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 Ferjuhöfn í Bakka-
fjöru á Suðurlandi mun hafa 
verulega jákvæð áhrif í för með 
sér fyrir Vestmannaeyjar. 

Sérstaklega mun 
ferðaþjónusta
njóta góðs af en 
einnig annað 
atvinnulíf. Gera 
má ráð fyrir að 
það dragi úr 
fólksfækkun í 
Eyjum verði 
ferjuhöfn að 
veruleika og að 

fasteignaverð hækki. Þetta kemur 
fram í skýrslu sem Rannsóknar-
miðstöð Háskólans á Bifröst hefur 
unnið fyrir stýrihóp á vegum sam-
gönguráðuneytisins.

Dr. Grétar Þór Eyþórsson, 
forstöðumaður Rannsóknarmið-
stöðvar Háskólans á Bifröst, segir 
meginniðurstöður skýrslunnar 
sýna að áhrif ferjuhafnar yrðu að 
langmestu leyti jákvæð fyrir íbúa 
Vestmannaeyja. „Við teljum að 
ferjuhöfn verði til þess að það 
dragi úr þeirri hægfara fólks-
fækkun sem verið hefur í Eyjum 
undanfarin ár.“

Dregur úr fólks-
fækkun í Eyjum

 Fyrirliggjandi nið-
urstöður allra rannsókna á sýnum 
sem tekin voru úr þeim sjö lang-
reyðum sem veiddust í fyrrahaust 
eru langt undir eitrunarmörkum. 
Hvalveiðar í atvinnuskyni hófust 
í gær þegar hrefnuveiðibáturinn 
Njörður KÓ 7 kom með fyrstu 
hrefnuna á þessari vertíð að landi. 
Veiðar á langreyði hefjast ekki að 
nýju á þessari vertíð nema viðbót-
arkvóti verði gefinn út. Sjávarút-
vegsráðherra segir að ákvörðun 
um frekari hvalveiðar verði tekin 
þegar sölu á fyrirliggjandi hvala-
afurðum er lokið. 

Kristján Loftsson, forstjóri 
Hvals, segir að allar niðurstöður 
rannsókna á sýnum sem tekin 
voru úr langreyðunum sjö, sem 

veiddar voru í fyrrahaust og beðið 
hefur verið eftir síðan í janúar, 
komi allar vel út. „Við erum loks-
ins komnir með hluta af niður-
stöðunum og þær eru langt undir 
öllum mörkum. Þetta eru um 5.000 
sýni og er leitað að mörgum efnum 
í kjötinu. Sumt er klárt en annað 
ætla þeir að skoða betur.“ Kristj-
án segir að Hvalur 9 verði ekki 
sendur á veiðar að nýju fyrr en 
skýrst hefur hvort gefinn verði út 
viðbótarkvóti. Tvær langreyðar 
eru eftir af níu dýra kvóta fisk-
veiðiársins. 

Einar K. Guðfinnsson sjávarút-
vegsráðherra segir að ákvörðun 
um viðbótarkvóta hafi ekki verið 
tekin. „Þegar salan á hvalaafurð-
unum hefur farið fram, sem skýr-

ist fljótlega, verður tekin ákvörð-
un um framhaldið.“ 

Fyrstu hrefnunni af 29 dýra 
kvóta sem heimilt er að veiða í 
atvinnuskyni var landað í Kópa-
vogshöfn í gær. Það var hrefnu-
veiðibáturinn Njörður sem náði 
dýrinu með lítilli fyrirhöfn að 
sögn Guðmundar Haraldssonar 
skipstjóra.

Gunnar Bergmann, formaður 
Félags hrefnuveiðimanna, segir 
að veiðarnar hefjist svo óvenju 
snemma vegna þess að kjöt frá því 
í fyrra sé uppurið. „Ég hef spurnir 
af því að mikið sé af hrefnu á mið-
unum sem er ekki óvenjulegt en 
einnig hefur sést langreyður inni 
á Steingrímsfirði sem er óvenju-
legt svona snemma.“

Hvalkjötið ómengað
Niðurstöður úr sýnum úr langreyðunum sjö sem veiddar voru í fyrra sýna að 
kjötið er ómengað. Hrefnuveiðimenn hófu hvalveiðar í atvinnuskyni í gær. 

 Stefnt er að því að 
fækka starfsmönnum hjá Nokia 
Siemens um níu þúsund næstu 
þrjú árin. Uppsagnirnar koma 
einkum við starfsmenn í Finn-
landi og Þýskalandi, að sögn 
finnska dagblaðsins Helsingin 
Sanomat. Gert er ráð fyrir að 
meira en 1.500 af tíu þúsund 
Finnum verði sagt upp og að sjö 
hundruð hætti strax á þessu ári.

Um sextíu þúsund manns vinna 
hjá Nokia Siemens um allan heim, 
og er búist við að starfsmönnun-
um fækki um tíu til fimmtán 
prósent til ársins 2010. Uppsagn-
irnar teljast til hagræðingarað-
gerða hjá sameinuðu fyrirtæki 
Nokia og Siemens. Starfsmennirn-
ir efndu til mótmælaaðgerða í 
Finnlandi í gær.

Segja upp þús-
undum manna

 Þann 7. júlí næstkomandi 
verða haldnir tónleikar undir nafn-
inu Live Earth í nokkrum helstu 
borgum heims. Reykjavík kemur 
til greina sem einn tónleikastað-
anna og óskað hefur verið eftir 
fjárstyrk frá íslenska ríkinu vegna 
verkefnisins.

„Ég sendi erindi til forsætisráðu-
neytisins í byrjun janúar þar sem 
ég óskaði eftir styrk  en ég hef ekki 
fengið svör,“ segir Kári Sturluson, 
„sendiherra“ Live Earth á Íslandi. 

Reiknað er með að tveir millj-

arðar fylgist með tónleikunum í 
beinni útsendingu en markmið 
þeirra er að vekja fólk til umhugs-
unar um umhverfismál. Kári segir 
að hróður íslenskra tónlistar-
manna, íslensk náttúra og þekking 
Íslendinga á umhverfisvænni orku 
hafi vakið áhuga forsvarsmanna 
Live Earth. Skipuleggjendur eru 
að hluta til þeir sömu og sáu um 
Live 8 tónleikana árið 2005. 

Áætlaður kostnaður við tónleik-
ana er um 80 milljónir króna. Upp-
haflega hljóðaði styrkbeiðnin upp 

á 25 milljónir króna en nú óskar 
Kári eftir 15 milljónum í styrk.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
aðstoðarmaður forsætisráðherra, 
segir að það sé alla jafna ekki í 
verkahring stjórnvalda að halda 
tónleika. „Við höfum alls ekki tekið 
afstöðu gegn málefninu og styrk-
beiðnin er enn til umfjöllunar,“ 
segir Ragnheiður. 

Andri Snær Magnason rithöf-
undur gerir tónleikana að umræðu-
efni í grein sinni í Fréttablaðinu í 
dag.



 Segolene Royal, 
forsetaframbjóðandi franskra 
sósíalista, varaði í gær við því að 
ofbeldi og uppþot gætu aukist í 
Frakklandi ef mótframbjóðandi 
hennar, hægrimaðurinn Nicolas 
Sarkozy, sigrar í forsetakosning-
unum á morgun.

„Það er hættulegt að kjósa Sar-
kozy. Ég vil ekki að Frakkland 
stefni í áttina að kerfishrottaskap,“ 
sagði hún í sjónvarpi í gærmorgun.

Stuðningsmenn Sarkozy sögðu 
þetta síðasta útspil hennar ekki 
viðeigandi.

Hins vegar býr franska lögregl-
an sig nú undir óeirðir í fátækra-
hverfum Parísar á sunnudags-
kvöldið, fari svo að Sarkozy beri 
sigur úr býtum. 

Sarkozy er fyrrverandi lög-
regluforingi og síðar innanríkis-
ráðherra. Hann aflaði sér tölu-

verðra óvinsælda meðal þeldökkra 
og arabískra ungmenna árið 2005 
þegar hann, þá innanríkisráð-
herra, kallaði þá sem átt höfðu í 
útistöðum við lögreglu í fátækra-
hverfunum „úrþvætti“ og hét því 
að hreinsa þá burt með vatni úr 
háþrýstidælum.

Þá um sumarið brutust út óeirð-
ir í fátækrahverfum Parísar sem 
stóðu í þrjár vikur.

Margir Frakkar eru á hinn bóg-
inn mjög hrifnir af því hve Sar-
kozy tók á glæpum af mikilli hörku 
eftir að hann varð innanríkisráð-
herra árið 2002.

Samkvæmt síðustu skoðana-
könnunum fyrir kosningar, sem 
birtust í gær, hefur fylgi við Sar-
kozy vaxið á síðustu dögum og 
stefnir því allt í að hann verði 
næsti forseti Frakklands. Nýr for-
seti á að taka við fyrir 17. maí.

Fylgi Sarkozys hefur aukist

Manuela, ef einhver kýlir 
á þetta verður þá kjóllinn 
sleginn?

 Kantónskur veitingastað-
ur opnar síðar í mánuðinum þar sem 
veitingastaðurinn Naustið var áður 
til húsa. Á föstudag var unnið að því 
að festa kínverskum skrautsúlur og 
fleira á húsið.

Hafist var handa fyrr í vetur við 
að hreinsa út úr Naustinu og hefur 
síðan verið unnið hörðum höndum að 
breytingunum. Meðal annars hefur 
eigandi hússins, Karl Steingrímsson, 
látið fjarlægja kýraugu sem áður 
voru á Naustinu og komið fyrir 
gluggum eins og þeir munu hafa 
verið upprunalega. Erlent fyrirtæki 
leigir húsið undir nýja kínverska 
veitingastaðinn sem sagður er mun 
verða í háum gæðaflokki.

Yngsti sprautufík-
illinn sem leitað hefur á náðir 
Foreldrahúss á þessu ári var 
stúlka sem var nýorðin fjórtán 
ára gömul. Þetta segir Díana Ósk 
Óskarsdóttir, áfengis- og vímu-
efnaráðgjafi hjá Foreldrahúsi. 
Hún segir sprautufíkla yngri og 
fleiri nú en hún hefur áður séð í 
starfi sínu.

„Í janúar sögðum við að það 
virtist sem einhver toppur í þess-
um málum væri. Við biðum eftir 
því að hann myndi réna. Það hefur 
ekki enn gerst,“ segir Díana.

Nýleg könnun Rannsókna og 
greiningar  benti til þess að dreg-
ið hefði úr fíkniefnaneyslu ungl-
inga. Díana segir varhugavert að 
draga miklar ályktanir af útkomu 
einnar rannsóknar. Hennar 
reynsla sé allt önnur en að vímu-
efnaneysla sé í rénun meðal ungs 
fólks, þvert á móti. „Ég hef haft 
afskipti af töluvert fleiri ungum 
sprautufíklum á þessu ári heldur 
en áður hefur verið. Þessir krakk-
ar mæta oft mjög lítið í skóla eða 
eru hreinlega hættir að mæta; 
rannsóknin nær því ekki til 
þeirra. Þar fyrir utan segja krakk-
arnir oft að þeir geri sér að leik 
að ljúga til í svörum,“ segir Díana. 
Hún bendir þó á að þar sem For-

eldrahúsið sé grasrótarsamtök 
hafi ekki verið veitt fjármunum í 
rannsóknir á þróuninni. Starfs-
mennirnir þar geti þó allir vitnað 
um að vímuefnaneysla virðist 
vera orðin algengari meðal 
krakka. Úrræði vanti fyrir fjölda 
unglinga og fjölskyldur þeirra, 
þau sem þegar séu í boði séu yfir-
full eins og biðlistar á BUGL og 

Stuðla sýni. „Við 
reynum að veita 
fjölskyldum 
ungra fíkla 
aðstoð rétt eins 
og börnunum. 
Oft þurfa fjöl-
skyldurnar ekki 
síður hjálp auk 
þess sem fólk 
áttar sig oft ekki 

á því hvað foreldrar verða fyrir 
miklu áfalli við að komast að því 
að barnið þeirra neytir vímuefna. 
Þó verðum við að vísa erfiðustu 
tilfellunum frá okkur í frekari 
meðferð, þótt við fylgjum öllum 
málum eftir,“ segir Díana. 

Þórarinn Tyrfingsson, yfir-
læknir SÁÁ, segir að venjulega 
séu þeir unglingar sem þangað 
leita heldur eldri en þeir sem For-
eldrahús leiðbeinir. „Það virðist 
sem eftirspurn eftir meðferðar-
plássi hjá okkur, fyrir fólk undir 
tvítugu, sé að aukast,“ segir Þór-
arinn. Hann segist ekki hafa orðið 
vitni af því að dregið hafi úr 
neyslu unglinga en bendir á að 
árgangar séu mjög mismunandi 
hvað þetta varðar.

Sprautufíklarnir eru 
bæði fleiri og yngri
Fleiri unglingar hafa leitað til Foreldrahúss vegna vímuefnavanda á þessu ári en 
venjulega hefur verið. Starfsmenn segja sprautufíkla verða yngri og efast um að 
dregið hafi úr fíkniefnaneyslu þótt rannsóknir hafi sýnt vísbendingar um það. 

Kári Stefánsson, forstjóri 
Íslenskrar erfðagreiningar, er í 
hópi hundrað áhrifamestu manna 
heims samkvæmt nýjasta hefti 
tímaritsins Time. 
Áhrifafólkinu er 
skipt í hópa og er 
Kári nefndur í 
hópi vísindamanna 
og hugsuða. Með 
honum á lista þar 
eru menn eins og 
Paul Allen, 
stofnandi Micro-
soft, og Al Gore, 
fyrrverandi varaforseti Bandaríkj-
anna. Í umsögninni um Kára segir 
að hann hafi nýtt sér einsleitni 
íslensku þjóðarinnar til þess að 
rannsaka arfgengi sjúkdóma. Þar 
segir að fyrirtæki Kára hafi gert 
merkar og mikilvægar upp-
götvanir.

Með áhrifa-
mestu mönn-
um heims

 Alþjóðlegur dagur 
ljósmæðra er haldinn hátíðlegur 
víða um heim í dag. Kristbjörg 
Magnúsdóttir, gjaldkeri Ljós-
mæðrafélags Íslands, segir að 
markmiðið með deginum sé að 
fagna því sem ljósmæður standa 
fyrir og vekja athygli á störfum 
ljósmæðra um allan heim.

„Við verðum ekki með neina 
sérstaka dagskrá. Yfirskrift 
dagsins í ár er sú að ljósmæður 
vilji ná til kvenna hvar sem þær 
eru staddar,“ segir Kristbjörg. 

Stór hópur íslenskra ljósmæðra 
er staddur í Finnlandi á norður-
landaráðstefnu ljósmæðra sem 
haldin er í tilefni dagsins. Þar 
halda íslenskar ljósmæður 
fyrirlestra fyrir starfssystur 
sínar á Norðurlöndum og deila 
reynslu sinni.

Minna á mikil-
vægi starfsins

Fjöldi fyrirspurna 
barst til Vodafone í gær vegna 
tölvupósts sem er í dreifingu, þar 
sem móttakendum var tilkynnt að 
þeir hefðu unnið stórfé í páska-
leik Vodafone í Hollandi. Fyrir-
tækið hefur tilkynnt lögreglu um 
þessar póstsendingar, að sögn 
Hrannars Péturssonar, forstöðu-
manns almannatengsla fyrirtæk-
isins, enda um gabb að ræða. 

Hrannar varar fólk við að svara  
umræddum tölvupósti, enda sé 
hann augljóslega tilraun óprútt-
inna aðila til að misnota trúverð-
ugleika Vodafone. Lögreglan 
hvetur þá sem fá tölvupóst af 
þessu tagi til að tilkynna það á 
netfangið he@rls.is.

Lögreglan vill 
fá svikapóstinn

 Stofnað hefur verið 
hlutafélag um miðstöð vísinda, 
fræða og atvinnulífs á Keflavíkur-
flugvelli. Markmið félagsins, sem 
hefur hlotið nafnið Keilir, er að 
byggja upp háskólasamfélag í 
gömlu herstöðinni. Starfsemi 
hefst eftir helgi. Um er að ræða 
stærstu fjárfestingu einkaaðila í 
menntamálum frá upphafi en 
heildarhlutafé félagsins nemur 
300 milljónum króna. 

Starfsemi Keilis verður af 
ýmsum toga og alþjóðleg 
samskipti verða mikil. Í sam-
vinnu við Háskóla Íslands verður 
unnið að þróun háskólanáms á 
ýmsum sviðum. 

Fræðamiðstöð 
á vellinum

 Tæpar þrjár vikur eru 
síðan bifreiðaeigendur áttu að 
vera búnir að taka nagladekkin 
undan bílum sínum. Sekt fyrir þá 
sem enn aka á nagladekkjum 
nemur 5.000 krónum á hvern 
hjólbarða eða 20.000 krónum ef 
öll dekk bílsins eru negld. 

Hjá lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu fengust þær upplýsingar 
að ekki væri hafið sérstakt átak 
gegn nagladekkjunum en 
einhverjir hefðu þó verið 
sektaðir. Fjölmargir ökumenn 
hafa fengið þau tilmæli að skipta 
yfir á sumardekkin en í næstu 
viku má búast við að tekið verði 
harðar á málum. 

Kæruleysi kost-
ar 20 þúsund





 Settur ríkissaksóknari í 
Baugsmálinu kærði í gær til 
Hæstaréttar frávísun Héraðs-
dóms Reykjavíkur á 10 ákærulið-
um af 19 í Baugsmálinu, auk þess 
sem frávísun á þætti Jóns Geralds 
Sullenberger var einnig kærð.

„Ég kærði allt sem kæranlegt 
er,“ segir Sigurður Tómas 
Magnússon, settur ríkissak-
sóknari. Hæstiréttur þarf 
nú að taka afstöðu til þess 
hvort frávísun héraðs-
dóms var eðlileg. Ef 
hann kemst að þeirri 
niðurstöðu að svo 
hafi ekki verið getur 
hann lagt það fyrir hér-

aðsdóm að fjalla aftur um þá 
ákæruliði sem vísað var frá. Engar 
breytingar má gera á ákærulið-
unum áður en Hæstiréttur fær 
málið til meðferðar.

Sigurður Tómas hafnar því 
alfarið að refsiheimildir í hlutafé-
lagalögum séu ekki nægilega skýr-

ar, eins og segir í dómsorði, og 
segir rétt að láta reyna á það 
fyrir Hæstarétti.

Hann segist ekki hafa tekið 
ákvörðun um það hvort 

ákæruvaldið muni áfrýja 
þeim ákæruliðum 

sem fengu efnis-
lega meðferð 
dómsins. Lík-

legt er að það 
verði ekki gert 
fyrr en Hæsti-
réttur hefur 
tekið afstöðu til 
frávísunar-
málsins.

Tryggvi Jóns-
son var sak-
felldur í fjórum 
ákæruliðum og 
Jón Ásgeir 

Jóhannesson í einum, en sýknað 
var í fjórum liðum. Bæði Jón 
Ásgeir og Tryggvi hafa þegar lýst 
því yfir að dómnum verði áfrýjað 
til Hæstaréttar. 

Jarðarbúar þurfa að 
draga verulega úr útblæstri gróð-
urhúsalofttegunda til þess að 
hægja á hlýnun jarðarinnar. Í 
þriðja hluta skýrslu Loftslags-
ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 
eru helstu leiðirnar að þessu 
marki sagðar vera þær að gera 
orkunotkun í byggingum og far-
artækjum hagkvæmari, nota end-
urnýjanlega orkugjafa í staðinn 
fyrir jarðefnaeldsneyti og gera 
verulegar umbætur á sviði skóg-
ræktar og landbúnaðs.

Um tvö þúsund vísindamenn 
hafa setið á fundum í Bangkok í 
Taílandi undanfarna viku við að 
ganga frá lokatexta þriðja hluta 
nýjustu Loftslagsskýrslu Sam-
einuðu þjóðanna. 

Í þessum þriðja hluta skýrsl-
unnar er athyglinni beint að því 
hvaða leiðir eru færar til að draga 
úr hlýnun loftslags á jörðinni. Í 
fyrsta hlutanum, sem kom út í 
byrjun febrúar, var fjallað um 
hvaða þátt mannkynið á í hlýnun 
jarðarinnar, en í öðrum hlutan-
um, sem kom út í síðasta mánuði, 
var fjallað um áhrif hlýnunar á 
jarðríkið verði ekkert að gert.

„Ef við höldum áfram því sem 
við erum að gera núna, þá erum 
við í miklum vanda staddir,“ 
sagði Ogunlade Davidson, annar 
tveggja formanna vísindahóps-
ins sem vann að lokagerð skýrsl-
unnar.

Í skýrslunni er skýrt tekið 
fram að mannkynið hefur yfir að 
ráða bæði nægu fjármagni og 
allri þeirri tækni sem þarf til að 
snúa þróuninni við. Verði ekkert 
að gert má hins vegar búast við 
að hiti hækki hratt með skelfileg-
um afleiðingum, fjölmargar 
dýrategundir muni útrýmast, 

yfirborð sjávar hækka, efnahags-
lífið væri í uppnámi og sums 
staðar yrðu þurrkar en annars 
staðar flóð.

Vísindamennirnir gera það að 
tillögu sinni að árið 2015 verði 
útblástur gróðurhúsalofttegunda 
orðinn stöðugur og haldist í styrk-
leikahlutfallinu 445 ppm. Þannig 
megi koma í veg fyrir að hitinn 

hækki meira en tvær gráður að 
meðaltali.

Ráðamenn margra Evrópuríkja 
fögnuðu skýrslunni í gær. Tals-
maður þýsku ríkisstjórnarinnar, 
sem fer með formennsku bæði í 
Evrópusambandinu og G-8 ríkja-
hópnum, sagði skýrsluna sýna að 
„metnaðarfull umhverfisvernd 
sé efnahagslega framkvæman-
leg,“ og bætti því við að það væri 
uppörvandi.

Fyrstu viðbrögð frá bandarísk-
um stjórnvöldum voru hins vegar 
þau, að markmiðin sem sett eru í 
skýrslunni muni „auðvitað valda 
alþjóðlegri efnahagskreppu, sem 
við væntanlega viljum forðast.“

Jarðarbúar hafa ráð 
á að stöðva hlýnun
Í þriðja hluta loftslagsskýrslu Sameinuðu þjóðanna eru tilgreindar þær leiðir 
sem fara þarf til að draga úr hlýnun jarðar. Hvorki skortir fjármagn né tækni.

 Rúmeníuþing 
samþykkti á miðvikudag með 
yfirgnæfandi meirihluta samn-
inga um að heimila Bandaríkja-
her afnot af fjórum herstöðvum í 
Rúmeníu til næstu tíu ára og að 
hafa þar allt að 3.000 hermenn. 

Calin Popescu Tariceanu 
forsætisráðherra bar lof á 
samningana, sem undirritaðir 
voru í desember 2005. Hann sagði 
að í áratugi eftir árið 1945 hefðu 
margir Rúmenar „aðeins haft 
eina von: að bandarískir hermenn 
kæmu og frelsuðu okkur undan 
kommúnisma.“ Nú sé Rúmenía 
hins vegar „ekki lengur fórnar-
lamb í leit að bjargvætti, heldur 
bandamaður Bandaríkjanna í 
baráttunni gegn hryðjuverkum.“ 

Gert er ráð fyrir að Banda-
ríkjamenn taki við Mihail 
Kogalniceanu-herflugvellinum
nærri Constanta síðar á árinu. 

Herstöðvasamn-
ingar staðfestir

 Ríkisstjórnin ákvað í 
gær að auglýsa eftir nýju 
húsnæði fyrir Náttúrufræðistofn-
un Íslands. 

Ráðherrum umhverfis og 
fjármála var falin umsjón 
málsins en stofnunin heyrir undir 
umhverfisráðuneytið.

Leitað er húsnæðis til að hýsa 
skrifstofur, vísinda- og sýnasafn 
Náttúrufræðistofnunar en ekki er 
ráðgert að Náttúrugripasafn 
Íslands, sem heyrir undir mennta-
málaráðuneytið, flytji með. 

Húsnæðismál Náttúrufræði-
stofnunar hafa lengi verið í 
ólestri, ekki síst geymslur gripa 
og sýna. 

Auglýst eftir 
nýju húsnæði

 Sjómennirnir 
pólsku sem hafa búið verklausir í 
báti við Grandabryggju síðan í 
janúar hafa enn ekki fengið 
launatryggingu greidda.

Hólmgeir Jónsson hjá Sjó-
mannasambandinu telur þó að 
styttist í úrlausn málsins: „Við 
erum búnir að semja um lausnina 
en það tók lengri tíma í kerfinu 
en við reiknuðum með. Ég hef 
alla trú á að málið sé búið.“ 

Til stóð að greiða mönnunum 
fyrir viku síðan, en Hólmgeir 
tekur fram að útgerðarmannin-
um, Níelsi Ársælssyni, verði ekki 
beinlínis kennt um tafirnar. 
„Kerfið verður að hafa sinn gang. 
Ég vona að þessu ljúki á mánu-
daginn.“

Hafa enn ekki 
fengið launin

 Finnski forsætisráð-
herrann Matti Vanhanen hefur 
lýst yfir stuðningi við eistnesk 
stjórnvöld í ágreiningnum við 
Rússa um 
styttuna í 
Tallinn og telur 
þá kröfu Rússa 
fráleita að 
eistneska
ríkisstjórnin
segi af sér. 
Vanhanen telur 
rússnesku
stjórnmála-
mennina hafa 
með þessari kröfu brotið alþjóð-
legar kurteisisreglur stjórnmála-
manna sem eru í heimsókn í landi 
með lýðræðislega kjörna ríkis-
stjórn.

Óeirðir komu nýlega upp í 
Tallinn eftir að eistnesk stjórn-
völd ákváðu að færa styttu af 
sovéskum hermanni frá torgi í 
miðborginni í kirkjugarð her-
manna.  

Rússar brjóta 
kurteisisreglur

KJÓSUM
GRÆNA FRAMTÍÐ!
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Ef við höldum áfram 
því sem við erum að 

gera núna, þá erum við í miklum 
vanda staddir.
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Í DAG
um allt land 

Landsbankahlaupið er fyrir 10-13 ára krakka. Hlaupið 
fer fram um allt land í dag og hefst kl. 11.00. Skráðir 
þátttakendur þurfa að mæta tímanlega fyrir upphitun 
eða um kl. 10.00.

Öllum er frjálst að mæta á svæðið til að fylgjast með 
hlaupinu og taka þátt í skemmtilegri fjölskylduhátíð 
að hlaupi loknu.

Allar nánari upplýsingar 
um hlaupið á Klassi.is
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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



Persónuvernd hefur til 
skoðunar hvort Alcoa-Fjarðaál 
kunni að ganga of langt, og hugs-
anlega brjóta lög, með því að láta 
starfsmenn fylla út ítarleg eyðu-
blöð um heilsufar sitt og félags-
líf, auk ítarlegra upplýsinga um 
heilsufar fjölskyldu viðkomandi. 

Þórður Sveinsson, lögfræðing-
ur hjá Persónuvernd, staðfesti að 
umsóknareyðublöð þar sem ítar-
legra upplýsinga er krafist væru 
til skoðunar hjá stofnuninni en 
hún væri ekki langt komin.

Meðal annars er spurt ítarlega 
úti í sjúkdóma- og veikindasögu 
fjölskyldu starfsmanna. Spurt er 
um hvort hátt kólesteról sé 
vandamál hjá fjölskyldumeðlim-
um, blóðleysi, astmi, áfengissýki, 
offita og aðrir alvarlegri sjúk-
dómar, til dæmis hjartaáföll og 
krabbamein.

Ítarlega er spurt út í félagslega 
sögu starfsmanna. Undir liðnum 
áfengisnotkun eru umsækjendur 
spurðir hvort þeim hafi „liðið illa 
eða verið með samviskubit vegna 
notkunar áfengis eða vímuefna“ 
og einnig hvort viðkomandi hafi 
„orðið pirraður á einhverjum 
sem gagnrýnir“ hann fyrir notk-
un áfengis eða vímuefna. 

Umsækjendur er vinsamlegast 
beðinn um að veita sem „ítarleg-
astar upplýsingar“.

Tekið er fram að upplýsingarn-
ar séu ekki veittar þriðja aðila 
nema „lögleg krafa eða heimild 
leyfi það“. Einnig kemur fram að 
upplýsingunum sé ætlað að veita 
bakgrunn fyrir heilsufarsskrá 
starfsmanna og vera lækni til 
hliðsjónar við heilsufarsskoðun. 
Stjórnendur fá ekki aðgang að 
upplýsingunum samkvæmt því 
er fram kemur á umsóknareyðu-
blaðinu.

Erna Indriðadóttir, upplýsinga-
fulltrúi Alcoa-Fjarðaáls, segir 

fyrirtækið vera með þessu að 
tryggja að öryggi og heilsa starfs-
manna sé í algjörum forgangi hjá 
fyrirtækinu, því hægt sé að taka 
tillit til heilsufars starfsmanna 
þegar fundið er starf fyrir þá. 

Heilsufarsupplýsingarnar eru 

geymdar hjá fyrirtækinu InPro 
sem veitir Alcoa-Fjarðaál ráðgjöf 
um hvernig best sé að tryggja 
öryggi starfsmanna fyrirtækis-
ins, með tilliti til upplýsinganna 
sem eru í gagnagrunninum. 

  

Persónuvernd hefur 
Alcoa til skoðunar
Eyðublöð fyrir starfsmenn Alcoa-Fjarðaáls eru til skoðunar hjá Persónuvernd. 
Meðal annars er óskað eftir ítarlegum upplýsingum um heilsufarssögu fjölskyldu 
starfsmanna. Upplýsingarnar eru geymdar í gagnagrunni hjá fyrirtækinu InPro. 

Skoski þjóðernis-
flokkurinn SNP hrósaði sigri í Skot-
landi og leiðtogi hans, Alex Salm-
ond, gæti sem hægast orðið 
forsætisráðherra í nýrri stjórn 
skoska heimastjórnarþingsins.

„Ég held að nú sé nýr dagur að 
rísa, ekki bara í Skotlandi heldur út 
um allt land,“ sagði Salmond ánægð-
ur með sigurinn. Hann vill efna til 
sjálfstæðiskosninga árið 2010.

Hvorki SNP né aðrir flokkar 
náðu þó hreinum meirihluta í Skot-
landi. SNP fékk 47 þingsæti, aðeins 
einu fleira en Verkamannaflokkur-
inn sem fékk 46 þingsæti. Íhalds-
flokkurinn kom í þriðja sæti með 
17 þingsæti og síðan Frjálsir demó-

kratar með 16 af alls 129 þingmönn-
um á þinginu.

Í meira en hálfa öld hefur Verka-
mannaflokkurinn fengið flest 

atkvæði í öllum kosningum í Skot-
landi, þannig að úrslitin þar eru 
nokkurt áfall fyrir flokkinn.

Verkamannaflokkurinn tapaði 
sömuleiðis fylgi í Wales, þar sem 
einnig var kosið til heimastjórnar-
þings. Enn fremur varð tap Verka-
mannaflokksins í sveitarstjórnar-
kosningum um allt Bretland 
töluvert mikið, eins og búist var 
við.

Tony Blair forsætisráðherra 
sagði úrslitin þó ekki jafn slæm 
fyrir Verkamannaflokkinn og spáð 
hafði verið fyrirfram. „Allir sögðu 
að við myndum fá mikið högg, þetta 
myndi verða algjör ósigur, en það 
fór ekki svo,“ sagði hann.

Sigur skoskra þjóðernissinna
Heilbrigðisráðu-

neytið samdi í gær við lyfjafyrir-
tækið GlaxoSmithKline um að 
Íslendingum verði tryggðir 300 
þúsund skamtar af bóluefni gegn 
heimsfaraldri inflúensu til ársins 
2011. Siv Friðleifsdóttir heilbrigð-
isráðherra undirritaði samning-
inn fyrir hönd ráðuneytins í gær.

Kostnaður íslenskra stjórn-
valda við samninginn er 19,5 
milljónir í ár og sama upphæð á 
næsta ári, sem jafngildir því að 
greiddar séu um 130 krónur á 
hvern skammt, að því er fram 
kemur í tilkynningu. Einnig var 
samið um fast verð á hvern 
skammt, um 600 krónur.   

Tryggja 300 þús-
und skammta

Áttir þú von á þessari niður-
stöðu úr Baugsmálinu?

Ætti að leggja niður samræmd 
próf í 10. bekk?

VIÐSKIPTA- OG
HAGFRÆÐIDEILD

www.hi.is
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METNAÐARFULLT, FRAMSÆKIÐ OG HAGNÝTT NÁM 

6 námsleiðir
BA í hagfræði 

BS í hagfræði 

BS í fjármálum

Umsóknarfestur er til 5. júní. 
Árleg skráningargjöld eru 45.000 kr.

Styrktu stöðu þína og sæktu um. 
Rafræn skráning og upplýsingar 
um námið eru á vef viðskipta- og 
hagfræðideildar, www.vidskipti.hi.is.

BS í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum 

BS í reikningshaldi 

BS í stjórnun og forystu

 Kærunefnd jafn-
réttismála telur sýslumanninn á 
Húsavík hafa brotið gegn ákvæð-
um jafnréttislaga þegar hann 
setti nýráðinn karlkyns lögfræð-
ing í mun hærri launaflokk en 
Ragnheiði Jónsdóttur, sem hafði 
starfað sem lögfræðingur hjá 
embættinu í tvö ár. 

Karlinn mun fá greidd mánað-
arlega um fjórðungi hærri laun 
en konan. Kærunefndin segir að 
sýslumanni hafi ekki tekist að 
sýna fram á hlutlægar og mál-
efnalegar ástæður fyrir þessu.

Ragnheiður hafði samband við 
stéttarfélag sitt í ágústmánuði og 

félagið kærði 
embættið
þann 9. nóv-
ember. 
Niðurstaða
kærunefnd-
ar fékkst 
loks þann 16. 
mars. Allan 
þann tíma 
starfaði
Ragnheiður

og starfar enn á skrifstofunni við 
hlið sýslumanns.

Samkvæmt upplýsingum frá 
kærunefndinni er miðað við að 
málsmeðferð taki ekki lengri 

tíma en þrjá mánuði. Í þessu til-
felli hafi hún verið jafn löng og 
raun ber vitni vegna þess að lang-
an tíma hafi tekið að afla gagna 
og báðir aðilar hafi nýtt sér and-
mælarétt sinn til fullnustu.

Álit nefndarinnar felur í sér 
tilmæli til sýslumannsembættis-
ins um að það bæti úr launamis-
réttinu. Álitið er þó ekki bindandi 
og fari sýslumaður ekki eftir því 
þarf kærandi að leita til dóm-
stóla.

Ekki náðist í Halldór Kristins-
son, sýslumann og Ragnheiður 
Jónsdóttir vildi ekki tjá sig við 
Fréttablaðið í gær. 

Samkomulag 
hefur náðst í launadeilu fanga-
varða og ríkisins, og er reiknað 
með því að skrifað verði undir 

nýjan stofnana-
samning á næstu 
dögum, segir Valtýr 
Sigurðsson, forstjóri 
Fangelsismálastofn-
unar.

Hann segir 
deiluaðila hafa náð 
samkomulagi um 10 
prósenta launa-
hækkun frá 1. maí 

síðastliðnum, og 5,5 prósenta 
hækkun um næstu áramót. 

Aukið fjármagn fékkst til þess 
að ná lendingu í málinu í kjölfar 
úttektar fjármálaráðuneytisins, 
sem sýndi að laun fangavarða 
hefðu ekki fylgt almennri launa-
þróun í landinu, segir Valtýr. 

Undirrita samn-
inga bráðlega
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Stærri fyrirmyndarfyrirtæki:

1. Applicon
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Minni fyrirmyndarfyrirtæki:

1. Vélfang
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ómetanlegur gripur.
Fæst hvorki í Epal né Saltfélaginu.

Til hamingju!

Rúmlega ellefu þúsund starfsmenn á vinnumarkaði tóku þátt í könnun VR á 
Fyrirtæki ársins 2007. Fjörutíu fyrirtæki fengu nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki
2007. Við færum þeim okkar bestu hamingjuóskir og minnum á að ánægja 
starfsfólks er eilífðarverkefni. Finndu þinn vinnustað og niðurstöðurnar á www.vr.is.

Ánægt starfsfólk er lykillinn að velgengi fyrirtækisins.
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Nýtt neyðarfjar-
skiptakerfi var tekið í notkun í 
Björgunarmiðstöðinni í Skógar-
hlíð í gær. Með því geta allir sem 
koma að almannavörnum haft 
samskipti í einu fjarskiptakerfi, 
nánast hvar sem er á landinu.

Kerfið byggir á TETRA-fjar-
skiptakerfinu sem hefur verið 
notað hér á landi af lögreglu og 
öðrum björgunaraðilum síðan um 
aldamótin. Settir hafa verið upp 
um áttatíu sendar víðs vegar um 
landið en þeir verða alls 150 
þegar kerfið verður fullbúið á 
næsta ári.

Við kynninguna í gær var sett á 
svið björgun þar sem maður 
hringdi í Neyðarlínuna og kvaðst 
vera í vanda staddur á Lyngdals-
heiði. Lögreglu- og sjúkrabílar 
voru sendir á staðinn og mátti sjá 
nákvæmlega hvar þeir voru á á 
korti, enda er staðsetningartæki í 
hverjum síma. Starfsmaður 
björgunarmiðstöðvarinnar fylgd-
ist með ferðum allra sem tóku 

þátt í leitinni þar til maðurinn 
fannst.

Verkefnið hófst í lok september 
á seinasta ári þegar tekin var 
ákvörðun um að efla innlendan 
viðbúnað. Síðan þá hefur verið 
samið við Landsbjörgu um að 
björgunarsveitir landsins noti 
kerfið. Orkufyrirtækin, Flugmála-
stjórn og fleiri opinberir þjónustu-
aðilar munu einnig geta notað 
kerfið þegar þörf krefur.

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra, sem var við kynningu kerf-
isins í gær, segir það hafa fyrst og 
fremst í för með sér stórbætta 
viðbragðsgetu. Allir sem koma að 
málinu geti nú unnið saman í einu 
kerfi um allt landið.

„Í björgunarstörfum eru leitar- 
og fjarskiptakerfi mjög mikilvæg-
ur þáttur svo hægt sé að kalla út 
og stjórna þeim mannskap sem 
þarf. Með þessu kerfi verður 
öryggi og öll þjónusta stóraukin.“

Hann segir Ísland eitt fyrsta 
landið í heiminum sem tekur í 
notkun eitt neyðarfjarskiptakerfi 
fyrir allt landið. „Allar þjóðir 
stefna að því að taka upp svona 
kerfi en vegna stjórnkerfa og 
stærðar hefur engum tekist að 
samhæfa neyðarsamskipti yfir 
allt landið nema okkur.“

Aðspurður segir Björn kostnað-
inn við verkefnið vera nokkur 
hundruð milljónir króna.

Nýtt neyðar-
kerfi bætir 
viðbragðstíma
Lögregla og björgunarsveitir tóku nýtt neyðarfjar-
skiptakerfi í notkun í gær. Ísland er fyrsta þjóðin sem 
tekur í notkun eitt samhæft kerfi fyrir allt landið.

 Hvað heitir unnusta sonar 
umhverfisráðherra sem mikið 
hefur verið til umræðu eftir að 
ríkisborgararéttur hennar var 
afgreiddur?

 Hvaða hárgreiðslumaður 
sér um rauðan makka Eiríks 
Haukssonar á Eurovision?

 Hvað heitir körfuboltaþjálf-
arinn sem nýlega lét af störfum 
hjá Njarðvík?

 Um fjögur hundruð 
reiðhjól verða boðin upp í Vöku á 
Eldshöfða í dag.

Að sögn Halldórs Halldórsson-
ar, framkvæmdastjóra hjá lög-
reglunni, eru í fyrsta sinn boðin 
upp óskilahjól af öllu höfuðborg-
arsvæðinu í sameiginlegu upp-
boði. Af þeim sökum sé magnið 
meira en nokkru sinni fyrr og þess 
vegna verði eingöngu reiðhjól á 
uppboðinu en ekki aðrir lausa-
munir eins og venja sé. Þeir bíði 
sérstaks uppboðs í haust.

„Það er alltaf mikið af fólki og 
mikill hamagangur,“ segir Halldór 
um stemninguna á reiðhjólaupp-
boðunum. Halldór segir að hvert 

hjólið verði boðið upp á fætur öðru 
og að bjóðendum gefist ekki kost-
ur á að skoða hvert hjól nákvæm-
lega.

„Fólk verður bara að meta hjólin 

eins og það sér þau. En við erum 
búin að vinsa úr það sem er ónýtt. 
Við erum ekki að selja köttinn í 
sekknum og fólk er að gera góð 
kaup,“ segir Halldór.

Peningarnir sem fást á uppboð-
inu renna í sérstakan sjóð sem 
fjármagnar meðal annars sjúkra-
sjóð og ýmis félags- og íþróttamál 
lögreglumanna. Halldór segir að 
eigendur glataðra reiðhjóla mættu 
vera duglegri að leita til lögregl-
unnar til að athuga hvort þau séu í 
óskilum þar. „Hjólin gætu alltaf 
verið komin til okkar,“ segir 
hann.

Uppboðið hefst í Eldshöfða 4 
klukkan hálf tvö.

Fjögur hundruð hjól á uppboði
Ólögleg samtök 

herskárra sambandssinna á 
Norður-Írlandi, Ulster Volunteer 
Force (UVF), sem um áratuga 
skeið stóðu að árásum á kaþólska, 
lýstu því yfir á fimmtudag að þau 
væru hætt vopnaðri baráttu og 
myndu afvopnast. 

Gusty Spence, sem 73 ára að 
aldri er einn helsti talsmaður UVF, 
sagði á blaðamannafundi að 
samtökin myndu formlega hætta 
að vera til sem ólögleg baráttu-
samtök frá og með miðnætti á 
fimmtudag. Hin óvænta tilkynning 
kom fimm dögum áður en til stend-
ur að mynda nýja samstjórn 
sambandssinna og kaþólskra.

Herská samtök 
boða afvopnun

Í björgunarstörfum eru 
leitar- og fjarskiptakerfi 

mjög mikilvægur þáttur svo hægt 
sé að kalla út og stjórna þeim 
mannskap sem þarf. 



Hvað er að vera ég?
64 ungskáld takast á við stóra spurningu.
Hugmyndaauðgi, sköpunarkraftur og hæfni 
nemenda til þess að tjá sig í rituðu máli birtist 
nú á mjólkurfernum landsins.

Kíktu á öll verkin á www.ms.is.

Mjólk, andleg næring á fernum!
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 „Ég reifaði málið á 
ríkisstjórnarfundi í dag. Það er 
ekki samstaða um málið þannig 
að það verður ekki um stefnu-
breytingu að ræða af hálfu ríkis-
stjórnarinnar að svo stöddu,“ 
segir Valgerður  Sverrisdóttir 
utanríkisráðherra.

Aðspurð hvort ekki séu von-
brigði fyrir ráðherra að hafa ekki 
nægileg áhrif á stefnu síns mála-
flokks til að geta breytt henni, 
segir Valgerður óvíst hvað fram-
tíðin beri í skauti sér. Í svo stór-
um málum sé almenn samstaða 
innan ríkisstjórnarinnar skilyrði 
fyrir stefnubreytingu. 

Almennt séð fari þó hver ráð-

herra með sinn málaflokk. Mikill 
meirihluti Palestínumanna studdi 
þjóðstjórnina í kosningum, en 
Ísraelsmenn vilja ekki að hún sé 
viðurkennd, vegna aðildar Hamas-
samtakanna.

Þrátt fyrir það komu Norðmenn 
á eðlilegum samskiptum við Pal-
estínustjórn í mars síðastliðnum, 
fyrstir Evrópuþjóða. Allir leið-
togar íslenskra stjórnmálaflokka 
hafa lýst yfir vilja sínum til að 
fara að fordæmi Norðmanna, 
nema Geir H. Haarde, formaður 
Sjálfstæðisflokksins.

Hvorki náðist í forsætisráð-
herra í gær, né í aðstoðarmann 
hans.

Ekki samstaða um Palestínu

Auglýst er eftir skemmti- og sýningaratriðum fyrir þjóðhátíðarskemmtun
í Reykjavík. Dagskráin fer fram í miðborg Reykjavíkur og stendur hún
frá morgni til kvölds. Gert er ráð fyrir barna og fjölskylduskemmtunum á
sviðum, tónleikum, leiktækjum og ýmsum sýningum og götuuppákomum.

Auk hefðbundinna skemmtiatriða er áhugi á hópatriðum og sýningum og
er leitað að leik-, tónlistar-, dans- og öðrum listhópum til að troða upp á
útisviðum og á götunni. Einnig er óskað eftir hópum, félagasamtökum og
öðrum sem vilja standa fyrir eigin dagskrá á sviðum eða í samkomutjöldum
í samráði við þjóðhátíðarnefnd.

Umsóknir um flutning atriða, uppákomur og viðburði er hægt að fylla
út á vefnum www.17juni.is en einnig er hægt að skila þeim í Hitt Húsið,
Pósthússtræti 3-5, 101 Reykjavík, á eyðublöðum sem þar fást.
Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 7. maí.

Skemmtiatriði á 17. júní

Hitt Húsið    Sími: 411 5500    17juni@hitthusid.is    17juni.is

www.17juni.is

 „Ég get því miður 
ekki lesið það öðruvísi en sem 
svikin kosningaloforð þegar þeir 
gera andstætt við það sem þeir 
sögðust ætla að gera fyrir kosn-
ingar,“ segir Hilmar Sigurðsson, 
formaður Íbúasamtaka 3. hverfis. 

„Alveg eins og við stóðum í 
stappi við fyrrverandi meirihluta, 
stöndum við nú í stappi við núver-
andi meirihluta. Það hefur ekkert 
breyst,“ segir hann. Hilmar harm-
ar að það virðist sama hverjir séu 
við völd í borginni, þeir tali æ 
annað tungumál en íbúarnir. 

„Það er ekki samráð þegar 
annar aðilinn segir hinum hvernig 
hlutirnir eiga að vera. Að því leyti 
hefur ekkert breyst með nýjum 
meirihluta.“ Hilmar segir athuga-
semdir íbúa við fyrra skipulag 
hafi verið gerðar ómerkar, skipu-
laginu breytt lítillega og síðan 
auglýst á sama hátt og áður. Hins 
vegar hafi í dreifibréfi frá Hverfa-
félagi sjálfstæðismanna í Holta- 
og Hlíðahverfi  verið lofað að 
deiliskipulagið yrði sett í „nýtt 
samráðsferli“.

Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
formaður skipulagsráðs, er þessu 
ósammála. „Það hefur sjaldan 

verið haft meira samráð við íbúa 
vegna nokkurs deiliskipulags, 
bæði með formlegum og óform-
legum hætti, auk þess sem komið 
var til móts við kröfur íbúa og 
frestur til að skila inn athuga-
semdum lengdur.“ Hanna rifjar 
upp að í tvígang hafi verið haldnir 
fundir með íbúunum og tekið tillit 
til athugasemda þeirra.

Skipulagsráð samþykkti deilu-
skipulagið á þriðjudag. Eftir því 

verða byggðar tæplega 400 íbúðir 
við Einholt og Þverholt í 105 
Reykjavík. Samkvæmt upplýsing-
um frá Íbúasamtökunum er þar 
nýtingarhlutfall aukið frá því sem 
R-listinn hafði samþykkt. Úr 2,83 í 
2,85. Hilmar segir þetta „með allra 
hæsta hlutfalli og fáheyrt í gömlu 
og grónu hverfi“.

Hanna Birna segir meginkvört-
un íbúa hafa snúið að hæð húsanna 
og skorti á bílastæðum. „Nýting-
arhlutfall segir ekki allt. Bílastæð-
um hefur verið fjölgað verulega 
og það hefur til dæmis áhrif á nýt-
ingarhlutfall. Hæð húsanna var 
helsta áhyggjuefni íbúanna og við 
höfum lækkað húsin úr sex hæðum 
í fjórar, með fimmtu hæðinni inn-
dreginni. Við breyttum þeim einn-
ig þannig að þær eru að miklum 
hluta einstaklingsíbúðir og að 
mestu fyrir námsmenn.“

Kosningaloforð um 
samráð sögð svikin 
Íbúasamtök eru ósátt við nýtt deiliskipulag á reitnum við Einholt/Þverholt. Það 
sé lítt breytt frá skipulagi R-lista, sem Sjálfstæðisflokkur hafi gagnrýnt. Sjaldan 
verið haft meira samráð við íbúa en í málinu, að sögn formanns skipulagsráðs.



SPRON heitir á Eirík og aðra í Eurovision-hópnum 500.000 kr.
ef Valentine Lost kemst áfram upp úr undankeppninni 
10. maí. Ef lagið lendir síðan ofar en í 16. sæti í úrslita-
keppninni bætast  500.000 kr. við. 

Auk þess veitir SPRON hópnum grunnstyrk að 
upphæð  1.500.000 kr.
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VIÐ HEITUM
Á EIRÍK!

Einn heppinn þátttakandi mun vinna glæsilegt 42” LCD-
sjónvarp og daglega verður dreginn út Eurovision-varningur. 

Eiríkur mun fylgjast með kveðjunum á Netinu og virkja 
kraftinn þaðan í keppninni. 

Hægt er að fara daglega á spron.is og senda stuðnings-
kveðju og auka þannig í leiðinni vinningslíkur sínar.

Spron styður Eirík – hvað með þig?

FRAM AÐ UNDANKEPPNINNI 10. MAÍ 
NK. GETA LANDSMENN HVATT EIRÍK 
TIL DÁÐA MEÐ STUÐNINGSKVEÐJU Á 
SPRON.IS OG TEKIÐ UM LEIÐ ÞÁTT Í 
LÉTTUM LEIK. 

STYDDU EIRÍK ALLA LEIÐ – SENDU HONUM STUÐNINGSKVEÐJU Á SPRON.IS

10 MILLJÓNIR TIL GÓÐS MÁLEFNIS! Sigri Eiríkur keppnina mun 
SPRON  láta 10.000.000 kr. 
renna til góðgerðarmálasem Eiríkur velur.

75 ára

ARGUS 07-0333



 Rökstuðningur Héraðs-
dóms Reykjavíkur fyrir frávísun 
á flestum þeim ákæruliðum í 
Baugsmálinu sem vísað var frá á 
fimmtudag var afar líkur niður-
stöðu dómstóla í máli olíuforstjór-
anna þriggja, og þótti dómnum 
refsiábyrgð einstaklinga ekki 
skýr í lagaákvæðum sem ákæran 
vísaði til.

Eins og greint var frá í gær voru 
þeir Jón Ásgeir Jóhannesson, for-
stjóri Baugs Group, og Tryggvi 
Jónsson, fyrrverandi aðstoðarfor-
stjóri Baugs, dæmdir í þriggja og 
níu mánaða fangelsi, skilorðs-
bundið. Þeim ákærulið sem sneri 
að Jóni Gerald Sullenberger, fram-
kvæmdastjóra Nordica í Banda-
ríkjunum, var vísað frá. 

Frávísun vegna óský
Átta ákæruliðum af átján í Baugsmálinu var vísað frá þar sem heimild til að 
refsa einstaklingum í lögum þykir óskýr. Tveimur ákæruliðum var vísað frá þar 
sem ákæran þótti óskýr eða að þar væru ekki nægilegar upplýsingar.

Setningarhátíð í Smáralind í dag kl. 14
Ljósmyndasýning og menningaratriði frá ungum listamönnum.

Gerðarsafn kl. 15. Opnun sýningar á barnamyndum eftir 
Barböru og Magnús Á. Árnason og glergluggum Gerðar
Helgadóttur úr Melanchton kirkjunni. Enginn aðgangseyrir.

Salurinn kl. 16 og 20. Tíbrártónleikar skólakórs Kársness undir 
stjórn Þórunnar Björnsdóttur. Sérstakur gestur tónleikanna er
Emiliana Torrini, fyrrverandi kórfélagi.

Sólkerfisganga • myndlistarsýningar • fuglaskoðun

Kynnið ykkur dagskrána nánar á kopavogur.is



rleika
Ákæran var í 19 liðum, en þeim 

fyrsta hafði áður verið vísað frá, 
svo að eftir stóðu liðir 2-19. Hér-
aðsdómur vísaði svo tíu liðum til 
viðbótar frá og sýknaði í fjórum. 
Tryggvi var sakfelldur í fjórum 
ákæruliðum og Jón Ásgeir í 
einum.

Í ákæruliðum 2-9 var Jón Ásgeir 
sakaður um að veita ólögleg lán úr 
Baugi til tengdra aðila. Brotið var 
talið varða við 104. grein hlutafé-
lagalaga sem leggur bann við lán-
veitingum til stjórnenda eða 
tengdra aðila, með undantekning-
um þó. 

Héraðsdómur tók ekki afstöðu 
til sektar eða sýknu í þessum hluta 
þar sem að mati dómsins sé ekki 
nægilega skýr refsiheimild í 
lögum til að gera einstaklingum 
refsingu fyrir brot á lagagrein-
inni. Var því ákæruliðum 2-9 vísað 
frá. Dómur héraðsdóms er að 
þessu leyti afar líkur dómi í sam-
ráðsmáli forstjóra olíufélaganna, 
þar sem ekki var talin nægileg 
heimild til að refsa einstaklingum 
fyrir brot á samkeppnislögum.

Í refsiákvæði hlutafélagalaga 
sem á við 104. greinina segir að 
það varði sektum eða fangelsi allt 
að tveimur árum að veita tengdum 
aðilum lán. Miðað við niðurstöðu 
héraðsdóms virðist hins vegar 
sem aðeins sé hægt að gera fyrir-
tækjum sem veita slík lán refs-
ingu, ekki þeim einstaklingum 
sem taka ákvarðanir um að veita 
lánin. Þar sem augljóst er að  
óframkvæmanlegt er að dæma 
fyrirtæki til fangelsisvistar er það 
niðurstaða dómsins að refsiákvæð-
ið sé svo óskýrt að ekki verði 
dæmt eftir því.

Sigurður Tómas Magnússon, 
settur ríkissaksóknari í Baugs-
málinu, tók í gær þá ákvörðun að 
kæra frávísun héraðsdóms til 
Hæstaréttar. Hann sagði mikinn 
mun á ákvæðum samkeppnislaga 
og hlutafélagalaga, og rétt að láta 
reyna á frávísunina í Hæstarétti. 

Ákærulið 10 var einnig vísað 
frá, en þar var Jón Ásgeir ákærð-
ur fyrir meiriháttar bókhaldsbrot. 
Þar taldi dómurinn að í ákærunni 
hefði því ekki verið lýst í hverju 
brotið átti að vera fólgið. Slíkt 
verði að vera hægt að ráða af 
ákæru; engu skipti hvaða ályktan-
ir megi draga af rannsóknargögn-
um eða hvað ákærða kunni að vera 
ljóst vegna rannsóknar málsins.

Síðasta ákæruliðnum var einnig 
vísað frá, en þar var Tryggvi Jóns-
son sakaður um fjárdrátt með því 
að láta Baug greiða fyrir sín per-
sónulegu útgjöld sem hann stofn-
aði til með American Express 
greiðslukorti. Þar taldi dómurinn 
að í ákæru hefðu þurft að vera 
sundurliðaðir greiðslukortareikn-
ingar til að hægt væri að taka 
afstöðu til þess hvort hver einstök 
færsla fæli í sér fjárdrátt.

OKKAR FÓLK 
Í FRAMBOÐI TIL ALÞINGISKOSNINGA 2007

REYKJAVÍKURKJÖRDÆMI – NORÐUR
1. Katrín Jakobsdóttir 2. Árni Þór Sigurðsson 3. Paul Nikolov 4. Steinunn Þóra Árnadóttir 5. Kristín Tómasdóttir 6. Þröstur Brynjarsson 7. Lísa Kristjánsdóttir 8. Kári Páll Óskarsson 
9. Sjöfn Ingólfsdóttir 10. Alexander Stefánsson 11. Bergljót Stefánsdóttir 12. Birna Þórðardóttir 13. Steinar Harðarson 14. Ásdís Benediktsdóttir 15. Hrefna Sigurjónsdóttir 16. Rúnar 
Sveinbjörnsson 17. Reynir Jónasson 18. Ingibjörg Ýr Pálmadóttir 19. Halldór Halldórsson 20. Einar Már Guðmundsson 21. Lena M. Rist 22. Hjörleifur Guttormsson

REYKJAVÍKURKJÖRDÆMI – SUÐUR
1. Kolbrún Halldórsdóttir 2. Álfheiður Ingadóttir 3. Auður Lilja Erlingsdóttir 4. Guðmundur Magnússon 5. Jóhann Björnsson 6. Halldóra Björt Ewen 7. Elín Sigurðardóttir 8. Árni
Stefán Jónsson 9. Ásta Arnardóttir 10. Ársæll Másson 11. Guðrún Yrsa Ómarsdóttir 12. Friðrik Atlason 13. Sveinn Rúnar Hauksson 14. Drífa Snædal 15. Ósk Uzondu Ukachi Anuforo
16. Sigríður Kristinsdóttir 17. Víkingur Kristjánsson 18. Elías Halldór Ágústsson 19. Jón Viktor Gunnarsson 20. Halldóra H. Kristjánsdóttir 21. Einar Laxness 22. Margrét Guðnadóttir

SUÐVESTURKJÖRDÆMI
1. Ögmundur Jónasson 2. Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 3. Gestur Svavarsson 4. Mireya Samper 5. Andrea Ólafsdóttir 6. Karl Tómasson 
7. Svala Heiðberg 8. Thelma Ásdísardóttir 9. Emil Hjörvar Petersen 10. Wojciech Szewczyk 11. Ásdís Bragadóttir 12. Hafdís Hannesdóttir 
13. Þórir Steingrímsson 14. Birgitta Jónsdóttir 15. Þorleifur Friðriksson 16. Erlendur Jónsson 17. Þóra Elfa Björnsson 18. Sigurður Flosason 
19. Sveinbjörn Markús Njálsson 20. Jóhanna B. Magnúsdóttir 21. Anna Þorsteinsdóttir 22. Höskuldur Þráinsson 23. Kristín Halldórsdóttir 
24. Benedikt Davíðsson

ALLT ANNAÐ LÍF 
- með vinstri grænum



kr.
kg1.698

MÓA KJÚKLINGA-
BRINGUR 32%

afslátturkr.
kg2.798

LAMBAGEIRI Í RÓSMARÍN
GRILLSPJÓT

200
kr. kg

Þú sparar

G

kr.
kg998

LAXAFLÖK
BEINHREINSUÐ

500
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg698

LAXASNEIÐAR

430
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg998

LAXAFLÖK
KRYDDUÐ

600
kr. kg

Þú sparar

GEVALIA KAFFI
RAUTT

299 kr.
pk.

BRAZZI
SAFAR

99 kr.
l

Kelloggs all-bran

og Kellogs bran flakes

20%
afsláttur

Laxaveisla í Nóatúni!

NÓATÚNS
ELDHÚSRÚLLUR

299 kr.
pk.

Nýtt Nýtt

kr.
kg2.798

LAMBAKÓRÓNA
AÐ HÆTTI GRIKKJA

200
kr. kg

Þú sparar



Lambahryggur
á tilboði!

kr.
pk478

NÓATÚNS
UNGNAUTAHAKK

kr.
kg798

NÓATÚNS HAKKBOLLUR
Í SÚRSÆTRI SÓSU

420
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg1.998

GRÍSAKÓTELETTUR
PIRI-PIRI20%

afsláttur

SÆTAR
KARTÖFLUR

NÁTTÚRA
RUCOLA SALAT ANANAS

129 kr.
stk.269 kr.

pk239 kr.
kg

LIME

229 kr.
kg

998 kr.
kg

LAMBAHRYGGUR
ÚR KJÖTBORÐI

500
kr. kg

Þú sparar

KIRSUBERJA
TÓMATAR

119 kr.
pk.

Nýtt

Verði ykkur að góðu!



Ferjusiglingar frá Bakka-
fjöru til Vestmannaeyja 
munu hafa margvísleg já-
kvæð áhrif á atvinnulíf og 
mannlíf í Vestmannaeyjum. 
Sérstaklega má búast við 
miklum uppgangi á sviði 
ferðaþjónustu. Þá má gera 
ráð fyrir hækkun fasteigna-
verðs bæði í Vestmannaeyj-
um og í nágrenni hafnar-
innar í Rangárþingi. Þetta 
kemur fram í skýrslu sem 
Rannsóknarmiðstöð Háskól-
ans á Bifröst hefur unnið 
fyrir stýrihóp á vegum 
samgönguráðuneytisins um 
byggingu hafnar við Bakka-
fjöru á Suðurlandi.

Vinna við gerð skýrslunnar hófst 
síðastliðið haust en verkinu stýrði 
dr. Grétar Þór Eyþórsson, for-
stöðumaður Rannsóknamiðstöðv-
ar Háskólans á Bifröst. Með 
honum unnu að gerð skýrslunnar 
þau Vífill Karlsson hagfræðingur 
og Kolfinna Jóhannesdóttir við-
skiptafræðingur.

Að sögn Grétars fer vinna við 
skýrslu af þessu tagi að stórum 
hluta fram í formi gagnasöfnun-
ar; rannsóknarhópurinn viðaði 
þannig að sér margvíslegum opin-
berum gögnum svo sem frá Hag-
stofunni og Ríkisskattstjóra auk 
gagna frá Vegagerðinni, Siglinga-
málastofnun og þeim sveitarfé-
lögum sem málið varðar. „Síðan 

fórum við á vettvang og ræddum 
við heimamenn, bæði í Vest-
mannaeyjum og á Suðurlandi. Við 
ræddum meðal annars við fólk í 
lykilstöðum hjá sveitarfélögun-
um og héldum auk þess rýnihópa 
með heimamönnum. Óhætt er að 
segja að allir hafi tekið okkur vel 
og verið reiðubúnir að liðsinna 
okkar á allan máta.“

Grétar segir að í sjálfu sér komi 
kannski fátt mjög á óvart í niður-
stöðum skýrslunnar, en hún renni 
vissulega sterkari stoðum undir 
það að ferjuhöfn í Bakkafjöru sé 
afar vænlegur kostur fyrir Vest-
mannaeyjar. „Við teljum til 
dæmis einsýnt að gerð hafnarinn-
ar og ferjusiglingar til Eyja geti 
orðið gífurleg lyftistöng fyrir 
ferðaþjónustu á svæðinu, aðal-
lega í Vestmannaeyjum en einnig 
á Suðurlandi.“

Í þessu sambandi nefnir Grétar 
að á Suðurlandi er einhver mesta 
sumarhúsabyggð á Íslandi, þar 
sem þúsundir manna dvelja í 
lengri eða skemmri tíma í sumar-
leyfum og öðrum leyfum. „Í 
mínum huga er það ekki spurning 
að verði með einföldum hætti 
hægt að komast með ferju til 
Vestmannaeyja á hálftíma, er það 
ferðakostur sem verður mikið 
nýttur af þessu fólki. Með þessu 
mætti segja að Vestmannaeyjar 
kæmust inn á kortið sem dags 
skemmtiferð.“ 

Grétar bætir því við að þetta 
myndi jafnframt hafa í för með 
sér aukinn vöxt í ferðaþjónustu í 
Rangárþingi og nefnir skemmti-
siglingar til Eyja í því sambandi 
auk þess sem búast mætti við 
uppgangi í veitingaþjónustu í 
nágrenni hafnarinnar.

Ferðatíminn milli lands og Eyja 
styttist sem sagt verulega og 
ferðakostnaður lækkar eins og 
sjá má á töflunum hér á síðunni. 
Svo dæmi sé tekið er gert ráð 
fyrir að ferðatími milli Vest-
mannaeyja og Reykjavíkur stytt-
ist um fjórðung og kostnaður 

lækki í svipuðu hlutfalli. „Sam-
göngur Eyjamanna myndu því 
færast nær því sem tíðkast hjá 
öðrum landsmönnum, en stærst-
ur hluti þjóðarinnar ferðast eins 
og við vitum um á einkabíl í helstu 
erindagjörðum. Það sama á við 
um ferðamenn sem í vaxandi 
mæli ferðast um á fólksbílum á 
kostnað annarra farartækja. 
Ferðatími á sjó minnkar þannig 
úr 2 klukkustundum og 45 mínút-
um í um 30 mínútur, sem verður 
að teljast kostur fyrir þá sem lítt 
eða ekki fýsir að ferðast á sjó,“ 
segir Grétar.

Hann segir hins vegar ljóst að 
ferjuhöfn í Bakkafjöru muni 
verða til þess að flug milli Eyja 
og Bakkaflugvallar leggist af. „Þá 
verður tæpast heldur grundvöllur 
fyrir áætlunarflugi milli Reykja-
víkur og Eyja, enda lítil þörf á því 
lengur þegar ferðatíminn er kom-
inn undir þessi þriggja tíma mörk 
sem oft er miðað við.“

Grétar leggur áherslu á að meg-
inniðurstöður skýrslunnar sýni 
að áhrif ferjuhafnar yrðu að lang-
mestu leyti jákvæð fyrir íbúa 
Vestmannaeyja. „Sem dæmi má 
nefna að niðurstöður rýnihópanna 
benda eindregið til þess að ferja 
muni almennt auka bjartsýni 
meðal íbúa Vestmannaeyja. Sam-
félagið verður opnara og viðhorf 
margra til þess að búa í Eyjum 
mun eflaust breytast. Við teljum 
enn fremur að þetta verði til þess 
að það dragi úr þeirri hægfara 
fólksfækkun sem verið hefur í 
Eyjum undanfarin ár, ef hún 
stöðvast þá ekki alveg.“ 

Hluti af því að mál þróist á 
þennan veg telur Grétar vera vís-
bendingar um að ferjuhöfn muni 
leiða af sér hækkun fasteigna-
verðs í Vestmannaeyjum. „Fastar 
ferjusiglingar gætu til dæmis 
gert Eyjar að eftirsóknarverðum 
valkosti til búsetu fyrir brott-
flutta Vestmannaeyinga og aðra 
sem vilja gjarnan eiga þess kost 
að eiga annað heimili utan höfuð-
borgarsvæðisins. Það má því leiða 
líkur að því að tvöföld búseta 
muni aukast í Eyjum.“

Hvað atvinnumál í Vestmanna-
eyjum snertir segir Grétar að 
ferjuhöfn geti falið í sér ýmis 
önnur sóknarfæri en á sviði 
ferðaþjónustu. „Það má nefna 
sóknarfæri í vinnslu sjávaraf-

urða, sem geta vegið upp á móti 
þeirri fækkun starfa í sjávarút-
vegi sem kemur til vegna hag-
ræðingar í greininni. Aukin 
umsvif fyrirtækja með bættu 
aðgengi að mörkuðum ættu líka 
að hafa jákvæð áhrif á þróun 
atvinnutekna í Vestmannaeyj-
um.“ 

En þó svo að skýrsla Rannsókn-
armiðstöðvar Háskólans á Bifröst 
beri með sér að ferjuhöfn í Bakka-
fjöru muni að flestu leyti hafa 
jákvæð áhrif í för með sér fyrir 
Vestmannaeyjar segir Grétar 

ekki víst að öllum þyki hafnar-
hugmyndin góð. „Það er ljóst að 
neikvæð áhrif Bakkafjöruhafnar 
myndu fyrst og fremst koma 
fram í Þorlákshöfn. Það má næst-
um segja að hún detti svolítið út 
af kortinu við þetta, störf myndu 
hverfa burt auk þess sem sveitar-
félagið myndi verða af talsverð-
um fjármunum í formi hafnar-
gjalda og þjónustu við Herjólf,“ 
segir dr. Grétar Þór Eyþórsson, 
forstöðumaður Rannsóknamið-
stöðvar Háskólans á Bifröst.

Bakkafjöruhöfn lyftistöng fyrir Eyjar

Við teljum til dæmis 
einsýnt að gerð hafn-

arinnar og ferjusiglingar til Eyja 
geti orðið gífurleg lyftistöng fyrir 
ferðaþjónustu á svæðinu, aðallega 
í Vestmannaeyjum en einnig á 
Suðurlandi
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ALLT Í GARÐINN 
Á EINUM STAÐ!

TILBOÐ!

Fyrir vandláta...

GARÐHEIMA:
GÓÐ RÁÐ 

Mosi í grasflötinni?
1. Raka grasflötina og fjarlægja mosa
2. Dreifa turbokalki: 12 ½ kg á 150 m2

3. Blanda grasfræi í sand/mold og 
dreifa eftir þörfum
4. Halda flötinni rakri meðan fræin spíra
5. Gefa blákorn eftir hálfan mánuð 
og aftur mánuði seinna: 5 kg. á 250 m2

GARÐHEIMA:
GÓÐ RÁÐ 

CASORON
Nú er rétti tíminn til að strá Casoron til 
að halda illgresi í skefjum.  Stráð 
á hreinan jarðveg:  1 kg. dugar á ca. 
100 m2.

TILBOÐ!
JAVA GarðhúsgögnTILBOÐ!

GARÐPLÖNTUSALAN
HAFIN!

Blómstrandi Begoniur-gegn illgresi

Earthway
áburðardreifari
jafnari dreifing 
auðveldar vinnu

Áburðardreifari

YFIR BEÐIN = KERIN
GANGSTÍGA = TJARNIR

Á LEIÐI OG MARGT FLEIRA

Skrautsteinar
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CASORON

TILBOÐ!



Reykjavíkurkjördæmin tvö greina sig frá 
landsbyggðarkjördæmunum hvað flesta 
þætti varðar. Í pólitískum skilningi eru 
ágreiningsmálin önnur. Ekki er tekist á um 
byggðavanda ýmiss konar og hvernig eigi 
að leysa hann heldur öðru fremur heild-
ræna stefnu flokkanna og leiðir að mark-
miðum sem kjósendur vilja ná fram. 

Forystumenn stjórnmálaflokkanna eru 
í framboði í Reykjavíkurkjördæmunum, 
fyrir utan Guðjón Arnar Kristjánsson, for-
mann Frjálslynda flokksins, og Steingrím 
J. Sigfússon, formann Vinstri grænna. Þeir 
bjóða sig fram í heimakjördæmum sínum, 
í Norðvesturkjördæmi og Norðausturkjör-
dæmi.  

Þetta dregur athyglina að helstu stefnu-
málum flokkanna, kjarnanum, sem kjós-
endur horfa til. Átakalínurnar liggja því að 
stórum hluta á sömu vígstöðvum og þing-
flokkarnir berjast á.

Könnun Fréttablaðsins meðal 600 kosn-
ingabærra manna í kjördæminu leiðir það 
í ljós að kjósendur horfa til velferðarmála 
sem helsta kosningamálsins. Jón Magnús-
son, efsti maður á lista Frjálslynda flokks-
ins í kjördæminu, telur nauðsynlegt að efla 
velferðarkerfið með raunhæfum breyting-
um og leggur áherslu á að hverfa þurfi frá 
stefnu ríkisstjórnarflokkanna sem hafi for-
gangsraðað málum óskynsamlega. „Það 
þarf að hækka skattleysismörkin strax og 
taka á lánaokrinu, meðal annars með því að 
afnema verðtrygginguna. Þetta er leið sem 
er hægt að fara en það þarf pólitískan vilja 
til þess að hrinda þessu í framkvæmd.“

Eins og víðast hvar í borgarbyggð eru 
skipulagsmál eldfimt deiluefni. Í Reykjavík 
hefur áratugum saman verið deilt um hvort 
Reykjavíkurflugvöllur eigi að vera áfram í 
Vatnsmýrinni. 

Eftir að Fréttablaðið greindi frá því 
skömmu fyrir landsfundi Samfylkingar-
innar og Sjálfstæðisflokksins, að starfs-
hópur samgönguráðherra og borgarstjóra 
teldi borgina geta fengið tæpa 40 milljarða 
fyrir að færa flugvöllinn upp á Hólmsheiði, 
og litlu minna á aðra mögulega staði, komst 
málið aftur í hámæli. 

Frambjóðendur í kjördæminu eru allir 
sammála um að nokkuð sé í að ákvörðun 
verði tekin um málið, þar sem frekari rann-
sóknir eigi eftir að fara fram, og því ótíma-
bært að tala um færslu Reykjavíkurflug-
vallar sem kosningamál. 

Umhverfismál eru ofarlega á baugi og 
allir eru sammála um að þeim þurfi að sinna 
vel. Á það meðal annars við um ýmsar að-
gerðir innan höfuðborgarinnar sem stuðla 
að því að gera borgina umhverfisvænni. 

Kolbrún Halldórsdóttir, efsti maður á 
lista Vinstri grænna, telur vel mögulegt 
að heimfæra umhverfisstefnu allra flokk-
anna yfir á málefni kjördæmisins en mikil-
vægt sé fyrir kjósendur að kynna sér ólíka 
sýn frambjóðenda til málaflokksins. „Ég tel 
að skipulags- og umhverfismál hafi skýra 

snertifleti sem hlúa þurfi miklu betur að. 
Í því samhengi má nefna almenningssam-
göngur og hvernig mögulegt er að tengja 
þær góðu skipulagi, með umhverfisvænum 
hætti. Kjósendur þurfa að horfa meðal ann-
ars til þessara þátta og þá hvaða flokki þeir 
treysta best til þess að koma þessum málum 
í betra horf.“  

„Í höfuðborgarkjördæmunum þremur er 
heildstæð landsstefna flokkanna meira 
áberandi heldur en í öðrum kjördæmum,“ 
segir Ómar Ragnarsson sem leiðir lista Ís-
landshreyfingarinnar. Hann telur heilbrigð-
is-, velferðar- og umhverfismál vera grund-
vallarmál í kjördæminu. 

Auk þessara mála telur hann samgöngu-
mál líkleg til þess að hafa áhrif á það hvað 
fólk kýs. „Reykvíkingar horfa til samgöngu-
úrbóta á ýmsum sviðum, til dæmis mis-
lægra gatnamóta. En það er augljóst mál, 
hvað okkar flokk varðar, að umhverfismál 
verða grundvallarmál í kosningunum. Mér 
finnst fréttir síðustu daga af jarðborana-
verkefnum og gríðarlegri eftirspurn eftir 
því að komast inn á orkumarkaðinn sýna 
hversu tækifærin eru mikil og hversu illa 
er farið með dýrmæta auðlind, með því að 
selja næstum alla orkuna til álvera á útsölu-
verði.“

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, sem leiðir lista 
Samfylkingarinnar, segir málefni aldraðra 
og ungs fólks skipta miklu fyrir Reykvík-
inga. „Málefni aldraðra hafa verið vanrækt 
árum saman og þá hefur ungt fólk aldrei átt í 
meiri erfiðleikum með að koma yfir sig þaki 
vegna gríðarlegs lánakostnaðar. Þessi mál 
skipta ekki síst Reykvíkinga miklu máli.“ 

Jónína Bjartmarz, sem leiðir lista Fram-
sóknarflokksins í kjördæminu, segir vel-
ferðarmál skipta íbúa í kjördæminu miklu 
og þá sérstaklega heilbrigðismál. „Landspít-
alinn fellur innan kjördæmisins en hann er 
stærsti vinnustaður landsins. Þess vegna 
munu eflaust margir kjósendur huga vel að 
stefnu flokkanna í heilbrigðismálum.“

Geir H. Haarde forsætisráðherra leiðir 
lista Sjálfstæðisflokksins í kjördæminu. Í 
viðtali við Fréttablaðið fyrir skömmu lýsti 
hann því yfir að efnahagslegur stöðugleiki 
og áframhaldandi stýring Sjálfstæðisflokks-
ins í landsmálunum væri forsenda þess að 
lífskjör gætu haldið áfram að batna. Lagði 
hann mikla áherslu á að kaupmáttur ráðstöf-
unartekna heimilanna í landinu hefði aukist 
um 75 prósent síðan 1995 og að það bæri vott 
um árangursríka stjórn.

Öðru fremur beinist athygli frambjóðenda 
í kjördæminu því að grundvallarstefnumál-
um flokkanna frekar en hagsmunamálum 
kjördæmisins, líkt og tíðkast oftar en ekki í 
landsbyggðarkjördæmunum.

Kjósendum í kjördæminu hefur fjölgað 
um rúmlega 600 manns síðan í síðustu kosn-
ingum. Það er nokkuð undir meðaltalsfjölg-
un í kjördæmum á landinu öllu. 

Kjördæmið er fjölmennt, með meira en 43 
þúsund kjósendur, sem þýðir að miklu máli 
skiptir fyrir frambjóðendur að leggja mikið 
á sig til þess að koma boðskap sínum til kjós-
enda. 

Tekist á um grundvallarstefnu
Allir oddvitar flokkanna í Reykjavíkurkjördæmi suður eru meðal þeirra sem teljast til helstu leiðtoga sinna flokka á landsvísu. 
Reykjavíkurkjördæmin skilja sig nokkuð frá landsbyggðarkjördæmunum hvaða álitamál varðar. Magnús Halldórsson ræddi við 
efstu menn flokkanna um málefni kjördæmisins og ólíka sýn þeirra til málefna sem kjósendur horfa til.
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SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu stendur enn á ný fyrir könnuninni 
Stofnun ársins. Könnunin á sér stað meðal SFR félaga og annarra 
starfsmanna óháð stéttarfélögum, þar sem stjórnendur hafa leitað eftir 
að allir starfsmenn taki þátt. Þátttakendur eru spurðir út í vinnutengda 
þætti eins og trúverðugleika stjórnenda, sjálfstæði í starfi, vinnuálag, 
vinnuskilyrði, álag og kröfur, sveigjanleika í starfi og fleira.

SFR kynnir nú í fyrsta sinn Hástökkvara ársins, en þann titil hlýtur
sú stofnun sem hækkar sig um flest sæti milli ára. 

1. Skattrannsóknarstjóri ríkisins

2. Biskupsstofa

3. Skattstofa Suðurlands

4. Skattstofa Vestfjarða

5. Skattstofa Austurlands

6. Búnaðarsamtök Vesturlands

7. Sýslumaðurinn Hvolsvelli

8. Ferðamálastofa

9. Landmælingar Íslands

10. Staðlaráð Íslands

Skrifstofa rannsóknarstofnana atvinnuveganna

SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu þakkar öllum þeim sem
tóku þátt í könnuninni að þessu sinni. Ítarlegri upplýsingar
er hægt að fá á vef SFR www.sfr.is.







[Hlutabréf]

Starfsstöð Matís (Matvælarannsókna Ís-
lands) og Humarhótel á Höfn í Hornafirði var 
opnuð með formlegum hætti í byrjun vikunn-
ar. Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra opn-
aði, en við þetta tækifæri fengu hann og Sjöfn 
Sigurgísladóttir, forstjóri Matís, að gæða sér 
á ferskum leturhumri frá Humarhótelinu.  

Sjöfn segir markmiðið með starfsstöð-
inni að efla rannsóknastarf, skapa aðstöðu 
og vettvang til aukins samstarfs við atvinnu-
líf og stuðla að verðmætasköpun í samvinnu 
við matvælafyrirtæki á svæðinu.  Á Hum-
arhótelinu, sem er samvinnuverkefni Matís, 
Frumkvöðlaseturs Austurlands, Sæplasts, 
Hafrannsóknastofnunarinnar og Skinneyj-
ar Þinganess, er hægt að geyma lifandi let-
urhumar sem er veiddur úti á Hornafjarðar-
djúpi. Humarinn er fluttur lifandi á hótelið 
þar sem hann er geymdur kældur. Hann er 
svo fluttur lifandi á markað erlendis. 

Útflutningur á lifandi humri hefur staðið 
yfir í nokkur misseri og voru meðal annars 
nokkuð hundruð humrar fluttir á sjávarút-
vegssýninguna European Seafood Exposition 
í Brussel í Belgíu í síðustu viku. Humrarnir 
voru vænir, um 100 grömm að þyngd að með-
altali, og veiddir við Hornarfjarðardjúp.

Humarhótel opnað á Höfn

Newco, nýstofnað félag í eigu 
Baugs Group og fleiri fjárfesta, 
hefur átt í viðræðum við stjórn 
Mosaic Fashions um að leggja 
fram formlegt yfirtökutilboð til 
hluthafa á næstu vikum og taka 
félagið úr Kauphöll í kjölfarið –
tveimur árum eftir að þetta móð-
urfélag tískuverslanakeðja á borð 
við Coast, Karen Millen og Oasis 
var skráð á markað með pomp og 
pragt. Tilboðsgengið er 17,5 sem 
þýðir að markaðsvirði Mosaic er 
um 51 milljarður króna.

Baugur, sem er stærsti hluthaf-
inn með 37 prósenta hlut, leiddi 
hóp fjárfesta sem skráðu félagið í 
Kauphöllina sumarið 2005 að und-
angengnu hlutafjárútboði til ann-
arra fjárfesta. 

Gunnar Sigurðsson, fram-

kvæmdastjóri hjá Baugi í Bret-
landi, er þeirrar skoðunar að þetta 
sé rétta skrefið fyrir fyrirtækið í 
ljósi þeirra breytinga sem hafa átt 
sér stað á rekstri Mosaic og áform-
in feli ekki í sér uppgjöf. „Við töld-
um það vera hárréttan tímapunkt 
í lífi Mosaic Fashions að skrá það 
á markað fyrir tveimur árum. 
Mosaic hefur breyst mjög eftir 
kaupin á Rubicon í fyrra og tals-
verð samþættingarvinna er fram 
undan sem felur í sér fjárfestingar 
og uppbyggingu merkja.“ Kaupin á 
Rubicon stækkuðu Mosaic töluvert 
og gerðu það jafnframt skuldsett-
ara en gengur og gerist með skráð 
fyrirtæki, sérstaklega þegar horft 
er til breska markaðarins. 

„Við teljum í fyrsta lagi að það sé 
auðveldara fyrir fyrirtæki að vera 

ekki skráð á þeim tíma sem það fer 
í gegnum þær breytingar og í öðru 
lagi höldum við að það tilboð sem 
við erum að leggja fram sé í raun-
inni mjög gott fyrir hluthafana,” 
segir Gunnar.

Væntanlegt tilboð er tæplega 
30 prósentum yfir útboðsgengi fé-
lagsins þegar það fór á markað og 
um tólf prósentum yfir meðalgengi 
síðustu þriggja mánaða. Margir 
hafa verið ósáttir með verðþró-
un á fyrirtækinu, sem rekur 1.853 
búðir í 26 löndum, og telja Mosaic 
vanmetið. Gunnar bendir á að til-
boðið miðist við að greiddur sé um 
það bil nífaldur rekstrarhagnaður 
fyrir afskriftir (EBITDA) sem er 
ekki lágt verð þegar haft er í huga 
að rekstrarniðurstaða í fyrra var 
undir væntingum. „Ef við náum að 

klára þennan feril þá teljum við að 
þetta sé sanngjarnt verð fyrir hlut-
hafa.“

Baugur ætlar að gera 50 milljarða króna yfirtökutilboð í Mosaic, tveimur árum eftir að hafa leitt skráningu 
félagsins í Kauphöll. Bjóðendur horfa fram á mikla samþættingarvinnu og telja tilboð til hluthafa gott.Hagnaður Vinnslustöðvarinnar 

fyrstu þrjá mánuði ársins 
nemur 765 milljónum króna, 
samkvæmt uppgjöri sem birt 
var í gær. Breytingin frá sama 
tíma í fyrra er mikil, en þá nam 
tap 213 milljónum króna. 

Heildartekjur tímabilsins 
voru 1.750 milljónir króna en 
1.769 milljónir í fyrra. Tekj-
ur fiskvinnslu stóðu nánast í 
stað en tekjur útgerðar jukust. 
Rekstrargjöld lækkuðu um 200 
milljónir króna, úr 1.359 millj-
ónum í fyrra í 1.159 milljónir. 

Hagnaður fyrir afskriftir og 
fjármagnsliði nam tæplega 592 
milljónum króna, jókst um 44 
prósent milli ára. Meðal tekna 
er færður söluhagnaður af afla-
heimildum að upphæð 33 millj-
ónir króna. 

Viðsnúningur 
í rekstrinum

Rollsinn í hjólhýsum

560 Ufe Excelsior með leðri
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greinar@frettabladid.is

Nú er ríkið búið að greiða niður skuld-
ir ríkissjóðs að mestu. Í langri valda-

tíð sjálfstæðismanna hafa skuldir heimil-
anna hinsvegar vaxið mikið vegna rangrar 
efnahagsstefnu, viðskiptahalla, verðbólgu 
og okurvaxta. 

Skatttekjur ríkisins hafa stóraukist á 
kjörtímabilinu. Í hvað var peningunum 
varið? Við sjáum þá ekki í fleiri hjúkrun-
arrýmum, háskólum á landsbyggðinni eða bættum 
samgöngum. Meðan skuldir ríkissjóðs hafa verið 
greiddar niður hafa skuldir heimilanna í landinu 
margfaldast. Þensla ríkisins hefur étið upp afgang-
inn. Hún sést best í einkavinavæðingu, ótal nefnd-
um um ekkert og pólitískum ráðningum. Þessu vilj-
um við breyta. 

Það er komið að fólkinu í landinu að greiða niður 
skuldir heimilanna. Við viljum auka ráðstöfunartekj-
ur einstaklinga með því að hækka skattleysismörk 
samkvæmt verðlagsþróun í 140 þúsund og heimilin 
munar um það. Við viljum lækka tekjuskatta á ein-
staklinga í 28% ef kostur gefst. Við treystum fólk-
inu til að ráðstafa fénu og greiða niður skuldir sínar. 
Fólkið þarf að axla ábyrgð á sínum skuldum frem-
ur en treysta á skuldahvetjandi vaxtabótakerfi, þar 

sem ríkið þarf aðeins að hækka fasteigna-
mat til að breyta öllum forsendum.  

Íslandshreyfingin leggur áherslu á að 
draga úr forræðishyggju og hætta að hegna 
fólki fyrir fyrirhyggju með því að skerða 
lífeyri. Aldraðir og öryrkjar eru líka ein-
staklingar, afnám tekjutenginga bætir kjör 
margra verulega og skilar sér langbest til 
þessa hóps sem kjarabót og örvun til að 
fara út á vinnumarkaðinn. Þjóðinni er meiri 
akkur í að hvetja fólk til þátttöku í samfé-
laginu og njóta starfskrafta þess eins lengi 
og kostur gefst.

Ísland er eitt ríkasta land í heimi. Það er tíma-
bært að allir fái að njóta ávaxtanna. Við viljum 
lækka skatta á einstaklinga og fyrirtæki án þess að 
draga úr velferðarkerfinu. Hvernig? Svarið er ein-
falt. Með framúrskarandi rekstrarumhverfi löðum 
við að okkur arðsöm fyrirtæki. Engin flókin hag-
fræði: Lægri prósenta á meiri hagnað fyrirtækja 
gefur miklu fleiri krónur í velferðar-, samgöngu- og 
menntakerfið.

Það er nauðsynlegt að draga úr gífurlegum við-
skiptahalla. Við treystum fólkinu til þess að hugsa 
málið, draga úr neyslu, greiða niður skuldir og velja 
íslenskt. 

Höfundur skipar 1. sæti á lista Íslandshreyfingarinn-
ar í Suðurkjördæmi.

Skilum góðærinu til fólksins

Núna stendur yfir kosninga-
barátta þar sem stjórnmála-

flokkar demba yfir okkur sla-
gorðum og auglýsingum í örfáar 
vikur sem eiga að fá okkur til að 
gleyma öllu því sem hefur gerst á 
Íslandi undanfarin fjögur ár. Von-
andi hefur þessi barátta lítil áhrif 
því ef slagorðin virka þá er það 
einungis á kostnað sjálfstæðrar 
hugsunar. Framtíð okkar skiptir 
líka of miklu til þess að hún eigi 
að ráðast af átaksverkefnum hjá 
auglýsingastofum landsins í fá-
einar vikur.

Áhugamenn um stjórnmál 
liggja þessar vikurnar yfir kosn-
ingaumfjöllun fjölmiðla, ekki 
síst umræðuþáttum í sjónvarpi. 
Fagmennirnir á fjölmiðlunum 
reyna þar að kryfja þau mál sem 
brenna á þjóðinni. Ef marka má 
þessa þætti er sjónarhorn Íslend-
inga óskaplega þröngt. Stjórn-
málamennirnir eru spurðir út í 
hvaða vegarspotta eigi að breikka 
næst og hvaða atvinnustarfsemi 
sé blómlegust „í kjördæminu“. 
Ég er hins vegar ekki viss um að 
fólk sé endilega að biðla til stjórn-
málamanna um skyndilausnir í at-
vinnumálum. Væntanlega vilja 
flestir bjarga sér sjálfir í þeim 
efnum og líta frekar til stjórn-
málamanna um mál sem varða 
okkur öll og sameiginlega framtíð 
mannkyns. Þar eru blikur á lofti 
sem ekki er spurt um í umræðu-
þáttum.

Við á Íslandi glímum við sömu 
spurningar og fólk annars stað-
ar í heiminum. Eigum við að lifa 
áfram í falsvitund um „enda-
lok sögunnar“, ótakmarkaðan 
hagvöxt og þenslu, alþjóðavæð-
ingu sem studd er af hernaðar-
mætti kjarnorkuvelda og þeirri 
nauðhyggju að við eigum í raun-
inni ekki val um neitt annað? Eða 
eigum við að horfast í augu við 
að þessi draumur hefur beðið 
hnekki undanfarin ár, eftir að 

stríðið gegn hryðjuverkum hófst 
og samhliða því markviss aðför 
að lýðréttindum fólks í þeim lönd-
um sem ennþá kalla sig „frjáls“. 
Opinberar stofnanir hafa fengið 
aukið svigrúm til að njósna um 
almenna borgara í nafni örygg-
is eða takmarka mannréttindi 
fólks með öðrum hætti á sömu 
forsendu. Þótt allir þykist vera 
á móti „forræðishyggju“ virðist 
sú andstaða rista grunnt þegar 
stofnað er til leynilögreglu og eft-
irlit með borgurunum er hert.

Það blasir við að alþjóðavæð-
ingin sem verið hefur í tísku und-
anfarna áratugi var á forsendum 
iðnríkjanna, en fátækustu þjóð-
ir heimsins búa við afturför frek-
ar en hitt. Ekki er það skrítið að 
margir skuli óttast afleiðingar al-
þjóðavæðingar sem á sér slíkar 
birtingarmyndir, og að sá ótti hafi 
líka náð hingað til Íslands. Sumir 
hafa farið þá billegu leið að kenna 
veikasta hlekknum um allt saman; 
fólkinu sem flytur á milli landa í 
leit að betri afkomu. Það er hins 
vegar varla hægt að yfirbjóða nú-
verandi stjórnvöld þegar kemur 
að þröngsýnni innflytjendastefnu. 
Við Íslendingar tókum í heilu 
lagi upp harkaleg innflytjenda-
lög Dana til þess að hindra ungt 
fólk í að komast til landsins; þótt 
grunnt sé á undanþágum fyrir þá 
sem hafa tengsl við ráðherra eða 
önnur fyrirmenni. Alþjóðavæð-
ingin á sér ýmsar hliðar, en þessi 
hlið er ekki sérlega geðfelld.

Stærsta spurningin sem blasir 
við okkur öllum snýst um fram-
tíð mannkyns á komandi öld og 
áhrif iðnvæðingarinnar á um-
hverfi okkar. Eigum við áfram að 
stunda það sem auglýsingasmiðir 
kalla „velferð á traustum grunni“ 
en heitir rányrkja á mannamáli? 
Fyrir fjórum árum litu Íslending-
ar svo á að loftmengun væri ekki 
okkar mál, en undanfarin misseri 
hafa viðhorfin verið að breytast. 
Þótt einkennilegt megi virðast 
hefur „kosningaumfjöllun“ und-
anfarinna vikna einkum orðið 
til þess að blása sandi yfir þessi 
merku tíðindi. Þess vegna veitir 
ekki af að ítreka þessi sannindi:

Frelsi og möguleikar þeirra 
sem nú lifa mega ekki takmarka 
valfrelsi komandi kynslóða. Þess 
vegna er mikilvægt að atvinnu-
líf okkar sé sjálfbært, að auðlind-
ir sem eiga að nýtast fleirum en 
samtímamönnum séu ekki þurr-
ausnar. Landið okkar og nátt-
úran eru í stöðugri þróun en 
með hraðri útrýmingu tegund-
anna er verið að rýra umhverfi 
okkar og gera heiminn fátækari. 
Loftmengun og aukinn útblást-
ur getur valdið ómældum skaða 
fyrir mörg samfélög og áhrifin á 
fámenn eysamfélög eru fullkom-
lega ófyrirséð. Þessi þróun er 
ekki eðlileg heldur hefur ágengni 
mannsins á umhverfi sitt stig-
magnast á æviskeiði örfárra kyn-
slóða. Þeir sem trúa á framfar-
ir og möguleika mannkynsins á 
að bæta hag sinn geta ekki jafn-
framt verið talsmenn rányrkju. 
Þess vegna eigum við að efla 
sjálfbærar atvinnugreinar. 

Við þurfum virkilega að hugsa 
um framtíðina þessa dagana. 
Það eru blikur á lofti en það sem 
vekur bjartsýni er skýr vilji til 
breytinga. Það skiptir máli að við 
látum ekki slagorðaglamur og lof-
orðakeppni kosningabaráttunnar 
kæfa þann vilja.

Framtíðin

MARKAÐURINN

á www.visir
alla daga

A
ð stækka styttuna af Ingólfi Arnarsyni á Arnarhóli í 
Frelsisstyttustærð og hafa útsýnispall í spjótinu er ein-
hver allra flottasta tillaga sem opinber hugmyndasam-
keppni um skipulagsmál hefur getið af sér.

Ef rétt er munað kom þessi hugmynd fram í sam-
keppni í tilefni af 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar fyrir rúmum 
tuttugu árum. Því miður var hún ekki framkvæmd, en eins og gild-
ir um margar góðar hugmyndir hefur hún staðið ágætlega af sér 
ágang tímans, svo enn geta stórhuga menn látið hana verða að 
veruleika.

Á þessum tíma var þó við völd í höfuðborginni sannarlega stór-
huga borgarstjóri, sem átti eftir að koma að byggingu tveggja 
mannvirkja sem hvort um sig lyfti ásýnd borgarinnar upp á við. 
Perlan og Ráðhús Reykjavíkur eru fyrst og fremst arfleifð Davíðs 
Oddssonar og báðar eru byggingarnar afbragðs dæmi um að menn 
mega – og eiga – að hugsa stórt þegar kemur að opinberum fram-
kvæmdum. Að minnsta kosti af og til.

Ráðhúsið fer einstaklega vel á Tjarnarbakkanum og það er 
sannarlega sómi að Perlunni þar sem hún tyllir sér stássleg efst í 
Öskjuhlíðinni. Að vísu er Perlan mun betri í fjarlægð en nálægð; 
þegar inn er komið er þetta undarlega tilgangslítið mannvirki. En 
það er allt annað mál. Það á þá örugglega einhver snjöll kona, nú 
eða snjall karl, eftir að finna byggingunni verðugra hlutverk held-
ur en að fóstra útsölumarkaði og dýrasýningar þegar það vantar 
gólfpláss undir slíka viðburði.

Andstæðingar Davíðs mótmæltu ákaft byggingu húsanna 
beggja. Þau þóttu bruðl og óþarfa flottræfilsháttur. Sama gerð-
ist þegar Alfreð Þorsteinsson, fyrrum stjórnarformaður Orkuveit-
unnar, stóð fyrir byggingu glæsilegra höfuðstöðva fyrirtæksins 
við Bæjarháls. Nema þá kom gráturinn úr hinni áttinni. Þetta var 
of flott, of dýrt, of fínt. Síðast fór Egill Helgason þáttastjórnandi 
með þessa þulu þegar hann kom inn í húsið til að stýra þar kosn-
ingaþætti á Stöð 2 á dögunum.

Þetta er óþarfa kotbúahugsunarháttur. Það er ekkert að því að 
hugsa stórt og framkvæma. Hvað væri Reykjavík til dæmis án 
Perlunnar, eða Hallgrímskirkju svo annað umdeilt dæmi sé tekið? 

Í byrjun vikunnar kynnti menntamálaráðherra niðurstöður 
nefndar um stefnu íslenskra stjórnvalda í byggingarlist. Tillög-
urnar hafa fengið nafnið „Menningarstefna í mannvirkjagerð“. 
Fangar það ágætlega þá hugsun að ekki eiga alltaf eingöngu að 
liggja hagræn sjónarmið að baki opinberum mannvirkjum, heldur 
geta þau jafnframt verið menningarauki út af fyrir sig.

Auðvitað er best þegar fer saman að hægt er að nota mannvirki 
og horfa á þau, en það á hins vegar ekki að vera algilt viðmið.

Monthús 
og mannvirki

Það er ekkert að því að hugsa stórt og framkvæma. 
Hvað væri Reykjavík til dæmis án Perlunnar, eða 
Hallgrímskirkju?
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oppná-
ungi, er 
sagt um 
nýjan
for-

stjóra Glitnis 
banka, Lárus 
Welding. Um leið 
er hann sagð-
ur ólíklegri til að 
stökkva á svið í 
veislum starfs-
manna og taka 
lagið með hljóm-
sveit hússins, líkt 
og forveri hans í 
starfi, Bjarni Ár-
mannsson, gerði 
gjarnan.

Lalli, eins og 
hann er kallaður 
af vinum sínum, er 
sagður reglulega 
þægilegur í alla 
staði. Einn sagði 
að hann „hefði 
eðal-mann að 
geyma“, en væri 
tiltölulega jarð-
bundinn og ólík-
legur til að kæra 
sig um að vera 
miðpunktur at-
hygli eða hrókur 
alls fagnaðar í 
veislum. Um leið 
er Lárus sagður 
hafa þægilega 
nærveru og gott að 
tala við hann. Þetta 
endurspeglast í 
velgengni hans í 
að vinna með öðru 
fólki, en þar fer af 
honum gott orð.

Annað sem sagt 
er um Lárus er að 
hann sé hörkudug-
legur og bent á að 
hann hafi unnið 
mikið með námi, 
rétt eins og endur-
speglast í starfs-
ferilsskránni.
Hann útskrifaðist 
úr viðskiptafræði 
við Háskóla Ís-
lands haustið 2000, 
en hafði þá þegar 
starfað hjá endur-
skoðunarskrifstofu
milli 1997 til 1999, 
hjá Seðlabankanum 
og hafið störf hjá 
FBA. Stúdentspróf 
tók Lárus í Verzl-
unarskóla Íslands.

Eins og óvíða 
hefur verið flík-
að eru langhlaup 
talin til mestu 
dyggða hjá starfs-
mönnum Glitnis 
þar sem Lárus 

er nú kominn og 
bankinn verið 
meðal styrktar-
aðila Reykjavík-
urmaraþons auk 
maraþonhlaupa í 
stórborgum víða 
um heim. Sjálf-
ur útilokar Lárus 
ekki að hann láti 
undan félagsleg-
um þrýstingi á 
nýjum vinnustað 
og hlaupi Reykja-
víkurmaraþon í 
ágúst. Síðan hefur 
því einnig verið 
fleygt að Lárus 
kynni að innleiða 
nýja íþrótt hjá 
Glitni því sjálf-
ur æfði hann stíft 
karate frá því að 
hann var barn að 
aldri. Svarta belt-
ið í íþróttinni varð 
hann sér úti um 
árið 1995 og sótti 
sér svo gráðuna 
2. dan þremur 
árum síðar. Eftir 
því sem næst 
verður komist lét 
Lárus svo af æf-
ingum á nýrri öld 
þegar ný verkefni 
urðu aðkallandi 
og fjölskyldulíf-
ið tók meiri tíma. 
Hann mun þó eitt-
hvað hafa haldið 
við þekkingunni 
og æft fyrst eftir 
að hann flutti 
til Lundúna, en 
sökum anna í við-
skiptalífinu orðið 
að láta af þeim 
æfingum.

Lárus er hins 
vegar fljótt sagð-
ur hafa sýnt að 
bardagaíþróttin
átti vel við hann 
og hans gömlu 
félagar í karate 
vissu allir að 
hann myndi enda 
sem bankastjóri 
einhvers stað-
ar, spurning-
in væri bara í 
hvaða banka. Til 
marks um það er 
að hann var enn 
á menntaskóla-
aldri þegar búið 
var að kjósa hann 
gjaldkera karate-
félagsins og hann 
farinn að halda 
utan um reikninga 
og útdeila launa-
greiðslum.

Líklegur til að slá í gegn





Þegar rottur á Írlandi slitu sund-
ur netsamband Íslands við um-

heiminn sagði mér maður að þetta 
væri táknrænt fyrir völd og áhrif 
eldri karlmanna á Íslandi. Körl-
unum þótti mikilvægara að moka 
Héðinsfjarðargöng fyrir 10 millj-
arða heldur en að tengja vísinda- 
og tæknisamfélagið við alheiminn 
fyrir 3 milljarða. Forgangsröðun 
af þessu tagi hefur valdið því að 
tugur ef ekki hundruð hátækni-
starfa hefur ekki orðið til á Íslandi 
á meðan heil kynslóð lifir í heimi 
sem kallar á stórskipahafnir, stór-
hvelaveiðar og stóriðju. Þetta eru 
ekki fordómar, Gallupkannanir 
sýna þetta svart á hvítu.

Náttúruverndarmálin fjalla 
ekki um eina verksmiðju eða stíflu 
heldur eru þau birtingarmynd 
stærri vanda. Það þykir ekki til-
tökumál að fullfrískur maður 
segi opinberlega þegar stóriðju 
ber á góma: En hvað á að gera í 
staðinn? Menn vilja auðvitað ör-
yggi en öryggisþörfin virðist ekki 
byggja á hagfræðilegum veru-
leika, menn kalla á framkvæmdir 
sem eru langt umfram þarfir. Þótt 
þær spilli fyrir útflutningsfyrir-
tækjum eins og Marel, fiskiðnaði, 
ferðaþjónustu eða hugbúnaðarfyr-
irtækjum þá voru það hvort eð er 
ekki nógu „öruggir“ atvinnuvegir. 
Þegar nánar er spurt út í hagnað af 
þessum ævintýrum, raunverulegt 
hlutfall af þjóðartekjum eða raun-
verulega rentu sem rennur til ís-
lensks samfélags er eins og menn 
fari í vörn og segi: „Auðvitað er 
myljandi hagnaður af þessu.“ 

Stórhugur íslenskra karlmanna er 
eins og himnasending fyrir gam-
alreynd fyrirtæki eins og Alcoa. Í 
Financial Times Þýskalandi segir 

að samning-
ar Alcoa við 
Landsvirkjun
spari fyrir-
tækinu um 14 
milljarða á ári 
miðað við orku-
verð til stór-
iðju í Þýska-
landi. Á heima-
síðu Alcoa 
(sem nú hefur 
verið „lag-
færð“) sagði 
forstjórinn að 

orkuverð á Íslandi væri helm-
ingi lægra en í Brasilíu. Það eru 
þá um 6 milljarðar á ári í sparn-
að.  Landsvirkjun telur að hagnað-
ur af Kárahnjúkavirkjun verði um 
4 milljarðar samtals á 40 árum. 
Rentan af auðlindinni fer nánast 
öll úr landi en Alcoa borgar að-
eins 5% tekjuskatt af arði. Nauða-
samningur af þessu tagi hlýtur að 
vera einsdæmi á Vesturlöndum. 
Það þýðir ekki að skella skuldinni 
á Framsóknarflokkinn, Geir Haar-
de skrifaði undir samninginn. Ef 
virkjunin verður seld á frjálsum 
markaði fást aldrei meira en 60-80 
milljarðar fyrir þessa 120 millj-
arða fjárfestingu. Hálft hátækni-
sjúkrahús væri skilið eftir fyrir 
skattgreiðendur að borga upp. 
Innan tíðar verða 90% af orku-
framleiðslu Íslands bundin ál-
verði. Bandarískt fjárfestafyrir-
tæki talar um „dirt cheap energy“ 
og mælir með kaupum í Norður-
áli með þessum orðum: „... if alu-
minum prices weaken, Iceland is 
not biting the hand that feeds it.“ 

Þrátt fyrir lélega samninga og 
mikla áhættu þykir sjálfsagt að 
annar leynisamningur verði gerð-
ur við Alcoa um álver á Húsavík 
og aftur teknir tugmilljarðar að 
láni sem almenningur á að ábyrgj-
ast.  En er skynsamlegt að gera 

Alcoa að ráðandi afli í Norðaustur-
kjördæmi? Getum við ekki fundið 
aðrar lausnir? Þannig stefnir Sjálf-
stæðisflokkurinn á álver í Helgu-
vík og Húsavík á næsta kjörtíma-
bili og Sjálfstæðismenn á Suður-
landi eru þegar farnir að tala um 
álver við Þorlákshöfn skammt frá 
einu hreinasta vatnsbóli í Evr-
ópu. Í bæklingnum Southland of 
Opportunities – A New Option for 
Heavy Industry er bent á Torfa-
jökulsvæðið, Langasjó, Kerlingar-
fjöll og Markarfljót sem mögulega 
virkjunarkosti. Sjá www.sass.is. 

Öryggisþörfin og minningar frá 
1965 valda því að það er aldrei 
tímabært að leita annarra leiða. 
Í góðæri er ekki hægt að staldra 
við, sá sem vill það er spilltur af 
góðærinu. Í kreppu er ekki hægt 
að neita sér um eitt einasta at-
vinnutilboð. Þetta er íslenska 
gildran. Menn tala um verndun 
Þjórsárvera eins og það sé tíma-
bundinn velmegunarsjúkdómur. 
Getur verið að Davíð, Halldór og 
Geir hafi skilið heila kynslóð jafn-
aldra eftir í gapandi tómarúmi? 
Af hverju er það karlmennska að 
gera minna úr möguleikum þjóðar 
en efni standa til? Hvaðan kemur 
þessi ósjálfstæðisbarátta og hvert 
leiðir hún okkur? 

Á kynningu um þungaiðnað í 
New York fyrir nokkrum vikum 
endaði framsögumaður ræðu sína 
á því að sýna myndir af Herðu-
breið, Dettifossi og Skaftafelli. 
Myndasyrpan var kynnt sem hluti 
af svæðum sem Alcoa tæki þátt í 
að ,,vernda“ á heimsvísu. Ríkis-
stjórn Íslands tók á móti 300.000 
dollara styrk frá Alcoa árið 2006 
fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. Það 
má velta fyrir sér; var þetta góður 
styrkur eða hörmulegur auglýs-
ingasamningur? Er ekki ímynd 
mesta verðmæti fyrirtækja og 
þjóða? Tiger Woods fékk 10 millj-
arða fyrir samning við Tag Hauer? 
Hvað kostar að leyfa fyrirtæki 

sem er þekkt fyrir mengun að 
státa sig af því að verndari Ís-
lands? Hvað finnst þjóðgarðs-
vörðum sem flögguðu í hálfa við 
Herðubreið? Er þetta hugsunar-
leysi, grín eða er þjóðgarðurinn 
einhverskonar herfang?

Hvað er að gerast núna? Í Guardian 
lofar Björk ekki Ísland, hún getur 
það ekki og segir að stjórnvöld 
séu að eyðileggja landið. Sama 
dag fær Bechtel, eitt alræmdasta 
fyrirtæki heims íslensku umhverf-
isverðlaunin fyrir að byggja verk-
smiðju sem losar 30 sinnum meira 
af SO2 og 10 sinnum meira af PAH 
efnum en sambærileg norsk verk-
smiðja. Þá er fróðlegt að sjá hvern-
ig miðaldra menn blogga um kon-
una sem opnaði Ólympíuleikana í 
Aþenu: „Skammastu þín Björk!“ 
Íslenski karlmaðurinn samsam-
ar sig risafyrirtækjum en stend-
ur stuggur af velgengni Bjark-
ar. Fyrir misskilning fagna þeir 
í hvert sinn sem Ísland skorar 
sjálfsmark.

Við erum búin að virkja þrisvar 
sinnum meira en nútíma samfé-
lag þarfnast. Á Íslandi er fram-
leidd þrisvar sinnum meiri raf-
orka á mann heldur en í Japan, 
Danmörku og Sviss. 600 milljónir 
jarðarbúa búa á svæðum sem geta 
nýtt sér jarðvarma til raforku-
vinnslu og enn fleiri til hitaveitu 
og sparað þar kol, olíu, gas og jafn-
vel timbur. Þar liggur ein stærsta 
lausnin á umhverfisvanda heims-
ins og þar höfum við raunveru-
legt forskot og þekkingu. Næstu 
ár ráða úrslitum um hver heldur 
forskotinu. Forsvarsmenn Hita-
veitu Suðurnesja halda því fram 
að þeir þurfi 5 ára innrásarskeið 
og álver í Helguvík til að æfa sig 
fyrir útrásina, með sömu rökum 
væri Össur ennþá fimm manna 
fyrirtæki að bíða eftir næsta bíl-
slysi. Ef álverið rís í Helguvík er 

gengið of nærri Reykjanesinu og 
það útilokar möguleika á uppbygg-
ingu Google eða Microsoft gagna-
stöðva á Suðvesturhorninu.

Um áramót barst ríkisstjórn Ís-
lands að koma að risatónleikum 
Live Earth sem yrðu haldnir sam-
tímis í Reykjavík, London, New 
York, Tokyo, Rio, Jóhannesarborg 
og Sidney. Tilboðið kemur ekki 
síst vegna Bjarkar, Sigurrósar og 
ekki síst vegna þess að Reykja-
vík er hituð með jarðvarma. Hing-
að eiga að koma erlendar ofur-
stjörnur. Reykjavík sem fyrir-
mynd annarra borga getur skapað 
hundruð starfa í orkuiðnaði. Fimm 
mánuðum síðar hefur skýrt svar 
ekki borist frá stjórnvöldum. Þá 
má spyrja: Hvaða leiðtogi stekk-
ur ekki á svona tækifæri? Hvar 
vilja Sjálfstæðismenn staðsetja 
okkur í heiminum? Hjá Bechtel 
eða Björk? Fimm mánuðir hafa 
liðið og ekkert svar hefur borist. 
Kostnaður var eins og einn Cay-
enne jeppi og tíminn er að renna 
út. Við erum þjóð án leiðtoga og 
sögulegt tækifæri að glatast fyrir 
umhverfissinna og orkufyrirtæki.

Óbreytt stóriðjustefna mun 
gera okkur jafn raddlaus í um-
hverfismálum eins og Íraksstríð-
ið í friðarmálum. Ég vona innilega 
að Ómar fái 5% og komi inn jöfn-
unarmönnum, að Samfylking fylgi 
fagra Íslandi og Vinstri Grænir 
fái góðan stuðning. Þá kemst fullt 
af nýju og góðu fólki að. Ráðu-
neytin munu reka opinbera kerf-
ið áfram. Atvinnulífið mun halda 
græða áfram að græða en þingið 
þarf á breytingum að halda. 

Höfundur er rithöfundur og hand-
hafi frelsisverðlauna SUS.

Ár hinna glötuðu tækifæra

Vinstri grænna



Það hefur verið ævin-
týri líkast að fylgjast 

með þróun menntamála 
á Íslandi á undanförnum 
árum. Á örskömmum tíma 
hefur Ísland siglt fram úr 
nær öllum öðrum þjóð-
um þegar kemur að sókn 
ungmenna í menntun. Nú 
er svo komið að engin önnur þjóð 
ver hærra hlutfalli af þjóðartekj-
um sínum til menntamála en Ís-
lendingar. 

Við sjáum þessa þróun á öllum 
skólastigum frá leikskóla upp í 
háskóla. 

Í leikskólum landsins á sér stað 
gífurlega öflugt starf og hvergi 
er líklega gróskan meiri í skóla-
starfi en einmitt þar. Ég hef á 
undanförnum árum heimsótt fjöl-
marga leikskóla um landið allt og 
ávallt dáðst að því fjölbreytta og 
skemmtilega starfi sem þar fer 
fram. Litlu Íslendingarnir sem 
eru að taka sín fyrstu skref í 
skólakerfinu takast þar á við fjöl-
þætt verkefni undir styrkri leið-
sögn þar sem fræðslu og leik er 
tvinnað saman og gleðin er aldrei 
langt undan. 

Flutningur grunnskólans frá 

ríki til sveitarfélaga 
hefur reynst einstakt 
heillaskref og grunn-
skólinn blómstrar sem 
aldrei fyrr. Við sjáum 
það um land allt hve mik-
inn metnað sveitarfé-
lög leggja í skólastarfið 
og hve ríkar kröfur for-
eldrar gera til þessarar 
þjónustu. Öflugt kenn-
aralið hefur átt ríkan 
þátt í þessum mikla ár-

angri og tel ég rétt að huga að enn 
frekari eflingu og lengingu kenn-
aramenntunar á öllum skólastig-
um. Þar með væri lagður grunn-
ur að áframhaldandi stórsókn í 
menntamálum. 

Nú er svo komið að nær allir 
sem ljúka grunnskóla hefja nám í 

framhaldsskóla. Þetta mun reyn-
ast þjóðinni happadrjúgt á næstu 
áratugum. Nemum stendur til 
boða fjölbreytt flóra framhalds-
skóla hvort sem litið er til bók-
náms eða verknáms. Sömuleið-
is hefur verið brugðist við kröf-
unni um nám í heimabyggð með 
stofnun og undirbúningi nýrra 
framhaldsskóla og ríkri áherslu á 
dreifnám og fjarnám. 

Mesta byltingin hefur hins 
vegar orðið á háskólastigi. Fjöldi 
háskólanema hefur tvöfaldast á 
síðastliðnum áratug og valkost-
ir háskólanema hafa aldrei verið 
fleiri og fjölbreyttari. Ef þróun-
in á árunum 1995-2007 er skoðuð 
kemur eftirfarandi í ljós.

 Nemendum í námi til 1. háskóla-
gráðu hefur fjölgað um 104%. 

 Nemendum í viðbótarnámi eftir 
1. háskólagráðu hefur fjölgað um 
370%. 

 Nemendum í námi til meistara-
gráðu hefur fjölgað um 1.037%. 

 Nemendum í námi til doktors-
gráðu hefur fjölgað um 1.837%.

Þetta hefur gerst án þess að 
þeim er sækja í háskólanám er-
lendis hafi fækkað. Þetta er hrein 
viðbót. 

Við sjáum þetta endurspeglast 
í alþjóðlegum samanburði OECD-
ríkjanna. Á Íslandi var braut-
skráningarhlutfall (fjöldi braut-
skráðra deilt með stærð fæðingar-
árgangs) á háskólastigi 50% árið 
2004 en var 38,7% árið 2000. Þetta 
er hæsta hlutfall innan OECD en 
meðaltalið þar er 34,8%. Á und-
anförnum fimm árum höfum við 

einnig siglt fram úr Dönum, Norð-
mönnum og Svíum þegar kemur 
að hlutfalli þeirra sem stunda há-
skólanám. 

Þetta hefði ekki getað gerst 
án þeirrar áherslu sem ríkis-
stjórnin hefur lagt á menntamál 
á kjörtímabilinu og endurspegl-
ast í framlögum til menntamála. 
Framlög til háskóla og rannsókna 
hafa farið í um 10 milljörðum í 
tæpa 15 á ári og framlög til fram-
haldsskóla úr 10 milljörðum í um 
16 milljarða á ári. 

Þetta eru gífurlegar fjárhæðir 
en jafnframt fjárfesting sem mun 
skila sér margfalt þegar fram í 
sækir. 

Höfundur er 
menntamálaráðherra.

Stórkostleg sókn í menntamálum

ÚRVAL ÚTSÝN ~ LÁGMÚLA 4 ~ 108 REYKJAVÍK ~ SÍMI 585 4000 ~ FAX 585 4065 ~ INFO@UU.IS

Íslendingar hafa tekið ástfóstri við afslappað 
og hlýlegt andrúmsloft Krítar. Sólin skín flesta
daga ársins og hægur andvari frá hafi gerir
loftslagið eitt hið besta í Evrópu. Krít er rómuð 
fyrir gestrisni heimamanna og daglegt líf á 
eyjunni er litríkt og spennandi. Stórbrotin
náttúrufegurð og einstök menningarsaga
eyjunnar blasir við hvarvetna. Gist er á úrvals
hótelum í bæjunum Chania og Rethymnon og
boðið er upp á fjölbreyttar skoðunarferðir.
Komdu til Krítar og drekktu í þig menninguna.

Snyrtilegt, fjölskyldurekið íbúðahótel með 
fallegum og vönduðum íbúðum. 

Verð frá 47.392 á mann m.v. 2 með 2 börn í viku,
brottför 18. ágúst. Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 55.039

Notalegt og afar vel staðsett hótel með góðum 
sundlaugargarði og barnalaug. 

Verð frá 48.393 á mann m.v. 2 með 2 börn í viku,
brottför 18. ágúst. Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 58.364

Helios Verðdæmi: 47.392 Elisso Verðdæmi: 48.393
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ReykjavíkurAkademían er 
samfélag sjálfstætt starf-

andi fræðimanna stofnað árið 
1997. Strax eftir stofnun Aka-
demíunnar var hafist handa við 
að stilla saman strengi fræði-
manna sem unnið höfðu hver í 
sínu horni og leita að hentugu 
húsnæði. Í nóvember 1998 fluttu 
14 fræðimenn í nýtt fræðaset-
ur í JL-húsinu við Hringbraut. 
Akademían hefur vaxið og dafn-
að síðan. Félagar eru um 400 og 
af þeim hafa nú um 80 vinnuað-
stöðu í húsakynnum stofnunar-
innar. Þessir fræðimenn vinna 
að eigin verkefnum og afla 
styrkja í krafti verðleika sinna 
og verkefnanna. Einnig taka 
þeir þátt í samstarfsverkefn-
um með íslenskum og erlendum 
fræðimönnum.

Frá því að Akademían flutti í 
JL-húsið hafa um 280 manns haft 
þar aðstöðu. Flestir eru mennt-
aðir á sviði hug- og félagsvís-
inda. Í hópnum hafa einnig verið 
kvikmyndagerðarmenn, blaða-
menn og þjóðþekktir rithöfund-
ar. Akademónar eru bæði lang-
skólagengnir einstaklingar og 
aðrir sem eru að byrja að hasla 
sér völl á sínu sviði. Þessi sam-
búð ólíkra fræðasviða og aldurs-
hópa hafa sett mark sitt á Aka-
demíuna.

Í ljósi framannefndrar fjöl-
breytni er ReykjavíkurAka-
demíunni best lýst sem þverfag-
legum vettvangi ólíkra fræða. 
Ólíkt hefðbundnu háskólasam-
félagi þar sem hverri deild er 
markaður bás, hvetur uppbygg-
ing Akademíunnar til samstarfs 
fræðasviða. Samræða ólíkra 
fræðimanna felur í sér nýsköp-
un í aðferðum og verkefnum. Nú 
þegar hafa nokkur þverfagleg 
alþjóðleg rannsóknarverkefni 
akademóna náð góðum árangri.

Auk þess að sinna rannsóknum 
tekur Akademían ásamt félög-
um hennar að sér verkefni fyrir 
ríki og sveitarfélög, stofnanir og 
einstaklinga. Akademían stend-
ur einnig reglulega fyrir mál-
þingum og vill stuðla að gagn-
rýninni samfélags- og menning-
arumræðu. Akademían á einnig 
gott samstarf við ýmis fræða-
setur og háskólastofnanir. 

ReykjavíkurAkademían starf-
ar óháð hagsmunaaðilum á sviði 
stjórnmála og viðskipta og að-
hyllist ekki neina pólitíska hug-
myndafræði. Til þeirra sem 
innan vébanda hennar starfa 
hverju sinni gerir hún kröf-
ur um fræðileg vinnubrögð, 
fyllstu vandvirkni, nákvæmni 
og heiðarleika. 

RA tekur þátt í útgáfu þriggja 
fræðilegra ritraða. Í samstarfi 
við Omdúrman er gefin út ritröð-
in Atvik, handhæg og ögrandi röð 
smárita um hræringar í menn-
ingarlífinu. Íslensk menning er 
röð veigamikilla fræðirita sem 
Akademían stendur að ásamt 
Hinu íslenska bókmenntafélagi. 
Félagar í Akademíunni standa 
að útgáfu ritraðarinnar Sýnis-
bækur íslenskrar alþýðumenn-
ingar í samvinnu við Háskólaút-
gáfuna. Árlega birtast fjölmörg 
fræðirit eftir akademóna, hér 

á landi og er-
lendis.

Í húsakynnum 
Akademíunn-
ar er að finna 
bókasafn
Dagsbrúnar, 
sem rekið er í 
samstarfi við 

Eflingu – stéttarfélag. Starf-
andi félög innan RA eru m.a.: 
Hagþenkir, Kviksaga, heimilda-
myndamiðstöð, Vefritin Kist-
an, Hugsandi og Glíman, Mið-
stöð einsögurannsókna, Leik-
minjasafn Íslands, Markmál, 
NN fjölmiðlaþjónusta, Penna sf., 
Lestrarsetur Rannveigar Lund, 
Hoffmannsgallerí, Náttúru-
verndarsamtök Íslands, Jafn-
réttisstofa, Rannsóknarstofn-
un um mannlegt atferli, Mirra, 
miðstöð innflytjendarannsókna 
og Varp, miðlunardeild RA. Þá 
hefur Viðskiptaháskólinn á Bif-
röst einnig aðstöðu í húsinu.

Nýverið hlaut rannsóknarhóp-
ur innan vébanda RA, Ísland og 
ímyndir norðursins, öndvegis-
styrk Rannís. Á velheppnaðri 
alþjóðlegri ráðstefnu um efnið 
sagði annar aðalfyrirlesara ráð-
stefnunnar, Sherril Grace, próf-
essor við University of British 
Columbia og forseti Hugvísinda-
deildar The Royal Society of 
Canada: „Í Kanada eru stofnan-
ir af sama tagi (og RA) til innan 
raunvísinda, læknisfræði og 
hagfræði – þar eru þær nefnd-
ar „hugveitur“ – en ekki á sviði 
hugvísinda. Starfsemi ykkar 
er einstök og því er þeim mun 
meiri ástæða til að dást að hug-
rekki ykkar, frumkvæði og ár-
angri.“

Ég vil einnig leyfa mér að 
vitna í ummæli forseta Íslands, 
Hr. Ólafs Ragnars Grímssonar, 
er Bókasafn Dagsbrúnar flutti 
inn í húsakynni Akademíunnar: 
„ReykjavíkurAkademían hefur 
reynst brýn viðbót við mennta- 
og rannsóknarstofnanir okkar 
Íslendinga, frjór og vakandi 
vettvangur fræða og menning-
arstarfs, samfélag sem rúmar 
allar kynslóðir og öll sjónarmið 
eins og sannri akademíu sæmir 
...“ Akademónum er bæði ljúft 
og skylt að reyna að standa undir 
þeim væntingum sem ofan-
greind ummæli gera til þeirra. 

ReykjavíkurAkademían nýtur 
stuðnings menntamálaráðuneyt-
isins og er jafnframt með þjón-
ustusamning við Reykjavíkur-
borg. Stefnt er að útgáfu heim-
ildamyndar og bókar um sögu 
Akademíunnar á hausti kom-
anda.

ReykjavíkurAkademían held-
ur upp á 10 ára afmæli sitt 7. 
maí. Í tilefni afmælisins verður 
opið hús í JL-húsinu að Hring-
braut 121, kl. 10-14. Allir eru vel-
komnir að kynna sér starfsem-
ina innanhúss og spjalla við aka-
demóna.

Ég vil nota tækifærið á þess-
um tímamótum og þakka öllum 
þeim fjölmörgu velunnurum 
Akademíunnar sem stutt hafa 
hana og hvatt á umliðnum árum. 
Sá velvilji hefur verið okkur 
drjúgt veganesti.

Höfundur er trúarbragðafræð-
ingur og formaður Reykjavíkur-

Akademíunnar.

ReykjavíkurAka-
demían 10 ára

ÁPrestastefnu 2007, sem hald-
in var nýlega, fór fram at-

kvæðagreiðsla um álit kenning-
arnefndar kirkjunnar um stað-
festa samvist. Í því var ítrekað 
að kirkjan styður staðfesta sam-
vist og vill bjóða upp á athafn-
ir blessunar og fyrirbæna fyrir 
fólk sem staðfest hefur samvist 
sína. Prestastefna samþykkti álit-
ið með  miklum meirihluta og var 
kenningarnefnd falið að búa það 
til Kirkjuþings. Þeir sem ekki 
greiddu álitinu atkvæði töldu 
ýmist að það gengi of langt eða of 
skammt.

Samþykkt Prestastefnu á þessu 
áliti kenningarnefndar varð ekki 
fyrirferðarmikil í fréttaflutningi 
af stefnunni. Ástæðan var sú að 
tími og rými fréttamiðla fór að 
miklu leyti í að segja frá því sem 
ekki gerðist þar. Nú þegar mönn-
um er örlítið runninn móðurinn 
er kannski ekki úr vegi að minna 
á þetta. Nauðsynlegt er einnig 
að árétta að Prestastefna er um-
sagnaraðili um málið sem fær 
formlega afgreiðslu á Kirkju-
þingi í haust. Því er einfaldlega 
ekki lokið og er það enn til um-
ræðu innan kirkjunnar. Fullyrð-
ingar um að Kirkjuþing hafi sam-
þykkt eitthvað eða að Þjóðkirkj-
an hafi hafnað einhverju eru því 
ekki réttar.

Í áliti kenningarnefndar er meðal 
annars rætt um Biblíuskiln-
ing hvað varðar samkynhneigð. 
Í Biblíunni er að finna ritning-
arstaði sem fjalla neikvætt um 
mök fólks af sama kyni og hefur 
þeim ritningarstöðum verið beitt 

gegn samkyn-
hneigðu fólki. 
Kenningar-
nefnd tekur 
þá afstöðu að 
þessir ritning-
arstaðir standi 
í ákveðnu 
menningarlegu
og trúarlegu 
samhengi síns 
tíma og beri 
að skilja þá út 
frá því. Þess-

ir staðir fordæmi ekki samkyn-
hneigð sem slíka og heldur ekki 
þá samkynhneigðu einstaklinga 
sem lifa í kærleiksríkri sambúð 
ástar og trúfesti.

Þjóðkirkjan starfar með systur-
kirkjum á Norðurlöndum og 
Bretlandseyjum og á aðild að al-
þjóðlegum kirknasamtökum, þar 
á meðal Lútherska heimssam-
bandinu. Sænska kirkjan hefur 
ein lútherskra kirkna innan sam-
bandsins tekið upp opinbert 
blessunarritúal, en hluti dönsku 
kirkjunnar gerir hið sama. Ís-
lenska þjóðkirkjan verður því 
önnur lútherska kirkjan í heims-
sambandinu til að taka upp slíkt 
ritúal með formlegri samþykkt á 
grundvelli kirkjunnar, verði það 
samþykkt á kirkjuþingi í haust. 
Það þýðir að sú blessun, sem stað-
ið hefur til boða í tíu ár, fær form-
lega viðurkenningu kirkjunnar.

Staðfest samvist er sá lagarammi 
sem sambúð samkynhneigðra er 
búinn. Ný lög sem gáfu staðfestri 
samvist sömu lagalegu stöðu og 
hjónabandi voru samþykkt 2006. 
Þau voru mikil réttarbót, sem ber 
að fagna. Álit kenningarnefndar 

miðast við þennan lagaramma og 
gengur út frá því að hjónaband 
karls og konu og staðfest samvist 
séu tvö mismunandi en jafngild 
sambúðarform.

Tillaga um að Þjóðkirkjan 
sæktist eftir heimild fyrir presta 
sína til að staðfesta samvist, og 
fara þannig fram á að lagaramm-
inn yrði víkkaður, kom fram á 
Prestastefnu 2007 og var vísað til 
biskups og kenningarnefndar. Þá 
var samþykkt að biðja um að gerð 
yrði skoðanakönnun meðal presta 
um afstöðu þeirra til slíks laga-
gjörnings. Kenningarnefnd tekur 
við ábendingum til fyrsta júní og 
gengur síðan frá endanlegu áliti 
sem verður afgreitt á Kirkjuþingi 
í október.

Tillaga á prestastefnu um að 
fara þess á leit við Alþingi að 
prestar fái heimild til að vígja 
samkynhneigða í hjónaband var 
felld á Prestastefnu 2007. Sú til-
laga miðast við að hjúskaparlög-
um, sem skilgreina hjónaband 
sem sáttmála karls og konu, sé 
breytt. Um þetta eru afar skiptar 
skoðanir.

Þjóðkirkjan er stór kirkja og 
innan hennar eru margar skoðan-
ir. Í þessari vinnu sem og öðrum 
ágreiningsmálum er reynt að 
vinna þannig að sem víðtækust 
samstaða náist um hvert skref. 
Það getur tekið á og verið tíma-
frekt.

Þegar slíku ferli er hins vegar 
lokið má reikna með að samkomu-
lag náist og almenn sátt verði um 
framganginn.

Höfundur er verkefnisstjóri hjá 
Biskupsstofu.

Hvað gerðist á Prestastefnu 2007?

KLIPPIÐ HÉR!

- Ekkert hlé á góðum myndum

Engin truflun3Minna af auglýsingum2Ekkert hlé1
2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar gegn framvísun þessarar úrklippu.

„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

  the 
lives 
    of 
   others

A Film By Florian Henckel Von Donnersmarck
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Frítt teikniforrit á www.gds-hth.dk
og þú hannar draumaeldhúsið þitt

auðveldlega.

291.707,-
Verð frá kr.:

HTH gæðin kosta minna ef
þú setur það saman ...
Af hverju að borga meira?

Settu það saman

Vönduð framleiðsla og þitt öryggi.

Settu það saman

Einfalt og þægilegt.

Settu það saman

Stíllinn og áferðin skipta sköpum.
Settu það saman

Líttu inn og sjáðu með eigin augum úrvalið af fallegum 
innréttingum sem þú getur auðveldlega sett saman.

202.048,-
Hvít háglans/4000

Opið í Smáralind
Lokað í Lágmúla 8 (heimilistæki) og Síðumúla 9 (hljómtæki og skrifstofutæki) 
í maí, júní og júlí á laugardögum

laugardaga frá kl. 11:00-18:00
sunnudaga frá kl. 13:00-18:00

ELDHÚSPAKKINN
AEG 66030 K-MN 

  KR. 73.579.-

AEG COMPETENCE B 4101-4-M

  KR. 104.194.-

Airforce F3 / AIRF 3

KR. 23.053.-

TILBOÐSVERÐ
ALLUR PAKKINN

129.900,-

AEG LAVAMAT 64810 ÍSLAND 6 kg

Verð: 91.290 kr

AEG RYKSUGA CE POWER

Verð: 15.684 kr.
TILBOÐSVERÐ: 10.900 kr.

HELGARVERÐ 

69.900,-



Í morgun þegar ég kom út var það 
fyrsta sem ég sá að búið var að 
krota yfir málninguna sem ég bar 
á tröppurnar í gær til að hylja það 
sem einhver krotaði á þær.

Eina skiptið sem ég velti fyrir 
mér hvort dauðarefsing geti verið 
raunhæf leið til að koma í veg 
fyrir glæpi er þegar ég er að mála 
yfir veggjakrot.

Við erum orðin löt að halda 
gestaboð hjónin, kannski vegna 
þess að það jafnast á við endalaus 
veisluhöld að vera með barna-
börnin. En úr því að sólin er aftur 
farin að láta sjá sig og gróður-
inn að lifna við og maður búinn 
að þrauka enn eitt skammdeg-
ið ákváðum við að hafa smásam-
kvæmi fyrir nágranna og vini.

Það gekk vel og siðsamlega fyrir 
sig. Við vorum tuttugu til borðs 
og allir borðuðu sig metta. Ég var 
nokkuð ánægður með skipulagið 
á matseldinni. Mér tókst að grilla 
fimm kíló af kjúklingabringum á 
gamla ryðbrunna grillinu mínu á 
55 mínútum. Brenndi ekkert og 
allt var passlega steikt.

Borðhaldið var ljómandi 
skemmtilegt og samræðurn-
ar fjölbreyttar. Þeir sem sátu til 
borðs komu úr ýmsum starfs-
greinum og eru á ýmsum aldri. 
Ég held að aldursmunur á elsta og 
yngsta gestinum sé næstum sjö 
áratugir.

Það var merkilegt að enginn 
skyldi segja orð um kosningarn-
ar.

Kláraði að taka til eftir grillveisl-
una. Alltaf er nú skemmtilegra að 
elda mat en að þvo upp.

Góður vinnudagur sem fór í 
að lýsa því í smáatriðum hvernig 
amfetamín er framleitt. 

Ég verð sennilega hundskamm-
aður fyrir að hvetja fólk til að 
framleiða eiturlyf í heimahúsum 
þegar bókin kemur út en það er nú 
samt ekki tilgangurinn með þess-
ari nákvæmu lýsingu. Glöggir les-
endur munu vonandi sjá eiturlyfja-
pláguna – þennan svarta dauða 
samtímans – í nýju ljósi eftir að 
hafa lesið bókina.

Á kvöldin gríp ég í að lesa fræg-
an reyfara. Lesturinn hefur sóst 

afar hægt því að 
þetta er fyrsta 
heila bókin sem 
ég les á frönsku. 
Hún heitir „Les 
Rivières pour-
pres“ eða „Fljót-
in rauð sem 
blóð“ og er eftir 
Jean-Christophe
Grangé. Þessi 

saga hefur verið kvikmynduð og 
heitir á ensku „Crimson Rivers“. 
Jóhann Kristófer Grangé er ágæt-
is höfundur og frábær tilbreyting 
að lesa eitthvað sem gerist í Frakk-
landi. Samt finnst mér Grangé ekki 
jafnast á við frönsku glæpadrottn-
inguna sem heitir Fred Vargas. 
Hún skrifar um lögregluforingj-
ann Adamsberg. Hann er óvenju-

legur náungi 
sem ég efast 
um að mundi ná 
langt í íslensku 
lögreglunni.
Honum kynntist 
ég fyrst í fyrra 
þegar ég 
las af 
tilvilj-
un bók 

eftir Vargas sem heit-
ir „Kallarinn“ og kom út 
á íslensku fyrir einu eða 
tveimur árum. Sú bók er 
hiklaust ein af tíu bestu 
sakamálasögum sem ég hef 
lesið.

Nú er búið að þýða og gefa út 
aðra bók eftir Vargas. Sú heitir 
„Varúlfurinn“ og kostaði mig heila 
vökunótt ekki alls fyrir löngu. 
Ekki svo að skilja að ég sjái eftir 
að hafa átt vökunótt með þessari 
ágætu skáldkonu. Ef hún skyldi 
sjá Fréttablaðið þá eru hérna smá-
skilaboð til hennar: Merci a vous, 
chere madame, pour tous ces 
moments de petits bonheurs! 

Svona er ég orðinn sleipur í 
frönskunni og í sumarfríinu ætla 
ég að lesa bæði Grangé og Vargas 
á frummálinu.

Í dag fór ég upp á 
Fréttablað til að 
ganga frá smá auka-
verkefni.

Síðan ég byrjaði í 
blaðamennsku á Vísi 
hjá Jónasi Kristj-
ánssyni hafa þær 
ánægjulegu framfar-
ir orðið í faginu að 
nú þarf ég ekki leng-
ur að mæta í vinnuna. 
Get unnið heima í ná-
munda við kaffivél-
ina mína og sófann í 
stofunni.

Mér fannst það 
vera mikill galli á Vísi sem var 
síðdegisblað að vera neyddur til 
að mæta í vinnuna eldsnemma 
á hverjum morgni og byrja dag-
inn á því að hringja og vekja alls 
konar fólk sem oft var jafnvel 
enn þá morgunstyggara en ég 
sjálfur.

Í dag var baráttudagur verka-
lýðsins. Á þeim degi hleypur allt-
af í mig fiðringur og mig langar 
til að vippa mér upp á vörubíls-
pall með rauðan fána í hendi og 
ávarpa hina stritandi alþýðu.

Greinilega er ekki sama þörf 
og áður fyrir eldheitar hvatn-
ingaræður. Ég sé ekki betur en 
auðvaldið í landinu sé loksins að 
byrja að átta sig á því hvers virði 
vinnan er. Það hlýtur að vera 
táknrænt hjá Glitni að opinbera 
starfslokasamning við Bjarna 
Ármannsson á þessum

degi og 
þakka
honum
vel

unnin störf með nokkur hundr-
uð milljónum. Þetta staðfestir að 
það er hægt að róta upp helling 
af peningum ef maður fær stór-

virka vinnuvél eins 
og banka í hendurn-
ar. 

Sömuleiðis er það 
artarlegt af Glitnis-
mönnum að viður-
kenna með þessum 
táknræna hætti verð-
mæti vinnunnar og 
staðfastan vilja sinn 
til að sýna starfsfólki 
sínu sanngirni. Von-
andi verður þetta fal-
lega fordæmi öðrum 
stórfyrirtækjum til 
eftirbreytni.

Það getur bara ekki 
verið að peningapeyjarnir séu of 
ungir til að fatta að fyrsti maí 
hefur alveg sérstaka þýðingu í 
augum venjulegs launafólks.

Litla manneskjan var dáldið 
stressuð þegar hún kom heim af 
leikskólanum í dag. 

Ástæðan var sú að með í för var 
hennar kærasti vinur, Hreiðar 

Nói, bjartleitur og 
brosmildur pilt-
ur sem ég skil vel 
að litlu Sól skuli 
verða tíðrætt um. 
Þau voru búin að 
tala svo oft um 
það litlu hjúin að fá 
að skiptast á heim-
sóknum að við fengum 
leyfi foreldranna til að 
bjóða Hreiðari Nóa í 
heimsókn.

Það er ekki nóg með 
að pilturinn bjóði af sér 
góðan þokka heldur er 
hann prýðilega vel ætt-
aður og heitir í höfuð-
ið á afa sínum Hreiðari 
Jónssyni sem ég kynnt-
ist fyrir löngu og býr á 
Akureyri.

Litla Sól er sjálf af 
eyfirsku kyni, faðir 

hennar er fæddur á Akureyri og 
amma hennar er Eyfirðingur í 
húð og hár.

Það var prýðisveður og skötu-
hjúin fóru út að hjóla, bæði með 
hjálm á höfði. Mér er alltaf um og 
ó þegar ég sé svona litla krakka 
með svona mikinn öryggisútbún-
að. Ég er smeykur um að krakk-
arnir geti meitt sig á hjálmun-
um.

Þegar þau höfðu hjólað nægju 
sína hvort í kringum annað fóru 
þau úr herklæðunum og fóru í 
lautarferð og heimtuðu veiting-
ar út á grasblettinn fyrir utan 
gluggann minn.  Svo klæddu þau 
sig úr skónum og sögðust vera á 
baðströnd.

Við kvöldmatarborðið kom í 
ljós hvað Hreiðar Nói er mikið 
snyrtimenni. Hann klíndi óvart 
ögn af sósu í peysuna sína. Þá 
gerði hann sér lítið fyrir og fór 
úr peysunni til að vera hreinn 
við matborðið og lauk við máltíð-
ina á nærskyrtunni. Litla Sól gaf 
honum ekkert eftir í siðfágun því 
að hún smurði á sig sósu í samúð-
arskyni og fækkaði síðan fötum 
til jafns við sinn kærasta 
vin.

Í dag var kveðinn upp 
dómur í Baugsmálinu 
dæmalausa. Dómurinn 
var mjög diplómatískur 
og reyndi að gera bæði 
ákæruvaldinu og sak-
borningum til hæfis. 
Sannkallaður Salóm-
onsdómur sem úrskurð-
ar að hinir ákærðu séu 
að langmestu leyti blá-
saklausir en líka obbo-
lítið sekir. Þá er ekki 
eins mikil hætta á 
að þeir fari að abbast 

upp á ákæruvaldið eða 
heimta skaðabætur.

Það er kannski vel við 
hæfi að enda þetta mál 

á Salómonsdómi. Það 
muna allir eftir 

bæði Salómon og 
Davíð og reið-
um og dyntótt-
um guði úr Gamla 
testamentinu.

Salómonsdómur í Baugsmálinu!
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá gestaboði í Norska bakaríinu, langþráðu stefnumóti, franskri glæpadrottningu, virð-
ingu Glitnismanna fyrir vinnunni, og rætt um Salómon og Davíð úr Gamla testamentinu.





„Heimspekingar hafa einungis 
túlkað veröldina með mismun-
andi hætti – málið er að breyta 

henni.“

Bobby Sands deyr úr hungri

Rebekka Rán Samper er 
fertug í dag. Á milli þess að 
sinna stöðu markaðsstjóra 
Bifrastar, vinna að doktors-
ritgerð sinni og myndlistinni 
hefur henni tekist að finna 
tíma til veisluhalda. Henni 
þykir áfanginn þó skrýt-
inn. „Sérstaklega af því að 
maður man svo vel eftir 
foreldrum sínum á þess-
um aldri,“ sagði Rebekka. 
„Að mínum dómi var þetta 
hallæristímabil í klæða-
burði föður míns, þar sem 
hann gekk um með breitt 
bindi, í fjólubláum, tein-
óttum jakkafötum og með 
mjög síða barta. Þetta þótti 
algjört æði á sínum tíma, en 
myndirnar tala sínu máli í 
dag,“ sagði Rebekka og hló 
við. „Ég er svona að velta 
því fyrir mér hvort ég sé 
sjálf á þessu stigi en geri 
mér bara ekki grein fyrir 
því,“ bætti hún við.

Rebekku þykir fertugs-
afmælið hafa komið aftan 
að sér. „Mér finnst að það 
ætti að vera í boði ein-
hvers konar áfallahjálp,“ 
segir hún sposk. „Mér finnst 
þetta vera svolítið eins og 
maður sé búinn að vera að 
ganga upp á fjall, sem er 
lífið. Fyrst um sinn, þegar 
maður er að fara upp hlíð-
ina, er maður með svo lítið 
útsýni. Maður spíttar bara 
upp fjallið af miklum móð. 
Svo kemur maður allt í einu 

upp, þar sem ég stend í dag, 
og fær þetta útsýni yfir far-
inn veg og fram á veginn. 
Ég held það væri hreinlega 
óeðlilegt ef maður fengi ekki 
snert af lofthræðslu,“ sagði 
hún hlæjandi. „Maður gerir 
sér skynsama hugmynd um 
hvað lífið er stutt og hversu 
skammt er eftir. Ég tek það 
fram að ég er ekki á graf-
arbakkanum,“ bætti hún 
við, „en maður sér hlutina 
einhvern veginn í skýrara 
ljósi.“

Rebekka hélt upp á af-
mælið sitt í gær með hund-
rað manna veislu. „Það var 
annaðhvort að flýja land eða 
gera þetta almennilega,“ 
sagði hún. Aðspurð hvort 
hún hafi einhverjar hefð-
ir í heiðri á afmælisdögum, 
segir Rebekka það aðallega 
vera kvíðaköst. „Ég á rosa-
lega bágt með að eiga ein-
hvern dag svona prívat og 
persónulega og verða aðal-
punktur athyglinnar. Ég veit 
að það kemur vinum mínum 
samt örugglega spánskt 
fyrir sjónir, því ég er í eðli 
mínu ekki sérstaklega inn-
hverf manneskja,“ sagði 
hún og hló. „Eftir að ég eign-
aðist barnið mitt hef ég bara 
reynt að verja deginum með 
honum, og svo fer ég iðulega 
út að borða, bara ekki alltaf 
með hundrað manns,“ bætti 
hún við.

Þökkum auðsýnda samhygð vegna andláts
og útfarar eiginmanns míns, föður, tengda-
föður og afa,

Jóhanns Helgasonar
bónda, Leirhöfn.

Sérstakar þakkir sendum við til starfsfólks Heilbrigis-
stofnunar Þingeyinga fyrir góða umönnun og hlýhug.
Dýrleif Andrésdóttir
Andrea Jóhannsdóttir
Margrét Jóhannsdóttir      Steinar Matthíasson
Arnfríður Jóhannsdóttir
Dýrleif Pétursdóttir          Þorvaldur Snorri Árnason
Hildur Jóhannsdóttir      Jón Þór Guðmundsson
María Jónsdóttir              Andri Hnikarr Jónsson
Jóhanna Jónsdóttir          Sveinn Þórður Þórðarson

50 ára

Ólafur Ólafsson 
héraðsdómari

er fimmtugur í dag, 5. maí.

Hann fagnar þessum tímamótum 
með fjölskyldu og vinum.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Vilhjálmur Rúnar
Hendriksson,
Kristnibraut 57, Reykjavík,

lést á Sjúkrahúsi Akraness 30. apríl sl.

Aðalheiður A. Oddsdóttir
Dagbjartur Kr. Vilhjálmsson Þórdís Sveinsdóttir
Jón Ragnar Vilhjálmsson Anna Kristín Guðnadóttir
Aðalheiður Ósk Dagbjartsdóttir

„Ástæða ferðarinnar er sú 
að Færeyingar eru næstu 
nágrannar okkar Íslendinga, 
frændur og vinir ásamt 
Grænlendingum. Þá eru mál 
okkar systurtungur sem 
ber að rækta og efla í leið-
inni. Ég vil einfaldlega opna 

augu heimsins fyrir þessum 
áhugaverðu vest-norrænu 
þjóðum og sérstæða menn-
ingararfi þeirra,“ segir Ár-
mann Reynisson vinjettu-
höfundur sem ferðaðist um 
Færeyjar í síðasta mánuði.

Ármann ferðaðist um 
Færeyjar á þriðju viku til 
þess að viða að sér efni um 
land og þjóð sem hann ætlar 
að vinna úr og skrifa vinj-
ettur í áttundu vinjettubók 
sína sem áætlað er að komi 
út haustið 2008.

Í Þórshöfn var Aksel 
Hansen stórútgerðarmað-
ur gestgjafi Ármanns og 
fór hann þaðan í ferðir vítt 
og breitt um eyjarnar. Vinj-
ettuhöfundurinn segist hafa 
hitt og heimsótt fjöldann 
allan af fólki úr öllum geir-
um þjóðfélagsins, las upp 
vinjettur og ræddi málin. 
Auk þess viðaði hann að sér 
bókum og listaverkum.

Í ferð sinni afhenti Ár-
mann Landsbókasafni Fær-
eyja vinjetturitsafn að gjöf 
og veitti Martin Martin-
æs landsbókavörður bókun-
um viðtöku. Ármann segir 
að við þetta tækifæri hafi 
margir málsmetandi menn 

sýnt því áhuga að gefin 
verði út tvítyngd vinjettu-
bók á færeysku og íslensku 
til þess að gefa fólki í báðum 
löndunum tækifæri til þess 
að kynnast betur tungumál-
unum sem svo auðvelt er að 
skilja og setja sig inn í ef 
áhugi er fyrir hendi.

Sjöunda vinjettubók Ár-
manns kemur út nú í haust 
þar sem meðal annars er 
að finna sögur frá Græn-
landsferð höfundarins á 
síðasta ári. Færeyjaferð 
hans verður svo gerð skil 
í áttundu vinjettubókinni á 
næsta ári.

Góð ferð Ármanns til Færeyja

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Pétur Eyfeld,
Laugavegi 65, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni fimmtudaginn
3. maí. Jarðarförin fer fram föstudaginn 11. maí frá
Fossvogskirkju kl. 15.00.

Þórdís Eyfeld Pétursdóttir
Pétur F. Eyfeld Guðbjörg E. Karlsdóttir
Njála Vídalín    Gísli Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.





Þ
ið hafið kannski hist 
áður eða hvað?
Sirrý: Nei, ég held 
ekki.
Guðrún Eva: Jú, ég 
kom í þáttinn til þín 

einu sinni. Sat á palli úti í sal.
Sirrý: Ha, komstu í þáttinn til 
mín? Bíddu við. Og talaðirðu þá 
ekkert?
Guðrún: Jú, þú varst að fjalla um 
hamingjuna. Þá var ég búin að 
skrifa bókina Fyrirlestur um ham-
ingjuna. Það eru sennilega um 
fimm ár síðan. 
Sirrý: Ég er nefnilega mjög mann-
glögg en það er oft þannig að ef 
maður sér fólk oft í fjölmiðlum 
heldur maður stundum að maður 
hafi bara séð það þar. 
Guðrún: En þetta var ógleyman-
legt fyrir mig því ég var mjög 
óvön að koma fram í sjónvarpi og 
djöfull var ég stressuð!
Sirrý: Mér finnst það einmitt allt-
af svo merkilegt að fólk upplif-
ir sig svo stressað en svo sést það 
ekki neitt á fólkinu og enginn veit 
af því nema það sjálft. En ef ég á 
að vera hreinskilin hef ég fylgst 
með Guðrúnu Evu síðan bækurn-
ar hennar fóru að koma út. Upp-
haflega keypti ég bækurnar henn-
ar til að gefa því ég fann svo mik-
inn áhuga hjá þeim ungu mönnum 
sem voru í kringum mig á bók-
unum hennar. Sjálf hef ég aðeins 
gluggað í þær en ekki lesið. 

En þú gengur ekkert með neinn 
rithöfund í maganum Sirrý – og þú 
jafnvel sjónvarpsstjörnu í þínum 
draumum, Guðrún Eva?
Guðrún: Mig dreymdi um að leika 
í tónlistarmyndbandi á yngri 
árum. En nei, ekki sjónvarps-
stjarna. Ég held að starf hennar sé 
svo álagsþrungið. Ég er nefnilega 
dálítill letingi. Mitt starf felst í því 
að sitja á náttbuxunum fram eftir 
degi og standa öðru hvoru upp til 
þess að ná mér í te.
Sirrý: Ég held að þetta sé rétt 
metið hjá henni. En það eru líka 
margir skemmtilegir kostir við 
starfið. Það má líka hafa það í huga 
að það er líka álagsþrungið að 
vinna einhæf störf, sitja til dæmis 
við símaborð einhvers staðar og 
þurfa að svara alltaf, hvort sem 
það hentar manni eða ekki. En 
júhú, mig hefur sko heldur betur 
langað til að verða rithöfundur. 
Og ég ber næstum óútskýranlega 
virðingu fyrir þeim, fyllist næst-
um því lotningu yfir starfi þeirra. 
Það mun örugglega þvælast fyrir 
mér ef það kemur að því að ég fer 
að skrifa. Ég hef nú reyndar einu 
sinni verið komin það langt að ég 
var byrjuð að skrifa bók eftir að 
bókaforlag hringdi í mig. Ég trúi 
því eiginlega að skrifin hafi ein-
faldlega ekki átt að gerast þarna 
því það var alltaf eitthvað að koma 
upp á sem tafði verkið. En jú, ég 
geng með bók í maganum. 
Guðrún: En spennandi! En þessi 
lotning – hvaðan er hún komin?
Sirrý: Jú, ég held að málið sé að 
í þessum peningaheimi sem við 
lifum í í dag skilur maður varla 
hvernig allar þessar upphæðir 
verða til og hvernig þessi eða hinn 
fær 300 milljónir í vasann á einni 
morgunstund. Sjómennirnir sækja 
auðæfi sín út á haf og maður skil-
ur það – og rithöfundurinn sækir 
sinn auð í kollinn á sér og býr til 
eitthvað áþreifanlegt. Þessi auð-
æfi getur hvert mannsbarn skilið 
og þetta eru raunverulegir hlutir. 
Og það er meira en segja má um 
margt annað.

Guðrún: Þetta þykir mér merki-
legt að heyra – að þú talir um þetta 
starf eins og það væri áþreifanlegt. 
Mér hefur alltaf þótt dálítið erfitt 
að vinna að einhverju árum saman 
án þess að hægt væri að þreifa á 
árangrinum fyrr en prentsmiðjan 
er búin að efnisgera hann. 
Fyrst við erum að ræða gróða og 
upphæðir sem enginn skilur - 
Starfslokasamningur Bjarna Ár-
mannsssonar, fyrrverandi forstjóra 
Glitnis, hljóðar upp á 800 milljónir. 
Hvað segið þið við slíkum starfs-
lokasamningum?
Guðrún: Maður hristir bara haus-
inn og fær á tilfinninguna að það 
sé verið að múta þessum mönnum 
til að hætta að vinna.
Sirrý: Þetta er bara eitthvað sem 
venjulegt fólk nær ekkert upp 
í. Það er allt gott um Bjarna að 
segja en þetta er eitthvað sem 
maður skilur ekki. Þeir hljóta líka 
margir hverjir að vera með hnút 
í maganum og bullandi stressaðir 
yfir því að fá svona svimandi háar 
upphæðir í vasann. Þeir hreinlega 
hljóta að spyrja sig: Bíddu, er vinn-
an mín svona mikils virði? Legg 
ég svona rosalega mikið af mörk-
um? Svona miklu meira en flestir 
aðrir? Ég er allavega þannig gerð 
að ég myndi spyrja sjálfa mig 
hvort ég væri svona mikils virði. 
Guðrún: Já, manni myndi líða hálf 
undarlega. Ég ætla rétt að vona að 
maður gerði eitthvað gáfulegt við 
peningana – en færi ekki að haga 
sér eins og api.
Sirrý: Ég held að þessir auðmenn 
okkar sem hafa hagnast svona 
gríðarlega mikið – verði að passa 
mjög vel upp á sína jarðtengingu. 
Að þetta fari ekki bara allt úr 
böndunum.

Úr böndunum segið þið. Teljið þið 
að meðferð valdsins hafi farið eitt-
hvað úr böndunum þegar tengda-
dóttur Jónínu Bjartmarz var veitt-
ur ríkisborgararéttur hér fyrir 
stuttu síðan? Hver eru ykkar við-
brögð við ásökunum um spillt 
vald?
Guðrún Eva: Ég er ekki búin að 
koma mér upp það öflugum innri 
heimsborgara að þetta fái mikið 
á mig. Það hefur ekki verið sýnt 
fram á að Jónína hafi beitt sér sér-
staklega í þessu máli. Ef þetta er 
spilling þá er þetta einhver sak-
laus útgáfa af henni. 
Sirrý: Ég held að Jónina sé allt of 
klár og í of hárri stöðu til að hún 
hafi komið eitthvað nálægt þessu. 
Hún áttar sig alveg á því að hún á 
ekki að setja fingrafar sitt á svona 
hluti. Þannig að ég held hún hafi 
ekkert skipt sér af þessu. Ég er 
búin að heyra sitt hvað um þessa 
stúlku – þetta er afburðamann-
eskja sem talar íslensku reiprenn-
andi. Hvert mál er einstakt og hún 
virðist framúrskarandi mann-
eskja.
Guðrún: Þjóðarsálin á það til að 
verða dálítið hysterísk. 
Sirrý: Við þurfum hinsvegar að 
fá bara fleira fólk hingað inn. 
Það er til fullt af góðu fólki, af-
burðafólki, sem vill koma hing-
að til að vinna. Við erum vinnu-
söm þjóð og eigum að halda þeirri 
stefnu að hleypa fólki hingað inn 
sem er með sömu orku og við. En 
mér finnst öðru máli gegna um 
það þegar fólk kemur hingað með 
hatt, spilar einhverja smá laglínu 
til málamynda og vill fá pening 
fyrir. 

Guðrún: Já, ég veit það ekki, mér 
finnst ánægjulegt að sjá nýju 
sígaunafjölskylduna okkar spila 
úti á götu – þá líður mér eins og 
ég búi í borg. Þau spila líka eins 
og englar. 
Sirrý: Já, sonur minn var með 
mér úti í búð um daginn og vor-
kenndi þessu fólki sáran sem 
þurfti að vera úti að spila í kulda 
og fengi lítinn pening. Ég missti 
það út úr mér að þau gætu ör-
ugglega fengið vinnu inni, ef þau 
vildu –  í búðinni! En kannski eru 
það mínir fordómar, ég veit það 
ekki.
Guðrún: Já, þú meinar svona for-
dómar fyrir „útivinnandi“ fólki? 
Sirrý: Einmitt! Haha!

Hver er fyndnasti Íslendingur-
inn að ykkar mati og hver er sá 
ófyndnasti?
Guðrún: Þetta er erfið spurning en 
ætli það sé ekki hún Kaffi-Gurrí, 
blaðamaður sem bloggar undir 
nafninu Gurrihar. Hún er hrika-
lega fyndin. 
Sirrý: Þekkirðu hana?
Guðrún: Eh, hún er reyndar móður-
systir mín ...en hún er samt í al-

Liði illa að vera Bjarni Árm
Guðrún Eva Mínervudóttir rithöfundur segist 
vera of löt til að starfa í sjónvarpi – þá þyrfti hún 
að klæða sig úr náttfötunum. Hún væri aftur á 
móti alveg til í að hanga með Sirrý á sundlaugar-
bakka og drekka kokkteil. Sirrý myndi gjarnan 
vilja vera með Guðrúnu Evu í leshring og segist 
bera óttablandna virðingu fyrir rithöfundum. 
Júlía Margrét Alexandersdóttir kom þeim stöllum 
fyrir á rökstólum. 



fer mest í taugarnar á ykkur við ís-
lenskt samfélag?
Sirrý: Við erum mjög nýrík og við 
vitum ekki hvað nægjusemi er. Að 
vísu er hluti þjóðarinnar samt far-
inn að sjá fegurðina í einfaldleik-
anum og nægjuseminni. Svo erum 
við hrikalegt dellufólk og þurfum 
öll að vera eins. 
Guðrún: Já, það er hjarðeðlið í 
okkur. Eða kannski er hægt að 
skella skuldinni á skólakerfið, það 
vantar talsvert upp á að fólk hugsi 
sjálfstætt.

Ég vil fá barnaheimspeki inn í 
leik- og grunnskólana. Það gæti orðið 
stórkostleg breyting til batnaðar. 
Sirrý: Ég man einmitt eftir því 
þegar maður var lítill og fór á svona 
starfsvöll og fékk að smíða úr spýt-
um alls kyns hús. Þá var einn að 
byggja kirkju, annar var að byggja 
blokk, einn byggði sveitabæ og svo 
framvegis. Kofarnir voru svo mál-

aðir í alls kyns kaótískum litum og 
útkoman var öll skökk og skemmti-
leg þar sem engar tvær byggingar 
voru eins. Þessir starfsvellir í dag 
panta kofana forsniðna á vellina 
og það eina sem krakkarnir þurfa 
að gera er að setja þá saman. Sem 
sagt: Engin sköpun. Já, rétt eins og 
um IKEA-húsgagn væri að ræða. 
Og þeir eru ekki málaðir og eru því 
allir eins. Þetta er alveg gjörsam-
lega gelt. 
Guðrún: Svo er þetta líka svo 
hrikalega öruggt og tryggt. Eng-
inn má meiða sig á spýtu – en það 

er einmitt það sem æskan snýst 
um – að fá að gera eitthvað hættu-
legt. Ævintýrið gengur út á það – 
þannig að í raun er búið að taka 
allt það skemmtilega úr þessu. 

Að lokum. Er eitthvað meira sem 
þið hafið sérstaklega tekið eftir að 
hafi breyst í umhverfinu síðustu 
tíu árin? 
Guðrún: Jepparnir eru orðnir 
fleiri en um leið er umhverfisvit-
undin orðin meiri. Það eru svolítið 
undarlegar andstæður. Svo hef 
ég líka tekið eftir því á allra síð-

ustu árum að það er alltaf meira 
og meira af fólki sem segist trúa 
á guð. Að segja slíkt fyrir tíu árum 
var nærri því tabú.
Sirrý: Já það er held ég alveg rétt. 
Svona hefði fólk ekki verið að ræða 
fyrir tíu árum. Það er kannski ein-
hver þorsti í eitthvað dýpra þarna. 
Guðrún: Já, gæti hugsanlega verið 
andlegt hungur. Maður sér þetta 
jafnvel í blöðunum að fólk er að 
koma út úr skápnum trúarlega. 
Sirrý: Nei – sjáið þið randafluguna 
þarna?
Guðrún: Það er komið sumar!

Já, hvað á maður eiginlega að halda – að þetta fólk sé 
svona illa innrætt eða bara einfaldlega svona miklir 
kjánar. Þetta er átakanlegasti kjánahrollur ársins. 

manns

vörunni alveg rosalega fyndin! Ég 
skil ekki hvernig nokkur mann-
eskja fer eiginlega að því að vera 
svona fyndin nokkrum sinnum á 
dag.
Sirrý: Ég get ekki nefnt einhvern 
einn Íslending en núna finn-
ast mér Stelpurnar á Stöð 2 vera 
fyndnastar.
Guðrún: Já, þær eru æði. Hrika-
lega flínkar píur.
Sirrý: Þær eru miklu betri en þess-
ar bresku. Ófyndnastur finnst mér 
Guðni Ágústsson hinsvegar vera. 
Guðrún: Mér finnst hann dálítið 
fyndinn. Annars er ég í svo góðu 
skapi að ég á erfitt með að blamm-
era einhvern með því að segja að 
hann sé ófyndinn. En ófyndnasta 
fyrirtækið er auðvelt að velja – 
Nói Siríus. 
Sirrý: Já, tópasdæmið 1. maí. Oj-
barasta!
Guðrún: Já, hvað á maður eigin-
lega að halda – að þetta fólk sé 
svona illa innrætt eða bara ein-
faldlega svona miklir kjánar. 
Þetta er átakanlegasti kjánahroll-
ur ársins. 
Sirrý: Hjartanlega sammála – ég 
mun ekki kaupa mér Tópas. 

Fyrst þið eruð aðeins farnar að 
ræða við Skúla fúla sem býr í 
okkur öllum: Hvað er það þá sem 
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E
ins og við mátti búast 
fengu Tony Blair og 
Verkamannaflokkur 
hans töluverðan skell 
í sveitarstjórnarkosn-
ingunum í Bretlandi 

á fimmtudag, þegar Bretar kusu í 
sveitarstjórnir og Skotar og Wales-
búar kusu sér heimastjórnarþing. 
Skellurinn varð þó engan veginn 
jafn mikill og andstæðingar for-
sætisráðherrans höfðu vonast til.

Blair bar sig í það minnsta vel 
og sagði úrslitin vera „gott stökk-
bretti“ fyrir Verkamannaflokk-
inn til þess að „sigra í næstu þing-
kosningum“.

Vinsældir Blairs hafa minnkað 
mjög síðustu árin. Stóran hlut í því 
eiga þátttaka Breta í Íraksstríðinu 
og dyggur stuðningur Blairs við 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seta ásamt alvarlegum ásökunum 
um að Verkamannaflokkurinn hafi 
veitt auðugum kaupsýslumönnum 
lávarðstign í skiptum fyrir vænar 
fúlgur í flokkssjóðina.

Á síðasta ári var Blair undir 
miklum þrýstingi að segja af sér 
til þess að gefa arftaka sínum 
nægan tíma til að ná Verkamanna-
flokknum upp úr þessari kröppu 
lægð fyrir næstu kosningar, en 
svo virðist sem Blair hafi nú í 
vetur tekist að krafsa sig sjálfur 
upp úr dýpsta öldudalnum.

Væntanlega er engin tilviljun að 
Blair hafi valið næstu viku til að 
tilkynna um brotthvarf sitt. Á 
þriðjudaginn ávarpar hann heima-
stjórnarþingið á Norður-Írlandi, 
sama daginn og erkióvinirnir 
tveir, hinn kaþólski Gerry Adams 
og sambandssinninn Ian Paisley, 

ætla að taka saman höndum og 
mynda þar stjórn. 

Þingið á Norður-Írlandi hefur 
verið óstarfhæft í nærri fimm ár 
vegna ósamkomulags sambands-
sinna og kaþólskra, þannig að upp-
haf stjórnarsamstarfs á þriðju-
daginn verður að teljast merk 
tímamót í þeirri sögu.

Friðarsamkomulagið á Norð-

ur-Írlandi, sem undirritað var 
á föstudaginn langa árið 1998, 
getur reyndar talist eitt helsta 
afrek Blairs á ferlinum, þannig að 
varla er undarlegt þótt hann hygg-
ist minna rækilega á það áður en 
hann hættir.

Þótt brösuglega hafi geng-
ið að framkvæma ákvæði sam-
komulagsins þá hefur friður þó að 

mestu haldist síðan það var und-
irritað, og þar kom að þann 28. 
júlí árið 2005 lýsti Írski lýðveld-
isherinn, IRA, því formlega yfir 
að vopnaðri baráttu samtakanna 
fyrir aðskilnaði Norður-Írlands 
frá Bretlandi væri lokið.

Nú síðast á fimmtudaginn lýstu 
svo ólögleg samtök herskárra 
sambandssinna, Ulster Volunteer 

Force (UVF), sem um áratuga 
skeið stóð að árásum á kaþólska 
minnihlutann, því yfir að þau 
væru einnig hætt vopnaðri bar-
áttu og myndu afvopnast. 

Almennt er talið að Blair muni 
ekki hætta fyrr en í júlí. Nokkuð 
öruggt þykir sömuleiðis að arf-
taki Blairs verði Gordon Brown 
fjármálaráðherra, sem gerði sér 
reyndar vonir um að verða leið-
togi Verkamannaflokksins strax 
árið 1994. Blair hafði betur í það 
skiptið og vann síðan sinn frækna 
kosningasigur fyrir flokkinn 
þremur árum síðar, en nú er röðin 
sem sagt komin að Brown. Hann 
fær það verkefni að styrkja flokk-
inn fyrir næstu þingkosningar, 
sem væntanlega verða haldnar 
eftir tvö ár eða rúmlega það.

Blair verður 56 ára á morgun, 
sunnudaginn 6. maí, og er ekkert 
endilega á leiðinni út úr stjórn-
málum þótt hann hætti sem for-
sætisráðherra. Í vikunni barst yf-
irlýsing frá skrifstofu Blairs þar 
sem bornar voru til baka fréttir 
um að í næstu viku myndi hann 
segja hvenær hann hygðist láta 
af þingmennsku.

Mörg fordæmi eru fyrir því í 
Bretlandi að forsætisráðherrar 
sitji jafnvel árum saman á þingi 
eftir að þeir láta af embætti for-
sætisráðherra. Þannig sat John 
Major, forveri Blairs, áfram í 
fjögur ár á þingi sem óbreytt-
ur þingmaður og Thatcher hélt 
sínu þingsæti í hálft annað ár. Ed-
ward Heath, sem var forsætis-
ráðherra íhaldsmanna árin 1970 
til 1974, sat áfram á þingi í 26 ár 
eftir það.

Blair undirbýr brottför sína
Í næstu viku upplýsir Tony Blair þjóð sína um það hvenær hann hyggst láta af embætti eftir að hafa verið forsætisráðherra 
Breta í áratug. Fyrir tveimur árum stýrði hann Verkamannaflokknum til sigurs í þingkosningum þriðja skiptið í röð, en ætlar að 
láta arftaka sínum eftir að gera fjórðu tilraunina. Guðsteinn Bjarnason leit yfir helstu afrek forsætisráðherrans.

Friðarsam-
komulagið 
á Norður-Ír-
landi getur 
reyndar talist 
eitt helsta 
afrek Blairs 
á ferlinum, 
þannig að 
varla er und-
arlegt þótt 
hann hyggist 
minna ræki-
lega á það 
áður en hann 
hættir



Jón Ólafsson tónlistar-
maður hefur mikið keyrt 
um landsbyggðina í 
rútum. Í dag er hann sóló 
og er sjálfur sestur undir 
stýri.

„Ég er nýbúinn að skipta 
um bíl og var að fá mér 
Hyundai Santa Fe jeppling 
árgerð 2004. Áður var ég 
með Mitsubishi Outlander í 
rekstrarleigu í þrjú ár og er 
mjög hrifin af jepplingum. 
Það er svo gott að geta sest 
beint inn í bílinn í staðinn 
fyrir að súnka svona ofan í 
jörðina eins og í venjuleg-
um fólksbílum,“ segir Jón.

Jón segist ekki keyra 
mikið innanbæjar, enda allt í 
göngufæri í Vesturbænunm 
þar sem hann býr ásamt 
fjölskyldunni.

Í sumar er þó stefnan 
tekin á þjóðveginn þar sem 
hann ætlar að kynna disk-
inn Hagamel sem kemur út 
um miðjan maí.

„Ég ætla að leyfa kosn-
ingunum og júróvisjón að 
klárast og síðan mæti ég á 
svæðið. Það er besta fólk í 
heimi á landsbyggðinni og 
ég hlakka mikið til að spila 
fyrir það,“ segir Jón bros-
andi.

Jón hefur verið mikið á 
vegum landsins sem tónlist-
armaður í gegnum tíðina og 
þá yfirleitt í rútum með ein-
hverjum bílstjórum. 

„Það er mikið frelsi sem 
fylgir því að vera sólógaur. 
Nú er ég sjálfur undir stýri 
og það er miklu betra. Þá 
er ég engum háður og þarf 
ekkert að drífa mig þó að 
bassaleikarinn þurfi að 
komast suður,“ segir Jón.

Skemmtilegast að 
keyra um landsbyggðina

Díana Vera Jónsdóttir
hefur flutt starfsemi sína 

að Grensásvegi 16 

á Hársnyrtistofu Reynis.

S:892-7664 • 553-0809

ERTU AÐ LEITA
AÐ NOTUÐUM BÍL?

VERSLAÐU ÞÁ VIÐ TRAUSTAN AÐILA

EIRHÖFÐA 11 • SÍMI 551 7171 • www.bernhard.is

OPNUNARTÍMI:
Virka daga milli kl. 10:00 og 18:00
Laugardaga milli kl. 11:00 og 16:00



SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4 • SÍMI 562 6066

SUMARDEKK
HEILSÁRSDEKK
OLÍS SMURSTÖÐ
BÓN OG ÞVOTTUR

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
RAGEYMAÞJÓNUSTA
BREMSUKLOSSAR
PÚSTÞJÓNUSTA

Euro Mover
Nýtt frá

Rafmagnsdrif til að aka hjólhýsum.
Einnig mögulegt fyrir hestakerrur, fellihýsi,

tjaldvagna og fleira.

Kefli sem leggst við dekkið og knýr það áfram,
stjórnað með fjarstýringu, allt að 6 m frá.

Tilvalið til að aka á dráttarkúlu
Aka inn á tjaldsvæði
Aka í þröng stæði
Aka inn í bílskúr o.fl.

Eins öxla fyrir 1.800 kg, tveggja fyrir 2.250 kg
Ekur upp 25% halla miðað við 1.200 kg

Ryðfrítt

Ekkert streð, láttu
Euro Mover færa til vagninn

umboðið, Bílaraf, Auðbrekku 20, s. 564 0400

Jeppadekk

Alorka  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

33" Maxxis A/T
(33x12.50R15)

Verð aðeins:
kr. 15.900
Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

Sendum frítt um land allt!

Við mælum með míkróskurði

P
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R
 • S

ÍA
 • 70

622

Nánar á jeppadekk.is

Fyrsta rallmót sumarsins fer 
fram í dag. Keyrt verður til 
styrktar krabbameinssjúkum 
börnum.

Í dag dregur lóan sig í hlé og í 
stað tísts heyrist vélagnýr er ræst 
verður af stað í fyrstu rallkeppni 
sumarsins. Í augum sumra eru full-
búnir rallkapparnir ljúfir vorboðar, 
sérstaklega þegar þeir eru komnir 
á ráslínuna og tilbúnir að leggja inn 
í sumarið. 

Mótið í dag er eitt sex móta þar 
sem barist verður um Íslands-
meistaratitilinn og ljóst er að hart 
verður sótt að núverandi meist-
ara, Daníel Sigurðssyni. „Ég býst 
við harðri keppni enda þrír nýir 
bílar í keppninni,“ segir Daníel 
kvefaður enda að ná sér eftir 
flensu. „Ætli keppinautar mínir 
hafi ekki sett lappirnar á mér í 
ísbað meðan ég svaf til að auka 
vinningslíkur sínar,“ bætir hann 
við hlæjandi.

Lagt verður af stað upp úr klukk-
an 10.00 frá planinu við Orkuveitu-
húsið og keyrt verður í kringum 
Reykjavík. Meðal áfangastaða eru 

Gufunesið, Geitháls og hin um-
deilda Hólmsheiði.

Síðasta ferð dagsins er fyrir 
margra hluta sakir sérstök. Þá 
verða krabbameinssjúk börn með 
í för en það er árlegur viðburð-
ur hjá rallköppum að leyfa þeim 
að sitja í í einni ferð. „Í ár ætlum 
við líka að reyna að selja ferðirn-
ar fyrirtækjum fyrir 25.000 krón-

ur sem renna óskiptar í styrktar-
sjóð krabbameinssjúkra barna,“ 
segir Borgar Ólafsson rallkappi og 
handhafi silfurmedalíunnar frá í 
fyrra. „Þeir sem hafa áhuga á að 
kaupa ferð og styrkja gott málefni 
er bent á www.skb.is/skb/is/ þar 
sem hægt er að fá nánari upplýs-
ingar.“

Kappakstur með 
krabbameinssjúk börn



Freyr Eyjólfsson útvarps-
maður ferðaðist um 
Suðaustur-Asíu síðasta sumar 
en næsta sumar ætlar hann 
til Litlu-Asíu.

Síðasta sumar fór Freyr í eins 
og hálfs mánaðar ferð til Taí-
lands, Kambódíu og Víetnam. 
Hann segir að ferðin 
hafi verið ógleyman-
leg og á hverj-
um degi hafi eitt-
hvað komið honum 
á óvart. „Þetta er 
virkilega heillandi 
og skemmtilegur 
heimshluti, en þessi 
lönd eru mjög ólík 
innbyrðis,“ segir 
hann.

Freyr segir að 
Víetnam hafi komið 
honum einna mest á 
óvart. „Víetnam er 
rosalega skemmti-
legt land, þægilegt 
að ferðast um það 
og víetnamskur matur er eig-
inlega besti matur sem ég hef 
smakkað. Þjóðfélagið er dálítið 
furðulegt, svona kommúnískt 
félagslega og pólitískt en efna-
hagslega mjög kapítalískt. Þetta 
er bara ótrúlega merkilegt land 
og merkileg þjóð.“

Næsta sumar ætlar Freyr 
svo að fara í tæplega mánað-
ar ferð til Tyrklands. „Ég ætla 
að byrja í Istanbúl og þvælast 
svo bara um allt landið með 
rútum, lestum og bátum. Ég hef 
mjög gaman af því að kynna 
mér staðhætti í bókum áður en 
ég fer á svæðið og núna er ég 
búinn að lesa þrjár bækur um 
Istanbúl og ævisögu Mustafa 

Kemal Atatürk, sem var svona 
Jón Sigurðsson Tyrklands. Ég 
hef löngum verið heillaður af 
fornsögunni og þar sem ég er 
búinn að skoða Grikkland og 
búinn að skoða Rómarríkið er 
bara komið að Litlu-Asíu,“ segir 
hann.

Gott að lesa sér til
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 SEGLAR nýtast 
vel til að festa skila-
boð eða mikilvæga 
reikninga í allra 
augsýn á ísskápinn. 
Þeir geta einnig 
verið flottir eins og 
þessir Kitsch-seglar 
sem fást í versluninni 
Tekk Company, fjórir 
saman, á 1.500 krónur.

„Þegar ég er spurð að því hvaða 
hlutir séu í mestu uppáhaldi hjá 
mér koma bækurnar mínar og 
málverkin alltaf fyrst upp í hug-
ann,“ segir Vala og bætir því við 
að hún eigi auðvitað nokkra hluti 
sem henni finnast fallegir og 
gleðja augað.

„Ef ég á að nefna núna það sem 
mér þykir vænst um á heimili 
mínu er það vinnubókahillan mín, 
þar sem ég er með safn af bókum 
sem tengjast mínu starfi. Hill-

an er full af bókum um hönnun, 
myndlist og arkitektúr af því að 
ég hef mest verið að fjalla um 
þau fræði á undanförnum árum,“ 
segir Vala en upp að hillunum 
stillir hún málverkunum sínum. 
„Þessa dagana er ég með eitt af 
uppáhaldsmálverkunum mínum 
þar, eftir Egil Eðvarðsson, og ég 
verð alltaf glöð þegar ég horfi á 
það.”

Hillurnar sjálfar eru Mont-
ana-hillur en það er heimsþekkt 

dönsk hönnun sem Vala segir að 
sé algjör snilld því möguleikarnir 
á samsetningu og útfærslum 
séu óendanlegir. „Hægt er að fá 
hillurnar í fjölda lita, með skúff-
um, gleri, hurðum og fleiru. Ég 
er þó ansi hrædd um að hillurnar 
eigi eftir að fyllast af geggjuðum 
sælkera- og matreiðslubókum því 
ég er í sæluvímu að undirbúa sæl-
kera- og lífsstílsþætti fyrir Stöð 
2 þessa dagana,” segir Vala Matt 
hress í bragði. sigridurh@frettabladid.is

Bókahillan í uppáhaldi
 Sjónvarpskonan hressa Valgerður Matthíasdóttir, eða Vala Matt, segir bókahilluna sína 

vera uppáhaldshlutinn á heimilinu enda búi hún yfir endalausum möguleikum.

Vala Matt heldur mest upp á bókahilluna sína um þessar mundir enda á hún þar skemmtilegt safn af bókum um hönnun, myndlist 
og arkitektúr. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

hönnun

 SAMSETT LJÓSAKRÓNA David Wiseman er hönnuður 
þessarar sérstöku samsettu ljósakrónu. Hann er ungur hönnuður 
sem vinnur með form og mynstur úr náttúrunni. Mynstur sem 
mosi myndar þegar hann vex á stein og áferð trjábarkar heilla 
David og reynir hann að nýta þessi 
smáatriði úr náttúrunni í verkum 
sínum. Þau hafa vakið mikla athygli og 
nýlega voru þau valin á hönnunarsafn 
Smithsonian-stofnunarinnar. 
Hann hannar ljósakrónur, vasa og ýms-
ilegt fleira. Mesta athygli hefur hann 
þó vakið fyrir ljósakrónu sínar sem eru 
einstakar og ævintýralegar. 
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Hægt er að velja um þrjár grunn-
gerðir af fiskum í búr. Það eru 
kaldvatnsfiskar, heitvatnsfiskar 
og sjávarfiskar. „Umstangið er 
minnst um kaldvatnsfiskana, 
en það eru gullfiskar og skyldir 
fiskar. Þar á eftir koma heitvatns-
fiskar, en þá þarf aðeins meiri 
búnað,“ segir Elvar Jónsteins-
son, eigandi gæludýrabúðarinnar 
Trítlu. „Sjávarbúrin eru allt annar 
pakki. Þau eru bæði dýrust og 
þeim fylgir nokkur vinna.“
Elvar veit sitthvað um fiska og 
fiskabúr en sitt fyrsta búr fékk 
hann er hann var fimm ára gam-
all. „Þegar fiskabúri er valinn 
staður er númer eitt, tvö og þrjú 
að passa að sem minnst dagsljós 
falli á það,“ segir Elvar. „Ef dags-
ljósið nær að búrinu er það ávís-
un á þörungavöxt, rétt eins og 
grunnir pollar og lækir hérlendis 
fyllast af þörungum á sumrin.“

Fiskabúr fylgja tískusveiflum 
eins og annað og nú er svo komið 
að varla er til tannlæknastofa 
sem ekki er með búr á biðstofu 
sinni. „Fiskaeignin fylgir ákveðn-
um sveiflum. Á heildina litið er 
hún að aukast en eins og með 
öll gæludýr þá eru sveiflur milli 
ára. Síðustu tvö ár voru til dæmis 
mjög góð en ég býst ekki við því 
að árið í ár verði svo gott,“ segir 
Elvar. „Ísland er svo lítið. Ef ein-
hver kaupir sér fiska þá vilja allir 
kaupa sér eins fiska. Eftir það 
seljast þeir ekki í nokkur ár en 
koma svo sterkir inn aftur.“

Sú tíð að fiskabúr væru ein-
göngu leikföng barna er löngu 
liðin. Fyrir um 15 árum fór fiska-
eign hérlendis að aukast hratt og 
nú eru búr víða höfð sem stofu-
stáss. „Fallegt fiskabúr er ekki 
bara skemmtilegt áhugamál 
heldur líka fallegt húsgagn,“ segir 

Elvar. „Mörg þeirra er hægt að fá 
með góðum skápum eða þannig að 
þau passi út í horn og ekki dregur 
það úr aðdráttaraflinu.“

Arkitektar eru sumir farnir að 
gera ráð fyrir fiskabúrum í teikn-
ingum sínum og sérsmíðuð búr 
eru ekki óalgeng hérlendis. „Ég 
hef sjálfur sérsmíðað nokkur búr, 
meðal annars tvö sem fóru beint 
inn í vegg þannig að þau litu út 
eins og myndir á veggnum,“ segir 
Elvar. „Þau eru þónokkur og eftir 
að menn fóru að nota plexigler 
urðu þau léttari og mun meðfæri-
legri.“

Sérsmíðuð búr eru ekki ódýr og 
veit Elvar þess dæmi að sérstök 
herbergi hafi verið tekin undir 
fiskabúrið. „Það er einn sem lét 
gera ráð fyrir fiskabúrsherbergi 
er hann smíðaði húsið sitt,“ segir 
Elvar. „Það var mjög stórt búr 
og ég held að kostnaðurinn við 
það hafi verið um þrjár milljónir 
króna.“ tryggvi@frettabladid.is

Fiskabúr eru 
falleg húsgögn

 Fiskabúr eru jafnt áhugamál, húsgögn og skrautmunir. Sérsmíðuð búr eru ekki óalgeng 
og kosta þau allra dýrustu rúmlega þrjár milljónir.

Elvar hefur átt fiska síðan hann var fimm 
ára. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fiskabúr geta verið líkt og lifandi málverk sem aldrei staðna.

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista
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Italia Design þykir vera á meðal 
fremstu framleiðslufyrirtækja á 
sviði hönnunarljósa. Fyrirtækið 
er þekkt á alþjóðavísu fyrir há-
gæða ljósakerfi og skemmtilega 
hönnun.

Ljós frá Italia Design vöktu 
síðast mikla athygli á casa Decor 
Miami, alþjóðlegri innanhúss-
hönnun sem haldin var í fyrsta 
sinn í Bandaríkjunum síðasta 
vetur. Hérlendis er hægt að láta 
sérpanta ljós frá fyrirtækinu í 
gegnum fyrirtækið JKE Design, 
Mörkinni 1, en hér að neðan eru 
dæmi um þau ljós sem hægt er að 
fá. - rve

Eldglæringar og egg
 Fyrirtækið Italia Design hefur vakið athygli fyrir frumleg ljós og skemmtilega hönnun.

Þetta ljós kallast KAPP AP3 og er framleitt 2005. Hönnuður S.I.D.

Blow, frá 2005. Hönnuðir Pio og Tito 
Toso.Puraluce. Hönnuður Arch. Marco Ferreri.

Þetta egglaga ljós kallast DE‘ og er frá 
árinu 2005. Hönnuður S.I.D.

KAPP PL1-AP1, frá árinu 2005. Hönnuður S.I.D.

Dalsmynni *116 Reykjavík, Sími:566-8417  Fax:5668457 hundagalleri@simnet.is, www.dalsmynni.is
Við ræktum: Papillon, Chihuahua, Pomeranian, Japanese Chin, Pug, French bulldog, Cavalier King Charles, Spaniel, Miniature Pinscher, Miniature Púðli, Pekingese, Silky Terrier

Smáhundaræktun
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Hlíðasmára 1 / 201 Kópavogur /  534 7777 / www.modern.is

/ NUBA
Bogadregnar línur og þykk formin gera þennan sófa að óvenjulegu

listaverki sem dregur til sín athyglina, líkt og höggmynd sem þú getur 

ekki haft augun af.

Tímaritið Wallpaper valdi Nuba „klassík framtíðarinnar“.

Hönnun: Studio Vertijet.

fegurðin býr
          í smáatriðunum
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Brýndu örvar þínar og fylgdu 
hjartanu er einkunnarorð hol-
lenska hönnunarversins Tjep. 
sem jafnframt notar hjartað mikið 
í hönnun sinni. Stúdíóið Tjep. 
(skrifað með punkti á eftir orðinu) 
var stofnað af hönnuðunum Frank 
Tjepkema og Janneke Hooymans, 
en þau kynntust í hönnunarskóla 

á tíunda áratugnum. Bæði höfðu 
þau verið hugmyndarík börn og 
átti Frank meðal annars sér þann 
draum að verða geimfari. Hann 
hannaði geimskutlur og var aðeins 
fjögurra ára þegar hann hlaut verð-
laun í samkeppni ætlaðri litlum 
snillingum, fyrir sérstakan klósett-
búnað í geimflaugar. Janneke lék 

sér aldrei með dúkkur heldur bjó 
til byggingar úr mjólkurfernum. 
Hæfileikar hennar þróuðust í þá 
veru að hún fór að smíða tréhús. 
Átta ára að aldri vann hún til verð-
launa fyrir tréhús sem hún hann-
aði.

kristineva@frettabladid.is

Heartbreak er heitið á þessu skemmti-
lega hálsmeni.

Hjörtu koma oft fyrir í hönnun Tjep. Hér 
er næla þar sem ótal ólíkar stafagerðir 
mynda orðið Love. 

Hjartanu fylgt alla leið
 Tjep. er hollenskt hönnunarver þar sem draumur, leikur og ævintýri ráða för.

Mörg borð renna saman í eitt í þessu sniðuga fundarborði sem Tjep. hannaði fyrir 
auglýsingastofu í Amsterdam.

Þessi stóll varð til 
eftir að Tjep. hafði 
reynt að hanna hús 
eins og það væri 
skartgripur. Stóllinn 
er skemmtilega 
skreyttur, með fiðr-
ildi og logandi fót.

Tak er stór sófi úr 
fimmtíu stórum 
gúmmígreinum 
sem hafa verið fest-
ar saman. Sófinn 
er hugsaður sem 
hreiður fjölskyld-
unnar. Tak er hægt 
að stækka um leið 
og fjölskyldan 
stækkar. 

Arco fékk tólf hönnuði til að deila 
sýn sinni á húsgögn framtíðarinn-
ar, í tilefni af hundrað ára afmæli 
sínu. Tjep. hannaði þá XXL Chair.

Interio húsgagnaverslun  |  Dalvegur 18
201 Kópavogur  |  sími 554 5333   |  www.interio.is 
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Allt að gerast í mublu

Gæsileg háglanslína frá Voice

Kartell vörurnar komnar

Öðruvísi sófaborð frá Pefa

Yfir 50 tegundir af sófum

Verið velkomin á OPNUN sýningar með verkum
Kjartans Guðjónssonar í dag kl.14.

Komið og skoðið einstök verk í glæsilegri verslun.
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Helga flutti inn í íbúð sína fyrir 
tæpum þremur árum. Síðan þá 
hefur hún komið sér vel fyrir 
og leyfir litadýrðinni að njóta 
sín. „Ég er ekki hrifin af þessum 
svarthvíta stíl sem nú er vinsæll. 
Þess vegna gengur mér svo illa að 
finna mér húsgögn,“ segir Helga 
og hlær. „Ég vil hafa líf í kringum 
mig, bæði í fólki og umhverfinu.“

Af lífi er nóg í íbúð Helgu, enda 
ekki við öðru að búast. „Ég held 
mikið upp á sófasettið mitt. Ég 
ætlaði reyndar að fá mér bleikt 
sófasett en það fæst hvergi,“ segir 
Helga. „Ég fékk mér því „auberg-
ine“-litt sett en það var það næsta 
sem ég komst bleikum.“

Þó svo Helga segist ekki vera 
hrifin af svarthvítu er eitt af 
hennar allra uppáhalds húsgögn-
um hvítur hægindastóll. „Þetta er 
lazygirl-stóll sem ég ætlaði ekki 
að fá mér en um leið og ég sá hann 
í Heima kolféll ég fyrir honum. 
Hann er fullkominn til að dekra 
við sig og stelpuna í sér, láta fara 
vel um sig og lesa blöð og tímarit,“ 
segir Helga. „Ég vildi reyndar 
óska þess að ég notaði hann meira, 
enda höfum við öll gott af því að 
slappa meira af en við gerum.“

Helga segist leggja nokk-
uð upp úr því að dekra við stelp-
una í sér, enda megi maður ekki 
gleyma að leika sér. „Það er svo 

oft með okkur að við hættum að 
leika okkur er við verðum full-
orðin,“ segir Helga. „Þess vegna 
er mikilvægt að hafa lifandi fólk 
í kringum sig sem örvar mann, og 
auðvitað rétta umhverfið líka.“

tryggvi@frettabladid.is

Dekra við stelpuna í mér
 Helga Thorberg er eigandi Blómálfsins. Það þarf því ekki að koma á óvart að hún vill hafa 

litadýrð í kringum sig og fallegar plöntur.

Helga vill eðlilega hafa nóg af plöntum í kringum sig, enda garðyrkjufræðingur. Hún 
segist velja bestu plönturnar heim til sín og hvergi nærri fá nóg af gróðri í vinnunni.

Lazygirl-stóllinn 
er eitt af uppá-
halds húsgögnum 
Helgu. Þar lætur 
hún fara vel um 
sig á meðan hún 
les blöðin og 
slappar af.

Helga er alls ekki hrifin af þeim svart-
hvíta stíl sem nú er í tísku og segist vilja 
hafa líf í kringum sig. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hornsófinn er í svokölluðum „aubergine“-lit en upphaflega vildi Helga bleikan sófa.
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1. Kertaglös eru mörg fagurlega 
skreytt. Hér er eitt slíkt skreytt 
ljósbláum og gylltum blómum. 
Blómálfurinn, 950 krónur.

2. Glerlistaverk sem hengja má 
í glugga eða á vegg. Blóm-
álfurinn, 6.500 krónur. 

3. Blómailmi er lofað
utan á þessari gömlu 
Cussons-púðurdós. Fæst 
í Fríðu frænku, 700 krón-
ur.

 4. Grænn og sumar-
legur diskur skreytt-
ur blómum og fiskum. 
Þessi plastbakki er til-
valinn undir osta og vín-
ber í sumar. Habitat, 1.520 
krónur.

5. Blómamynstur og gullrönd.
Marga fallega muni má finna 
í Fríðu frænku eins og þennan 
bolla með fíngerðu blómamynstri. 
Bollinn og undirskálin eru á 1.000 
krónur.

Í blóma lífsins
 Blóm hafa orðið mörgum listamanninum og hönnuðinum 

innblástur og hafa blómamynstur því prýtt fjölbreytta hluti 
í gegnum tíðina. Hvort sem það eru listaverk eða hagnýtir 
hlutir gefa blómin loforð um eitthvað fallegt, fínlegt og vel 
lyktandi.

H jónin Soffía Böðvarsdóttir og 
Yngvi Markússon flytja inn 

einingahús frá Willa Nordic í Svíþjóð. 
Þau stofnuðu fyrirtæki sitt Nordic hús 
eftir að þau fluttu sitt hús inn fyrir 
þremur árum.

„Okkar sérstaða er í rauninni sú að 
hvert hús er sérhannað og sérsmíð-
að,“ segir Soffía. „Fólk kaupir jafnan 
frekar stór hús og tekur sjálft þátt í 
hönnuninni á þeim,“ bætir hún við. 

Soffía segir viðskiptavinina vita 
hvað þeir vilji og að yfirleitt sé það 
eitthvað sérstakt sem þeir leiti eftir. 
„Það líða að jafnaði sex til níu mánuð-

ir frá því að fólk kemur til okkar með 
hugmynd þangað til húsið kemur 
til landsins en þá tekur tiltölulega 
stuttan tíma að reisa það. Einingarnar 
eru fluttar inn í opnum gámum og 
allt efni fylgir. Gámunum er komið 
á byggingarstaðinn og einingarnar 
reistar þar með krana,“ segir Soffía 
og bætir því við að útveggirnir komi 
alveg tilbúnir þannig að þeir séu 
klæddir bæði að innan og utan og 
búið að setja gluggana í. 

„Við höfum alltaf fengið menn að 
utan með húsunum til að reisa þau 
og þeir eru enga stund að því enda 

kunna þeir alveg á þetta. Það tekur 
tvo til fimm daga að reisa einingarnar 
þannig að það er mikill hraði í þessu. 
Árangurinn sést því mjög fljótt eftir 
að húsið er komið til landsins.“

Spurð um helstu kosti einingahús-
anna segir Soffía: „Sumir vilja helst 
vera í timburhúsi en þetta er mikill 
tímasparnaður auk þess sem allt 
efnið fylgir með. Þannig getur fólk 
verið komið með fokhelt hús á fjór-
um vikum. Við bjóðum upp á mikil 
gæði og þeir sem á annað borð vilja 
búa í timburhúsi eru voðalega hrifnir 
af húsunum frá Willa Nordic.“ - sh

Sérhönnuð einingahús frá Svíþjóð

Soffía Böðvarsdóttir stendur hér við húsið 
sem hún og eiginmaður hennar fluttu inn 
frá Svíþjóð. Upp úr því stofnuðu þau fyrir-
tækið sitt, Nordic hús, og flytja 
nú inn einingahús fyrir aðra.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Hafnarfjörður 2006

 Síðumúla 35 108 Reykjavík Sími 517 0200 heild@heild.is www.heild.is
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barnaherbergið

1. Antíkstíll er yfir þessu fallega 
kertaglasi frá Lene Bjerre. Ljósgeisl-
ar sleppa út um gyllt glasið og spegl-
ast fallega í kristalsskreytingunni. 820 
krónur.

2. Glerdropar eru límdir utan á svart 
efni sem umvefur kertaglasið. Gefur 
það tilfinningu fyrir fágun sem fæst á 
aðeins 590 krónur í Blómálfinum.

3. Pallíettur prýða þetta fallega kerta-
glas. Fallega stirnir á glasið, sem fæst í 
Blómálfinum á 590 krónur.

4. Undir-
skál fyrir telj-
ósið  sem hentar vel 
hvort sem er inni í stofu eða 
á baðherbergið. Fæst í Habitat, 
420 krónur. 

5. Rauði liturinn er ávallt 
rómantískur, ekki síst þegar 
hann er myndaður úr rauð-
um rósablöðum sem límd eru 
utan á kertastjaka. Þessi fæst í 
Blómálfinum á 590 krónur.

Ljósinu hellt í glas
 Þó að sólin sé komin hátt 

á loft geta falleg kertaglös 
skapað rómantískt and-
rúmsloft innandyra. Glösin 
eru til í mörgum litum með 
margvíslegu skrauti sem 
hentar við mörg tækifæri. 
Rauð glös fyrir rómantískan 
kvöldverð, en silfruð og hvít fyrir 
vinateiti.

321

5

4
Motturnar frá Reuber Henning eru frábrugðnar þeim hefð-
bundnu sem oftast eru valdar í barnaherbergin. Þær eru 
hvorki í sterkum litum né eru þær prýddar fígúrum eða 
barnslegum teikningum. Reuber Henning er þýskt fyrirtæki 
en motturnar eru handofnar í Nepal. Allar eru þær ofnar úr 
sérstakri hálandaull frá Tíbet. Ullin er ekki unnin með efnum 
eða vélum þannig að hún heldur vel náttúrulegum eiginleik-
um sínum. Með árunum eiga litirnir í henni að koma sterk-
ari út. 

Motturnar eru unnar í Nepal í Katmandu-dal samkvæmt 
aldagamalli tíbetskri hefð. Þær hafa fengið gæðastimpilinn 
Rugmark© sem á að tryggja að motturnar séu ekki unnar í 
barnaþrælkun.

Fleiri mottur má sjá á vefsíðunni www.reuberhenning.de.

Mottur fyrir börnin 

 LJÓSMYNDIR Á 
RÚMIÐ  Tímaritið Nation-
al Geographic hefur ætíð 
verið þekkt fyrir glæsilegar 
ljósmyndir. Nú hafa nokkrar 
myndir tímaritsins verið prent-
aðar á rúmföt. Gefst helstu að-
dáendum blaðsins því kostur á 
að sofa undir uppáhaldsmynd-
inni sinni. 

Rúmfötin eru til sölu á 
vefsíðunni www.french-brand.
com/bedding/national-geog-
raphic. 
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& FERÐIR

HÚSNÆÐI



ATVINNA

TILKYNNINGAR

Skúli Örn Sigurðsson
Sölufulltrúi
897 0798
skuli@remax.is

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteignasali

Kjörið tækifæri!Salthúsið

Tilvalið tækifæri til að láta drauminn rætast og opna veitingarekstur í 
glæsilegu bjálkahúsi þar sem allt er til alls.

Mjög áhugaverður kostur fyrir duglega einstaklinga eða hjón/pör til að 
fara út í spennandi veitingarekstur þar sem
Reksturinn, húsið og allt innandyra fæst nú í einum hlut.

Góð viðskiptasambönd og stór viðskiptamannalisti.
Salthúsið er heillandi veitingahús með fyrirtaks aðstöðu fyrir veislur, 
ráðstefnur, fundi, erfidrykkjur, útskriftir, fermingar, námskeið, böll, 
brúðkaup o.fl.

Salhúsið tekur auðveldlega um 200 manns í sæti 
(100 á hvorri hæð).

Mikið hefur verið að gera og spennandi tímar eru framundan.
Góðir tekjumöguleikar

Eigandi er tilbúinn að skoða ýmis skipti

Nánari upplýsingar 
um það sem fylgir, 

reksturinn og annað 
varðandi Salthúsið 
tekur Skúli í síma: 

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

eða á skuli@remax.is
897 0798 



Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Falleg og talsvert endurnýjuð 105,6 fm efri sér-
hæð ásamt tveimur herbergjum og snyrtingu á
jarðhæð sem eru bæði í útleigu, samtals 153,1
fm. Sérinngangur inn á hæðina. Þrjú svefnher-
bergi, möguleiki á fjórum. Suðvestursvalir. Falleg
hraunlóð. Verð 30,9 millj.

Helgi tekur á móti gestum s: 698-9275

ARNARHRAUN 15 - HAFNARFIRÐI

F
ru

m

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15-15:30

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Stekkjarholt 11 og 13, Reyðarfirði

Til sölu eru tvö mjög vönduð nýbyggð parhús á Reyðarfirði. Stærð hvors húss um 
sig með bílskúr er 235,9 fm. Húsin eru til afhendingar strax. Sjón er sögu ríkari.

Allar nánari upplýsingar eru veittar hjá Fasteignasölunni ehf, 
Hofsbót 4, Akureyri. Sími 462-1878. Hermann R. Jónsson sölustjóri sími 861-5025. 

Hreinn Pálsson hrl. og lögg. fasteignasali.
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KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólastjóri
• Starf leikskólastjóra í nýjum leikskóla, 

Baugi við Baugakór er laust til umsóknar. 

Áætlað er að leikskólinn taki til starfa í ágúst 
næstkomandi. Baugur er 6 deilda leikskóli 
fyrir um 120 börn. 
Í leikskólum Kópavogs er starfað í samræmi 
við metnaðarfulla stefnumótun bæjarins 
í leikskólamálum og námskrá leikskóla 
Kópavogs.

Umsækjandi skal hafa menntun leikskólakenn-
ara, framhaldsmenntun í stjórnun er æskileg. 
Krafa er gerð um hæfni í samskiptum og hald-
góða reynslu af leikskólastarfi.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst, en hægt er að semja um starfsbyrjun. 

Nánari upplýsingar gefur leikskólafulltrúi, 
Sesselja Hauksdóttir, á Fræðsluskrifstofu, Fann-
borg 2, sími 570-1600. 
Umsóknarfrestur er til 20. maí.
Umsóknum skal skilað á sérstökum eyðublöðum 
sem fást í afgreiðslu Fræðsluskrifstofu, sjá einnig 
Job.is.
Laun skv. Kjarasamningi FL og Launanefndar 
sveitarfélaga. 

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.

Leikskólafulltrúi 

Vorum að fá í einkasölu fjögur sumarhús í landi  Grímsstaða (Múla-
byggð) í Borgarbyggð. Um er að ræða  tvö 44,4 fm sumarhús, m/
tveimur  svefnherb. og svefnlofti, tvö 50,5 fm sumarhús m/ þremur
svefnherb.  Húsin eru geysilega vel staðsett á fallegri lóð undir Gríms-
staðarmúla ca. klukkustundar akstur frá Reykjavík. Húsin eru byggð
1984 og 89. Húsin standa á 40.000 fm leigulóð, möguleiki að fá lóð
keypta. Húsin eru fullbúin, baðherbergi með sturtuklefa, eldhús og
rúmgóð stofa, úr stofu er útg. á stóra timburverönd með heitum potti.
Húsin hafa fengið góða umhirðu og standa á mjög fallegri kjarrivaxinni
lóð.  Einnig fylgir sameiginleg 7 fm geymsla. Góð aðstaða er fyrir börn
á svæðinu. Verð 10,9 og 11,9 millj.

Verið velkominn í dag og sunnudag frá kl.13 - 18
Styrkár GSM 825 7650 og Reynir GSM 825 7489 taka á móti gestum

FASTEIGNASALAN 570 4800
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

GRÍMSSTAÐIR Í ÁLFTANESHREPPI
OPIÐ HÚS í dag og sunnudag frá kl. 13 - 18 

Leiðarlýsing:
Grímsstaðir eru um 25 km. frá Borgarnesi og er ekið um þjóðveginn
vestur á Snæfellsnes og beygt upp afleggjara við Urriðaá, þar er
vegvísir til Grímsstaða.



VIÐ FELLSMÚLA
RAFMAGNSVERKFÆRI

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

19900-19900-
34900-34900-
59500-59500-

1490-1490-

1390-1390-
STINGSÖG 350W

5890-5890-

4995-4995-

4995-4995-

9990-9990-

12.990-12.990-5850-5850-

990-990-

2950-2950-12.900-12.900-

4995-4995- 2290-2290-

2990-2990-

3990-3990- 2995-2995-1290-1290- 1295-1295-

995-995-1995-1995-

UPPSELT Í BILI



Þ
að er sama hvert 
farið er: Það er ekki 
eins og það hafi þótt 
neitt sérstaklega hipp 
og kúl að hafa gaman 
af Eurovision. Eigin-

lega þvert á móti. Fátt hefur verið 
hallærislegra en að hafa gaman 
af þessari undarlegu keppni sem 
hefur oft verið blanda af vondri 
músík og jafnvel enn verri bún-
ingum. Meira að segja við Íslend-
ingar vorum orðnir nett pirraðir á 
þessu.

Um miðjan tíunda áratug-
inn var töluvert um það rætt að 
hætta þessari vitleysu. Ítalir voru 
hættir og ákveðnir í að einbeita 
sér að San Remo-keppninni sinni. 
Farnir í fýlu út af Eros Ramaz-
otti, sem vann ekki með lagið 
um fólk hafsins (Gente di Mare). 
Fleiri þjóðir virtust vera að spá í 
það sama. Áhuginn minnkaði og 
þessir bölvuðu Írar máttu varla 
opna munninn án þess að vinna. 
Jafnvel þegar þeir virtust reyna 
að senda sérstaklega vond lög. 
(Sem mér fannst nú svona vera 
yfirleitt). Upp úr þessu var fyrst 
efnt til símakosningar. Lengi vel 
var það þannig að sérstakar dóm-
nefndir sáu um kosninguna. Það 
voru oft bara einhverjir píanó-
kennarar, poppskríbentar (sem 
fannst þessi keppni óendanlega 
ómerkileg) og fræðimenn. Senni-
lega óhætt að segja að skoðanir 
þeirra hafi ekki beint endurspegl-
að vilja þjóðarinnar. Nú eru nán-
ast allar þjóðir komnar með síma-
kosningu og meiri líkur á að stiga-
gjöfin endurspegli vilja hverrar 
þjóðar. Þetta sást greinilega þegar 
Páll Óskar fór út. Þá var þetta að 
byrja og hann fékk mun betri út-
komu hjá þeim þjóðum sem kusu í 
gegnum síma en hjá dómnefndum. 
Hann segir sjálfur að sitt lag hafi 
breytt keppninni. Það er ekki ama-
legt. Þrátt fyrir þetta var keppn-
in á niðurleið. En þá komu þýsku 
bjargvættirnir, sem ákváðu ein-
faldlega að hætta að taka þetta 
alvarlega og reyna bara að hafa 
gaman af öllu saman. Þar voru 
sennilega fremstir í flokki sam-
kynhneigðir Þjóðverjar sem hafa 
nánast ættleitt þessa keppni. Páll 
Óskar hefur kallað hana „Gay 
World Cup“ eða heimsmeistara-
mót hommanna. Það hljómar svo-
lítið undarlega að ætla að færa 
keppni eins og þessa upp á fólk 
með tiltekna kynhneigð. Mér 
fannst það þangað til ég mætti 
sjálfur á svæðið. 

Við skulum byrja á því að fá á 
hreint skilgreininguna blaðamaður 
á Eurovision: Hann (ég held ég 
hafi rekist á samtals þrjár konur) 
er venjulega að skrifa fyrir eitt-
hvert lítið blað og er mjög upp-
tekinn af því. Líkur á því að eitt-
hvað birtist frá honum í blaðinu 
eru innan við tuttugu prósent. 
Það er nefnilega svo að flestir 
þessara blaðamanna hafa aldrei 
komist nær blaðamennsku en að 
verða sér úti um blaðamannap-
assa. Með honum eru þeim allir 
vegir færir. Blaðamaðurinn vill 
helst koma ekki síðar en viku 
fyrir keppni til að geta undirbúið 
sig sem allra best. Svo er bara að 
sjá hvað keppnin hefur upp á að 
bjóða og hvað þjóðirnar gera til að 
vekja athygli á sér og hvað hann 
kemst í mörg partí. Í fréttum af 
þessari keppni hefur alltaf verið 
lögð mikil áhersla á hvernig hópn-
um gekk á blaðamannafundum. 
„Blaðamannafundurinn gekk vel 
og íslenski hópurinn fékk góðar 
viðtökur hjá fjölda blaðamanna.“ 
Svona hefur þetta alltaf verið. En 
er þetta ekki pínu undarlegt? Próf-
um: „Blaðamannafundur forsætis-
ráðherra um fjárlögin gekk vel og 
Geir fékk góðar viðtökur hjá fjölda 

blaðamanna.“ Nákvæmlega. Hefð-
bundinn blaðamannafundur er 
svona: Lagið er æft þrisvar. Eftir 
það fer allur hópurinn og sest við 
háborð í sal sem er gjarnan inn 
af höllinni sjálfri í blaðamanna-
miðstöðinni. Þar bíða blaðamenn 
í rólegheitum. (Svona flestir. Einn 
og einn er að pissa í buxurnar af 
spenningi.) Margir þeirra fara á 
alla fundina. Spyrja fjölda spurn-
inga. Skrifa aldrei staf í nokkurn 
fjölmiðil. Af hverju? Það má guð 
vita. Það er alltaf þannig að eng-
inn hefur áhuga á einhverju bak-
raddadóti. Blaðamennirnir vilja 
bara tala við söngvarann. Nema 
þegar það gerist að einhver úr 
hópnum hefur komið áður. Þá eru 
alltaf nokkrir sem vilja spyrja 
hann að einhverju. Í raun ætti 
þetta að hringja einhverjum bjöll-
um. Hvursu eðlilegt er það að 
blaðamenn þekki hvert einasta lag 
í þessari keppni, þrjátíu ár aftur í 
tímann, og geti jafnvel sungið þau 
flest? Ég hef reyndar hitt blaða-
menn sem geta sungið Hægt og 
hljótt. Allt lagið! Hvursu undar-
legt er það? Og oft spyrja þeir 
mann hvað sé að frétta af Siggu 
og Grétari (Sí-ga og Grætar) eða 
hvernig þeir geti fengið nýjasta 
diskinn með Önnu Mjöll. Oft er 
það svo að lið telja sig þurfa að ná 
einhvers konar forskoti með því 
að gera eitthvað óvenjulegt. Þegar 
á þriðja tug atriða reyna að vera 
óvenjuleg á blaðamannafundi þá 
er hætt við því að þeir verði allir 
jafn óvenjulegir og þar af leið-
andi venjulegir. Yfirleitt er það 
svo að hópurinn tekur lagið óraf-
magnað og svo er ótrúlega vinsælt 
að láta söngvarann syngja eitt-
hvað annað. Ég held ég hafi séð 
allt: Óperur, Abba, þjóðsöngva, 
jóðl og lög frá landi keppninn-
ar. Allt til að sýna að viðkomandi 
sé svo sannarlega fjölhæfur og 
skemmtilegur keppandi og líka 
ótrúlega viðkunnanlegur. Þetta 
síðasta skiptir nefnilega máli. Það 
hafði örugglega eitthvað að segja 
árið 2000 þegar Gísli Marteinn 
sagði að þessir dönsku bræður 
væru alveg sérstaklega ljúfir og 
skemmtilegir náungar. (Reyndar 
hefðum við gefið Dönum tólf stig 
eins og venjulega þótt þetta hefðu 
verið leiðinda fýlupúkar). 

Svo loks þegar fundunum lýkur 
er komið að aðalmálinu. Þá er 
nefnilega venjan að dreifa disk-
um. Þá sprettur fram Jónataninn 
í hópnum (Jónatan Garðarsson er 
venjulega það sem kallað er Head 
of delegation, en Haukur Hauks-
son gegnir nú því hlutverki í 
fyrsta sinn) og dregur fram kassa. 
Upp úr honum koma svo disk-
ar, en til þess er leikurinn gerður. 
Flestir blaðamenn sitja nefnilega 
fundina bara til að fá diskana. Það 
kemur glögglega í ljós þegar þeir 
klárast. Ég hef orðið vitni að því 
þegar það berst út, eins og eldur 
í sinu; Pólverjarnir eru ekki með 
neina diska! Þá bara mætir eng-
inn á fundinn! Magnað. Og það er 
svosem ekki eins og þessir disk-
ar séu merkilegir. Eitt lag í allt að 
tíu útgáfum. Mæli ekki með teknó-
remixinu af lagi Olsen-bræðra. 
Það er í alvöru til!

Hitt stóra málið er partíin. Þessi 
partí eru náttúrlega ekki ódýr. 
Þess vegna hefur það færst í vöxt 
að tvær eða fleiri þjóðir slái saman 
í eitthvað. Íslendingar hafa oft 
verið með Norðurlandaþjóðunum. 
Hafa reyndar ekki gert neitt svona 
sjálfir síðan Einar Bárðarson hélt 
sjúkt garg í Kaupmannahöfn. Það 
voru víst ekki alveg ókeypis þrjú 
stig. Í Kænugarði héldu bæði 
Rússar og Svíar lokuð partí. Það 
voru bara sumir sem fengu boðs-
kort (við Gísli vorum náttúrlega 
í klíkunni). En þetta fór ekki vel 
í þá sem ekki var boðið. Aðrar 

eins formælingar hef ég sjaldan 
heyrt. En þá eru ótalin partíin á 
barnum. Þau eru miklu skemmti-
legri. Þar safnast fólk saman sem 
tekur þetta mátulega alvarlega. Í 
Lettlandi var ekki hægt að fara á 
barinn án þess að rekast á Írana 
og í Úkraínu voru Austurríkis-
mennirnir mjúkir allan tímann og 
frammistaðan kannski eftir því. 
Fyrsta kvöldið í Lettlandi sátum 
við með Írunum og það var mikið 
stuð. Ný dönsk og U2 sungnar til 
skiptis. Allt voða gaman þar til 
morguninn eftir þegar kom í ljós 
að Birgitta var að missa röddina. 
En hún kom aftur.

Íslendingar hafa verið heppnir 
því þeir hafa fengið til liðs við sig 
þrjá snillinga. Peter, Paul og Jon-
athan. Þeir hafa hjálpað íslensku 
hópunum í gegnum þennan frum-
skóg og bent á eitt og annað sem 
betur mætti fara. Þeir eru reynd-
ar alvöru blaðamenn. Senda pistla 
í nokkuð margar útvarpsstöðv-
ar (eða ég vona að þeir hafi ekki 
verið að lesa þetta allt inn á sím-
svarann heima hjá sér) og eru 
þess utan bráðskemmtilegir. Ég 
veit reyndar ekki hversu mikill 
blaðamaður Jonathan er. Held að 
hann sé svona mest í góðu sumar-
fríi. Mér skilst að þeir hafi orðið 
Íslandsvinir í Jerúsalem árið 1999. 
Þeir hrifust af Selmu og hafa síðan 
haft sérstakan áhuga á Íslandi. 
Þeir hafa þýtt íslensku textana 
yfir á fjölda tungumála og hjálp-
að til á ýmsa vegu. Þeir eru alveg 
með þessa keppni á hreinu og vita 
hreinlega allt sem hefur gerst. En 
þeir geta líka verið fyndnir – svona 
óvart. Þeir hafa miklar skoðanir á 
öllum lögum og eru óhræddir við 
að setja þær fram. Þeir hafa til 
dæmis sagt að tilteknir söngvarar 
eigi ekki möguleika á að vinna af 
því að þeir séu of ljótir! Hvenær 
myndi maður komast upp með að 
segja eitthvað slíkt?

Skemmtilegastar eru samt 
kenningarnar um það hvað virkar. 
Angel var til dæmis talið eiga góða 
möguleika á að fá stig frá kaþólsk-
um þjóðum. Eiríkur Hauksson ætti 
að skila stigum frá Írum út á rauða 
hárið (ef það verður þá rautt) og 
búningurinn hennar Selmu í Kiev 
2005 hefði átt að skila tólf stigum 
frá Tyrkjum! Þetta segja þeir allt 

Partí, samsæri og vond músík
Hinn reyndi Eurovision-fari Logi Bergmann 
Eiðsson fer yfir heilögu maníuna sem kallast 
Eurovision-keppnin og útskýrir heim sem maður 
verður að heimsækja til að fá nokkurn botn í. 



í fúlustu alvöru. Á sama hátt er 
það siður að reyna að fanga sem 
flesta. Oft lauma menn inn í lagið 
svona tyrkeskum takti. Það er talið 
líklegt til að gefa stig frá Tyrkj-
um, Bosníumönnum, Albönum og 
hugsanlega Þjóðverjum. Tilefnis-
laust jóðl í miðju lagi ætti að gefa 
stig frá Sviss, Austurríki og jafn-
vel Þýskalandi. Það er líka vinsælt 
að nota alþjóðleg nöfn þegar sung-
ið er, sérstaklega ef sungið er á 
móðurmáli sem ekki er enska. Það 
er ekki eins og við séum saklaus. 
Hver man ekki eftir Sókratesi og 
Sjúbídú?

En svo telja margir að líklegast 
sé til sigurs að halda sig við sitt 
tungumál og reyna að vera org-
inal. Það er bara einhvern veg-
inn hægara sagt en gert. Ég var 
til dæmis alveg sannfærður um 
að Ungverjar myndu vinna úti 
í Kiev. Mjög flott atriði, dans og 
læti, og skemmtilegt lag. En það 
held ég hafi endað í tíunda sæti og 
þá fóru Ungverjar ítölsku leiðina; 
fóru í fýlu og hættu þessari vitl-
eysu. Og kem ég þá að samsær-
inu um atkvæðagreiðsluna… Ég 
held að það sé í raun ekkert slíkt. 
Fólk velur lag sem hæfir best 
tónlistarmenningu þess. Serbar, 
svo dæmi sé tekið, syngja á serbó-
króatísku. Það gera líka Króatar, 
Bosníumenn, Slóvenar og Make-
dóníumenn. Haldið þið í alvöru 
að Bosníumenn myndu ekki fá at-
kvæði frá okkur ef þeir myndu 
syngja lag sem félli að íslenskri 
dægurlagahefð – á íslensku? 

Grikkir gefa Kýpverjum tólf 
stig og öfugt. Það er blátt áfram 
náttúrulögmál. En það er líka eðli-
legt. Þetta er lagið sem þeir hafa 
heyrt oftast og þekkja sennilega 
flytjandann líka. Það er ekki eins 
og við séum saklaus sjálf. Við 
gefum Dönum alltaf helling af 
stigum, Svíum líka og Norðmönn-
um. Og fáum þetta allt til baka 
með vöxtum. Af því að við erum í 
sama menningarheimi (ef svo má 
að orði komast) og líka af því að 
þetta eru nágrannar okkar. Reynd-
ar hefur stundum staðið tæpt 
með þessa vináttu. Fyrir nokkr-
um árum sagði norski þulurinn 
að sænska lagið væri álíka spenn-
andi og Billy-hillur úr IKEA. Sá 
sænski svaraði um hæl, þegar 
kom að norska laginu, og úr þessu 
varð næstum milliríkjadeila, enda 
eru þulirnir nánast framlenging á 
liðinu sjálfu sem er að keppa. En 
stundum hefur verið fyndið að sjá 
hvað laginu er alltaf spáð góðu 
gengi. Angel var í fimmta sæti í 
einhverjum veðbanka. Lagið fékk 
þrjú stig! Annaðhvort hefur fólk 
ekkert vit á þessu eða þessi veð-
banki var sérstaklega valinn. Ég 
held reyndar að það hafi verið það 
fyrra. Menn nota alltaf einn veð-
banka, William Hill, og hann er 
stundum alveg týndur í þessu. Það 
hefur enginn vit á þessu. 

Fyrir nokkrum árum var sló-
venska laginu spáð sigri lengi vel. 
Það fékk tvö stig. Ég man þetta nú 
bara af því að ég vann bjórkassa 
af Svavari Erni, sem hann er ekki 
enn búinn að borga. 

Bara svona í lokin: Berin eru 
ekki súr. Ég er ekki að gera lítið úr 
þessari keppni. Það sem ég segi er 
ég ekki að segja af því að ég vinn 
óvart á hinni stöðinni. Ég hef í raun 
gaman af keppninni og væri til í að 
fara aftur. Enda er þetta algjör-
lega magnaður heimur sem maður 
verður að heimsækja til að skilja.  



Gasgrill
Outback, Omega 200EX, 50x36 sm grillflötur m/tvískiptum 
brennara, Flame Tamer hlíf yfir brennurum, emeleruð grillgrind, 
aðfellanleg hitagrind, neistakveikja, þrýstijafnari, 6,23Kw
3000235

5

Gasgrill
Outback, Hunter EX, grillflötur 60x50 sm, þrír brennarar úr steypujárni, Flame 
Tame hlíf yfir brennurum, hitamælir á hlíf, auðþrífanlegur lekabakki, aðfellanleg 
hitagrind, 11,8 kW
3000237 39.500

11.900
14.900

26.990

Impulse
21 gíra Shimano
skipting, Heavy
Duty álstell,
Artek V bremsur,
álgjarðir, demparar
að framan
3899973

26”

13.990

Energy
6 gíra Shimano
skipting, álgjarðir, 
Artek V bremsur, 
handbremsur,
Tektro plast/ál
3899970

Pallaefni 28x95 mm
628601 175 kr/m

233 kr/m

Pallaefni
gagnvarin fura

Pallaefni 21x95 mm
621601 120 kr/m

163 kr/m

Pallaefni 48x98 mm
Lengd 2,4-4,5
648601

217 kr/m
325 kr/m

Pallaefni 48x123 mm
Lengd 2,4-4,5
648701

276 kr/m
379 kr/m

Pallaefni 48x148 mm
Lengd 2,4-4,5
648801

331 kr/m
488 kr/m

434 kr/m
591 kr/m

Pallaefni 98x98 mm
698000

20”

4. tbl 2007 l 3. - 17. maí

26” Impulse
3899973

Garðhanskar
5866231-6

Alltfyrir garðverkin

Hjólbörur,Ravendo5080041

Gori 4410 ltr 7042320

HúsasmiðjublaðiðVorið er komið!

50%afsláttur

2.495
4.995

95
125

3.995
5.995

26.990

Húsasmiðjublaðið



Gasgrill
Weber, Q300, 2 ryðfríir brennarar, hitamælir í loki, grillflötur 
63x45 sm.
3000253

54.950

13.990Garðborð
Ceram
3899075

12.990Garðstóll
Ceram, m/stillanlegum örmum
3899077

7.490Garðstóll
Ceram
3899076

12.590Garðbekkur
Crossback
3899078

54.950

14.900

Reiðhjólavagn
Sæti fyrir tvö börn
3899335

Frábært
verð

10.590
Bubbi byggir 12”
3899960

Nýr og glæsilegur

Sælureitur
Vantar þig bækling?

• Þú getur nálgast eintak í næstu verslun
• Þú getur skoðað hann á www.husa.is
• Þú getur pantað frítt eintak á www.husa.is

Opið til klukkan 21:00 
alla daga vikunnar

Nýr afgreiðslutími
í Skútuvogi

Stútfullt af glæsilegum tilboðum
er komið út



Blásið hár og 
biblíutilvísanir
Of mikið fótósjopp og alltof mikil litagleði? Óræð og ógnvekjandi augnatillit 
frambjóðenda eða opnir kristilegir faðmar sem bjóða þér að koma heim? 
Júlía Margrét Alexandersdóttir bað nokkra vel valda spekinga að segja álit 
sitt á blaðaauglýsingum stjórnmálaflokkanna.



HÆTTU Í ALVÖRU MEÐ NICOBLOC

Þú setur NicoBloc í filter sígarettanna sem þú 
reykir. Það hindrar nikótínið og tjöruna í filternum
og þú byrjar að venjast af nikótíninu. Um leið minnkar 
þú reykingar þínar smám saman, eftir sex vikur drepur þú í 
sígarettunni og sleppur við venjulegu fráhvarfseinkennin. Flestir 
sem nota Nicobloc til að hætta, byrja ekki aftur að reykja.*

Nicobloc er gert úr 100% náttúrulegum efnum, það er ekki lyf 
og inniheldur ekki nikótín, þannig skiptir þú ekki sígarettufíkn út 
fyrir aðra fíkn.

*Skv. rannsóknum sem skoða má á www.nicobloc.is

Skynsöm leið til að hætta því þú hættir á eigin hraða.

NicoBloc hindrar allt að 99% af nikótíni og tjöru í filternum.

Þú venur þig af nikótíni áður en þú drepur í.

Aðstoð fyrir alla þá sem vilja hætta að reykja

Sölustaðir: Lyfja, Lyf og Heilsa, Apótekið, Apótekarinn







Á
stæða þess að minningar-
safn um Dalí er að finna í Fi-
gureres er sú að þar fæddist 
Salvador Felipe Jacinto Dalí 
Domènech hinn 11. maí 1904. 
Þá var þetta lítill tíu þúsund 

manna bær en nú búa þar um fjörutíu þús-
und manns.

Svo skemmtilega vill líka til að fyrstu op-
inberu myndlistarsýningu sína hélt Dalí 15 
ára gamall í þáverandi bæjarleikhúsi Figu-
eres, en það er sama hús og nú hýsir minn-
ingarsafnið um hann. Því má eiginlega segja 
að leikhúsið sé upphafið og endirinn á ferli 
þessa stórbrotna listamanns og vegna síns 
fyrra hlutverks heitir það einmitt Teatre-
Museu.

Dalí hóf listsköpun ungur að aldri og var það 
móðir hans sem hvatti hann áfram á þeirri 
braut. Hann komst fyrst í kynni við nútíma-
list á unglingsárum í strandbænum Cadaqu-
és skammt frá Figueres en bærinn var og er 
vinsæll sumardvalarstaður íbúa Figueres. 

Þarna úti við ströndina átti Dalí reyndar 
eftir að dvelja langdvölum síðar á ævinni og 
átti hús og vinnustofu í Portlligat skammt 
utan við Cadaqués. Og sem dæmi um þau 
áhrif sem landslagið þarna um slóðir hafði 
á listsköpun Dalís alla ævina, má segja að 
lunginn af því landslagi sem fyrir kemur í 
myndverkum Dalís eigi sér fyrirmyndir á 
þessu svæði.

Árið 1922 þegar Dalí var 18 ára hélt hann 
til listnáms í Madríd og vakti þegar athygli 
samstúdenta sinna og kennara, fyrir frum-
leik í listsköpun en ekki síður fyrir sérvisku-
legt útlit og spjátrungshátt í framkomu sem 
einkenndi hann ævina á enda. 

Hann var mjög leitandi í list sinni enda 
ungur að árum og þreifaði fyrir sér í ýmsum 
stefnum myndlistar á þessum tíma, svosem 

kúbisma og dadaisma. Síðar gekk hann til 
liðs við hreyfingu súrrealista og hið þekkta 
málverk hans af lekandi klukkunum, La per-
sistencia de la memoria, málaði hann árið 
1931. 

Tveimur árum áður hafði hann hitt kon-
una í lífi sínu, sem hét því mikla nafni Hel-
ena Dmitrievna Deluvina Diakonova og 
var rússnesk að uppruna; kölluð Gala. Hún 
var ellefu árum eldri en Dalí. Þau bjuggu í 
ástríðufullu hjónabandi til æviloka og var 
Gala Dalí endalaus uppspretta listsköpun-
ar, enda ber minningarsafn hans líka nafn 
hennar.

Dalí fékkst ekki bara við myndlist, honum 
var fátt óviðkomandi á listasviðinu. Eftir 
hann liggja ekki bara ógrynni teikninga, 
grafíkverka, málverka o.s.frv., heldur 
einnig skúlptúrar af ýmsu tagi, hefðbund-
ir sem óhefðbundnir, innsetningar, ritverk, 
ljósmyndir, kvikmyndir og þrívíddarverk 
ýmiss konar. Hann hannaði líka skartgripi 
og er sérstök deild í safninu í Figueres lögð 
undir þessar gersemar, sem margar hverj-
ar eru afar óvenjulegar einsog listamaður-
inn sjálfur.

Sérkennilegar uppákomur og ýmislegt 
sem í dag væri eflaust kallað listgjörning-
ar voru líka ær og kýr Dalís alla ævi, hann 
flutti til dæmis fyrirlestur á listsýningu súr-
realista í London árið 1936 íklæddur kafara-
búningi með tvo rússneska úlfhunda sér við 
hlið!

Hreyfing súrrealista sagði skilið við Dalí 
eftir spænska borgarastríðið þegar hann 
ákvað að styðja einvaldsstjórn Francos á 
Spáni og halda áfram að búa þar. Eftir það 
töluðu ýmsir forsprakkar súrrealista ekki 
um Dalí öðruvísi en í þátíð einsog hann væri 
látinn.

Í upphafi síðari heimsstyrjaldarinnar 
héldu Dalí og Gala hins vegar vestur um haf 
til Bandaríkjanna þar sem þau bjuggu fram 
yfir stríðslok.

Þegar þau sneru aftur kom ekkert annað 

til greina hjá Dalí en að setjast að í sinni 
heittelskuðu Katalóníu og þar bjó hann til 
æviloka. Römm er sú taug ...

Um 1960 fékk Dalí þá hugmynd að koma upp 
safni um sjálfan sig og listferil sinn í fæð-
ingarbæ sínum Figueres. Hið gamla leikhús 
bæjarins þar sem Dalí hafði sýnt verk sín 
í fyrsta sinn opinberlega var enn rústirnar 
einar eftir bruna í borgarastríðinu en Dalí 
sá þetta sem kjörinn vettvang fyrir safn.

Og þannig er þetta merkilega safn til-
komið, byggt á brunarústum leikhússins. 
Og það hýsir ekki einungis verk Dalís held-
ur er húsið að megninu til sem og allir inn-
anstokksmunir hannaðir af listamanninum, 

sem gerir þetta að miklu meiru en venju-
legu listasafni. Listaverkin og húsið, vegg-
skreytingar, ljósakrónur og loftskreytingar, 
allt rennur þetta saman í eina heild sem er 
engu lík. 

Salvador Dalí bjó í listasafninu síðustu 
æviár sín og þar lést hann 23. janúar 1989 og 
er grafinn undir glerkúplinum sem gnæfir 
upp úr húsinu.

Íslendingum sem eru á ferð í Barcelona í 
sumar er bent á að Figueres er aðeins rúm-
lega klukkustundar lestarferð frá borginni; 
tilvalin dagsferð ef því er að skipta. Heim-
sókn í Dalísafnið er mjög sérstök upplifun 
þar sem menn ganga beinlínis inn í furðu-
heim eins fjölhæfasta og sérstæðasta lista-
manns síðustu aldar.

Eitt sérstæðasta listasafn í heimi
Þegar nafn spænska listamannsins Salvadors Dalís er nefnt, 
detta flestum Íslendingum eflaust í hug súrrealískar myndir 
hans af lekandi klukkum. Þær og súrrealisminn eru þó bara 
hluti af ótrúlegum ferli Dalís sem listamanns. Í bænum Figu-
eres, um 150 km norður af Barcelona, er stórmerkilegt safn 
helgað minningu Dalís og er það jafnframt grafhýsi hans. 
Sigurður Þór Salvarsson heimsótti Teatre-Museu Gala Salvador 
Dalí í Figueres.



59.950,-

79.950,-

139.950,-

www.sonycenter.is sími: 588 7669

DCRDVD304
Carl Zeiss Vario-Tessar linsa
12x optical aðdráttur
2,7” LCD snertiskjár

HDRHC5
HD 1080i upptaka
Carl Zeiss Vario-Sonnar linsa
2,7” Clear Photo LCD Plus snertiskjár
HDMI

DCRSR72
41 klst. Upptaka á 60GB harðan disk

3G fallvörn 
2,7” Hybrid LCD snertiskjár

MemoryStick Duo

fyrir sumarið 2007
Sony Handycam

High Definition 
stafræn myndbandstökuvél

Stafræn
tökuvél með DVD

Stafræn tökuvél
með hörðum diski

“Einfalt og þægilegt, 
spilast beint í DVD 

spilara”



O
umou Sangare samein-
ar allt það sem Vestur-
landabúum dettur síst í 
hug þegar minnst er á 
Afríku. Afríkan henn-
ar er skapandi, samein-

uð, lífsglöð og nútímaleg. Þessi unga 
söngkona frá Malí er stjarna „Wass-
oulou“-tónlistarinnar og þykir bera af 
öllum tónlistarmönnum þeirrar Afr-
íku sem lúmir rétt undir Sahara-eyði-
mörkinni á landakortinu. „ Malí er að 
mestu leyti eyðimerkurland og á sér 
landamæri við Búrkína Fasó, Gíneu, 
Senegal og Fílabeinsströndina,“ út-
skýrir Sangare á hljómþýðri frönsku 
með sterkum afrískum hreim. „ Móðir 
mín og amma voru frá Wassoulou-hér-
aðinu, sem er grænasta hérað lands-
ins og voru báðar frægar söngkon-
ur. Ég ólst upp við söng þeirra og það 
má segja að ég hafi erft tónlistargáf-
ur þeirra.“ Tónlist Wassoulou-fólks-
ins þykir einstaklega fáguð og fögur 
og er undir miklum áhrifum frá veiði-
mönnum sem fóru með hljóðfæri í 
langar veiðiferðir. „Það er mjög lítil 

stéttaskipting meðal Wassoulou-fólks-
ins og listamönnum er gert hátt undir 
höfði. Söngur og tónlist er líka aðferð 
okkar til að segja sögu fjölskyldna 
okkar, langt aftur í tímann.“ Nýja kyn-
slóð Wassoulou-tónlistarinnar hefur 
gefið af sér þekkta listamenn líkt og 
Coumba Sidibe, Nahawa Doumbia og 
Djeneba Diakite sem allar hafa nú 
farið yfir móðuna miklu. „Það sem 
einkennir tónlistina er mjúkur söng-
ur ásamt eins konar hörpu sem við 
köllum L‘osongoni, og var fundin upp 
af ungum veiðimönnum. Svo er einn-
ig til minni harpa, kamelengoni, sem 
er leikið á af mjög ungum strákum. Í 
bland við hörpurnar eru svo flautur og 
ásláttarhljóðfæri. Við segjum að eng-
inn sem heyrir þessa tónlist, jafnvel 
þótt hann sé steinsofandi, geti stað-
ist kall hennar heldur rís hann upp og 
dansar,“ útskýrir Sangare hlæjandi. 

Hún fæddist árið 1968 í Yanfolia-
héraðinu umkringd mismunandi tón-
listaráhrifum. „ Ég byrjaði sjálf að 
syngja á leikskólaaldri. Fólk lét mig 
standa uppi á borði af því að ég var svo 

lítil.“ Þegar hún var fimm ára söng hún 
í fyrsta sinn á tónleikum í íþróttahöll 
höfuðborgarinnar og segist hafa verið 
hræðilega skelfd. „Þá hvíslaði mamma 
að mér að ég ætti að ímynda mér að ég 
væri heima hjá mér í eldhúsinu, og þá 
opnaðist loksins á mér hálsinn! Ég hef 
aldrei fengið sviðsskrekk síðan.“ 

Árið 1986 gekk hún í hljómsveit sem 
kallast Ensemble National du Mali þar 
sem Bamba Dembele tók eftir henni. 
„Ég fór í tónleikaferð um Evrópu með 
tveimur öðrum söngkonum en þegar 
ég sneri aftur langaði mig að stofna 
eigin hljómsveit.“ Fyrsta hljómplata 
hennar, Moussoulou, var gefin út árið 
1990 og var gríðarlega vel tekið. „Ég 
sem að mestu leyti tónlistina mína 
sjálf. Ég byrja á laglínunni og útset 
hana svo ásamt hörpunni og hinum 
hljóðfærunum. Ég hef ekkert á móti 
því að færa tónlist í nútímalegra horf 
og ég er til dæmis mjög hrifin af Salif 
Keita. Hins vegar er mín eigin tón-
list mjög hefðbundin.“ En um hvað 
syngur hún? „Ég syng um þjáningar 
kvenna. Ég syng um það sem yngri 
kynslóðir Malíbúa hafa áhyggjur 
af. Ég syng um einkvæni. Fjölkvæni 
tíðkaðist fyrr á tíðum í landi okkar og 
við, unga fólkið, neitum að gera sömu 
mistök. Getur ekki einn maður elsk-

að eina konu alla sína ævi? Faðir minn 
kvæntist til dæmis þremur konum. 
Ég upplifði sársauka móður minnar 
og ég get því vel sungið um þetta við-
kvæma viðfangsefni.“ En hvernig er 
staða kvenna í Malí yfirleitt? „Hún er 
alltaf að styrkjast. Það er til dæmis 
mikið af konum í ríkisstjórn okkar 
núna. Það er mikið af kvenréttinda-
félögum sem eru í góðu sambandi við 
erlendar konur, til dæmis í Búrkína 
Fasó og í Frakklandi. Konurnar skilja 
að með samstöðunni fá þær aukin völd 
og sumar þessarra kvenna hafa gert 
ótrúlega hluti eins og að byggja leik-
skóla úti í graslendunum. Ólæsi hrjá-
ir ungdóm okkar, sérstaklega stúlk-
ur. Brýnasta verkefnið er að kenna 
ungum stúlkum að lesa og skrifa.“  
Sangare hefur aldrei komið til Íslands 
áður og er spennt fyrir heimsókninni. 
„Ég veit ekki mikið um landið, en hef 
heyrt um Íslendingasögurnar sem 
mér finnast mjög áhugaverðar. Svo 
hef ég auðvitað heyrt tónlist Bjark-
ar og reyndar langar mig að heyra ís-
lenskt rokk og ról þegar ég kem til Ís-
lands. Svo vonast ég líka til að hafa 
dálítinn tíma til að sjá landslagið sem 
ég hef heyrt að sé undurfagurt.“

Tónleikar Oumou Sangare  verða 
á Vorblóti, fimmtudaginn 17. maí á 
NASA. Nánari upplýsingar á www.vor-
blot.is

Syngur um þjáningar kvenna

Ég byrjaði 
sjálf að 
syngja á 
leikskóla-
aldri. Fólk 
lét mig 
standa upp 
á borði af 
því að ég 
var svo 
lítil.

Stjarna söngkonunnar Omou Sangare hefur risið hratt 
undanfarin tíu ár og hinn vestrænni heimur hefur kolfall-
ið fyrir seiðmagnaðri tónlist hennar. Anna Margrét Björns-
son sló á þráðinn til Bamako, sem er nánar tiltekið í Malí í 
Vestur-Afríku og spjallaði við hina lífsglöðu listakonu. 



KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI

EUROVISION
TILBOÐ

Eurovision 1986-2003
Ýmsir

Svona er Eurovision
Ýmsir

20 Ár í Eurovision
Ýmsir

Very Best Of Eurovision 
Ýmsir - 4CD

Söngvakeppni 2006
Ýmsir

Eurovision 2007 
Ýmsir - 2CD

1.4992.199 1.499

  899

1.999
1.499



Hvert er takmarkið?  Að hælarn-
ir brotni ekki.

Er Reykjavík að verða heit-
asti staðurinn fyrir vintage-föt? 
Fram yfir aðrar heimsborgir
hefur Reykjavík fjölbreyttari og
framúrskarandi kúnna sem hafa
smekk.

Hvenær varstu hamingjusöm-
ust? Þegar ég hitti Daða Þor-
steins skipstjóra.

Hvað þolir þú ekki í fari ann-
arra? Þegar fólk er ekki sam-
kvæmt sjálfu sér.

Dýrmætasta eignin? Elísabet
dóttir mín, á hana ekki en á hana
samt!

Hver er uppáhaldshönnuður-
inn þinn? Dolce & Gabbana.

Hvar myndir þú búa ef þú 
hefðir algerlega frjálst val? 
Viðey.

Uppáhaldsplatan þín? ICERA-
VE (rolling like Scottie-Agzilla
Dj. LSK).

Þú ert að fara á grímuball og 
mátt fara í hvaða búning sem er. 
Í hverju ferðu? Hafmeyja (er ég
ekki gift sjómanni!).

Hvaða lifandi persónu berðu 
mesta virðingu fyrir? Mömmu
minni.

Hvaða frasa ofnotar þú? 
„CRAZY“.

Ef þú ættir tímavél, hvert 
myndir þú fara og af hverju? Til
Flögu í Vestur-Skaftafellssýslu,
var frjáls …

Hvað gerir þig þunglynda? 
Þegar fólk er fífl.

Hvernig slappar þú af? Í góðra
vina hópi (með gúmmí- skrímslið
í vasanum).

Áttu þér neyðarlegt leynd-

armál? Fantasíuna um hverj-
ir mættu EKKI í jarðarförina
mína.

Ef þú hefðir ofurafl, hvert 
myndi þitt vera? Super feeding
machine.

Hvað er uppáhaldsorðið þitt? 
„Ekkert mál“.

Ef einhver myndi gera kvik-
mynd um líf þitt, hver ætti að 
leika þig? Brigitte Bardot.

Hvaða lag myndir þú vilja láta 
spila í jarðarförinni þinni? Babe
I’m gonna leave you.

Hvernig viltu að fólk minnist 
þín? Lifandi.

Hvað er mikilvægasta lexían 
sem þú hefur lært í lífinu? Að
hafa ekki hlustað fyrr á pabba.

Segðu okkur leyndarmál.
Leyndarmálið liggur í leiðinni?

Slakar á með gúmmí-
skrímsli í vasanum





Karl Th. Birgisson, Stefán Þór 
Helgason og Þuríður Baxter 
senda mér öll tölvupóst og segja 
Wincie Jóhannsdóttur hafa mis-
skilið notkun orðsins smjörklípa
sbr. pistil í síðustu viku. Það eigi 
ekki við smear campain, heldur til 
að drepa málum á dreif og rekja 
upphafið til Davíðs Oddssonar. 
Karl skrifar:

„Davíð Oddsson lýsti því í við-
tali í vetur hvernig hann hefði 
haft fyrir sið að drepa málum 
á dreif og vísaði til ömmu sinn-
ar, sem átti kött. Þegar kötturinn 
var ekki til friðs tók gamla konan 
sig til og klíndi smjöri í feldinn 
á honum. Hann var þá upptek-
inn við það næstu klukkutímana 
að þrífa af sér smjörið og ónáð-
aði engan á meðan. Davíð sagðist 
– kinnroðalaust og eiginlega bara 
hróðugur – hafa beitt þessari að-
ferð í pólitík, þ.e. að segja eitt-
hvað til að beina athygli frá upp-
haflega, erfiða málinu og láta fólk 
fara að hugsa um allt annað.“ Ég 
tel mig þó hafa heyrt stjórnmála-
mann nota orðið í þeirri merkingu 
sem Wincie finnur að, enda kemur 
fyrir að afbökun sé sett fram í al-
vöru, því miður.

Í pistli 31. mars var getið um orðið 
eltihrellir, haft um það leiða fyrir-
bæri sem nefnist stalker á ensku, 
en er óþjált orð. Björn Jörundur 
Friðbjörnsson stingur upp á orð-
inu umseti. Tillagan er býsna góð, 
og tengist að sitja um, halda ein-
hverjum í herkví, sbr. umsátur.

Fréttablaðið segir frá því 26. apríl 
að ungur maður hafi verið dæmd-

ur fyrir „að sitja uppi í afturrúðu 
bíls“! Ekki veit ég hvernig hann 
fer að því, frekar en að veifa lög-
reglumönnum „út um bílrúðuna“ 
eins og haft er eftir honum sjálf-
um. Einhvern veginn finnst mér 
að blaðamenn eigi að vita mun á 
glugga og rúðu.

Daginn eftir má lesa þessa auka-
fyrirsögn á forsíðu Fréttablaðs-
ins: „Landlæknir telur alvarlegt 
ef sjúkraskýrslur séu í höndum 
Impregilo“. Þetta er alvarleg mál-
villa og óafsakanleg. Viðtenging-
arháttur er ekki hafður á eftir ef, 
heldur framsöguháttur.

segir í sama blaði og má spyrja 
hvert hún hefði getað hrunið 
annað: Til jarðar er auðvitað of-
aukið, nema blokkin hafi svifið í 
loftinu eða komið utan úr geimn-
um.

Í Morgunblaðinu 13. apríl segir: 
„… og hafa þau háð harða og langa 
baráttu fyrir dómstólum varðandi
það hvort þeirra skuli hafa for-
ræði yfir börnum sínum“. Það sem 
hér er feitletrað kemst vel til skila 
með einu orði: UM. Baráttu fyrir 
dómstólum um forræði … Hljóm-
ar það ekki betur? Ég hvet alla til 
að hætta þessu varðandi-stagli.

Ingvar Gíslason sendir þessa elli-
braghendu:

Árin liðu áttatí’ og einu betur.
Nú er bar’ að sjá hvað setur,
að settur verð’ á næsta vetur.

Lausn krossgátunnar er birt að viku liðinni á vefnum, www.gatur.net

Í landi nefaðgerða

fimmtudag kl. 12

Frá því ég kom til Íran í janúar 
hefur verið stöðugur fréttaflutn-
ingur frá landinu. Kastljósinu var 
reyndar beint hingað nokkru áður 
þannig að fólk á Íslandi hélt að 
ég væri brjáluð að ætla til Íran. 
Þannig átti ég von á að ég myndi 
þurfa koma mér í burtu ef stríð 
myndi skyndilega brjótast hér út. 
Núna finnst mér það brandari og 
reyni að forðast fréttamaskínuna 
sem matar Vesturlönd af ranghug-
myndum um land og þjóð.

Þegar ég kom hingað var Bush 
að auka heraflann í Persaflóa. En 
ekkert hefur gerst. Síðan var það 
21. febrúar,  dagsetningin sem 
Íran var gefin til að hætta kjarn-
orkuframleiðslu. Miklu púðri var 
eytt í að skapa óvissuástand en 
þessi dagur kom og fór og ekk-
ert gerðist. Þá hætti ég að fylgjast 
með fréttum. Breska sjóliðamál-
ið náði síðan hæstu hæðum þegar 
Faye Turner fór að birtast á sjón-
varpsskjáum um allan heim með 
slæðu á höfðinu til að auka áhrif-
in á áhrifaríkri frásögn meðan 
fólk annars staðar í heiminum 
hélt niðrí sér andanum, en Íranar 
hristu höfuðið. Íranar eru ekkert 
að spá í þessa hluti. Þeir eru upp-
teknir við allt annað. Nefnilega 
daglegt líf. 

Það er merkilegt hvernig fjöl-
miðlar og stjórnvöld á Vesturlönd-
um geta skapað hræðsluástand í 
kringum eitt land. Bush og Blair 
vilja að við séum hrædd við Íran. 
Af hverju er ekki alveg á hreinu 
en þeir munu halda áfram að 
finna nýjar ástæður. Einhver þarf 
að vera óvinurinn. Áður voru það 
Sovíetríkin, Slobodan Milosevic 
og Saddam Hussein. Fyrst Sadd-
am er fallinn þarf nýjan óvin. 

En það er undarlegt að velja 
vestrænasta landið í öllum Mið-
Austurlöndunum. Einn algengasti 
misskilningurinn á Vesturlöndum 

er að Íranar séu 
Arabar. Íran-
ar eru nefni-
lega Persar sem 
er allt annar 
kynstofn. Ein-
hvern veginn 
slysaðist Íran 
til fæðast inn 
á milli Araba-
landa. Meðan 

nágrannaþjóðirnar eru allar af ar-
abískum uppruna og tala arabísk 
tungumál tala Íranar persnesku 
og siðmenningin sem hér blómstr-
aði fyrir þúsunum ára á miklu 
meira skylt við Evrópu. Íran á 
ekki heima í Arabíu, hvorki menn-
ingarlega né trúarlega. 

Ungt fólk í Íran dreymir um að 
komast til Vesturlanda. Vestræn 
menning er hafin upp til skýjanna. 
Hér er MTV blastað allan sólar-
hringinn, gervihnattasjónvarp-
ið er alltaf í gangi. Aðalhetjurn-
ar eru Christina Aguilera, Shakira 
og Beyonce. Það sem við mynd-
um kalla vestrænt poppmenning-
arrusl er það eina sem krakkarnir 
vilja. Hollywood myndir og popp-
stjörnur. Nefaðgerðir eru algeng-
ari hér en í Hollywood og stelp-
urnar bera umbúðirnar með stolti. 
Sumar halda eftir plástrinum á 

nefinu til að sýna fram á að þær 
hafi látið laga á sér nefið. Það er 
ákveðið stöðutákn. 

Ég er alltaf að kynnast fleira 
og fleira fólki sem menntaði sig í 
Evrópu eða Bandaríkjunum og var 
í burtu í tíu til tuttugu ár áður en 
það flutti aftur til Teheran. Flest 
hafa þau svipaða sögu að segja; 
þau komu í heimsókn en enduðu 
með að setjast að. Ástæðan ein-
faldlega að það var of gaman í Teh-
eran. Þrátt fyrir stjórnmálaástand 
og slæður eru þau miklu ánægðari 
með lífið hér heldur en í London, 
París, New York eða Toronto. Teh-
eran er nefnilega alveg frábær 
borg til að búa í. Þótt nánast allt 
sé bannað þá er allt í boði. Það er 
hægt að redda öllu með einu sím-
tali. Partíin eru skemmtilegri og 
fólkið er frábært.

Í gær sat ég uppi á þaki hjá 
Marco vini mínum í sól og blíðu 
og drakk rauðvín með nokkr-
um öðrum vinum sem allir höfðu 
flutt til Teheran á síðustu fimm 
árum eftir að dveljast erlendis 
nánast allt sitt líf. Marco er arki-
tekt sem ólst að mestu leyti upp í 
París og London en kom til Teher-
an fyrir fimm árum til að teikna 
og byggja hús fyrir mömmu sína 
og hefur ekki farið úr landi síðan. 
Hann vissi það um leið og hann 
kom aftur að hann myndi setjast 
að. Og þar sem við sátum uppi á 
þaki á húsinu sem hann byggði og 
horfðum á ótrúlega náttúrufeg-
urð Alborz-fjallanna annars vegar 
og yfir stórborgina Teheran hins 
vegar fattaði ég hversu frábær-
lega heppin ég var að hafa slys-
ast til að flytja hingað. Teheran er 
stórborg þar sem lífið er eins fjöl-
breytt og hugsast getur, borgin er 
svo allt öðruvísi en ég átti von á  
og heldur sífellt áfram að koma á 
óvart. hannabjork@gmail.com

hannabjork.blogspot.com





Margt er nú bann-
að sem eitt sinn 
þótti sjálfsagt, heil-
brigt og gott fyrir 
heimsbyggðina.

Einu sinni var allt í 
lagi að setjast niður 

í hringleikahúsi með 
samloku og vínglas 

og horfa á ljón borða 
heila fjölskyldu. Fólkið skemmti 
sér konunglega, hló og klappaði 
og beið eftir næsta atriði þar sem 
tveir menn börðust upp á líf og 
dauða með gaffli og fiskineti.

Svo var það alveg bannað, enda 
ekki hægt að láta alla þjóðfélags-
þegnana sitja fulla og horfa á 
aumingja kristna fólkið deyja. Það 
þurfti nefnilega að mæta í kirkju. 

Það gekk í smá tíma en messurnar 
urðu frekar leiðinlegar til lengd-
ar svo prestarnir ákváðu að kynda 
smá undir trúaráhuganum. Þeir 
fóru að brenna nornir. Þær voru 
reyndar ekki nornir en það var allt 
í lagi því allir skemmtu sér kon-
unglega, hlógu og klöppuðu.

Svo var það alveg bannað, enda 
óhæft að karlarnir sæju alltaf um 
grillið á meðan kvenþjóðin end-
aði á grillinu. Eitthvað urðu menn 
að finna sér til dundurs og þá datt 
einhverjum snillingi í hug að pína 
þá sem áttu heima hinum megin 
við Atlantshafið.

Sú iðja varð brátt gríðar vin-
sæl og ekkert þjóðarmorð fyrr né 
síðar hefur tekist jafn vel. Þó svo 
Hitler og Stalín hafi reynt kom-

ust þeir ekki með tærnar þar sem 
Cortés og félagar höfðu hælana.

Svo var það bannað, og nú í dag 
er eina skemmtun okkar Evrópu-
búa fólgin í því að horfa upp á 
fólk í Mið-Austurlöndum og Afr-
íku gera það sem við megum ekki 
lengur gera.

Hversu mikið af gjörðum okkar 
í dag, gjörðum sem þykja sjálf-
sagðar, verða bannaðar í fram-
tíðinni? Ég er nokkuð viss að ein-
hvern tímann verður litið aftur til 
ársins 2007 og sagt: Vá! Einu sinni 
kepptust þjóðir heims við að eyða 
þúsundum trilljóna í hríðskota-
byssur og handsprengjur, bara til 
að drepa fólk. Hugsið ykkur ef við 
værum svo vitlaus að gera þetta 
enn í dag … 

Ég náði 
líffræði-
prófinu!

Ég
líka!

Úbbs. Ó ... Svona ? Já einmitt, 
svona!

Sumt er einfaldlega 
meira töff í 

sjónvarpinu en í 
raunveruleikanum

Tölum
aldrei

aftur um 
þetta!

SENDU SMS JA FSP
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR Á SPIDERMAN,

SPIDERMAN TÖLVULEIKIR, TÓNLIST ÚR SPIDERMAN,

DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA

SMS
LEIKUR

SJÁÐU MYNDINA!

SPILAÐU LEIKINN!SJÁÐU MYNDINA!

SPILAÐU LEIKINN!
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Kl. 17.00
Matthías V. Baldursson heldur burtfararprófstón-
leika sína frá Tónlistarskóla FÍH. Tónleikarnir fara 
fram í hátíðarsal skólans að Rauðagerði 27. Matthí-
as útskrifast með burfararpróf á saxófón, en efn-
isskrá tónleikanna samanstendur af verkum hans 
fyrir ólíkar samsetningar hljóðfæra, allt frá kvartett 
upp í stórsveit.

2 3 4 5 6 7 8

Það stefnir í sýningarlok í 
Hafnarborg á ljósmynda-
sýningu franska tískuljós-
myndarans Gilles Bensimon 
en henni lýkur á sunnudag. 

Hann er loksins kominn að sjá 
hana og í stuttri heimsókn sinni 
hingað að þessu sinni gerir hann 
margt í einu: sér uppstillinguna á 
verkum frá ferli sínum í Hafnar-
borg sem hann er sérdeilis ánægð-
ur með, svo að hann myndar upp-
henginguna í bak og fyrir og hrós-
ar starfsfólki Hafnarborgar í 
hástert. Hann ætlar að líta á sýn-
ingar vinkonu sinnar Roni Horn 
og svo er hann hér til að undirbúa 
leiðangur hingað upp í júní. Það er 
ekki fyrsta heimsókn þessa fræga 
og virta ljósmyndara til Íslands. 
Hér hefur hann verið nánast árleg-
ur gestur, eins og farfuglarnir: „Ég 
komst ekki í fyrra,“ segir hann af-
sakandi. „Ég hef verið hér sextán 
sautján sinnum.“

Nokkrar ljósmyndanna á sýning-
unni eru því til sönnunar, renglu-
leg stúlka mikið máluð umvaf-
in ullarflík stendur frammi fyrir 
myndarlegu fjárhúsi, fjöll, sandur. 
Allt er þetta íslenskt. Gamall vinur 
Gilles, Ari Alexander, hefur jafnan 
verið honum innan handar þegar 
ljósmyndarinn hefur komið hing-
að með samstarfsfólk sitt og fyr-
irsætur: „Hann hefur birt opnur 
eftir opnur árlega frá Íslandi.“

Gilles hefur búið í New York í 
tuttugu og fimm ár og verið list-
rænn stjórnandi á Vogue. Hann 
hefur unnið með öllum frægustu 
fyrirsætum heims. Sumir segja 
hann hafa smíðað fyrirbærið 
súpermódel. Sýningin í Hafn-
arborg leiðir í ljós að myndefn-
ið er ekki bara kona í fötum, 
heldur frekar bakgrunnurinn, 
áferðin og litirnir. 

„Það er eitthvað hér sem dreg-
ur mig,“ segir hann. „Amma mín 
var frá Bretagne og það kann að 
skýra það að ég á hér einhvern 
veginn heima. Þetta er ein-
stakt land og ég hef allt-
af ætlað mér að koma
hingað til annars 
en vinnu. Ég læt 
menn oft keyra 
áfram frá þeim 
stöðum sem 
ákveðnir
eru, bara 
eitthvað
vegna
þess að 
það er 

alltaf eitthvað nýtt sem ber fyrir 
augu.“

Hefur maður með þetta svið 
látið af tökum á myndavélar með 
filmu? „Já alveg, fyrir fjórum 
árum. Ég tek allt stafrænt núna. 
Ég mynda líka miklu, miklu meira 
en áður. Við erum alltaf að syrgja 
liðna tækni. En hún breytist svo 

hratt. Langafi minn var sýn-
ingarmaður hjá Lumiere-

bræðrum sem voru braut-
ryðjendur í kvikmynda-
gerð. Tíminn líður og 
tæknin breytist.“

Sýningin er á tveim-
ur hæðum í Hafnar-
borg og lýkur sem fyrr 
segir á sunnudag.

Tvær nýjar ljósmyndasýningar 
verða opnaðar í Þjóðminjasafni 
Íslands í dag. Í Myndasalnum má 
sjá sýninguna Auga gestsins með 
ljósmyndum frá Íslandsferðum 
norska útgerðarmannsins Hans 
Wiingaard Friis og á Veggnum er 
sýningin Send í sveit. Við opnun 
kl. 15 spilar KK og syngur. 

Norðmenn stunduðu veiðar og 
útgerð á Íslandi um langt skeið og 
höfðu hér ítök undir lok 19. aldar 
og í upphafi 20. aldar. Einn norsku 
útgerðarmannanna var Hans Wiin-
gaard Friis frá bænum Álasundi í 
Noregi. Hann stundaði þorskveið-
ar frá Hafnarfirði árin 1906 til 
1909 en var auk þess áhugaljós-
myndari og myndaði nokkuð á 
ferðalögum sínum um landið. Friis 
tók margar myndir af Hafnarfirði 
en auk þess heimsótti hann aðra 
útgerðarstaði þar sem norsk um-
svif voru mikil, til dæmis Siglu-
fjörð, Seyðisfjörð og Reyðarfjörð. 
Myndasyrpa Friis frá Íslandi er 
um margt merkileg. Hann sver sig 
í ætt við aðra áhugamenn í per-
sónulegri og frjálslegri nálgun við 
myndatökurnar. Myndasafn hans 
er nú varðveitt í Ålesunds Mu-
seum en sýningin í Þjóðminjasafn-

inu er unnin í samvinnu við Minja-
safnið á Akureyri. 

Hinn hlutinn af samsýningu 
þessari er á Veggnum, sýningar-
stað framan við ljósmyndasýn-
ingasalinn, en hún vekur vafalaust 
upp bernskuminningar úr sveit-
inni hjá mörgum landsmönnum. Í 
sumarbyrjun rifjar Þjóðminjasafn-
ið upp þennan tíma með sýningu 
ljósmynda af börnum við sveita-
störf, af kveðjustundum og fagnað-
arfundum á BSÍ. Á meðan enn voru 
sterk tengsl milli íbúa á mölinni og í 
sveitum landsins var alsiða að börn 
í þéttbýli væru send í sveit, ýmist 
til ættingja eða vandalausra, yfir 
sumartímann. Þá voru flestir bæj-
arbúar fyrsta kynslóð á mölinni og 
áttu skyldfólk í sveitinni en einn-
ig komst fólk í samband við sveita-
heimili í gegnum ráðningarþjónust-
ur eða smáauglýsingar. Á sýning-
unni Send í sveit má sjá myndir úr 
söfnum Ingimundar Magnússonar, 
Guðna Þórðarsonar, Gísla Gestsson-
ar, Þorvaldar Ágústssonar og Ara 
Kárasonar. Einnig fékk Þjóðminja-
safnið nokkra einstaklinga til að 
deila reynslu sinni úr sveitinni með 
sýningargestum. Báðar sýningar 
standa yfir 5. maí til 25. ágúst.

Send í sveitina





Fyrstu tónleikar Emilíönu 
Torrini voru með Skólakór 
Kársnesskóla enda þakkar 
hún kórstýrunni Þórunni 
Björnsdóttur að hún þorði 
að opna munninn til að 
syngja. 

Emilíana skrapp í heimsókn frá 
Bretlandi til að syngja með kórn-
um á tvennum tónleikum í dag 
og hitti blaðamaður hana fyrir í 
barnafans í Salnum. „Ég söng með 
kórnum alla vetur frá því ég var 
sjö ára þar til ég varð þrettán,“ 
segir Emilíana. „Það var eiginlega 
í fyrsta skipti sem ég fékk eitt-
hvert sjálfsöryggi, þannig séð – ég 
hef nú aldrei haft neitt brjálæðis-
lega mikið að því,“ bætir hún við 
hlæjandi. „Ef ég hefði ekki byrj-
að í kórnum hefði ég líklega aldrei 
byrjað að syngja né farið í söngs-
kóla því ég var svo rosalega feim-
in. Kórstarf getur því verið mjög 
hjálplegt.“

Skólakór Kárness hefur um ár-
araðir verið atkvæðamikill í ís-
lensku tónlistarlífi,  haldið tónleika 
um allt land og sungið á fjölda há-
tíða og menningarviðburða jafnt 
hér á landi og erlendis.

Uppeldisstarf Þórunnar Björns-
dóttur sem stýrt hefur Skólakór 
Kárnsess í rúm þrjátíu ár er ómet-
anlegt og margir framúrskar-
andi tónlistarmenn hafa hafið sinn 
feril undir hennar stjórn. Emil-
íana minnist sinna kórdaga með 
hlýju og segir Þórunni yndislegan 
listamann. „Tóta er alveg æðisleg, 
hún færir manni svo mikla gleði. 
En hún er líka ofboðslega ströng – 
maður man það alltaf líka,“ segir 
hún og verður eitt bros. 

„Ég held að allir sjái sig í þessum 
krökkum,“ segir Emilíana þegar 
söngvarnir tínast út úr salnum. 
Einn ungu mannanna spyr hana 
spenntur hvort hann megi prófa 
gítarinn. „Auðvitað,“ samþykkir 
hún og útskýrir svo að tveir aðrir 
strákar úr kórnum muni spila með 
henni og hljómsveitinni á tón-

leikunum. „Okkar gítarar blikna 
bara alveg við hliðina á þeirra,“ 
bætir hún við. Á tónleikunum flyt-
ur hópurinn meðal annars lög af 
plötu Emilíönu, Sunny Road, og 
tvö ný lög sem hún valdi sérstak-
lega handa kórfélögunum. Útsetn-
ingarnar gerði Diddi fiðla og Em-
ilíana segir skondið að þurfa bara 
að mæta svona á staðinn. „Ég bara 
þegi og syng,“ grínar hún. 

Þegar talið berst að framtíðar-
plönunum útskýrir Emilíana að 
hún sé á leið í afmælisferð til 
Kúbu og Suður-Ameríku en hún 
verður þrítug um miðjan mánuð-
inn. „Síðan er ég bara að skrifa,“ 
segir hún og útskýrir að frekar 
seint hafi opnast fyrir þann sköp-
unarkraft hennar. „Ég var allt-
af að fíflast eitthvað sem krakki 
og tilheyrði aldrei neinni „senu“ 
á Íslandi. Ég var bara í mínu kar-
ókí, að uppgötva blúsinn og rödd-
ina. Það eina sem skipti mig máli 
var að syngja.“ Þegar hún flutt-
ist út var tilhugsunin um að skrifa 
tónlist alls ekki spennandi.  „Mig 
langaði ekkert að gera það, en ég 
hafði alltaf fengist dálítið við að 
skrifa ljóð og sögur,“ segir hún. 
Með tímanum opnuðust þó ýmsar 
gáttir og þakkar hún það til dæm-

ist frjóu samstarfi við Jón Ólafs-
son og Egg White. „Á síðustu plöt-
unni minni var ég orðin miklu 
ákveðnari í því sem ég var að gera 
og vildi til dæmis ekki leyfa nein-
um að skipta sér af textunum,“ út-
skýrir hún en áréttar að sér finn-
ist langskemmtilegast að skrifa 
með öðrum. „Mér finnst erfitt að 
vinna ein, ég er með svo mikið 
„fókus-vandamál“ – oft er ég ekk-
ert í sambandi,“ segir Emilíana 
og týnir alveg þræðinum í smá 
stund. „Hvar vorum við? Já, mér 
finnst skemmtilegast að skrifa 
með fólki og kynnast nýjum leið-
um og þeirra vinnu. Ná sambandi 
og tengjast,“ segir hún sannfær-
andi. „Svo getur maður líka setið 
eins og bjáni allan daginn og ekki 
náð neinu sambandi við einhvern 
sem maður á að skrifa með – það 
er alveg hræðileg aðstaða en fynd-
in samt.“

Emilíana segist eiga eftir að læra 
svo mikið, til dæmis að opna sjálfa 
sig aðeins meira. „Ég er svolít-
il moldvarpa, ég loka mig mikið 
inni. Ég hef til dæmis aldrei verið 
með í þessum tónlistarbransa.“ 
Þegar Íslendingurinn kemur upp 
í henni fær hún samviskubit yfir 
því að vera ekki að semja meira 
heldur „bara lifa lífinu“. „Ég er að 
verða allt of sein með þetta allt, 
guð  – mér finnst eins og ég þurfi 
að gera plötu á sex mánaða fresti,“ 
segir hún og kímir. „En það er ekki 
séns, ég er ekki þannig. Oft kemur 
Ítalinn upp í mér og þá vil ég bara 
vera heima og gera uppskriftir, 
elda handa vinum mínum og vinna 
bara stundum!“

Nú heyrast hugljúfar barna-
raddir af sviðinu og það er kominn 
tími á æfinguna. Verður fyrrum 
feimna kórstelpan komin til Kúbu 
á afmælisdaginn? „Nei, ég verð í 
Brighton. Ég ætla bara að fíflast 
eitthvað með vinkonu minni. Við 
ætlum að fá okkur ostrur og verða 
alveg eins og vatnsrúm í laginu,“ 
segir hún brellin að lokum.

 Þar höfum við það. Kórastarf 
er líklega kjörið til þess að læra 
að lifa lífinu. 

Djasstónlistarmennirnir Sigurður 
Flosason og Kjartan Valdemars-
son halda óvenjulega tónleika í 
Laugaborg í Eyjafjarðarsveit á 
morgun kl. 15. Þar flytja þeir fé-
lagar spunakenndar útfærslur á 
rómantískum lögum Franz Schu-
berts undir yfirskriftinni „Við 
elskum þig Franz!“

Tónlistarmennirnir láta lögin 
njóta sín en spila út frá þeim á 
sem fjölbreyttastan máta, stund-
um byggja þeir á stemningu lags-
ins, stundum á titli og texta og 
stundum á hljómagrind. 

Þeir elska Franz

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

     
                  

      

     

Miðasala 568 8000
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Um daginn fór ég í bláu gallabuxunum í vinnuna. Sérlega ófréttnæmt 
nema hvað: ég fékk strax tvö komment frá samstarfsfólki. „Er frúin 
komin í brók?“ var annað og hitt var „ Nei en gaman að sjá þig í galla-
buxum, þetta er algjört breakthrough!“ Held þó að það sem hafi rugl-
að liðið í ríminu er að þær voru bláar. Ég er annan hvorn dag í galla-
buxum, en þær eru svartar. Bláar gallabuxur eru töff. En þá verður að 
bera þær með svona rosalega „I don‘t give a damn“ attitjúdi og á sem 
einfaldastan hátt. Ég er með ofnæmi fyrir appelsínugulum gellum í 
Diesel gallabuxum og skærlituðum þröngum bolum yfir. Það er ekki 
smart, það er bara hnakki. Fyrir mér eiga bláar gallabuxur að berast 
á klassískan hátt. Fíla svona pæjur eins og Charlotte Gainsbourg og 
Sofiu Coppolla sem líta út fyrir að hafa stolið hvítu skyrtunni og jakk-
anum frá kærastanum við snjáðar víðar Levis og ökklastígvél. En það 
er víða misskilningur í gangi með gallabuxur. Margar ungar konur 
gera sér ekki grein fyrir því að það sem er kallað „skinny“ jeans er-
lendis er í raun bara fyrir þær sem eru „skinny“. Það var ekki falleg 
sjón að mæta tugum táninga í gulrótarbuxum á Bjarkartónleikum um 
daginn þegar McDonalds og kók sukk veltist skemmtilega yfir mittis-
línuna.

Skemmtileg nýbreytni í gallabuxum þessa árstíðina er víðar galla-
buxur sem eru afar elegant á ákveðnum týpum, sérstaklega þeim sem 
eru beinasleggjur með fáar kúrvur. Beinar eða „bootleg“ buxur koma 
aftur sterkt þó svo að „skinny“ buxur hangi áfram á rokktýpum og 
Kate Moss. Svo er til dæmis Chloé með mjög flottar mittisháar galla-
buxur. En það sem gerir mig verulega órólega núna er þessi nýja 
bylgja litaðra gallabuxna. Rauðar og gular gallabuxur? Nei takk. Ég 
hélt að aðalatriðið við gallabuxur væri það að þú gætir verið í þeim 
við hvað sem er. Ef þú átt bláar gallabuxur geturðu græjað þær við 
peysur, blússur, kápur, jakka og svo framvegis. Og ef þú ert í svona 
80‘s Suicide rokkarafíling þá ganga þessar svörtu líka oftast upp. 
EN appelsínugular og lime-litaðar gallabuxur? Ég segi bara algjört 
pass á þetta „nu-rave“ æði og held mig við frönsku klassíkina með 
vanalegum slurk af rokki og róli.

Stærstu tískufréttir vikunnar voru án 
efa þegar fatalína fyrirsætunnar Kate 
Moss varð loks fáanleg í fatakeðjunni 
Top Shop í London. Hinn 1. maí beið 
fjöldi manns í ofvæni fyrir utan höf-
uðstöðvar Top Shop í Oxford Street 
þar til klukkan átta um kvöldið þegar 
talið var niður: „Fimm, fjórir, þrír, 
tveir, einn!“ og risagardína opnað-
ist til að sýna fröken Moss í glugg-
anum, líkt og búðargína, í eldrauðum 
síðkjól í anda fjórða áratugarins. 
Kate Moss fór svo ásamt 
milljarðamæringnum og 
eiganda Top Shop, Philip 

Green, í kokkteil þar sem bar 
að líta enskar stjörnur eins 
og Lily Cole, Sadie Frost og 
Peaches Geldof. Viðskipta-
vinir sem biðu í löngum 
röðum fyrir utan verslunina 
fengu að koma inn í hollum 
þar til á miðnætti. Sjálf Top 
Shop-verslunin hafði feng-
ið andlitslyftingu ásamt 
fjólubláum sófum, fugla-
búrum, kertastjökum og 
hlébarðamynstri og meira 
að segja innkaupapokarn-
ir voru merktir Kate 
Moss. Flíkurnar seldust 
upp næstum samstundis 
en þær vinsælustu virtust 
vera blómakjóll í 40‘s stíl, 
sítrónugulur kokkteilkjóll 

og gegnsæ blússa 
með stöfunum K.M 
áletruðum í mynstr-
inu. Í næstu viku 
verður Kate Moss- 
línan opnuð í Barn-

ey‘s í New York, en 
hérlendis með pomp 
og pragt 24. maí. 

Litaðar gallabuxur, nei takk!

KRINGLAN   I  SMÁRALIND   I  DEBENHAMS
www.oasis-stores.com

Útskrift!



N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR
N1 VERSLANIR

SÍMI 440 1100
WWW.N1.IS 

Hjá N1 færðu fjölbreytt úrval af grillum, grilláhöldum
og ábreiðum. Frí heimsending og samsetning á 

höfuðborgarsvæðinu. N1 – Meira í leiðinni

STERLING
1716

STERLING
1104

19.900,-29.900,-
STERLING
2854

39.900,-
BROIL KING
Sovereign 90

89.900,-

ÁBREIÐUR OG ÚRVAL GRILLÁHALDA
fást í verslunum og á þjónustustöðvum N1

GASKÚTAR
fást á þjónustustöðvum N1

24.900,-
TILBOÐ
5.–6. MAÍ

TROOPER EX

Verð áður 32.950 kr.
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Stílistinn og ljósmyndarinn 
Charlie Strand vinnur að 
gerð ljósmyndabókar um 
íslenskt tónlistar- og menn-
ingarlíf og helstu frömuðina 
á því sviði. Hann yfirgaf 
farsælan stílistaferil í Lond-
on fyrir einu og hálfu ári til 
að helga sig verkefninu.

Charlie er hálfíslenskur, en fædd-
ur og uppalinn í London. Þar vann 
hann sem tísku- og tónlistarstíl-
isti. „Ég hef til dæmis stíliserað 
fyrir Suede, Richard Ashcroft og 
Fatboy Slim og fleiri hljómsveit-
ir í britpop-geiranum sem voru 
mjög vinsælar á þessum tíma,“ 
útskýrði Charlie. Hann stíliseraði 
jafnframt myndatökur fyrir tíma-
rit á borð við i-D, Tank og Esquire 
og stíliseraði og stýrði tískusýn-
ingum á tískuvikum í bæði Lond-
on og París. Hann teygði sig yfir í 
ljósmyndun fyrir rúmum tveimur 
árum síðan.

Blaðamanni þykir undarlegt að 
nokkur vilji snúa baki við slíkum 
ferli til þess að halda til Íslands 
vopnaður myndavél. Ástæðan 
fyrir þeirri ákvörðun Charlie er 
tvíþætt, að hans sögn. „Mamma 
mín var íslensk. Hún lést fyrir 
tveimur árum. Þremur árum fyrir 
það létust afi minn og amma, sem 
voru íslensk. Svo íslenska teng-
ingin mín hvarf eiginlega á nokk-
urra ára tímabili, og ég fylltist 
nánast skelfingu,“ útskýrir hann.

„En ég var líka orðinn þreyttur 
á því að svara alltaf sömu spurn-
ingunum um Ísland. Fólk var allt-
af að óska mér til hamingju með 
hversu frábært Ísland væri – sem 
mér fannst auðvitað rosa gaman 
til að byrja með,“ segir Charl-
ie kíminn. „Síðan fór það eigin-
lega að pirra mig, af því að fólk 
vissi í rauninni óskaplega lítið um 
hvað væri í gangi á Íslandi. Það 
var eins og því hefði verið sagt 
af einhverjum fjölmiðli að Ísland 
væri hipp og kúl, en enginn vissi 

meira en það,“ útskýrir hann. 
„Mér fannst það hálfgerð móðg-
un við íslenska menningu og þetta 
skapandi samfélag. Ég ákvað þess 
vegna að ráðast í þetta verkefni, 
sem gengur einmitt út á að sýna 

hvað er að gerast hérna,“ segir 
Charlie.

Bókin samanstendur af ljós-
myndum Charlie og texta, ásamt 
viðtölum hans við viðfangsefnin. 
Hann tekur fyrir þrjú svið íslensk 

listalífs og fjallar um fólkið sem 
honum þykir vera helstu fröm-
uðirnir á sviði tónlistar, tísku og 
myndlistar, eða „trendsettera“, 
eins og hann kallar það. Á meðal 
tónlistarmannanna sem prýða 
síður bókarinnar eru Mínus, Tra-
bant, Valgeir Sigurðsson, Mr. Silla 
og Leaves. Hönnuðirnir Helicopt-
er, Eygló, Harpa E, Edda Ívars-
dóttir og Dead fá líka sitt pláss, 
eins og listamennirnir Shoplifter, 
Ragnar Kjartansson, Ásdís Gunn-
arsdóttir og Egill Sæbjörnsson.

Bókin er nú á síðustu metrun-
um og er væntanleg í bókahillur 
á næstu mánuðum. „Hún kemur 
fyrst út á Íslandi, en verður alls 
ekki bara til sölu hér. Mig langar 
að dreifa henni í London, París og 
Tókýó, þó að það sé þá í smærra 
upplagi. Ég er hrifinn af réttri 
kynningu á réttum stað,“ segir 
hann.

Verkefnið vatt töluvert upp 
á sig, að sögn Charlie. Tveimur 
árum eftir að hann hóf vinnu við 
bókina hefur mikið vatn runnið 
til sjávar, og mikið af fjármunum 
gufað upp. „Ég hef lagt alla fjár-
muni sem ég hef átt í þetta verk-
efni. Þetta er fjárhagslegt kaós,“ 
segir hann sposkur. „Ef ég segi 
þetta alveg umbúðalaust, þá var 
ég ágætlega efnaður. Og nú er ég 
svo langt frá því að það er ótrú-
legt,“ segir hann og hlær við. „En 
ég held að það hafi líka hjálp-
að mér að tengjast fólkinu sem 
ég hef unnið með í þessu,“ segir 
Charlie og bendir á að íslensk-
ir listamenn séu sjaldnast í mikl-
um efnum. „Ég hef líka lifað þetta 
áður en ég tek myndirnar. Ég fór 
til dæmis á svona sjö tónleika með 
Mínus. Ég myndaði þá á fjórum 
tónleikum og tók mörg hundruð 
myndir. Og ég vann með fatahönn-
uðunum, fór á sýningarnar þeirra 
og tók að meira að segja myndir 
fyrir suma,“ segir Charlie. „Þetta 
er ekki þetta týpíska sjónarhorn 
útlendingsins,“ bætir hann hugsi 
við. „Ætli ég sé ekki með einn fót 
fyrir utan og einn inni.“ 

„Ohhh, já, ekki bjóst ég við því að 
þetta kæmi í bakið á okkur. Ekki 
þetta,“ segir Logi Bergmann Eiðs-
son sjónvarpsmaður.

Á fimmtudag lagði Páll Ásgeir Ás-
geirsson blaðamaður varaformann 
Vinstri grænna, hina fjöl-
fróðu Katrínu Jakobs-
dóttur, í æsispennandi 
viðureign í spurn-
ingaþætti Stöðvar 2, 
Meistaranum, sem 
Logi Bergmann hefur 
umsjá með. Féll þar út 
síðasta konan í keppninni 

og í undanúrslitum sitja nú fjórir 
karlar fyrir á fleti. Hins vegar hafa 
Fréttablaðinu borist ábendingar 
um að þarna hafi pottur verið held-
ur betur brotinn. Og Páll Ásgeir 
sigrað ómaklega. Seint í keppninni 
lagði hann undir fimm stig og

fékk spurninguna: 
Hver er landsbóka-

vörður? Páll svaraði skilmerkilega: 
Sigrún Klara Hannesdóttir, og þótt-
ist eiga kollgátuna. Fróða áhorf-
endur rak hins vegar í rogastans. 
Því landsbókavörður er Ingibjörg 
Steinunn Sverrisdóttir. Engu að 
síður staðhæfir Logi að Páll hafi 
haft rétt svar. Hvernig má það 

vera?
„Jú, það er þannig að þessi til-

tekni þáttur var tekinn upp 28. 
mars. Við áttum sex þætti inni 
sem er mjög langur tími. En þá 
snerist þetta um praktísk at-
riði. Einhverjir voru að fara út 
og þetta voru einu dagarnir sem 

við áttum í tökur,“ segir Logi. 
„Þetta var klárlega rétt 
svar á þeim tíma.“

Og þannig var að 

Sigrún Klara, sem gegnt hafði stöð-
unni í fimm ár, notfærði sér hina 
svokölluðu 95 ára reglu og var skip-
aður nýr landsbókavörður 1. apríl.

„Við höfum forðast að spyrja 
um störf og stöður þar sem lítið at-
vinnuöryggi er ... fótboltaþjálfara 
og slíka. En landsbókavörður ...“ 
segir Logi. Það kom 
Meistarafólki ger-
samlega í opna 
skjöldu.

Bókavörður bakar Loga vandræði

Leikarinn Robin Williams hefur að 
eigin sögn ekki drukkið áfengi í tíu 
mánuði, eða síðan hann skráði sig 
í áfengismeðferð. Í ágúst síðast-
liðnum sagði talsmaður Williams 
að hann hefði byrjað að drekka 
í fyrsta sinn í tuttugu ár og þess 
vegna ákveðið að fara í meðferð. 

„Það er best að vera hreinskil-
inn og hann tókst vel á við vanda-
málið,“ sagði Williams um borg-
arstjóra San Francisco, Gavion 
Newsom, sem fór nýverið í svip-
aða áfengismeðferð. „Það er lang-
erfiðast að viðurkenna að maður 
eigi við vandamál að stríða.“

Ekki dropi í 
tíu mánuði

Söngkonan
Lily Allen 
gerir það 
gott um þess-
ar mundir en 
hefur þó ekki 
efni á lítilli 
íbúð í Lond-
on. „Þótt mér 
gangi vel hef 
ég ekki efni 
á íbúð í þess-
ari borg, 
borginni sem 
ég ólst upp 
í. Hvernig 
ætli venjulegu fólki á mínum aldri 
gangi?“ segir Lily sem er 22 ára.

Hefur ekki 
efni á íbúð
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Gefa tólf þúsund myndasögur í dag
„Við ætlum að gefa rúmlega tólf 
þúsund myndasögur í dag,” segir 
Þórhallur Björgvinsson, umsjónar-
maður myndasagna í Nexus. Búðin 
er að taka þátt í „Free Comic Book 
Day“, eða ókeypis myndasögudeg-
inum, ásamt tvö þúsund verslunum 
um allan heim. „Við verðum með um 
fjörutíu titla. Fyrir stelpur og stráka, 
litlu krakkana, fullorðna og allt þar á 
milli. Það ætti að vera nóg fyrir alla 
og hver og einn getur fengið nokk-
ur blöð.“ Allar myndasögurnar sem 
verða gefnar eru prentaðar sérstak-
lega af þessu tilefni.

„Þetta eru samantekin ráð hjá 
myndasöguútgefendum, jafnt stór-
um sem minni spámönnum, til 
að kynna formið á skemmtilegan 
máta. Þetta er sjötta árið sem þetta 
er gert og við höfum verið með frá 

upphafi.“ Vinsældir myndasagna 
hafa aukist mikið undanfarin ár. 
Hver Hollywood-stórmyndin á 
fætur annarri er gerð eftir teikni-
myndasögu, núna síðast Spiderman 
3 sem var frumsýnd í gær. Þá hafa 
myndasögur Hugleiks Dagssonar 
örugglega stækkað lesendahópinn 
mikið. Þórhallur segir að þetta hafi 
gengið vonum framar síðustu ár 
og aðsókn aukist mikið á milli ára. 
„Þetta tókst ótrúlega vel í fyrra og 
myndaðist mikil stemning. Það var 
svona líka brakandi blíða og röð 
langt út á götu. Við færðum okkur 
út fyrir búðina og vorum með borð 
þar, enda borin von að koma öllu 
þessu fólki fyrir inni í búðinni.“

Húllumhæið hefst kl. 14 í Nexus, 
Hverfisgötu 103.

Jada Pinkett Smith, eiginkona Will 
Smith, hefur komið vinkonu sinni 
Katie Holmes til varnar. Í viðtali 
við tímaritið People vísar hún á 
bug sögusögnum um að Katie sé 
kúguð á bug og segir hana frekar 
ráðskast með Tom Cruise. „Tom 
ræður engu á heimili þeirra. Það er 
húsið hennar Katie. Það er heimur-
inn hennar!“ sagði Pinkett Smith í 
viðtalinu. 

Pinkett Smith sagðist jafn-
framt dást að Katie fyrir hversu 
vel hún hafi tekið fjölmiðlafár-
inu sem brúðkaup þeirra Cruise 
vakti, og hvernig hún hafi blómstr-
að í hlutverki eiginkonu og móður. 
Þau hjónin hafa verið vinir Cruise 
síðan að Pinkett Smith og hann léku 
saman í kvikmyndinni Collateral, 
en kynntust Katie í gegnum hann. 
„Það er ótrúlegt að fólk vilji frek-
ar trúa að hún sé bundin í kjallar-
anum og hann hendi til hennar mat 
á kvöldin og að hún fái bara að sjá 
Suri á sunnudögum. Það er fárán-
legt,“ sagði Pinkett Smith.

Til varnar 
Katie

Paris Hilton segir Justin Timber-
lake hafa sýnt því áhuga að syngja 
með henni. „Hann segir að hann 
hafi eitthvað í huga fyrir okkur 
bæði. Ég get ekki beðið,“ sagði 
Hilton. Hún gaf út plötu að nafni 
Paris í fyrra og kom laginu Stars 
Are Blind ofarlega á vinsælda-
lista um heim allan. Gagnrýn-
endur voru hins vegar ekki sér-
lega hrifnir af frumraun Hilton 
á tónlistarsviðinu, en gæfan gæti 
snúist henni í hag ef Timberlake 
kemur að málum. „Mér finnst við 
eiga vel saman,“ sagði Hilton.

Timberlake hefur áður sagts 
vilja vinna með fyrrverandi kær-
ustu sinni, Britney Spears, til að 
hjálpa henni að endurlífga tónlist-
arferil sinn.

Gerir dúett 
með Justin

Opið: mán-fös 10:00-18:00 -  lau 10:00-16:00 -  sun 13:00-16:00
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There Is Only One er tólfta plata 
Sverris Stormsker á rúmlega 
tuttugu ára ferli. Hún var tekin 
upp í Taílandi og hefur að geyma 
tólf lög og texta á ensku eftir 
Sverri sjálfan, en auk hans syngja 
á plötunni þau Myra Quirante og 
Gregory Carroll. Sverrir hannar 
umslagið og sér sjálfur um upp-
tökustjórn og útsetningar og spil-
ar öll hljóðfæri nema strengi, en 
um strengjaleik sér Thai Pumb-
ui String Orchestra. Eins og fram 
hefur komið í fjölmiðlum eru text-
arnir samdir í ástarsorg og fjalla 
um heitrof og söknuð. 

Það hefur lengi verið vitað að 
Sverrir Stormsker er snillingur. 
Hann er öflugur lagasmiður og 
skemmtilegur textahöfundur. 
Sverrir er konungur power-ballöð-
unnar og There Is Only One byrjar 
einmitt á einni slíkri, You ‘ve Got 
Hope If You’ve Got A Friend. Á 
plötunni skiptast svo á kraftmikl-
ar ballöður sem Myra og Gregory 
fá að þenja sig í og rólegri og lág-
stemmdari lög sem Sverrir syngur 
flest sjálfur. 

Það er greinilegt að Sverrir hefur 
verið í miklum ham þegar hann 
samdi lögin á þessari plötu. Hvert 
snilldarlagið rekur annað. Persónu-
lega er ég hrifnastur af Gray Love 
(minnir á Bítlana), Eternal Love 
og hinu tæplega tíu mínútna langa 
lokalagi Fake It Till You Break It. 
Þrjár perlur sem eiga skilið að fá 
mikla spilun. 

Það eru fleiri fín lög á plötunni 
og söngvararnir standa sig ágæt-
lega. Það sem hins vegar skemm-
ir fyrir henni að mínu mati eru út-
setningarnar. Þær eru mjög klisju-
kenndar og draga plötuna niður. 
Það er allt of mikill Eurovision/Idol 

stíll á þessu. Sverrir er lagasmið-
ur á heimsmælikvarða og það væri 
virkilega spennandi að heyra lögin 
hans unnin af einhverjum af stóru 
pródúserunum í poppheiminum. Ég 
er sannfærður um að ef hann væri 
með góðan umba þá gæti hann lifað 
góðu lífi af því að selja frægum 
tónlistarmönnum lög. Robbie Willi-
ams hefði t.d. vel getað notað nokk-
ur af þessum lögum á sinni síðustu 
plötu. Hún hefði batnað mikið við 
það. Setja Einar Bárðar í málið …

Á heildina litið er þetta ágæt 
plata. Full af flottum lagasmíðum, 
en með ferskari og öflugri útsetn-
ingum hefði hún orðið enn betri. 

Lagasmiður í ham

Bítillinn fyrrverandi, Sir Paul 
McCartney, vann klassísku Brit-
verðlaunin fyrir sína fjórðu klass-
ísku plötu, Ecce Cor Meum. Á 
meðal þeirra sem McCartney 
skaut ref fyrir rass voru Sting og 
Katherine Jenkins.

Lesendur Classic FM í Bretlandi 
og lesendur tímarits útvarpsstöðv-
arinnar tóku þátt í kosningunni. 
„Ef þið hefðuð sagt mér þegar 
ég var lítill strákur að alast upp í 
Liverpool að ég yrði í Albert Hall 
að taka á móti þessum verðlaun-
um, þá hefði ég ekki trúað ykkur,“ 
sagði McCartney. „Mamma og 
pabbi hefðu verið rosalega stolt.“

McCartney byrjaði að semja 
Ecce Cor Meum árið 1997 en þurfti 
að fresta plötunni vegna dauða 
fyrri eiginkonu sinnar, Lindu, árið 
eftir. Platan var tekin upp í Abbey 
Road-hljóðverinu í London og var 
verkið frumflutt í Royal Albert 

Hall í nóvember í fyrra. Næsta 
poppplata McCartneys, Memory 
Almost Full, kemur út í júní.

Brit-verðlaun fyrir 
klassíska plötu

Strandvörðurinn fyrrverandi 
David Hasselhoff er fullur í nýju 
myndbandi sem hefur verið sýnt 
víða í fjölmiðlum vestanhafs. 
Myndbandið var tekið upp af 
dætrum hans fyrir þremur mán-

uðum. Í því sést Hasselhoff liggja 
á gólfi í herbergi heima hjá sér 
borðandi hamborgara á meðan 
dóttir hans skammar hans vegna 
drykkjunnar.

„Ég er óvirkur alkóhólisti,“ sagði 
Hasselhoff í yfirlýsingu sinni. 
„Þrátt fyrir að ég hafi farið í gegn-
um erfiðan skilnað og að ég hafi 
ekki séð börnin mín vegna vinn-
unnar minnar, þá hefur mér geng-
ið vel að glíma við vandamál mitt. 
Því miður féll ég þetta eina kvöld. 
Vegna góðs sambands milli mín og 
dætra minna, sem hafa áhyggjur 
af mér, tóku þær myndbandið upp 
til að sýna mér hvernig ég var. Ég 
hef séð myndbandið og hef lært af 
því. Ég þakka Guði fyrir að dætr-
um mínum skuli þykja vænt um 
mig,“ sagði hann og bætti því við 
að myndbandið hefði aldrei átt að 
vera sýnt opinberlega.

Hasselhoff, sem er 54 ára, sótti 
um skilnað við Pamelu Bach á síð-
asta ári eftir 16 ára hjónaband. 
Þau eiga saman dæturnar Taylor-
Ann og Hayley.

Hasselhoff fullur
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Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

SPIDERMAN 3 kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10.40* B.I. 10 ÁRA
NEXT kl. 9 - 11 B.I. 14 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 2

*KRAFTSÝNING

SPIDERMAN 3        kl. 2 - 5 - 8 - 11 B.I. 10 ÁRA
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS             kl. 2 - 5 - 8 - 11
NEXT                  kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 B.I. 14 ÁRA
PATHFINDER        kl. 5.45 - 8 - 10.15 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2         kl. 10.30 B.I. 18 ÁRA
PERFECT STRANGER           kl. 8 B.I. 16 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 1.30 - 3.45
TMNT           kl. 2 - 4 - 6 B.I. 7 ÁRA !óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

Fyrsta stórmynd sumarsins

HEIMSFRUMSÝNING

SPIDERMAN 3     kl. 2.30 - 5.30 - 8.30 - 11.20 B.I. 10 ÁRA
PATHFINDER     kl. 8 - 10.15 B.I. 16 ÁRA
INLAND EMPIRE     kl. 2.30 - 5.45 - 9 B.I. 16 ÁRA
HILLS HAVE EYES 2      kl. 3 - 6 - 8 - 10 B.I. 18 ÁRA
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3 - 6 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

SMSLEIKUR
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SENDU SMS BTC STF
Á NÚMERIÐ 1900 OG

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!
AÐALVINNINGUR ER

PS2 + ALLIR SINGSTAR LEIKIR + SINGSTAR KIT
AUKAVINNINGAR ERU SINGSTAR POP HITS

OG AÐRIR SINGSTARLEIKIR, DVD, PEPSI OG MARGT FLEIRA
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THE LIVES OF OTHERS   kl. 5.30 - 8- 10.30 
NEXT kl. 8 - 10.15 
SUNSHINE   kl. 10.20 
MÝRIN 2 FYRIR 1  kl. 3.30 - 5.40 - 8 
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1  kl. 3.40 - 5.50 -  8 
HOT FUZZ   kl. 3.30 - 5.40 - 10.10 

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

SÍMI 530 1919HAGATORG www.haskolabio.is

Plötusnúðurinn Dubfire úr dú-
ettnum Deep Dish þeytir skífum á 
klúbbakvöldi á Nasa 16. maí. Einn-
ig koma fram Ghozt og Brunhein 
úr útvarpsþættinum Flex á X-inu 
977 og Danna Bigroom.

Deep Dish situr um þessar 
mundir í sjötta sæti heimslist-
ans yfir bestu plötusnúða verald-
ar. Þeir unnu Grammy-verðlaun 
árið 2002 fyrir endurhljóðblöndun 
sína á laginu Thank You með Dido. 
Forsala á klúbbakvöldið fer fram 
í 12 tónum og er miðaverð 2.000 
krónur.

Klúbbakvöld 
með Dubfire

John Malkovich er í samninga-
viðræðum um að taka að sér hlut-
verk í nýjustu kvikmynd Cohen-
bræðra, gamanmyndinni Burn 
After Reading. Þegar hafa George 
Clooney, Brad Pitt og Frances 
McDormand samþykkt að leika í 
myndinni.

Malkovich myndi leika Ozzie 
Cox, fyrrverandi liðsmann banda-
rísku leyniþjónustunnar, sem 
tapar tölvudisk með endurminn-
ingum sínum. McDormand leik-
ur eiginkonu Cox og Clooney leik-
ur leigumorðingja. Ekki er vitað 
hvern Pitt mun leika. Tökur á 
myndinni hefjast í ágúst. Taki 
Malkovich við hlutverkinu verður 
það í fyrsta sinn sem hann vinnur 
með Cohen-bræðrum.

Í samstarf 
með Cohen



/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR HEILA.... 
...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !

Fór beint 
á toppinn 

í U.S.A SPRENGHLÆGILEG
MYND FRÁ

BEN STILLER !

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

SJALDAN EÐA ALDREI HAFA

TVEIR KARLMENN DANSAÐ JAFN VEL SAMAN!

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

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

DIGITAL

Stærsta orrustan er innri baráttan

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

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 2 - 3:30 - 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 b.i 7

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

SPIDER MAN 3 kl. 12 - 3 - 6 - 9 - 12 B.i.10

SPIDER MAN 3 VIP kl. 12 - 3 - 6 - 9 - 12 

BLADES OF GLORY kl.1:30-3:40-5:50-8-10:10 B.i.12

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

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

NEXT kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 B.i.12

BLADES OF GLORY kl. 2 - 4 - 6 - 8:10 - 10:20 B.i.12

THE MESSENGERS kl. 8 B.i.16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 1:50 - 4 Leyfð

MEET THE... M/- ENSKU Tali kl. 6:10 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16

MEET THE ROBINSSON kl 4 Leyfð

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

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 Leyfð

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

BREACH kl. 8 - 10 B.i.12

SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5 - 8 - 11 B.i. 10

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 Leyfð

BLADES OF GLORY kl. 4 - 6 - 8 - 10 Leyfð

Talið er að Sacha Baron Cohen, sem 
sló nýverið í gegn sem Borat, ætli 
að leika Freddy Mercury, fyrrum 
söngvara Queen, 
í nýrri kvikmynd 
um ævi hans.

Upphaflega
átti Johnny Depp 
að leika Mercury 
en svo virðist 
sem framleið-
endur myndar-
innar hafi komið 
auga á líkindi á 
milli Borats og 
Mercury. Myndin mun fjalla um 
hápunktana í lífi Mercury, sem 
dó úr alnæmi fyrir sextán árum. 
Tökur hefjast um leið og handrit 
myndarinnar verður tilbúið.

Í fótspor 
Mercury

Matthew McConaughey þykir 
hafa flottasta magann í skemmt-
anabransanum um þessar mundir. 
Leikarinn knái hefur oft og iðulega 
sést í slúðurblöðunum sprangandi 
um ber að ofan á ströndinni og það 
skilar honum titlinum. Matthew, 
sem valinn var kynþokkafyllsti 
karlmaður veraldar í fyrra, sló við 
öðrum stjörnum á borð við Justin 
Timberlake og David Beckham í 
kjörinu. Niðurstöðurnar birtust í 
tímaritinu Life & Style.

Með flottasta 
magann

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.

SparBíó* — 450kr

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !

SparBíó* : 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
  Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

SPARbíó
laugardag og sunnudag

SparBíó* — 450kr

BLADES OF GLORY KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

SPIDERMAN 3 KL. 12 Í ÁLFABAKKA (TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA)

MR BEAN KL. 2  Í ÁLFABAKKA OG KLUKKAN 2 Á AKUREYRI

MEET THE ROBINSONS KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA



Fréttablaðið heldur áfram að telja niður að 
Íslandsmótinu í knattspyrnu 

og við spáum Skagamönnum 
sjötta sætinu.

Skagamenn hafa ekki verið 
tvö ár í röð í neðri hluta deildarinnar síðan 
1990 þegar liðið féll síðast. Liðið olli miklum 
vonbrigðum með því að ná aðeins sjötta sæti 
í fyrra en að þessu sinni eru menn að byggja 
upp framtíðarlið. ÍA er búið að endurheimta 
einn besta þjálfara sem Ísland hefur alið og 
það má aldrei afskrifa lið sem hefur Guðjón 
Þórðarson í brúnni. Guðjón er mættur upp 
á Skaga í fjórða sinn og verkefnið hefur lík-
lega aldrei verið stærra. Líkt og þegar hann 
tók við Skagamönnum í annað sinn 1991 þarf 
hann að byggja upp nýtt lið. 

Margir reynslumiklir leikmenn hafa yfir-

gefið Skipaskagann og þeir voru ekki marg-
ir fyrir. Ungir leikmenn fá því stór hlutverk 
í sumar.  Guðjón þarf nauðsynlega á því að 
halda að synirnir Bjarni og Þórður Guðjóns-
son spili sinn besta bolta í sumar. Þeir hafa 
spilað vel undir stjórn föður síns hingað til 
og þeir ættu að geta verið tveir af betri leik-
mönnum Landsbankadeildarinnar í sumar. 
Stærsta spurningarmerkið er hvaða erlenda 
leikmenn Guðjón krækir í. Hann ætlar að fá 
sér tvo góða leikmenn sem vega upp veik-
leika liðsins og passi þeir inn í Skagaliðið þá 
aldrei að vita hvað gerist. 

Guðjón mun spila skipulegan og skynsam-
an bolta og það er öruggt að ÍA-liðið verð-
ur einn erfiðasti andstæðingur í deildinni. 
Hvað það á eftir að skila í stigatöflunni er
hins vegar eitt stórt spurningarmerki.

Hvað gerir Guðjón með ÍA?

 Það er mikill hugur í 
Haukamönnum fyrir komandi 
tímabil í handboltanum en Aron 
Kristjánsson hefur tekið við 
stjórnartaumunum hjá félaginu í 
stað Páls Ólafssonar. Haukar hafa 
þegar gengið frá samningi við 
skyttuna Gunnar Berg Viktorsson 
og markvörðinn Gísla Guðmunds-
son og eftir helgi verður væntan-
lega gengið frá samningum við 
skytturnar Björgvin Hólmgeirs-
son og Arnar Jón Agnarsson. 

Svo hefur Kári Kristjáns-
son framlengt samning sinn við 
Hauka en talið var að hann færi 
til Danmerkur. Árni Þór Sig-
tryggson verður aftur á móti ekki 
áfram í herbúðum Haukaliðsins. 
Hann fór til danska félagsins AaB 
á dögunum og ku bíða eftir samn-
ingstilboði. Gangi það ekki eftir 
mun hann víst leika með öðru fé-
lagi en Haukum hér á landi að 
því er heimildir Fréttablaðsins 
herma.

Aron Kristjánsson kemur í fjög-
urra daga heimsókn til Íslands á 
sunnudag og verður heimsóknin 
notuð til þess að ganga frá samn-
ingum við Björgvin og Arnar Jón 
sem og að ræða við núverandi 
leikmenn liðsins um framhaldið.

„Ég get alveg játað að mér 
finnst ekkert spennandi að leika í 
1. deild næsta vetur,“ sagði Björg-
vin Hólmgeirsson við Fréttablaðið 

í gær. „Engu að síður yrði mjög 
erfitt að skilja við mitt félag sem 
mér þykir vænt um.“

Björgvin er á leið í aðgerð fljót-
lega vegna beinhimnabólgu en 
verður klár í slaginn á ný eftir 

nokkrar vikur. Hann vildi ekki 
segja hvaða lið kæmu til greina 
hjá honum.

„Það eru nokkrar fyrirspurn-
ir og ég er að skoða mína mögu-
leika. Þetta skýrist væntan-

lega eftir helgi,“ sagði Björgvin. 
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir 
því að hann muni hitta Aron strax 
á mánudag. Má mikið gerast ef 
samningar nást ekki milli Björg-
vins og Hauka.

Arnar Jón játaði að hann væri 
mjög spenntur fyrir því að ganga 
til liðs við Hauka og spila undir 
stjórn Arons. Hann sagðist ekki 
vera búinn að ganga frá samn-
ingi en sagðist reikna með að gera 
það er Aron væri kominn heim. 
Hann er uppalinn Stjörnumað-
ur og sagðist hafa vonast eftir að 
heyra í sínu uppeldisfélagi en af 
því hefur ekki orðið.

Aron segist ætla að nýta tímann 
hér heima vel enda að mörgu að 
hyggja.

„Ég mun setjast niður með 
Haukamönnum og fara yfir hlut-
ina en það er ljóst að við ætlum að 
búa til kerfi sem á að skila okkur 
uppöldum leikmönnum. Með mér í 
því verða menn eins og Óskar Ár-
mannsson og Páll Ólafsson,“ sagði 
Aron. „Ég þarf að skilgreina hlut-
verk hvers og eins og þetta verð-
ur allt gert þegar ég kem heim.“

Aron segist vera sáttur við 
þann leikmannahóp sem líklegt 
er að hann muni hafa í höndunum 
og segir ekki standa til að koma 
með leikmenn frá Danmörku til 
Hauka.

Það verður mikið breytt Haukalið sem mætir til leiks í handboltanum næsta vetur. Haukar eru við það 
að landa samningum við ÍR-inginn Björgvin Hólmgeirsson og Fylkismanninn Arnar Jón Agnarsson. Kári 
Kristjánsson verður áfram og fer ekki til Danmerkur en Árni Þór Sigtryggsson mun róa á önnur mið.

 Júlíus Jónasson, lands-
liðsþjálfari kvenna, tilkynnti í gær 
19 manna leikmannahóp sem verð-
ur til æfinga frá 7. maí til 16. júní 
en þessar æfingabúðir Júlíusar 
eru nokkuð umdeildar að því er 
greint hefur verið frá áður.

Landsliðið mun ekki eingöngu 
æfa á þessum tíma því fyrirliggj-
andi eru vináttulandsleikir við 
Holland ytra í lok mánaðarins 
og svo leikir við Þjóðverja í upp-
hafi þess næsta. Þýska liðið er eitt 
það besta í heiminum um þessar 
mundir og koma liðsins er hval-
reki fyrir unnendur kvennahand-
bolta. Júlíus ætlar sér stóra hluti 
með liðið og æfingabúðirnar eru 
fyrsta skrefið í átt að settu marki.

Velur 19 manna 
landsliðshóp

 Brynjar Valsteinsson, 
leikmaður HK, verður ekki meira 
með í úrslitum deildarbikarkeppn-
innar og gæti misst af upphafi 
næsta tímabils. Hann þríbrotnaði 
á úlnlið í vinstri hendi í leik gegn 
Stjörnunni í fyrrakvöld er hann 
lenti illa eftir að hafa keyrt upp 
völlinn í hraðaupphlaupi. 

„Ég man vel eftir þessu og tel að 
um brot hafi verið að ræða,“ sagði 
Brynjar við Fréttablaðið í gær. 
„Ég veit nú ekki hvort þetta hafi 
verið viljandi en það sem er verst 
í þessu er að þetta er stórhættu-
legt brot.“

Dómarar leiksins vilja meina að 
leikmaður Stjörnunnar og fyrrum 
félagi Brynjars hjá HK, Elías Már 
Halldórsson, hafi ekki verið búinn 
að taka sér stöðu þegar Brynjar 
rakst utan í hann með fyrrgreind-
um afleiðingum.

Brynjar var kominn í loftið 
þegar honum lenti saman með El-
íasi, missti stjórn á sér og lenti 
með vinstri höndina undir líkam-
ananum. „Höndin hreinlega af-
myndaðist,“ sagði hann. 

Það er þó bót í máli að hann er 
rétthentur. Þó er ljóst að hann 

verður frá í einhverja mánuði. „Ég 
veit ekki hversu alvarleg meiðsl-
in eru. Ég ligg nú uppi í rúmi sár-
kvalinn og þarf jafnvel að bíða 
fram yfir helgi þar til ég get hitt 
sérfræðing. Þá kemur í ljós hvort 
ég þurfi að fara í aðgerð.

„Ég get nú ekki sagt almenni-
lega hvaða bein eru brotin en þetta 
er allt í úlnliðnum. Eitt brotið er 
langt og nær alla leið inn í liðinn. 
Það er það versta af þeim þrem-
ur,“ sagði Brynjar.

Aðstoðarþjálfari HK, Gunnar 
Magnússon, sagði að atvikið hefði 
ekki litið vel út. „Ég sá þetta ekki 

nógu vel til að sjá hvort hann fór 
með mjöðmina í Brynjar eða hvort 
hann var búinn að taka sér stöðu. 
En þetta var ekki fólskulegt brot, 
ég trúi því ekki að þetta hafi verið 
viljandi. Það er frekar að þetta 
hafi verið klaufalegt en það er 
alltaf hættulegt að keyra á mann 
sem er á fullu í hraðaupphlaupi,“ 
sagði Gunnar.

Brynjar bætti því við að hann 
stefndi á að verða klár í haust. „Ég 
ætla að reyna að æfa vel í sumar 
enda spennandi tímabil framund-
an sem og Evrópukeppni.“ 

Brynjar þríbrotnaði á vinstri úlnlið
 Landsliðsfyrirliðinn 

og fyrirliði Keflavíkur, Magnús 
Þór Gunnarsson, segir ekki víst 
að hann verði áfram í herbúð-
um Keflvíkinga næsta vetur en 
Magnús er samningslaus.

„Ég er að skoða mín mál þessa 
dagana og hef ekki tekið nein-
ar ákvarðanir með framtíðina,“ 
sagði Magnús Þór í samtali við 
Fréttablaðið frá Baltimore í gær. 
Hann er með tilboð frá Kefla-
vík í höndunum en ekkert annað 
félag hefur borið víurnar í hann 
enn sem komið er.

„Það er ekkert víst að ég verði 
áfram hjá Keflavík. Ég er opinn 

fyrir öllu og gæti verið til í að 
prófa eitthvað nýtt. Skiptir engu 
hvort það er á Suðurnesjunum 
eða í bænum,“ sagði Magnús.

Ég er opinn fyrir öllu
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 Þegar Liverpool mætir 
AC Milan í úrslitaleik Meistara-
deildar Evrópu í Aþenu síðar í 
mánuðinum mun Pepe Reina, 
markverði Liverpool, gefast tæki-
færi til að bæta fyrir mistök sem 
faðir hans gerði í sams konar leik 
fyrir 33 árum. 

Vorið 1974 var Miguel Reina 
markvörður Atletico Madrid er 
liðið mætti Bayern München í úr-
slitum Evrópukeppni meistara-
liða. Atletico hafði yfirhöndina, 1-
0, þegar Reina fékk á sig mark í 
framlengingu. Leikurinn var end-
urtekinn og þá vann Bayern, 4-0.

„Fólk man eftir mér vegna 
þessa marks í Evrópukeppninni 
árið 1974. Undir lok framlenging-

arinnar vorum við að vinna 1-0 og 
ég fékk á mig slysalegt mark af 30 
metra færi. 

Það muna hins vegar fáir eftir 

því að ég spilaði í landsliðinu og 
var tvívegis með besta árangur 
markvarða í deildinni. Þá vann 
ég deildina einu sinni og bikarinn 

þrisvar,“ sagði Reina eldri.
„Ef þú hittir einhvern úti á götu 

og spyrð viðkomandi út í mig 
munu þeir enn bölva mér fyrir 
þetta mark,“ sagði hann.

Enn fremur sagði Miguel Reina 
að atvikið hefði sett sitt mark á 
fjölskylduna. „Lífið heldur þó 
áfram,“ sagði hann. 

Nú getur þó Reina yngri bætt 
fyrir mistökin þegar Liverpool 
reynir að klófesta annan Evrópu-
titil sinn á þremur árum. Hann 
var hetja sinna manna í undanúr-
slitunum þegar hann varði tvö víti 
frá Chelsea í vítaspyrnukeppni.

Miguel Reina sagðist vitanlega 
vera stoltur af stráknum en hann 
fer þó aldrei á leiki. „Ég vil frekar 

vera heima hjá mér ef ég reiðist 
eða eitthvað álíka,“ sagði hann. 
„Ég var stressaður í leiknum gegn 
Chelsea en þegar kom að víta-
spyrnukeppninni varð ég rólegur 
því ég veit að Pepe er sá besti.“

Hann efaðist um að hann færi á 
úrslitaleikinn í Aþenu. Hann vildi 
frekar vera í faðmi fjölskyldunn-
ar á heimili þeirra í Barcelona.

Reina getur bætt fyrir syndir föður síns

 Annaðhvort Ítalía eða 
England mun jafna met Spán-
ar yfir flesta Evrópumeistara-
titla félagsliða þegar AC Milan 
og Liverpool mætast í úrslitum 
Meistaradeildar Evrópu síðar í 
mánuðinum.

Félagslið frá Spáni hafa ellefu 
sinnum orðið Evrópumeistarar 
félagsliða eða sigurvegarar 
Meistaradeildar Evrópu. Lið frá 
Englandi og Ítalíu hafa tíu sinn-
um náð þeim áfanga og því ljóst 
að annað hvort liðanna í Aþenu 
mun jafna met Spánar fyrir hönd 
síns lands.

Bæði lið eiga þó talsvert í land 
með að jafna met Real Madrid 
sem á flesta Evrópumeistaratitla 
allra félaga, níu talsins. Milan á 
næstflesta, alls sex, og Liverpool 
kemur næst með fimm titla. 

Ajax og Bayern München hafa 
unnið alls fjórum sinnum en ekk-
ert lið þrisvar. Aðeins lið frá sex 
löndum hafa orðið Evrópumeist-
arar oftar en einu sinni. 

Met Spánar 
verður jafnað

Steven Gerrard, leikmað-
ur Liverpool, hefur hafið viðræð-
ur um nýjan samning við félag-
ið. Búist er við því að hann skrifi 
undir nýjan fjögurra ára samning 
sem tryggi honum 120 þúsund 
pund í vikulaun. 

„Ég hef aldrei verið ánægðari í 
boltanum en núna. Ekkert myndi 
gleðja mig meira en að ganga frá 
þessum samningi,“ sagði Gerr-
ard.

Annar eigenda Liverpool, Tom 
Hicks, sagði að Gerrard ætti 
hvergi annars staðar heima en 
hjá Liverpool.

Í viðræðum um 
nýjan samning

www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 

Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 26.980 kr. á mánuði. 

Bíllinn, sem er hluti af evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum.

Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið. Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér. 

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!
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Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 26.980,- á mán.*

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð 

Chevrolet Lacetti
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.899.000,-
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 Gennaro Gattuso, leik-
maður AC Milan, segir að 
Manchester United sé hæfileikara 
lið en Liverpool, sem mætir Milan 
í úrslitum Meistaradeildar Evr-
ópu í Aþenu. Milan sló Manchest-
er United út í undanúrslitunum.

„Liverpool er eins og ítalskt 
lið fyrir tíu árum. Allar sending-
ar eru langar og liðið reynir að 
verjast með alla menn fyrir aftan 
boltann og einn framherja,“ sagði 
Gattuso.

„United er með mun teknískari 
leikmenn. Þeir eru fljótir og geta 
gert eitthvað þegar þeir fá bolt-
ann. Liverpool hefur ekki slíka 
leikmenn í sínum röðum.“

Hann segir enn fremur að úr-
slitaleikurinn nú verði öðruvísi en 
sá fyrir tveimur árum þegar liðin 
mættust af sama tilefni í Istanbúl. 
Þar vann Liverpool í vítaspyrnu-
keppni eftir að framlengdum leik 
lauk með 3-3 jafntefli. 

„Ég lofa því að þessi úrslita-
leikur verði öðruvísi. Það er mik-
ilvægt að leiðrétta það sem miður 
fór þá.“

Steven Gerrard, fyrirliði Liver-
pool, viðurkenndi að það hefði 
komið honum á óvart að AC Milan 
skyldi komast í úrslitin en ekki 
Manchester United.

„Ég er sannfærður um að við 

getum farið til Aþenu og komið 
með bikarinn aftur heim. Milan er 
þó með frábært lið og við vitum að 
leikurinn verður afar erfiður. Við 
þurfum að sýna okkar besta leik. 
Ég hélt að Liverpool og Manchest-
er United myndu mætast í úr-
slitunum en leikmenn Milan eiga 
hrós skilið þar sem þeir voru frá-
bærir í leiknum og unnu hann 
verðskuldað.“

Liverpool er eins og ít-
alskt lið fyrir tíu árum

 Golden State Warriors 
skrifaði NBA-söguna upp á nýtt í 
fyrrinótt með því að slá út Dallas 
Mavericks. Aldrei áður hefur lið í 8. 
sæti borið sigurorð af liði í 1. sæti 
með núgildandi fyrirkomulagi þar 
sem fjóra sigra þarf til að komast í 
gegnum fyrstu umferð. 

Golden State vann Dallas örugg-
lega 111-86 í sjötta leik liðanna og 
þar með einvígið 4-2. Þetta eru ein 
óvæntustu úrslit sögunnar því ekki 
er nóg með að Dallas hafi náð sjötta 
besta árangri sögunnar í deild-
arkeppninni heldur hafði Golden 
State ekki unnið einvígi í úrslita-
keppninni síðan 1991. Don Nelson, 
fyrrverandi þjálfari Dallas, kunni á 
sína menn og hefur búið til frábært 
lið sem lætur allt flakka.

Golden State vann 9 af síðustu 
10 leikjum sínum í deildarkeppn-
inni og ef marka má frammistöðu 
liðsins í þessu einvígi er ekkert því 
til fyrirstöðu að það fari langt í úr-
slitakeppninni í ár. Vandræðageml-
ingarnir Stephen Jackson (33 stig, 
sjö þristar) og Baron Davis (20 stig, 

10 fráköst, 6 stoðsendingar á ann-
arri löppinni) eru í miklum ham 
og aukaleikararnir verða að hetj-
um undir einstökum stuðningi frá-
bærra stuðningsmanna liðsins.

Dirk Nowitzki verður líklega kos-
inn besti leikmaður deildarinnar en 
frammistaða hans í þessum leik var 
honum hreinlega til skammar. 

Nowitzki skoraði aðeins tvær 
körfur í öllum leiknum og alls átta 
stig á kvöldi þegar ekkert nema 
sigur gat bjargað hans liði. Hann 
skoraði fyrstu körfuna þegar innan 
við mínúta var eftir af fyrri hálf-
leik og þegar hin kom í þriðja leik-
hluta var Mavericks-liðið komið 21 
stigi undir. 

Nowitzki gafst upp og speking-
ar eru farnir að spá fyrir um vand-
ræðalega stund þegar Þjóðverjinn 
tekur við verðlaunuum sem besti 
leikmaður deildarinnar. Það er í 
það minnsta ljóst að þessa tíma-
bils verður ekki minnst fyrir það 
að hann var kosinn bestur heldur 
hvernig hann hvarf algjörlega á úr-
slitastundu.

Dirk og Dallas 
sáu aldrei til sólar

Útileguma›urinn er ný sérverslun me› allt sem flú flarft 
til fer›alagsins, fellih‡si, hjólh‡si, tjaldvagna, útifatna›, 
fylgihluti og margt fleira. Kíktu við og skoðaðu úrvalið.
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Ný ævintýraleg verslun með allt til ferðalagsins

Polar
Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem
sjónvarp, DVD/CD, örbylgjuofn, 
ísskápur með frysti, bakkskynjari, 
110 Watta sólarrafhlaða og Alde
hitakerfi í gólfi og rúðum.

Breiðustu og best einangruðu húsin 
á markaðnum. Sænsk og sérhönnuð 
fyrir norðlægar slóðir.

Sterkbyggðu fellihýsin sem
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

Rockwood Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem 
Swing eldhús, ísskápur, rafm.vifta, 
álfelgur, geislaspilari, rafmagns-
lyftibúnaður, upphitaðar dýnur og
hljóðlát miðstöð.

Fortjöld

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

PDQ fortjöldin pakkast í poka í 
rennu utan á vagninum.
Fljótlegt að tjalda.

Verð frá 1.299.000 kr.

Fyrir fellihýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 2,5 m: 59.900 kr.
PDQ 2,9 m: 79.900 kr.

Hlaðið
aukabúnaði

Hlaðið
aukabúnaði

Fyrir hjólhýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 3,5 m: 69.900 kr.
Corsican: Verð frá 109.900 kr.

Corsican
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Opið laugardag 10-17 og sunnudag 12-16

Verð frá: 2.799.000 kr.

Við bjóðum fría geymslu 

veturinn 2007-08 fyrir öll 

seld hjólhýsi og fellihýsi.



Nýir tímar - á traustum grunni

 að sókn okkar
Menntun er grundvöllur

til betri lífskjara
Fjöldi háskólanema hefur meira en tvöfaldast á 
síðustu 10 árum og háskólum hefur fjölgað úr 
þremur í átta. 

Ungt fólk hefur aldrei haft fleiri og 
fjölbreyttari tækifæri til menntunar.

 xd.is

 Íslenska 17 ára landslið-
ið er enn stigalaust og markalaust 
eftir fyrstu tvo leikina í úrslita-
keppni stórmóts. 

Íslensku strákarnir töpuðu 0-
3 fyrir Hollandi í gær eftir 0-2 
tap fyrir Englendingum í fyrsta 
leiknum. Íslensku strákarnir léku 
betur en gegn Englandi og því var 
sárt að tapa leiknum svona stórt. 
„Strákarnir spiluðu mun betur en 
í fyrsta leiknum og tapið var allt-
of stórt. Þeir áttu kannski skilið að 
vinna okkur en aldrei meira en 1-
0. Þeir voru að skora skrítin mörk 
og sköpuðu sér ekki eitt einasta 
dauðafæri í leiknum,“ sagði Lúkas 
Kostic, þjálfari íslenska liðsins, 
eftir leikinn. 

„Liðið er mjög vaxandi og ég 
geta ekki verið annað en ánægð-
ur með frammistöðuna þó að ég sé 
dapur yfir því að hafa tapað þess-
um leik með þremur mörkum. 
Strákarnir voru að gera þetta vel, 
þeir lásu vel í þennan mikla hraða 
sem er í þessum leikjum og náðu 
að svara hollenska liðinu bæði í 
sókn og vörn,“ sagði Lúkas.

Daley Blind skoraði tvö fyrstu 
mörk hollenska liðsins í leiknum 
með þrumuskotum en hann hefur 
nýverið gert atvinnumannasamn-
ing við Ajax. Blind fetar þar í fót-
spor föður síns Danny sem lék 
með Ajax í þrettán ár og alls 42 
landsleiki fyrir Holland. Blind lék 
ekki fyrsta leikinn þar sem hann 
var í leikbanni. 

Íslensku strákarnir brutu alls 
31 sinni af sér og fengu alls að líta 
sex gul spjöld hjá norður-írska 

dómaranum Alan Black. Íslensku 
strákarnir voru spjaldalausir í 
fyrsta leiknum þannig að enginn 
er kominn í leikbann fyrir þriðja 
leikinn.

„Dómari leiksins dæmdi örugg-
lega yfir 50 aukaspyrnur í leikn-
um og meira að segja hollensku 
áhorfendurnir púuðu á hann. Það 
var út í hött að við vorum að fá sex 
gul spjöld í þessum leik,“ sagði 
Lúkas.

Kolbeinn Sigþórsson lék sinn 
fyrsta leik á mótinu og kláraði 
hann þrátt fyrir að hafa fundið 

aðeins fyrir meiðslunum í seinni 
hálfleik.

„Kolbeinn var öflugari og öfl-
ugari eftir því sem leið á leikinn. 
Hann átti þrumuskot undir lokin 
sem markvörðurinn rétt náði að 
verja. Það var kannski flottasta 
skotið í leiknum en fór ekki inn. 
Hann spilaði mjög vel og vann öll 
skallanávígi. Hann var mjög flott-
ur og það er klassi yfir drengn-
um,“ sagði Lúkas um Kolbein.

„Ég lagði áherslu á að strákarn-
ir myndu læra að spila betri knatt-
spyrnu á þessu móti. Þeir eru búnir 
að sýna framfarir en ég set aldrei 
kröfur á þá að við eigum að vinna 
leikina. Ég myndi verða hamingju-
samasti maðurinn í heiminum ef 
strákarnir myndu vinna Belgíu 
og komast til Kóreu. Þá verðum 
við allir svakalega glaðir,“ sagði 
Lúkas. Ísland mætir Belgíu í loka-
umferð riðlakeppninnar á mánu-
daginn og þarf að sigra til að kom-
ast í leikinn um 5. sætið á mótinu. 
Sigurvegarinn í þeim leik trygg-
ir sér sæti á HM í Suður-Kóreu í 
ágúst og september. Ísland á ekki 
lengur möguleika á að komast í 
undanúrslitin eftir þessi tvö töp.

Íslenska 17 ára landsliðið tapaði 0-3 fyrir Hollandi í öðrum leik sínum í úrslitakeppni EM í Belgíu. Ísland 
kemst ekki í undanúrslitin en sigur á Belgum í lokaleiknum kemur liðinu í leik um 5. sætið og um leið sæti 
á HM í Suður-Kóreu. Lúkas Kostic var ánægður með leik liðsins en dapur yfir úrslitunum.

 Birgir Leifur Hafþórsson, 
atvinnukylfingur í GKG, náði 
bara að klára fimm holur á öðrum 
hring á opna Ítalíumótinu í golfi í 
Mílanó í gær. 

Það varð að gera níu klukku-
tíma hlé á keppninni vegna veð-
urs en það er búið að rigna mikið 
á Ítalíu síðustu daga. Af þeim 
sökum náði Birgir Leifur að-
eins að spila fimm holur áður en 
keppni var frestað vegna myrk-
urs.

Birgir Leifur lék allar holurnar 
á pari og er því áfram fimm högg-
um undir pari. Birgir Leifur er 
í 19. sæti en var í 14. sæti þegar 
keppnin hófst í gær. 

Kláraði bara 
fimm holur

 Valur er deildameistari 
kvenna í fótbolta í þriðja sinn 
eftir 2-1 sigur á KR í úrslitaleik í 
Egilshöllinni í gær. 

Margrét Lára Viðarsdóttir kom 
Val yfir eftir 25. mínútu og Nína 
Ósk Kristinsdóttir bætti síðan 
við öðru marki tólf mínútum eftir 
hálfleik. Ólína Guðbjörg Viðars-
dóttir minnkaði muninn átta mín-
útum síðar en nær komust KR-
konur ekki.

 Valur vann alla sjö leiki sína í 
keppninni og Margrét Lára varð 
langmarkahæst með 17 mörk í 7 
leikjum.

Valur vann KR



Búðakór Elliðavatn

Lindahverfi

Kórahverfi

Breiðholt

Garðabær

Búðakórsdagur!
Við bjóðum ykkur velkomin í nýjan verslunarkjarna
að Búðakór 1.  Spennandi tilboð og grillpartí.

Hafnarfjörður

Kópavogur Seláshverfi

Atlantsolía
býður uppá:

2ja króna afslátt af
hverjum bensínlítra
í allan dag!

bjóða gestum að 
smakka ljúffengan
grillmat að hætti 
matreiðslumeistara

35%afslátt af
Bountytertunni vinsælu.
Verð aðeins 1.460 kr
verð áður 2.250 kr.Gildir 4-5 maí’07

Kökumeistarinn
býður uppá:

Gallerí Kjöt og

Fiskisaga
Samkaup/Strax
býður uppá:
                                      afsl.
SS Nautakótilettur pr. kg129835%
SS Reykt. Grísakótilettur 109035%
Egils Pepsi  2L 99
Coca Cola  Zero 2L 99
Vatnsmelónur           199
Græn vínber        299

Grillpartí í dag, þér er boðið milli klukkan 14:00 - 17:00



Spegill, Spegill, herm þú mér



3.590.000kr.

Ertu ekki örugglega í þotuliðinu?
Það er klassi yfir Saab 9-3 ARC bílunum, enda á Saab sér áratugalanga sögu sem einn stílhreinasti 
og öruggasti bíll sem völ er á. Saab 9-3 er margverðlaunaður bíll þar sem öryggi og mýkt í akstri

eru í fyrirrúmi. Stórkostleg hönnun, öflug vél og ríkulegur staðalbúnaður gera Saab 9-3 að
góðum kosti fyrir þá sem gera miklar kröfur!

Komdu og reynsluaktu, finndu muninn!

Saab 9-3 ARC



„Þetta er auðvitað bara „the way 
to do it“ í dag,“ segir Páll Óskar 
Hjálmtýsson Eurovision-sérfræð-
ingur um þá nýjung Eiríks Hauk-
sonar að nota vefsíðuna Myspace 
til að kynna íslenska keppnislag-
ið. „Auðvitað á maður að hafa 
allar klær úti og reyna að kynna 
lagið eftir bestu getu. Það væri 
bara óskandi að þetta nái til Ís-
lendinga erlendis svo að þeir geti 
kosið hann.“ 

Myspace er ein mest heim-
sótta síðan á netinu með meira en 
hundrað  milljónir notenda. Allir 
notendurnir eru með sérsíðu með 
mynd af sér, persónuupplýsingum 
og því sem þá langar að deila með 
umheiminum. Eiríkur Hauksson 
biðlar nú til allra á Myspace að 
setja mynd af honum sjálfum sem 

aðalmynd á til að sýna stuðn-
ing við íslenska framlagið. 

„Nú eru aðeins örfá-
ir dagar til Eurovision 
og þá skiptir máli fyrir 
sanna Íslendinga að 
standa saman til sig-
urs! Það sýnir ekkert 
samstöðu betur held-
ur en að láta myndina 
sem fylgir sem  profile 
picture á myspace!” 
segir í fréttatil-
kynningu frá 
Eiríki.

Á mynd-
inni sem um 
ræðir stend-
ur Eiríkur 
bísperrtur
á hlýra-

bol, með bjór í hendi 
og svört sólgleraugu 

eins og alvöru rokk-
ara sæmir. Nánari 
upplýsingar um 
þetta má finna á 
Myspace.com/
iceland2007.
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Grétar Baldursson

„Aldrei hefur staðið annað til en 
borga blaðamönnum Krónikunn-
ar uppsagnarfrest þann sem þeir 
eiga inni. Þetta er því alger mis-
skilningur hjá þeim Mannlífs-
mönnum,“ segir Sigríður 
Dögg Auðunsdóttir, aðstoð-
arritstjóri DV og fyrrum 
ritstjóri tímaritsins Krón-
ikunnar. 

Sigríður Dögg íhugar 
nú í fullri alvöru að kæra 
Mannlífsmenn til siða-
nefndar Blaðamannafé-
lags Íslands (BÍ). Á vef 

tímaritsins, undir þætti sem nefn-
ist Orðrómur, birtist í gær moli 
þess efnis að fyrrum blaðamenn 

Krónikunnar hygðust beita 
BÍ fyrir sig til að sækja rétt 

sinn hvað varðar ógreidd-
an uppsagnarfrest. Allt 
er þetta mál hið snún-
asta því formaður 
BÍ er Arna Schram 
sem jafnframt er 
fyrrum aðstoðar-
ritstjóri Krónikunn-

ar. Og þannig ein þeirra sem ætlar 
samkvæmt molanum að sækja rétt 
sinn í gegnum félagið. Og til að 
flækja málin enn, ef Sigríður Dögg 
kærir, þá tekur við kærunni Arna, 

en kæran varðar skrif sem 
hverfast um hana sjálfa.

Aðstoðarritstjóri
Mannlífs er Þórar-
inn Þórarinsson: 

„Klausan er ekki 
áfellisdómur yfir 
einum né nein-

um. Aðeins verið að 
greina frá væring-
um sem við höfum 
traustar heimild-

ir fyrir. Síðan 
má deila um 
orðalag og 

framsetningu og sjálfsagt að telji 
fólk á sér brotið að það leiti til siða-
nefndar. Til þess 
er hún. En rétt 
er að vekja 
athygli á 
stigsmuni á 
molum sem 
þessum og 
svo stöðluðum 
fréttum.“

Arna í aðstoðarritstjóralimbói

„Sko, það er með allt þetta Idol og 
ógeð. Í öllu þessu hverfa textarnir 
einhvern veginn. Verða að sósu og 
skipta engu máli. svo fyrir tilvilj-
un, heyrir maður gamla Bjartmars-
stöffið...“ segir Erpur Eyvindarson 
rappari með meiru.

Erpur er einn talsmanna nýstofn-
aðra samtaka – Bjartmars-klúbbs-
ins – sem er í raun aðdáendaklúbb-
ur tónlistarmannsins Bjartmars 
Guðlaugssonar.

Að sögn Erps eru eintómir topp-
menn í þessu félagi og nefnir að 
handahófi Helga Seljan sjónvarps-
mann, Andra Frey Viðarsson út-
varpsmann, Þröst Heiðar Jónsson 
bassafant úr Mínus og Gústa Pink.

„Hvað heitir Gústi Pink? Hann 
heitir bara Gústi Pink. Við höfum 
það þannig. Síðan er fullt af gaur-
um úr Mosfellsdalnum. Heil her-
deild þar.”

Bjartmarsklúbburinn vill hefja 
tónlistarmanninn Bjartmar til vegs 
og virðingar. Helgi Seljan segir 
Bjartmar hafa staðið á hátindi 
frægðar sinnar þegar þeir voru að 
komast til tónlistarlegs þroska.

„Við ólumst upp við þessa tónlist. 

Svo var Bjartmar bara þurrkaður 
út úr íslenskri tónlistarsögu. Mjög 
ómaklega. Okkur finnst hann í það 
minnsta ekki hafa fengið að njóta 
sannmælis.“

Klúbburinn er nýstofnaður. 
Haldnir hafa verið nokkrir und-
irbúningsfundir og er ýmislegt 
á prjónunum. Til dæmis er von á 
Bjartmari á mölina, en hann er bú-
settur á Eiðum fyrir austan, og mun 
hann þá afhenda klúbbmeðlimum 

áritað eintak af plötunni Í fylgd 
með fullorðnum sem til stendur að 
endurútgefa.

„Svaðaleg plata. Við í klúbbnum 
fáum fyrstu eintökin árituð. Það 
er náttúrlega öfgavel unnið,“ segir 
Erpur og upplýsir að drengur í 
þeirra röðum hafi hringt í Bjartmar 
reglulega og tilkynnt honum um 
hvað sé í deiglunni. Og er Bjartmar 
að sögn ánægður með þróun mála. 
Fréttablaðið náði hins vegar ekki í 
Bjartmar sem mun vera þessa dag-
ana að jafna sig eftir aðgerð en er á 
góðum batavegi.

„Bjartmar er alvöru „kíp it ríl“ 
gæi. Hann er bara úti í sveit að spila 
á gítar. Mála og góður á því. Þú veist 
hvað ég er að meina?“ útskýrir rapp-
arinn Erpur. Og heldur áfram:

„Bjartmar er enginn lobbíisti að 
troða sér í dómnefnd í idol. Honum 
er fokk sama enda búinn að rokka 
með sömu Lionel Richie hárgreiðsl-
una síðan í Víetnam-stríðinu. Og ef 
það er ekki steitment ... Hann hefur 
rúllað í gegnum ótal mörg tískutíma-
bil án þess að breyta hárgreiðslunni 
neitt. Það gerir hann að klassík.“

Eiríkur kynnir sig á Myspace

LR-Henning heilsu og 
megrunarkúrinn hefur 
slegið í gegn í Skandinavíu.

Verðum á Akureyri í dag 
og á sunnudag

Upplýsingar
í síma 

662-5599

Akureyri

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





Íslendingar hafa alltaf verið 
metnaðarfull þjóð og við höfum 

alltaf verið ákaflega stolt af okkar 
afrekum, litlum sem stórum. Leif-
ur fann Ameríku (og skilaði henni 
reyndar aftur ónotaðri), Jón Páll 
var sterkastur, Linda Pé, Hófí og 
Unnur Bé rúlluðu upp fegurðar-
samkeppnunum, handboltalands-
liðið varð heimsmeistari – að vísu 
í B-keppni, en það er sama – og 
Bridge-landsliðið landaði Ber-
múdaskálinni með slíkum glans að 
þjóðin varð gripin bridge-æði um 
langa hríð á eftir allt niður í grunn-
skóla og leikskóladeildir. 

höfum alltaf haldið því stolt 
á lofti ef þjóðin hefur mælst lang-
lífust, ríkust eða hamingjusömust 
og meira að segja vorum við létt 
stolt þegar þjóðin mældist lauslát-
ust allra þjóða í alþjóðlegri könn-
un verjuframleiðanda fyrir nokkr-
um árum. Um það ræddi landinn 
með lævísu glotti á vör. Lauslátur, 
ríkur, langlífur og hamingjusam-
ur skratti, samkvæmt könnunum, 
með besta vatn, lambakjöt, mjólk, 
smjör og lýsi í heimi. 

var hátíð í bæ. Allt að ger-
ast. Því er ekki að neita að þetta 
gríðarlega þjóðarstolt nýríkrar 
þjóðar hafði áhrif á uppvaxtarár 
ungs pilts. Ég drakk í mig þetta 
hugarfar. Ég man meira að segja 
eftir mér á gjábakka Almanna-
gjár (elsta þing í heimi) sem tán-
ingi og hvernig gæsahúðin hrísl-
aðist niður líkamann þegar ég 
fann hvernig rödd Íslands, ofan af 
Skaldbreið og niður eftir hrauninu 
og upp eftir gjánni, fram hjá Lög-
bergi, hvíslaði að mér snöggt en 
undurblítt: „Ísland, drengur minn, 
er besta land í heimi.“ 

síðari árum hefur hvarflað að 
mér að þessi upplifun hafi e.t.v. 
verið sprottin af hormónabreyt-
ingum unglingsáranna. Ég hef ör-
lítið fengið efasemdir um boð-
skap raddarinnar, þótt enn deili ég 
vissulega á ákveðinn hátt megin-
inntakinu. Á síðari árum hef ég 
einfaldlega fundið hjá mér djúpa 
þörf til að setja fyrirvara: Ísland 
getur, ef rétt er á spilum haldið, 
verið besta land í heimi. En svo-
leiðis hvísla auðvitað ekki raddir 
við bakka Almannagjár. 

grunar mig að þær hvísli 
ekki lengur.  Þótt enn sé því 
haldið á lofti að á Íslandi sé allt 
best í heimi og margir reyni að 
tryggja áhrif sín til valda á slík-
um málflutningi, í trausti þess að 
meginþorri þjóðarinnar sé þessar-
ar skoðunar – og líti jafnvel á það 
sem svik við land og þjóð að vera 
annarrar skoðunar – þá verð ég að 
játa að ég sé ýmis teikn á lofti um 
það að metin sem Íslendingar hafa 
sett á undanförnum árum séu ekki 
til þess fallin að blása þjóðarstolti 
í brjóst ungmenna eða annarra. 

á: Ný könnun sýnir að 
börnin okkar eru mest einmana 
af öllum börnum á Norðurlönd-
um, vinnudagurinn er sá lengsti, 
við útskrifum einna fæst af fólki 
úr menntaskóla, vextirnir eru þeir 
langhæstu, verðbólgan líka. Ójöfn-
ur vex. Ísland er dýrast í Evrópu. 
Og það sem er verst af öllu: Danir 
eru núna þeir hamingjusömustu. 
Og þá er fokið í flest skjól.

Metin okkar

Sumarið
er tíminn...

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

Kryddbakaður lax
með graslaukssósu, kartöflum 

og grænmeti 

195,- 490,-

TÄRNÖ borð m/2 stólum
stál/gegnheill akasíuviður

FÄNÖ blómapottur
Ø38 H65 cm 2.990,-

GRENÖ púði
Ø25 L53 cm ýmsir litir

APPLARÖ sólbekkur
L199xB71xH33 cm
gegnheill akasíuviður 11.990,-

BJURÖN blómakassi
L51xB19xH17 cm
gegnheill akasíuviður 1.490,-

HEMSÖ borð m/2 stólum ýmsir litir 

BOLLÖ bekkur
L90xB49xH86 cm
gegnheill akasíuviður 6.490,-

KVARNÖ stóll
L59xB61xH83 cm 7.990,-/stk.
KVARNÖ borð
L100xB100xH72 cm 12.990,-
gegnheill akasíuviður

IKEA/PS BETSÖ grill
Ø35 H50 cm 4.990,-

BLANKÖ svalaborð
L40xB60 cm 1.590,-

3.990,-

APPLARÖ borð/kollur
L50xB50xH27 cm
gegnheill akasíuviður 2.495,-

SOMMAR kerti
H12 cm verð pr. stk.

3.990,-

1.290,-1.290,-

295,-

GRENÖ stólsessa
L50xB50xH14 cm 1.490,-

3.995,-


