljómsveitum landsins, þar á meðal með gjörningasveit-
inni BB Bruna en tók síðan „smá vinstri beygju“ af þeirri 
braut. Tónlistin eða hljóðheimurinn hefur þó alltaf átt 
sinn sess í list hans og hann hefur að undanförnu unnið 
mikið með hljóð í verkum sínum. „Það hefur alltaf stað-
ið til að við Einar [Örn Benediktsson] myndum delera eitt-
hvað saman,“ útskýrir Finnbogi en þeir hafa þekkst lengi. 
Einar starfar undir merkjum Ghostigital ásamt hljóðlista-
manninum Curver Thoroddsen og segir Finnbogi að músík 
þeirra kallist á við framsækni hljómsveita á borð við BB 
Bruna. 

„Við vitum minnst sjálfir hvernig útkoman verður,“ 
segir Finnbogi sposkur en bjartsýnn á að allt muni smella 
saman enda deila félagarnir þrír svipaðri sýn á sköpunina. 
„Ég sé þetta fyrir mér sem eina allsherjar súpu. Framlag 
mitt verður líklega dálítið mínimalískt. Þeir eru líka örg-
ustu mínimalistar þótt þeirra tónlist hljómi kaotísk.“ 

Verkið „Radium“ verður alltumvefjandi hljóðheimur sem 
Finnbogi og félagar munu skapa úr umhverfishljóðum borg-
arinnar. Fjörið hefst á upphafsdegi Listahátíðar 10. maí en 
þá senda Ghostigital og Finnbogi út frá Listasafni Íslands. 
„Hugmyndin er að spila á borgina Reykjavík. Við verðum 
með hljóðnema í umhverfinu og snertimíkrafóna sem við 
setjum á byggingar og akbrautir. Það verður enginn óhult-
ur og fólk getur orðið óvæntir þátttakendur í verkinu. Við 
blöndum síðan öllum hljóðunum saman í búnaðinum okkar 
og sendum hann út. Eina aðkoman að verkinu verður í gegn-
um útvarpsrásina Rondo á FM 87,7.“ 

Þeir stefna að því að Rondo muni senda út verkið meðan 
á hátíðinni stendur en það mun byggjast upp með hverju 
hljóði. „Þetta verður eins og radium-hjúpur sem mun 
þykkna með hverjum deginum,“ áréttar Finnbogi.

Unnið verður með þrjú svæði en þegar Finnbogi og 
Ghostigial færa sig upp í Breiðholt og senda út frá Rjúpna-
felli verða tímamót í útvarpssögu Íslands því þá verð-
ur sköpuð svokölluð „quatrafónía“ í útsetningu RÚV. „Þá 
tengjum við saman útsendingu Rondo og Hlaupanótunnar 
á Rás 1,“ segir Finnbogi en afrakstur þess verður harla 
spennandi „surround-hljómur“ á verkinu. „Ef fólk verður 
sér út um tvö steríóútvarpstæki, flestir eiga jú eitt heima 
og eitt í bílnum, og stillir þeim upp þannig að fremra tækið 
er stillt á Rás 1 og hið aftara á Rondo þá verða hughrifin 
vægast sagt mögnuð,“ segir Finnbogi sannfærandi.

Okkar ástkæra móðir, dóttir, tengdamóðir,
amma og systir,

Bryndís Svavarsdóttir
fv. bankastarfsmaður, Efstalandi 6,
Reykjavík,

andaðist í Portúgal aðfaranótt laugardagsins 28. apríl.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

María Björk Óskarsdóttir Þór Sigurgeirsson
Haukur Óskarsson Hulda Bjarnadóttir
María Steingrímsdóttir
Systkini, barnabörn og aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma

Oddný Sigríður
Jónsdóttir (Ossý)

lést á Hrafnistu í Reykjavík föstudaginn 20. apríl.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju fimmtudaginn
3. maí kl. 13.00.
Jón Gunnar Sigurðsson
Guðrún Jónsdóttir               Stefán Pálsson
Ólöf Jónsdóttir                        Viðar Sigurjónsson
Auður Jónsdóttir                     Kristinn H. Þorsteinsson
Ólafur Th. Jónsson                Hildur Guðjónsdóttir
Geir Hafsteinn Jónsson
Ömmubörn og langömmubörn.

Elskaður sambýlismaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Páll Halldórsson
lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri laugardaginn
14. apríl sl. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju föstu-
daginn 4. maí kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri.
Ragnheiður Kristjánsdóttir
Þórhallur Pálsson
Guðný Þuríður Pálsdóttir
Halldóra Pálsdóttir
og fjölskyldur.

Elsku faðir minn og afi okkar,

Pétur Pétursson
verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
föstudaginn 4. maí kl. 13.

Ragnheiður Ásta Pétursdóttir
Pétur Gunnarsson
Eyþór Gunnarsson
Birna Gunnarsdóttir
Sólveig Anna Jónsdóttir
og fjölskylda.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Lilja Kristinsdóttir
Skólabraut 5, Seltjarnarnesi,

andaðist að heimili sínu aðfaranótt 19. apríl sl.
Útförin fer fram frá Grensáskirkju á morgun,
fimmtudaginn 3. maí, kl. 15.00.

María Jóna Gunnarsdóttir Jóhann Bergmann
Soffía Kristín Sigurðardóttir Kjartan Tryggvason
Kristín Elínborg Sigurðardóttir Kristján Gissurarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Bróðir minn elskulegur,

Herbert Ólafsson
húsvörður,

sem lést 25. apríl sl. verður jarðsunginn frá Áskirkju
föstudaginn 4. maí kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Karitas Laufey Ólafsdóttir.





Dekkjastærðir
Fólksbíladekk  
Stærðir
155/70R13  4,499 kr. 
165/70R13  4,799 kr. 
175/70R13  4,999 kr. 
175/65R14  5,499 kr. 
185/65R14  5,599 kr. 
17570R14  4,999 kr. 
185/70R14  5,499 kr. 
185/65R15  5,999 kr. 
195/65R15  6,499 kr. 
205/55R16  8,999 kr. 
215/55R16  9,999 kr. 
215/45R17  11,999 kr. 
225/45R17  12,999 kr. 
235/40R18  17,999 kr. 

Jeppadekk
Stærðir
205/75R15  9,499 kr. 
30X9,50R15  13,499 kr. 
31X10,50R15  14,999 kr. 
33X12,50R15  16,999 kr. 
35X12,50R15  17,999 kr. 
265/75R16  15,499 kr. 
265/70R17  15,999 kr. 
35X12,50R17  26,999 kr. 
285/65R18  31,999 kr. 
35X12,50R18  33,999 kr. 

Sendibíladekk
Stærðir
195/70R15  9,999 kr. 
225/70R15  10,999 kr.

Ég er einn þeirra örfáu Ís-
lendinga sem biðu fram 
yfir sautján ára afmæl-
ið sitt með að taka bíl-
próf. Ég var reyndar að 

verða tuttugu og tveggja 
þegar ég loksins dreif mig 

af stað. Það sem hafði hamlað mér 
var aðallega leti og níska. 

Fyrir fyrsta ökutímann minn 
komst ég reyndar að því að á þess-
um fimm árum sem liðu frá því að 
ég hefði tæknilega mátt eða átt að 
taka bílpróf virtist ég hafa náð að 
byggja upp yfirþyrmandi kvíða. 
Ég svaf varla fyrir fyrsta ökutím-
ann, ég var svo hrædd um að ég 
myndi verða ketti, kennaranum 
mínum, mér eða vegfaranda að 
bana. En ég varð fyrirmyndarnem-

andi, fór aldrei yfir hámarkshraða 
og kunni umferðarreglurnar aftur 
á bak og áfram. Eftir prófið varð 
ég eins. Sleppti því aldrei að gefa 
stefnuljós, skipti aldrei glannalega 
um akrein og stoppaði frekar en að 
þenja bílinn yfir gula ljósið. 

Ég sé krakka, sem gætu hafa 
verið á meðal þeirra sextán ára 
sála sem ég sótti ökuskólann með, 
djöflast áfram á skrjóðunum 
sínum eins og dauðinn sjálfur sé á 
hælunum á þeim. Einhverra hluta 
vegna virðast þau ekki átta sig á 
því að ef þau keyra eins og fífl er 
það einmitt staðreyndin.

Ég get ekki annað en glaðst yfir 
hertum viðurlögum við umferð-
arbrotum. Fyrsti sautján ára öku-
maðurinn sem þarf að hlíta þeim 

refsiákvæðum var tekinn á sunnu-
dag, á 141 kílómetra hraða þar sem 
hámarkshraði er 60. Hann þarf að 
taka ökuprófið aftur.

Um helgina las ég líka viðtal við 
ökumann sem vegna ölvunarakst-
urs varð konu að bana. Hann var 
ungur að árum. Það þýðir að minn-
ingin mun fylgja honum um óend-
anlega langan tíma.

Ég þakka öllu því sem heilagt er að 
ég beið í þessi fimm ár. Kvíðinn sem 
ég minntist á var af hinu góða. Það 
er ábyrgð að stjórna ökutæki innan 
um fjöldann allan af öðrum öku-
mönnum. Ef þið finnið fyrir ábyrgð-
inni áður en þið leggið af stað, þurf-
ið þið kannski ekki að bera hana á 
herðum ykkar fram á grafarbakk-
ann, eins og ökumaðurinn ungi. 

Kæri Palli,
við getum ennþá  
 verið góðir
     vinir.
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skemmtir þér ;)

- tónleikatilboð
JOSH GROBAN

Awake fylgir 
hverjum seldum miða
Kauptu miða á aukatónleikana 
15. maí í einhverri verslun Skífunnar
og við gefum þér nýjasta disk 
Josh Groban,Awake, í kaupbæti.

Tilboðin gilda eingöngu í verslunum Skífunnar á meðan birgðir  endast

999 kr. 999 kr.

Eldri plötur Josh Groban einnig á sérstöku tónleikaverði



Kl. 20.00
Burtfararprófstónleikar frá Tónlistar-
skóla Reykjavíkur í Salnum í Kópa-
vogi. Sólrún Gunnarsdóttir heldur 
burtfararprófstónleika sína á fiðlu. 
Meðleikari er píanóleikarinn Raul 
Jiménez. Aðgangur ókeypis og allir 
velkomnir.

Sinfóníuhljómsveit Íslands býður 
upp á Beethoven og Brahms kokk-
teil í vikunni og heldur tvenna tón-
leika með píanókonsertum þess 
fyrrnefnda og sinfóníum þess síð-
arnefnda. Fyrirkomulag þetta er 
hugarfóstur aðalstjórnanda sveit-
arinnar, Rumons Gamba, en það 
gafst vel síðasta haust.

Á tónleikunum á morgun leikur 
blóðheiti píanistinn Cristina Ortiz 
frá Brasilíu fjórða píanókonsert 
Beethovens með sveitinni sem 
aukinheldur dembir sér í aðra sin-
fóníu Bramhs undir stjórn Rum-
ons Gamba. Ortiz leikur reglulega 
með Fílharmoníusveitunum í Berl-
ín og Vínarborg og hefur auk þess 
að rúlla upp evrópsku tónsnilling-
unum gert mikið að því að kynna 
tónlist heimalands síns. 

Á föstudaginn er síðan komið 
að öðrum píanista, hinum breska 
John Lill, að flytja fimmta píanó-
konsert Beethovens en eftir hlé 

hljómar fyrsta sinfónía Brahms.  
Mörgum eru minnisstæðir tón-
leikar Lill í Ými árið 2002 en þá 
vakti spilamennska hans mikla 
hrifingu.

Einungis örfá sæti eru laus á 
seinni tónleikana en enn þá er 
hægt að fá miða á þá fyrri.

Beethoven/Brahms
Það hefur verið frönsk slagsíða á 
menningarlífinu að undanförnu 
og hefur hún fallið vel í kramið 
hjá listunnendum. Næstkomandi 
sunnudag lýkur þremur sýningum 
í SAFNI, samtímalistasafninu við 
Laugaveg. Ein þeirra, samsýning-
in „Tilfinningalandslag (rotnandi 
sýning)“ er liður í frönsku menn-
ingarkynningunni Pourquoi Pas? 
og unnin af sýningarstjóranum 
Mathieu Copeland í samstarfi við 
fjölda íslenskra og franska lista-
manna. Þar er lagt upp með marg-
ræða sýningu, sem byggð er á leif-
um eða rústum eldri sýninga. Sýn-
ingin er ekki aðeins sett saman af 
brotum fyrri sýninga, heldur dreg-
ur hún hugmyndafræði sína af 
sögu þess sem eftir verður þegar 
sýningunni lýkur; hlutum, tilfinn-
ingum og minningum.

Í SAFNI sýna enn fremur franski 
myndlistarmaðurinn Hugues Reib 
og Sigurður Árni Sigurðsson sem 

lengi hefur starfað sem myndlist-
armaður í París en býr nú í Reykja-
vík. Sigurður sýnir ljósmyndaser-
íu, sem hverfist um tré og skugga 
þeirra en tré hafa löngum verið 
miðlæg í verkum hans. 

 Reip sýnir verkið „Eden“ sem 
samanstendur af uppstækkuðum 
ljósmyndum af blómum, sem fest 
hafa verið á viðarplötu og standa 
þannig sjálf í rýminu, líkt og 
blóma-skógur. Verkin vísa óbeint 
til ævintýra Lísu í Undralandi, þar 
sem blómin draga okkur að sér og 
inn í hina bjöguðu veröld framand-
leikans.

SAFN er opið milli 14-18 frá mið-
vikudögum til sunnudaga.

Sýningarlokin í SAFNI

Ljóðakvöld á Hressó



Leikritið Afgangar eftir Agnar Jón 
Egilsson verður tekið upp að nýju 
og verða þrjár sýningar á verkinu 
í Austurbæ í þessari viku. 

Tveir einstaklingar, kona og 
maður um þrítugt, koma saman 
inn í herbergi og við tekur tæling-
arleikur. Þó er ekki allt sem sýn-
ist því hjónaleysin eiga sér leynd-
armál sem koma upp á yfirborðið 
eftir því sem líður á leikinn. Tekist 
er á um ástina og hennar mörgu 
andlit og hugmyndir settar fram 
um hugrekkið sem einstaklingur-
inn þarf að hafa til að þora að tak-
ast á við fyrirbærið ást.

Verkið hlaut góðar viðtökur síð-
asta haust og hrósaði gagnrýnandi 
Fréttablaðsins meðal annars höf-
undinum fyrir tæran og tilgerðar-
lausan texta og leikurunum fyrir 
góða vinnu.

Leikararnir í sýningunni eru 
Elma Lísa Gunnarsdóttir og Stefán 
Hallur Stefánsson en höfundurinn 
leikstýrir. Um tónlistina sér Hall-
ur Ingólfsson en leikmynd og bún-
inga hanna Arnheiður Vala Magn-
úsdóttir og Ólafur Stefánsson. 

Verkið er sýnt á nýju sviði 
Austurbæjar. 

Afgangar 
teknir upp

Það eru tíu ár síðan nokkrar 
ungar stúlkur með þjálfun 
og áhuga á dansi stofnuðu 
Dansleikhús með ekka. Þær 
hafa síðan með reglulegum 
hléum sótt sér fjármagn og 
sett upp danssýningar. Nú 
ætla þær að halda upp á tíu 
ára afmælið eins og stelpur 
gera á tíunda aldursári og 
bjóða upp á skemmtun og 
langan afmælisdag. 

Þær hafa fengið Þjóðleikhús-
ið undir afmælisveisluna eins og 
löngum hefur tíðkast þar í húsi 
þegar sjálfstæðir danshópar eða 
skóla eiga í hlut – og hyggjast nýta 
tímann vel. Veislan hefst í fyrra-
málið og segjast stelpurnar ráða 
þar ríkjum í tvo heila daga: hefst 
kl. 17 og stendur yfir langt fram 
á kvöld. Danssýningin Mysteries 
of Love með dönsurunum Ernu 
Ómarsdóttur og Söru Maríu Guð-
jónsdóttur verður flutt til landsins 
í tilefni dagsins og fjöldi annarra 
dans- og tónlistaruppákomna mun 
gleðja gesti afmælishátíðarinnar. 

Dansleikhúsið steig sín fyrstu 
spor í Þjóðleikhúsinu. Fyrsta sýn-
ing Ekka var í Þjóðleikhúskjall-
aranum fyrir tíu árum. Síðan þá 
hefur Ekki vaxið úr grasi, markað 
spor sín á erlendri grund og unnið 
til verðlauna. Nú verða þær á stóra 
sviðinu og hefur Tinna Gunnlaugs-
dóttir þjóðleikhússtjóri ákveðið 
að víkja úr aðalbyggingunni með 
sína starfsemi og afhenda Dans-
leikhús með ekka húsið til afnota 
þessa tvo daga. Rúmlega 40 lista-
menn munu einnig leggja Ekka lið 
og taka þátt í innrásinni, eins og 
þær kalla þessa heimsókn sína á 
Hverfisgötuna.

Markmið innrásarinnar, segja 
þær, „er þó ekki aðeins að vekja 
athygli á starfi Dansleikhúss með 
ekka síðustu tíu árin heldur einnig 
að beina sjónum að húsnæðis- og 
aðstöðuleysi sjálfstætt starfandi 
danshópa á Íslandi. Aðstöðuleysið 

hefur haft verulega hamlandi 
áhrif á framþróun danslistarinn-
ar á Íslandi undanfarin ár. Á Ís-
landi er ekkert húsnæði sérstak-
lega tileinkað dansinum og geta 
Þjóðleikhús og Borgarleikhús 
engan veginn annað eftirspurn 

eftir æfingar- og sýningarrými. 
Íslenskir dansarar og danshöf-
undar hafa þurft að sækja utan 
til að geta starfað við list sína 
og eru um þrisvar sinnum fleiri 
danssýningar sýndar á erlendri 
grundu en á Íslandi.“ Nefna þær 
að dansinn hafi verið í útrás, er 
þá skemmst að minnast innrás-
ar ÍD í Kína. Nefna þær sýningu 
sína Mysteries of Love sem unnin 
er alfarið á erlendri grundu og 
fyrir erlent fé, þó svo að um ís-
lenska sýningu sé að ræða.  

Þjóðleikhúsið opna þær gestum 
kl. 17.  Þá gefst gestum kostur á 
að sjá afrakstur innrásarinnar og 
um leið upplifa leikhús þjóðarinn-
ar með öðrum hætti en þeim er 
boðið á hefðbundinni leiksýningu. 
Dagskráin er þríþætt: Klukk-
an 17 er setning afmælishátíðar-
innar með uppákomu Dansleik-
húss með ekka á Stóra sviðinu. 
Í kjölfarið verður farið í ferða-
lag um anddyri, ganga og stiga-
palla, Kristalsal, Leikhúskjall-
ara og Leikhúsloft leikhússins 
þar sem örverk, dans- og tónlist-
argjörningar, dansmyndir, gagn-
virkar uppákomur o.fl. spretta 
fram.  Kl. 21 verður Íslandsfrum-
sýning á Mysteries of Love með 
Ernu Ómarsdóttur og Margréti 
Söru Guðjónsdóttur á Stóra svið-
inu, en sýningin er annað sam-
starfsverkefni Ernu Ómarsdóttur 
og Jóhanns Jóhannssonar tónlist-
armanns. Að lokinni sýningu, eða 
um kl. 22, tekur við skemmtidag-
skrá, tónlistaratriði og óvæntar 
uppákomur í Þjóðleikhúskjallar-
anum. 

Hægt er að panta miða í síma 
551-1200 eða á heimasíðu Þjóð-
leikhússins, www.leikhusid.is. 
Bakhjarlar innrásarinnar eru 
listamennirnir sem taka þátt og 
menntamálaráðuneytið.
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„EKKI MISSA AF
EDDU BJÖRGVINS

EINS OG HÚN
GERIST BEST!“

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
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Stuttmyndadagar í Reykja-
vík hafa nú verið endurlífg-
aðir en sú hátíð var síðast 
haldin árið 2002.

Snævar Már Jónsson, einn af 
skipuleggjendum hátíðarinnar, 
segir að framtak sem þetta skipti 
kvikmyndagerðarfólk miklu máli. 
Á þeim áratug sem hátíðin var í 
sem mestum blóma stigu marg-
ir af athyglisverðustu núverandi 
leikstjórum landsins sín fyrstu 
spor en meðal verðlaunahafa á 
Stuttmyndadögum voru Reynir 
Lyngdal, Ragnar Bragason, Róbert 
Douglas og Grímur Hákonarson. 

„Þetta er fyrirtaks sía til þess að 
sjá hvað íslensk kvikmyndagerð 
hefur upp á að bjóða og koma ungu 
og efnilegu kvikmyndagerðarfólki 
á framfæri,“ segir Snævar og 
bendir á að stuttmyndir séu jú 
ódýrari í vinnslu, en gefi fólki 
samt sem áður tækifæri á að sýna 
hvað í því býr. 

Snævar segir að ómögulegt sé 
að áætla hversu margar myndir 
berist í keppnina nú en segist von-
ast til þess að þær verði sem flest-
ar. „Það er ekki við neitt að miða 
núna því það hefur verið svo mik-
ill uppgangur eftir að stafræna 
tæknin kom til sögunnar og varð 
svona aðgengileg,“ segir hann. 
„Nú er þetta allt unnið í tölvu og 
fólk getur meira að segja sent 
myndirnar inn í gegnum netið. 

Meðaláhugamaður á mun auð-
veldara með að vinna heila mynd 
heima hjá sér.“ 

Flestar myndirnar eru frá 
tveimur og upp í fimmtán mínút-
ur og mæla aðstandendurnir með 
því að þær fari ekki yfir slíka 
lengd. Ekkert aldurstakmark er á 
Stuttmyndadögum og mega bæði 
áhugamenn og atvinnufólk senda 
inn myndir en skilafresturinn 
rennur út hinn 11. maí. 

Helstu bakhjarlar Stuttmynda-

daga eru Reykjavíkurborg, Kvik-
myndamiðstöð Íslands, mennta-
málaráðuneytið og Sjónvarpið 
en RÚV mun sýna sérstakan þátt 
með vinningshöfunum ásamt því 
að sýna verðlaunamyndirnar. Veg-
leg verðlaun eru í boði fyrir þrjár 
bestu myndirnar en að auki verða 
veitt áhorfendaverðlaun. 

Myndirnar verða sýndar í Tjarn-
arbíói 23. og 24. maí og fer verð-
launaafhendingin fram á sama 
stað seinni sýningardaginn.

Stökkpallur kvikmyndagerðar





Fyrir þremur árum sendi 
Jón Ólafsson frá sér sína 
fyrstu sólóplötu og fékk hún 
frábærar undirtektir. Nú 
er von á annarri sólóplötu 
Jóns, frumsamin lög og það 
sem meira er, frumsamdir 
textar einnig.

„Jájá, Ikea-röddin fær að blómstra. 
Hún er á sínum stað öfugt við 
verslunina sem er flutt út í Hafnar-
fjarðarhraun. Ég bregst ekki mínu 
fólki,“ segir Jón Ólafsson tónlistar-
maður sem fljótlega sendir frá sér 
sína aðra sólóplötu.

„Og það má alveg koma fram að 
þetta er eitt mesta áfall sem ég hef 
orðið fyrir. Þegar Ikea flutti. Hver 
vill ekki fá súpu á 90 krónur? En 
þegar maður þarf að keyra eftir 
henni fyrir þúsundkall þá tekur 
það engu tali.“

Sé miðað við mýtuna þá mun 
reynast Jóni þrautin þyngri að 
fylgja eftir fyrstu sólóplötu sinni 
sem kom út fyrir þremur árum. 
Platan sú hét einfaldlega Jón Ól-
afsson og hlaut frábærar viðtökur. 
Jón fór þá vítt og breitt um land-
ið til að fylgja henni eftir og spil-
aði á ólíklegustu stöðum alls stað-
ar fyrir fullu húsi. En eftir að hafa 
farið í saumana á rokksögunni með 
hinum poppfróða Jóni er fyrirliggj-
andi að bölvun yfir annarri plötu er 
mýta og ekkert annað en mýta. Því 
oftast eiga þá í hlut tónlistarmenn 
sem senda frá sér „one hit wond-
er“ sem reyna að fylgja því eftir og 
bakland skortir. Trauðla á það við 
um Jón sem á að baki 25 ára far-
sælan feril í bransanum.

„Á plötunni verður aðeins frum-
samið efni eins og síðast nema nú 
ákvað ég að vippa mér í textagerð-
ina líka. Þar hefur hnífurinn stað-
ið í kúnni, milli platna, að stíga 

það skref. Síðast vann ég náið með 
ýmsum textahöfundum og leitaði í 
bókasöfnin, í kvæðabækur, nú er 
þetta allt út frá eigin reynslu.“

Jón hlær aðspurður hvort þetta 
sé bömmer- eða uppgjörsplata. Svo 
er ekki. Hún fjallar um líðan tón-
listarmannsins í dag og sú líðan er 
góð – „takk fyrir“. Jón segir gletti-
lega vel hafa gengið að klambra 
saman textum. Það hafi verið gert 
samhliða vinnslu plötunnar. En eru 
lögin „ballads“ eins og Bó myndi 
segja?

„Þetta er alls konar. Jafnvel fjör-
legra en síðast ef eitthvað er. Eitt-
hvað er léttara yfir mannskapn-
um. Ég er að leika mér meira með 
hljómborðið. Síðast var þetta flyg-
ill útí eitt en nú er ég líka með 
skemmtarann, melódíku og allt 
sem mér dettur í hug þannig að 
hún ætti að verða litríkari fyrir 
bragðið.“

Frábærir tónlistarmenn eru Jóni 
til halds og trausts, Haraldur Þor-
steinsson á bassa, Jói Hjörleifs úr 
Sálinni trommar og Stefán Már 
Magnússon leikur á gítar. Maður-
inn með Ikea-röddina syngur hins 
vegar öll lög sín sjálfur án aðstoð-
ar.

„Textarnir eru þess eðlis að út 
í hött er að aðrir syngi lögin. Þótt 
fullsannað þyki að í það minnsta 
73 söngvarar eru betri á landinu,“ 
segir Jón. 

Líkt og síðast mun Jón fylgja 
plötunni eftir með miklum túr um 
landið allt og hefst tónleikaferða-
lagið 13. maí á Eskifirði. Spurð-
ur um áhrifavalda segist Jón hafa 
tekið saman lagalista af góðum 
lögum sér til innblásturs áður en 
tökur hófust en þegar til kom var 
ekki kveikt á honum. Allt kom 
þetta eitt af öðru.

„En ég hugsa hlýlegar til nokk-
urra frekar en annarra. Til dæmis 
Levon Helm og félaga hans í The 

Band. Svo hef ég margoft lýst því 
yfir að mínar ær og kýr séu Bítlarn-
ir og Spilverkið þannig að vel má 

vera að það liggi þarna undir niðri. 
Kannski Elton John á unga aldri.“

Verið er að leggja lokahönd á nýtt 
lag frá Daniel Oliver, fyrrverandi 
Idol-stjörnu, í hljóðveri í Los Ang-
eles. Fyrirtækið Skip Saylor Rec-
ords, sem hefur annast útsetn-
ingar fyrir listamenn á borð við 
Britney Spears, Christina Aguil-
era, Michael Jackson og Queen, er 
um þessar mundir að hljóðblanda 
lagið og leggja lokahönd á það.

„Ég er ótrúlega ánægður með 
það,“ segir Daníel um lagið, sem 
nefnist Ego Trip. Átti það upphaf-
lega að fara í spilun hérlendis fyrir 
um tveimur vikum en eftir að vírus 
kom upp í hljóðverinu við upptök-
urnar hér heima var ákveðið að 
senda það út. „Þeir voru mjög hrifn-
ir af þessu lagi. Þetta er líka svolít-
ið bandarískt og „commercial“ og 
það verður gaman að sjá hvort það 
gengur vel hérna heima.“

Að sögn Daniels er fyrsta plata 
hans væntanleg um næstu jól og 
verður hún nokkuð „elektrónísk“ 
með lögum aðallega eftir hann 
sjálfan. Lagið Ego Trip er síðan 
væntanlegt í spilun um miðjan 
þennan mánuð.

Lag Daniels í LA

Stjörnuhjónin David og Victor-
ia Beckham hafa loksins fundið 
heimili við sitt hæfi í Los Angel-
es. Beckham hefur sem kunnugt 
er skrifað undir samning við fót-
boltafélagið LA Galaxy og Vict-
oria hefur síðustu vikur verið að 
leita að rétta húsinu fyrir þau. Eða 
villunni, réttara sagt.

Draumahúsið er í Beverly- 
hæðum með útsýni yfir hafið, að-
eins í tveggja mínútna fjarlægð 
frá vinum þeirra Tom Cruise og 
Katie Holmes. Katie var einmitt 
sú fyrsta sem Victoria sýndi nýja 
heimilið. Fyrir villuna greiddu 
Beckham-hjónin um einn og hálf-
an milljarð króna.

Þrír bílskúrar fylgja húsinu og 
sundlaug er á lóðinni. Þrátt fyrir 
hátt verð eru ekki nema sex svefn-
herbergi í húsinu sem kemur 
nokkuð á óvart. Beckham-hjónin 
hafa aftur á móti næga aðstöðu til 

að hressa upp á útlitið því alls eru 
níu baðherbergi í villunni.

Beckham-hjónin 
með níu klósett

Kvikmyndin Grindhouse, sem er 
samstarfsverkefni leikstjóranna 
Quentin Tarantino og Robert Ro-
driguez, verður sýnd í tveimur 
hlutum í breskum kvikmyndahús-
um. Ástæðan er að hinni þriggja 
tíma mynd gekk fremur illa í 
miðasölunni í Bandaríkjunum þar 
sem hún var sýnd í heilu lagi.

Upphaflega átti myndin að vera 
frumsýnd í Bretlandi 1. júní en nú 
hefur henni verið frestað vegna 
breytinganna. Mynd Tarantinos, 
Death Proof, kemur í bíó 21. sept-
ember og mynd Rodriguez, Planet 
Terror, kemur út nokkru síðar.

Grindhouse 
í tvennu lagi



Sumarbúðirnar Ævintýraland

1)  13. júní - 19. júní,  7 - 12 ára 
2)  20. júní - 26. júní  7 - 12 ára 

3)  27. júní - 03. júlí  8 - 12 ára 
4)  04. júlí - 10. júlí  8 - 12 ára 
5) 11. júlí - 17. júlí  8 - 12 ára 
6)  18. júlí - 24. júlí  8 - 12 ára 

7)  25. júlí - 31. júlí 10- 12 ára 

8)  1. ágúst - 07. ágúst 12 - 14 ára 

Aldursskipt í hópa á öllum tímabilum.
Verð fyrir vikuna er 32.700 krónur
Öll námskeið innifalin í verði nema reiðnámskeið.

kvikmyndagerð • leiklist • listasmiðja • tónlist/dans
íþróttir • ævintýranámskeið •grímugerð
Öll námskeið innifalin í verði nema reiðnámskeið.

Í boði öll tímabilin:
Ævintýrabarkinn (karaókíkeppni) • Diskótek
Hárgreiðslukeppni • Mörk óttans, æsispennandi ævintýraleikur

Tímabil 7, 10 - 12 ára:
Kókósbollukappát • Þolfimi • Dagbókargerð
Skartgripagerð •Umhirða húðar • Tískusýning

Tímabil 8, 12 - 14 ára
Lengri kvölddagskrá • Kókósbollukappát • Þolfimi
Umhirða húðar • Tískusýning • Grillaðir sykurpúðar
Landsþekktur leynigestur •Forvarnaþema

Hátíðardagskrá 17. júní!!!
Kókósbollukappát • spákonutjald • sælgæti
bandfléttur í hár • tattú • blöðrublak
andlitsmálun • grillveisla og margt fleira.

Skráning er hafin!

Reiðnámskeið: 8000 krónur (7 klst.)
Á vegum Hestheima, reiðhöll, reiðtúr,
viðurkenning og glaðningur.

Staðfestingargjald, 5000 krónur greiðist innan 
viku frá skráningu og er óafturkræft.

Systkynaafsláttur. Euro og Visa léttgreiðslur.

Sérrúta frá Reykjavík með starfsfólki sumar-
búðanna, sjá www.sumarbudir.is

Tímabilin:

Skráning í síma

551 9160
virka daga milli 10 og 20.

Grunnskólanum á Hellu

Nánari upplýsingar á heimasíðunni:

www.sumarbudir.is

Námskeið alla daga:



Danski raftónlistarmaðurinn og 
plötusnúðurinn Anders Trent-
emöller þeytir skífum á Gauki á 
Stöng laugardagskvöldið 19. maí 
á vegum Party Zone. Trentemöll-
er er einn eftirsóttasti plötusnúð-
ur heims og jafnframt einn eftir-
tektarverðasti raftónlistarmaður 
samtímans.

Kappinn hefur endurhljóð-
blandað lög fyrir Moby, Pet Shop 
Boys og The Knife með góðum ár-
angri og í lok síðasta árs gaf hann 
út plötuna The Last Resort. Fékk 
hún mjög góða dóma bæði hér á 
landi sem erlendis. Forsala á tón-
leika Trentemöllers er hafin á 
midi.is og í Skífunni. Miðaverð er 
2.000 krónur. 

Dani þeytir 
skífum

Ný plata frá Bítlinum fyrrverandi 
Sir Paul McCartney er væntanleg 
hinn 4. júní. Platan heitir Mem-
ory Almost Full og verður sú 21. í 
röðinni frá honum. Verður platan 
gefin út í Bandaríkjunum í gegn-
um útgáfufyrirtækið Hear Music 
sem er í eigu Starbucks.

McCartney hóf upptökur á 
plötunni áður en hann gaf út sína 
síðustu plötu, Chaos and Creation 
in the Backyard, sem kom út 
fyrir tveimur árum við góðar 
undirtektir. „Platan er á köflum 
mjög persónuleg og á henni lít 
ég mikið aftur í tímann þegar ég 
var strákpolli í Liverpool,“ sagði 
McCartney.

Persónuleg plata 
frá Paul McCartney

Spennnutryllirinn Disturbia, sem 
fjallar um pilt sem grunar ná-
granna sinn um að vera fjölda-
morðingi, hefur nú setið í þrjár 
vikur á toppi bandaríska aðsókn-
arlistans. Með aðalhlutverkið fer 
hinn tvítugi Shia LaBeouf. 

Í öðru sæti á listanum lenti The 
Invisible, sem fjallar um draug 
sem reynir að hefna síns eigin 
morðs. Nýjasta mynd Nicolas 
Cage, Next, fór beint í þriðja sæti 
listans og í því fjórða varð löggu-
dramað Fracture. Í fimmta sætinu 
lenti síðan skautamyndin Blades 
of Glory með Will Ferrell í aðal-
hlutverki.

Þrjár vikur 
á toppnum

SÍMI 530 1919HAGATORG

NEXT kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
SUNSHINE   kl. 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 6
MÝRIN 2 FYRIR 1  kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1  kl. 5.50, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

www.haskolabio.is

MasterCard korthafar fá miðann á 600 kr. dagana 27. apríl - 3. maí,
í Smárabíói, Háskólabíói, Sambíóunum Kringlunni og Borgarbíói
Akureyri greiði þeir með kortinu.

Meira á www.kreditkort.is/klubbar

600 kall
27. apríl - 3. maí!

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Á
!óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

ALLS EKKI FYRIR 
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA 
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

NEXT               kl. 8 og 10 B.I. 14 ÁRA
SHOOTER      kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
PERFECT STRANGER         kl. 6 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL     kl. 6

PATHFINDER     kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
INLAND EMPIRE     kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2      kl. 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER  kl. 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
THE SCIENCE OF SLEEP kl. 6 B.I. 7 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 6
TMNT         kl. 6 B.I. 7 ÁRA

NEXT                  kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
NEXT SÝND Í LÚXUS             kl. 5.45, 8 og 10.15
PATHFINDER        kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2         kl. 8 og 10.10 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER           kl. 8 og 10.30 B.I. 16 ÁRA
SUNSHINE kl. 5.50 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3.45
TMNT           kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA



Í ályktun Félags Transgend-
er fólks á Íslandi er frétta-
flutningur Eiríks Jónssonar 
á Séð og heyrt harðlega 
átalinn. Að auki vill félag-
ið að horfið sé frá notkun 
orðsins „kynskiptingur“ 
og þess í stað notað „trans“ 
eða „transgender“.

„Hvaða vitleysa er þetta? Ég talaði 
bara við manninn sem hitti konuna 
með tippið. Þetta er bara frétt,” 
segir Eiríkur Jónsson blaðamaður. 
Hart er nú að honum sótt af félagi 
fólks sem vill skipta um kyn.

„Það er orðið fágætt í íslenskri 
blaðamennsku að sjá blaðamenn 
leggjast á sveif með árásarmönn-
um og halda áfram að niðurlægja 
fórnarlömb ofbeldis í rituðu máli,“ 
segir í ályktun sem samþykkt var 
á fundi Félags transgender fólks á 
Íslandi á miðvikudag fyrir viku.

Anna Jonna Ármannsdóttir er 
formaður félagsins en á 
fundinum (sem taldi tíu 
manns, „fámennt en 
góðmennt,“ að sögn 
Önnu), var álykt-
að um tvö mál: 
Annars vegar 
er orðið „kyn-
skiptingur“ talið 
niðrandi og nei-
kvætt og sagt 
náskylt orðinu 
„kynvillingur“. 
Er farið fram á að 
notað sé orðið trans 
eða transgender um 
málefni fólks sem leit-
ar leiðréttingar á kyni. 

„Við erum ekki að banna fólki að 
nota hitt orðið. En vekjum athygli 
á neikvæðri merkingu þess eins 
og segir í ályktuninni,“ segir Anna 
Jonna.

Hins vegar er hörmuð árás á 
transgender-einstakling sem var 
4. febrúar 2007 en frá henni var 
greint í Fréttablaðinu og síðar í 
Séð og heyrt en Eiríkur Jónsson 
byggði frétt á viðtali við árásár-
manninn. Maður nokkur sem hafði 
kynnst konu á skemmtanalíf-
inu komst að því síðar að hún var 
með kynfæri karlmanns. Sturlað-
ist maðurinn þá og gekk í skrokk á 
viðkomandi.

„Engin spurning. Þessi frétta-
flutningur var fyrir neðan allar 
hellur. Vægast sagt,“ 
segir Anna Jonna.

Eiríkur Jónsson 
segist aðspurður 
hvorki botna upp 
né niður í þessu 
máli. Honum 

finnst orðið kynskiptingur ágætt.
„En það stóð ekkert um kyn-

skipting í fréttinni. Ég var bara að 
skrifa frétt um mann sem lenti í 
vandræðum,” segir Eiríkur, sem 
hafnar því alfarið að hafa verið að 
niðurlægja þann sem varð fyrir 
árásinni.

„Þetta var kona með tippi. 
Kannski er ég einn um að finn-
ast það merkilegt. Ég er kannski 
svona fordómafullur? Þetta er 
frétt um mann sem stóð í þeirri 
trú að hann væri að fara á kvenna-
far. Þetta er bara viðtal við mann 
sem lenti í þessu.“

Anna Jonna segist, spurð hvað 
hún vilji að gert sé, ekki hafa neina 
patent-lausn á þessu máli en það sé 
til skoðunar hjá félaginu. Félagið 
kærði málið til siðanefndar Blaða-
mannafélagsins en málinu var 

vísað frá á þeim forsendum 
að þeir sem kærðu væru 
ekki málsaðilar. „Við erum 
að skoða málið. Eirík-
ur hefur einhvern tíma 
tekið einhverjar sektirn-
ar og hann veit að það er 
ódýrt,“ segir Anna Jonna.

Í rómantísku gamanmyndinni 
Because I Said So er fylgst með 
yngstu dóttur (Moore) hinnar ill-
þolanlegu Daphne (Keaton) sem 
ekki hefur gerst svo lukkuleg að 
festa ráð sitt ennþá. Móðirin er 
haldin sjúklegri stjórnfýsi og af-
skiptasemi en hún elskar jú barn-
ið sitt og sigtar því út draumam-
akann handa henni með hjálp int-
ernetsins. Auðvitað kemur babb í 
bátinn því fyrr en varir er örverp-
ið, og meistarakokkurinn, Milly 
komin með tvo í takið og veit ekki 
hvorn hún á að velja, egósentríska 
arkitektaflónið eða gítarspilandi 
einstæðan föður. 

Þetta er nokkuð sniðug mynd 
með skemmtilega skrifuðum per-
sónum, systurnar þrjár eru heill-
andi og hjartaknúsararnir líka en 
Akkilesarhællinn er sjálf aðal-
stjarnan því móðirin er svo óþol-
andi að mann langar mest að tjarga 
hana og fiðra og senda þangað sem 
sólin ekki skín. Þessi týpa er allt of 
fyrirsjáanleg og lexíur hennar þar 
af leiðandi líka. Vísanir til bæling-
ar og iðandi hvatalífs fundust mér 
frekar ósmekklegar og sér í lagi 
að draga gæludýr heimilisins inn 
í þann subbulega veruleika. 

Sviðsetningarnar og útlit mynd-
arinnar voru afbragðshressandi, 
þetta er mjög litrík og „hlý“ mynd 
sem getur líka gert mann svang-
an og vakið upp þörf kvenna til að 
hringja í mæður sínar.

Leikarnir standa sig með ágæt-
um og þau eru öll voða sæt og 
hnyttin í tilsvörum. Ég held mikið 
upp á Lauren Graham sem stund-
um sést á RÚV-skjánum í gaman-
þáttunum um Gilmore-mæðgurn-
ar og hún heldur uppi fjörinu í 
þessari mynd. Moore er ekki mikil 
grínleikkona en samleikur henn-
ar og Keaton er mátulega gljáð-
ur. Draumaprinsarnir tveir náðu 
ekki að gera neinar gloríur nema 
hvað maður gæti hlakkað til að sjá 
meira af Gabriel Macht í framtíð-
inni.

Þessi ágæta mynd fellur ann-
ars í sömu gryfju og svo marg-
ar aðrar amerískar rómóræmur 
og fer gjörsamlega yfir strikið í 
vemmilegheitunum – verður eins 
og frómas með bæði ís og rjóma. 
Þegar mæðgurnar byrjuðu að 
syngja saman tók steininn úr og 
þá hefði verið gott að vera frekar 
með fjarstýringu.

Með bæði ís og rjóma

SENDU SMS JA SP3
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR Á SPIDERMAN,

SPIDERMAN TÖLVULEIKIR, TÓNLIST ÚR SPIDERMAN,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRASMS
LEIKUR

SJÁÐU MYNDINA!

SPILAÐU LEIKINN!SJÁÐU MYNDINA!

SPILAÐU LEIKINN!

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

DIANE KEATON MANDY MOORE

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

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

SV MBL
MMJ KVIKMYNDIR.COM

SPRENGHLÆGILEG MYND FRÁ BEN STILLER !

SJALDAN EÐA ALDREI HAFA

TVEIR KARLMENN
DANSAÐ JAFN VEL

SAMAN!

BLADES OF GLORY kl. 8 - 10 Leyfð

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

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

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

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 b.i 7

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

BLADES OF GLORY kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

BLADES... VIP kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 

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

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

THE GOOD SHEPERD kl.10:10 B.i.12

NEXT kl. 6 - 8 - 10 B.i.12

BLADES OF GLORY kl. 6 - 8:10 - 10:20 B.i.12

BREACH kl. 8 B.i.12

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

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

DIGITAL-3D
DIGITAL

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

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 8 Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 10 Leyfð



Fjölgun liða bjargar Víkingi

Rekstrarvörur
1982–200725ára
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Expertinn frá Dreumex
– engin vettlingatök við óhreinindin

Expert frá Dreumex
Áhrifaríkt handþvottakrem 

Virkar vel á smurningu,
hráolíu, bremsuvökva,

sement og önnur óhreinindi.
Fáanlegt í handhægum

2,7 ltr. brúsa með dælu.

Örkorn í stað 
leysiefna

Húðvænt og 
rakagefandi

Kynningarverð
1.230 kr.

 Varnarmennirnir Nem-
anja Vidic og Rio Ferdinand munu 
vera heilir af meiðslum sínum 
fyrir leikinn mikilvæga í kvöld 
er lið þeirra, Manchester United, 
mætir AC Milan í síðari viðureign 
liðanna í undanúrslitum Meist-
aradeildar Evrópu í kvöld. Unit-
ed vann fyrri leikinn á heimavelli, 
3-2, og dugir því að halda hreinu 
í kvöld. Það verður erfitt verk-
efni en ef þeir Vidic og Ferdinand 
verða upp á sitt besta í kvöld auk-
ast líkur á því til muna. 

Alex Ferguson, stjóri United, 
sagði í gær að hann hefði ekki 
ákveðið hvort þeir verða með lið-
inu í kvöld. 

Líklegt er þó að Vidic spili 
með annaðhvort Ferdinand eða 
Wes Brown í vörninni sem þýðir 
að Gabriel Heinze getur spilað í 
stöðu vinstri bakvarðar. 

AC Milan á við sín meiðsli að 
stríða en ólíklegt er að hinn leik-
reyndi Paolo Maldini geti verið 
með liðinu í kvöld vegna hné-
meiðsla. Þó þykir víst að Genn-
aro Gattuso geti spilað með Milan 
en báðir meiddust þeir í fyrri leik 
liðanna. Þá getur Kakha Kaladze 
spilað með liðinu en hann var í 
banni í síðasta leik. 

Carlo Ancelotti, þjálfari Milan, 
hefur gefið til kynna að Filippo 
Inzaghi verði frekar í fremstu 
víglínu en Alberto Gilardino.

Nokkrir leikmenn Manchester 

United eiga á hættu að missa af 
úrslitaleiknum komist liðið áfram. 
Þeir Gabriel Heinze, Cristiano 
Ronaldo og Paul Scholes mega 
ekki fá gult spjald í leiknum af 
þeim sökum. Patrice Evra verður 
í banni í kvöld. 

Scholes missti einmitt af úr-
slitaleik Manchester United og 
Bayern München árið 1999 og 
vill sjálfsagt ekki endurtaka þann 
leik. 

United hefur tvívegis fallið 
úr leik fyrir Milan á þessu stigi 
keppninnar, árin 1958 og 1969. 
United hefur tvívegis undir stjórn 
Ferguson tapað í undanúrslitum 
Meistaradeildarinnar, fyrir Bayer 
Leverkusen og Borussia Dort-
mund. En United hefur hins vegar 
aldrei tapað í Evrópukeppninni 
undir stjórn Fergusons, ef liðið 
hefur unnið fyrri leikinn. 

Vidic og Ferdinand heilir á ný

Óhætt er að halda því 
fram að suð-austurriðill NBA-
deildarinnar í körfubolta sé lé-
legasti riðillinn í deildinni. Þrjú 
lið úr riðlinum komust í úrslita-
keppnina en engu þeirra tókst að 
vinna leik. 

Meistarar Miami töpuðu 0-
4 fyrir Chicago líkt og Orlando 
gegn Detroit. Þriðja og síðasta lið 
riðilsins til að detta út án þess að 
vinna leik var síðan lið Washing-
ton sem tapaði fyrir Cleveland. 
Chicago, Detroit og Cleveland 
eru öll í miðriðlinum og voru með 
besta árangurinn á austurströnd-
inni í deildarkeppninni.

Ekkert lið riðils-
ins vann leik

 Tvö mörk varamanna 
FH-inga sem áttu aldrei að vera 
dæmd gild réðu úrslitum í úrslita-
leik Lengjubikars karla í fótbolta í 
gær. FH-ingar unnu Valsmenn 3-2 
eftir að staðan hafði verið 1-1 eftir 
venjulegan leiktíma og eru því 
fyrsta félagið til að vinna deilda-
bikar karla tvö ár í röð. 

Bjarki Gunnlaugsson kom FH 
í 1-0 á 50. mínútu með skoti úr 
markteig eftir aukaspyrnur Sigur-
vins Ólafssonar en Daníel Hjalta-
son jafnaði leikinn á 76. mínútu 
með laglegum skalla eftir auka-
spyrnu Rene Carlsen. Valsmenn 
voru mun sterkari í fyrri hálfleik 
en FH-ingar fengu þrjú dauðafæri 
til þess að komast í 2-0 í seinni 
hálfleiknum en boltinn vildi ekki 
inn og Valsmenn náðu að tryggja 
sér framlengingu.

Í framlengingunni kom Allan 
Dyring FH í 2-1 á 99. mínútu þegar 
hann skoraði í tómt markið eftir 
að Sigurður Sigurðsson, mark-
vörður Vals, hafði verið keyrður 
niður. Fréttablaðið talaði við Sig-
urð eftir leik og þar sagði hann að 
það hefði verið brotið á sér. 

Fimm mínútum fyrir lok fram-

lengingarinnar kom hitt mark-
ið þegar Atli Guðnason slapp inn 
fyrir Valsvörnina eftir sendingu 
frá Davíð Þór Viðarssyni og kom 
FH í 3-1. Atli var hins vegar rang-
stæður og markið átti því aldrei að 
vera dæmt gilt. 

Harkan jókst mikið í kjölfarið 

enda Valsmenn mjög ósáttir. Allan 
Dyring var síðan rekinn út af fyrir 
að hrinda Gunnari Einarssyni sem 
var heppinn að fara ekki sömu leið 
líka. Daníel Hjaltason náði síðan 
að minnka muninn eftir aðra auka-
spyrnu Rene Carlsen og Birkir 
Már Sævarsson, sem var færður 

í framlínuna í lokin var síðan ógn-
andi og virtist eiga að fá víta-
spyrnu þegar hann var klipptur 
niður á lokasekúndum leiksins.

Willum Þór Þórsson, þjálfari 
Vals, var mjög ósáttur eftir að FH-
ingar skoruðu seinna mark sitt í 
framlengingunni. Fyrst lét hann að-
stoðardómarann heyra það og fékk 
að líta rauða spjaldið, þá las hann 
varaformanni KSÍ reiði-pistilinn 
á hliðarlínunni og loks fékk blaða-
maður Fréttablaðsins að heyra það 
þegar hann sóttist eftir viðtali. 
„Miðað við aðstæður þá voru bæði 
lið að gera mjög vel og þetta var 
flottur úrslitaleikur. Þetta voru 
tvö öflug lið að berjast. Ég held að 
það hafi allir séð að maðurinn var 
langt fyrir innan, svo var brotið á 
markverðinum okkar og loks ekki 
dæmt víti þegar Birkir var tek-
inn niður í teignum,“ sagði Will-
um Þór og skoraði á blaðamann að 
dæma sjálfur um atvikin sem kost-
uðu Valsmenn sigurinn. Willum á 
alla samúð skilið enda réðust úr-
slit leiksins á röngum ákvörðunum 
dómarans Egils Más Markússonar 
og aðstoðarmanna hans.

FH-ingar unnu Lengjubikar karla annað árið í röð eftir 3-2 sigur á Valsmönnum í framlengdum úrslitaleik 
á Stjörnuvelli í gær. Eftir frekar tíðindalitlan leik varð allt vitlaust í framlengingunni.



- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum Engin truflun
Sýning myndarinnar byrjar fyrr Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321
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www.graenaljosid.is  - Skráðu þig í Bíóklúbbinn og þú færð sendan boðsmiðakóða á Miða.is alla frumsýningardaga

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.

DAS LEBEN DER ANDEREN LÍF ANNARRA

„Fullkomin kvikmynd; margbrotin, 
tvíræð, spennandi og afar skemmtileg!“

-Dana Stevens, Slate

„Donnersmarck kryddar spennusöguna
með lymskulegum húmor. 
Útkoman er hrein snilld.“

-A.O. Scott, The New York Times

„Frábær mynd. Sú besta sem ég hef séð 
í háa herrans tíð og án vafa  innihalds-
ríkasta og best leikna mynd ársins.“

Mick LaSalle, San Francisco Chronicle.

„Virkilega sannfærandi, pólitísk 
spennumynd. Afar vitsmunaleg en
höfðar jafnframt til dýpstu tilfinninga.“

-Claudia Puig, USA Today.

  the 
lives 
    of 
   others

A Film By Florian Henckel Von Donnersmarck
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Lengjubikar karla

Deildarbikarkeppni kvenna

Meistaradeild Evrópu

 Fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri West Ham, Paul 
Aldridge, er alls ekki sáttur við 
sektina sem félagið fékk í síð-
ustu viku vegna brots á félaga-
skiptareglum ensku úrvalsdeild-
arinnar. West Ham var sektað um 
rúmar 700  milljónir, 5,5 milljón-
ir punda, fyrir að standa ólög-
lega að félagaskiptum Javiers 
Mascherano og Carlos Tevez.

Aldridge og fyrrum eigandi 
félagsins, Terence Brown, voru 
ábyrgir fyrir málinu en eins og 
kunnugt er keyptu Íslendingar 
félagið nú í haust. 

Aldridge segir að orðspor sitt 

hafi beðið mikinn skaða vegna 
þessa. Hann sagði að hann hefði 
ekki verið kallaður til sem vitni 
þegar málið var tekið fyrir, 
honum hafi ekki verið boðið að 
gefa út yfirlýsingu eða verið lát-
inn vita af þeim ásökunum sem á 
hann voru bornar. 

„Eftir tíu ára starf hjá félaginu 
kenni ég í brjósti um þessa mjög 
harkalegu refsiaðgerð,“ sagði 
Aldridge. „En persónulegt og 
faglegt orðspor mitt hefur verið 
skaðað. Niðurstöðurnar segja að 
ég hafi logið og verið óheiðarleg-
ur,“ sagði Aldridge sem íhugar 
nú málsókn.

Aldridge íhugar lögsókn

 Stjarnan er komið í 1-
0 í úrslitaeinvígi deildarbikars 
kvenna eftir 26-25 sigur í æsi-
spennandi og skemmtilegum leik 
í Garðabæ í gær. Grótta var yfir 
nánast allan tímann, náði mest 
fimm marka forskoti í upphafi 
seinni hálfleiks (14-19) en varð 
síðan að sjá á eftir sigrinum. Anna 
Bryndís Blöndal var hetja Stjörn-
unnar en hún skoraði öll þrjú 
mörkin sín á síðustu sex mínútum 
leiksins þegar Stjarnan breytti 
stöðunni úr 22-23 í 26-24.

„Við eiginlega stálum sigrin-
um. Við áttum hrikalegan dag, 
vorum kannski að spila ágætlega 
en vorum hins vegar að klúðra 
dauðafærum. Það að klára svona 
leik sýnir bara hvað við erum með 
gott lið og góða breidd,“ sagði 
Anna Blöndal eftir leik. Þegar lítið 
gekk hjá Önnu í upphafi leiks þá 
leysti Sólveig Lára Kjærnested 

hana af og átti frábæra innkomu. 
„Sólveig tók bara fyrri hálfleikinn 
fyrir mig og það var bara fínt. Ég 
fékk síðan að láta ljós mitt skína 
í lokin. Við erum búnar að vinna 
leikina mjög stórt og það er gaman 
að lenda í svona spennandi leik og 
vinna,“ sagði Anna.

Gróttuliðið lék frábærlega í 
fyrri hálfleik og þær Natasa Dam-
iljanovic, Anna Úrsúla Guðmunds-
dóttir og Kristín Þórðardóttir voru 
allar í miklu stuði. Sóknarleikur 
liðsins gekk hins vegar afar illa í 
seinni hálfleik og liðið skoraði að-
eins 2 mörk úr síðustu 10 sóknun-
um sínum. 

„Maður á ekki skilið að vinna 
leik nema maður vinni hann. Við 
áttum að halda áfram að spila 
seinni hálfleikinn eins og við spil-
uðum fyrri hálfleikinn,“ sagði 
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir sem 
átti mjög góðan leik í gær.

Við stálum sigrinum

 Liverpool er komið 
áfram í úrslit Meistaradeildar 
Evrópu sem fara fram í Aþenu 
síðar í mánuðinum. Liðið bar sig-
urorð af Chelsea í æsispennandi 
leik þar sem úrslit réðust ekki 
fyrr en í vítaspyrnukeppni. Þar 
reyndust leikmenn Liverpool 
vera með sterkari taugar en þeir 
stigu ekki feilspor og markvörð-
ur liðsins, Pepe Reina, varði tvær 
vítaspyrnur.

Reina náði annars að halda 
marki sínu hreinu allar þær 120 
mínútur sem leikurinn fór fram 
og var það lykillinn að sigri Liver-

pool þar sem Chelsea vann fyrri 
leik liðanna á sínum heimavelli, 1-
0. Ef Chelsea hefði skorað í gær 
hefðu leikmenn Liverpool þurft 
að skora alls þrívegis til að slá 
Englandsmeistarana úr leik.

Rimma þessara ensku stórliða 
hefur lengi einkennst af þeim 
orðaskiptum sem stjórar liðanna, 
Mourinho og Rafa Benitez, hafa 
haft síðustu vikur. Benitez gat 
leyft sér að brosa allan hringinn 
í gær þar sem sitt herbragð hafði 
gengið eftir. Meira að segja var 
markið sem Liverpool skoraði 
á 22. mínútu svo þaulæft að það 
hlýtur að hafa glatt þjálfarann 
óendanlega mikið. Daniel Agger 
var þar að verki með lúmsku skoti 
í nærhornið eftir að Steven Gerr-
ard renndi til hans boltanum úr 
aukaspyrnu.

Leikurinn bar annars öll ein-
kenni sem slíkir stórleikir vilja 
oft vera. Afar fá dauðafæri litu 
dagsins ljós og varnarleikurinn 
var í fyrirrúmi.

Helst var að Chelsea næði að 
jafna metin í síðari hálfleik er 
Jamie Carragher var nálægt því 
að skora sjálfsmark af stuttu færi 

en boltinn fór yfir markið. Dirk 
Kuyt skoraði svo mark er hann 
fylgdi eftir skoti Xabi Alonso í 
framlengingunni en markið var 
dæmt af vegna rangstöðu. Viður-
eignin var þó skemmtileg enda 
spennuþrungin. og tilfinningarík. 

Liverpool byrjaði í vítaspyrnu-
keppninni og er skemmst frá því 

að segja að allar spyrnur liðsins 
skiluðu sér í marki. Pepe Reina 
varði hins vegar fyrstu og þriðju 
spyrnu Chelsea, frá Arjen Robb-
en og Geremi. Það var svo Kuyt 
sem fékk að tryggja sínum mönn-
um sigurinn og brást honum ekki 
bogalistin í þeim efnum.

Jose Mourinho hefur nú þurft að horfa upp á tvo stóra titla renna sér úr greipunum eða svo gott sem. Í gær 
tapaði Chelsea fyrir Liverpool í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu þar sem Pepe Reina var hetja dagsins.





„Þú tókst hárrétta ákvörðun“
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Peter Fenner hefur samið þrjár 
útgáfur á jafnmörgum tungu-
málum af framlagi Íslendinga 
til Eurovision-keppninnar. Þetta 
kemur fram í viðtali við Fenner 
sem birtist á vef esctoday.com. 
„Eiríkur er hæfileikaríkur ná-
ungi og finnst gaman að tak-
ast á við áskoranir. Þess 
vegna höfum við út-
búið texta við lagið á 
tyrknesku, spænsku 
og slóvensku,“ 
segir Fenner en 

hann fer hlýjum orðum um rokk-
arann rauðhærða og segist 

hafa ráðfært sig mikið við 
söngvarann þegar hann 
samdi enska textann.

Eiríkur var í óða önn að 
undirbúa sig fyrir heim-
komu þegar Fréttablað-

ið náði tali af 
honum en hann 
lenti á Íslandi 
í morgun. Að-
spurður hvort 
hann hefði séð 
eða heyrt text-
ann sagði hann 

svo ekki vera. 
„Mér líst hins 
vegar bara vel á 
þetta og þetta er 

mest í gamni gert,“ segir Eiríkur 
en nú taka við síðustu æfing-
arnar hér á landi því hóp-
urinn heldur utan til Finn-
lands strax á föstudags-
morgun. „Þetta er alls 
ekki með ráðum gert 
því ég held að þetta séu 
bara þær tungur sem 
Fenner er hvað sleip-
astur í,“ bætir Eiríkur 
við og þvertekur fyrir 
það að þessar fjöl-
þjóðlegu útgáf-
ur séu hluti af 
einhverri kosn-
ingabaráttu í 
þessum lönd-
um. Enda 
hefðu þeir 

þá lagt í víking til annarra og mun 
fjölmennari landa. „Maður 

þarf bara að finna upp á 
ýmsu til að hafa gaman 

af og vekja á sér at-
hygli,“ segir Eiríkur.

Fjölþjóðleg útgáfa af Valentine‘s Lost

„Við ætlum bókinni að vera hand-
sprengja inn í þjóðmálaumræð-
una og erum spenntir að sjá hvern-
ig viðbrögðin verða,“ segir Ingólfur 
Gíslason, annar höfunda ljóðabók-
arinnar Handsprengja í morguns-
árið. Eiríkur Örn Norðdahl er með-
höfundur hans.

Bókin inniheldur þýðingar á ljóð-
um manna á borð við Osama Bin 
Laden og Saddam Hussein auk ljóða 
„eftir“ íslenska stjórnmálamenn. 
„Þetta eru í raun ekki ljóð eftir þau 
heldur ljóðrænn kjarni hugsana 
þessa fólks. Við unnum þetta upp úr 
textum eftir þau sem við klipptum 
saman og bjuggum til ljóð úr.“

Ingólfur býst ekki við að „höf-
undar“ íslensku ljóðanna verði 
mjög kátir en telur í ljósi undan-
genginnar umræðu um málfrelsi 
að það hljóti að vera leyfilegt að 
setja saman texta á þennan hátt. 
Fyrst það megi gera grín að Mú-
hameð spámanni megi líka gera 
grín að íslensku stjórnmálafólki.

Kveikjan að erlendu ljóðaþýð-
ingunum mun hafa verið vanga-
veltur um að helstu einræðisherr-
ar og stríðsæsingamenn heims hafi 
flestir verið ljóðskáld í frístund-
um. „Það virðist vera að þetta séu 
menn með listrænan metnað sem 
ná ekki að gera nógu góða hluti á 

því sviði og fái því útrás fyrir pirr-
ing sinn með stríðsbrölti. Heimur-
inn væri eflaust öðruvísi ef Hitler 
hefði bara fengið vinnu á auglýs-
ingastofu.“

Gefur út ljóð Saddams Hussein

„Ég var nýorðin mamma á þess-
um tíma. Einu sinni var ég alveg 
snoðklippt, svo safnaði ég hári 
og var með topp, nú safna ég 
toppnum líka. Maður var dug-
legur að breyta klippingunni.“

Mikill fjöldi fólks kom saman í 
miðbæ Reykjavíkur í gær til þess 
að taka þátt í kröfugöngu í tilefni 
af baráttudegi verkalýðsins, en 
þó voru ekki allir með kjör verka-
manna í huga. Hópur ungmenna 
fylgdi kröfugöngunni með Tópas-
auglýsingar á mótmælaspjöldum, 
og hrópaði auglýsingaslagorð.

Gjörningurinn, sem er á vegum 

Nóa-Síríus og auglýsingastofunn-
ar Fíton, hlaut miður góðan hljóm-
grunn hjá gestum göngunnar og 
fór svo að hópnum var meinaður 
aðgangur að Ingólfstorgi þar sem 
göngunni lauk og ræðuhöld hóf-
ust. Hópurinn hvarf þá fljótlega á 
brott, að sögn gesta.

Gunnar Sigurgeirsson, mark-
aðsstjóri Nóa-Síríus, segir að um 

vörukynningu hafi verið að ræða 
og tilgangurinn ekki að skemma 
fyrir neinum. Athæfið hafi verið 
hluti af nýrri markaðsherferð 
fyrir Tópas. 

„Það eru alltaf einhverjir ósátt-
ir með nýjar auglýsingaleiðir, en 
það verður að koma í ljós hvort 
þetta ber árangur.“ 
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www.toyota.is

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Corolla SD Terra

Fimm stjörnu öryggi

Komdu og reynsluaktu nýrri Corolla 
á sölustöðum Toyota um land allt.

Verð frá 1.960.000* kr.

Corolla hlaut hæstu einkunn, fimm stjörnur,

í evrópska NCAP öryggisprófinu.

Meira rými

Hljóðlátastur í sínum flokki

Framúrskarandi aksturseiginleikar

Hátt endursöluverð

Enn meiri þægindi

Minni útblástur og eldsneytiseyðsla með MM skiptingu

Og allt hitt sem þú finnur þegar þú kemur og 

reynsluekur nýrri Corolla. Þar sem þú nýtur þín best.

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Álaugardaginn stóð í Frétta-
blaðinu að kominn væri út 

bókaflokkur undir dulnefni. Sagt 
var að um „hálfgerðar sjoppubók-
menntir“ væri að ræða og nokkr-
ir hugsanlegir höfundar nefndir. 
Þó var talið líklegast að ég væri sá 
rétti „í ljósi þess að svipaða sýn á 
fjölmiðla má finna í síðustu skáld-
sögu hennar“. Ég man reyndar 
ekki eftir því að fjölmiðlar komi 
við sögu í Landi hinna týndu sokka 
en vissulega gæti mig misminnt.

þessi skrif setur Jakob 
Bjarnar Grétarsson stafi sína. 
Ef einhver vesalingurinn setur 
saman svo vonda bók að hann 
þorir ekki að leggja nafn sitt við 
hana þykir honum sjálfsagt að 
klína henni á mig. Hann hélt því 
fram í Fréttablaðinu í vetur að ég 
hlyti að vera höfundur bóka Stellu 
Blómkvist og rökstuddi það meðal 
annars með því að í þeirri nýjustu 
verður aðalpersónan ólétt – eins 
og það hafi hent mig einan Íslend-
inga. Hvers vegna höfundur sem 
gefið hefur út tíu bækur undir 
nafni ætti að taka upp á því að 
nota dulnefni er mér hulið. Fyrsta 
bókin mín kom út árið 1994 svo ég 
hef verið nokkuð iðin við kolann, 
auk þess sem ég var í fullu starfi 
meðfram ritstörfunum til ársloka 
2004. Ekki veit ég hvernig ég hefði 
líka átt að hafa tíma til að skrifa 
bækur annarra höfunda.

hefur ekki aðeins sýnt 
því áhuga sem ég hef ekki skrif-
að, heldur líka því sem ég hef 
skrifað. Fullur hneykslunar yfir 
þeim ósköpum að mér skyldi hafa 
verið veitt Blaðamannaverðlaun 
Íslands fyrir bókina Myndin af 
pabba – Saga Thelmu tjáði hann 
sig á vef BÍ og í DV þar sem hann 
vann þá. Þegar þjóðin hafnaði DV 
var Jakob ráðinn á Fréttablaðið og 
þar hefur hann haldið áfram að 
dreifa hneykslun sinni yfir lands-
lýð. Hirti Howser sagt upp á Rás 
2! Ó, nei! Ætlar Þorbjörn Brodda-
son ekki að tjá sig um blogg dr. 
Guðbjargar Hildar Kolbeins – 
sömu Guðbjargar og Jakob stóð 
eitt sinn í ritdeilu við á vefsíðu BÍ? 
Ja, hérna hér!

nú verð ég að segja svolítið 
sem ég átti ekki von á að ég myndi 
nokkurn tímann játa; það er sökn-
uður af gamla DV. Þar var stund-
uð skarnblaðamennska, það vissi 
fólk og gat því lesið blaðið undir 
þeim formerkjum. Nú ganga 
gusurnar yfir Fréttablaðið, blað 
sem ritstjórar þess hljóta að hafa 
ætlað annað og meira en að miðla 
skúffelsi einstakra blaðamanna 
yfir fólki sem hefur ekkert með 
forarvilpur sálar þeirra að gera.

Hrópandinn í 
reiðimörkinni


