
Skjöldur sér um útlit stjarnanna og skreppur í 
söngtíma þess á milli.
Það er aldrei lognmolla í kringum hinn fjölhæfa
Skjöld Eyfjörð. Hann hefur alltaf í mörgu að snúast 

og verkefnin fjölbreytt og skemmtileg.
„Ég er náttúrlega á skrilljón hér á hársnyrtistof-

unni Supernova og svo hef ég verið að hjálpa Hara-
píunum með stíliseringar. Í framhaldi af þ í
ég vonandi að vinnab

einu saman. Það þurfa allir að hafa aukavinnu með,
annars endar þetta bara í vitleysu,“ segir hann og 

bendir á að nú sé Jónsi í Svörtum fötum farinn að 

vinna við flug. „Sem sannar að allar íslenskar popp-
stjörnur þurfa að hafa aukavinnu.“Þegar Skjöldur er inntur eftir því hvað honum
þyki skemmtilegast við starfið í háist hann haf

Poppstjörnur 
þurfa aukavinnu

www.xf.is

BEITUM SKYNSAMLEGU AÐHALDI 
Í INNFLUTNINGI Á VINNUAFLI
VERJUM LAUNAKJÖRIN

Opið til 21 í kvöld

BT bæklingur fylgir Fréttablaðinu í dag

 Fæðingar á Landspítalanum verða 
um fimmtungi fleiri í sumar en í fyrrasumar 
samkvæmt áætlunum spítalans.

Að sögn Margrétar I. Hallgrímsson, sviðs-
stjóra hjúkrunar á kvennasviði Landspítal-
ans, sýna tölur um konur sem fóru í sónar 
eftir nítján vikna meðgöngu að fæðingar 
verði alls 976 í júní, júlí og ágúst. Í fyrra 
sýndu sömu gögn að fæðingar yrðu 807 í þess-
um mánuðum. Þær urðu síðan í raun nokkuð 
fleiri, eða 843.

„Það hefur alltaf sýnt sig að góðærið kallar 
á fleiri fæðingar. En við eigum síðan eftir að 
greina hvort þetta er aukning á erlendu vinnu-
afli sem kemur hingað og sest hér að og eign-
ast börn. Við erum þegar farin að sjá það,“ 

segir Margrét spurð um skýringar á þessari 
miklu fjölgun fæðinga sem væntanleg er.

Að sögn Margrétar er von á 319 fæðingum í 
júní, 317 fæðingum í júlí og 340 fæðingum í 
ágúst. Samtals eru þetta 976 fæðingar og að 
meðaltali 325 fæðingar á hvern sumarmánað-
anna. Sams konar spá fyrir sumarið í fyrra 
hljóðaði upp á 269 fæðingar á hvern mánuð að 
meðaltali.

Margrét bendir á að það sem af er þessu ári 
hafi fæðingar í allt aðeins verið um tuttugu 
fleiri á Landspítalanum en á sama tíma í fyrra. 
Þannig voru fæðingar fyrstu fjóra mánuði árs-
ins aðeins 235 að meðaltali á hvern mánuð, eða 
100 færri á mánuði en von er á í sumar.

„Þetta hefur verið mjög viðráðanlegt það 

sem af er árinu en það verður mjög mikið að 
gera í sumar,“ segir Margrét en ítrekar að 
þrátt fyrir fyrirsjáanlegt annríki sé ekkert að 
óttast.

Anna Stefánsdóttir hjúkrunarforstjóri segir 
að sjúkrahúsið muni bregðast við vandanum 
sem fylgir aukningunni.

„Allir sem vettlingi geta valdið, allar ljós-
mæður, sem hægt verður að ná í og aðrir 
munu leggja hönd á plóg. Þá munu stjórnend-
ur og sviðsstjórar starfa við meiri klíníska 
vinnu heldur en ella. Þannig munu hjúkrunar-
menntaðir stjórnendur klæða sig í búninginn 
og taka til hendinni við hjúkrunarstörf í 
sumar,“ segir hjúkrunarforstjórinn. 

Sprenging í fæðingum í sumar
Búist er við tuttugu prósent fleiri fæðingum á Landspítalanum í sumar en í fyrra. Margrét Hallgrímsson 
sviðsstjóri nefnir góðæri og erlent vinnuafl sem skýringar á barnasprengjunni sem springur í sumar.

 „Líkurnar á því að 
við komumst áfram úr undan-
keppninni eru fifty-fifty,“ segir 
Eiríkur Hauksson um möguleika 
Íslands á að komast upp úr undan-
keppni Eurovision í kvöld. „Ég vil 
nú bara vera hógvær í tengslum 
við þetta, þó maður voni auðvitað 
það besta,“ sagði Eiríkur eftir 
aðalæfingu undankeppninnar sem 
haldin var í gær og tókst vel.
Í veðbönkum er ekki gert ráð 
fyrir góðu gengi íslenska lagsins 
en á vefsíðunni eurovision-
torrents.com kveður við annan 
tón. Þar er Íslandi spáð einu af tíu 
efstu sætunum. Á síðunni geta 

gestir hlýtt á framlag þátttöku-
landanna og gefið lögunum 
einkunn. Spádómshæfileikar not-
enda síðunnar koma svo í ljós í 
kvöld þegar undankeppnin fer 
fram.

Hún hefst klukkan sjö í kvöld 
og er í beinni útsendingu Ríkis-
sjónvarpsins. Eiríkur er fimmti á 
svið af 28 keppendum. Tíu lög 
komast áfram í úrslitakeppnina á 
laugardag.

Sjötíu lög á lager fyrir 
væntanlega sólóplötu

Listahátíð í Reykjavík 
verður sett í dag. Um leið og 
hátíðin verður sett í Listasafni 
Íslands opnar þar sýningin 
COBRA Reykjavík þar sem sýnd 
verða verk listamanna sem 
tilheyrðu hinum alþjóðlega 
COBRA-hópi.

Bein útsending verður frá 
setningarathöfninni í Sjónvarpinu 
klukkan 17.45.

Klukkan átta í kvöld verður 
frumsýning um borð í varðskpinu 
Óðni á verkinu Gyðjan í vélinni. 
Er það Vatnadansmeyjafélagið 
Hrafnhildur sem leiðir sýninguna. 
Í fyrramálið hefst sýning franska 
götuleikhússins Royal de Luxe um 
risann sem vaknar til lífsins í 
miðbæ Reykjavíkur og risessuna, 
dóttur hans, sem reynir að róa 
hann niður.

Þórunn Sigurðardóttir, listrænn  
stjórnandi Listahátíðar, segir hana 
verða stórstjörnuhátíð með 
verkum í hæsta gæðaflokki. 
„Listirnar gera meira en að lífga 
upp á hvunndaginn. Þær skapa 
raunveruleg lífsgæði, auka 
skilning og mannúð,“ segir Þórunn 
í ávarpi til listahátíðargesta.

Listahátíð í Reykjavík stendur 
til 26. maí.

Listahátíðin 
hefst í dag



Ögmundur, þurfa þingmenn 
ekki líka nýtt launaþak? 

Lágmarksframfærslu-
eyrir útlendinga á Schengen-svæð-
inu er talinn tvö þúsund krónur á 
dag, hafi þeir frítt húsaskjól. Að 
öðrum kosti er lágmarkið fjögur 
þúsund krónur. Þessi skilyrði eiga 
einnig við um EES-borgara, segir 
Hildur Dungal, forstjóri Útlend-
ingastofnunar. 

Frávísunarheimildir er að finna í 
18. grein útlendingalaga. Sam-
kvæmt þeim má stöðva för útlend-
inga til landsins, til dæmis á Kefla-
víkurflugvelli, geti aðkomufólk 
ekki sýnt fram á lágmarksfram-
færslugetu og fjárráð til að fara 
heim aftur. Hildur telur að heimild-
inni sé beitt „töluvert oft“.

Minna eftirlit er á flugvellinum 
þegar fólk kemur frá Schengen-
svæðinu, eins og í tilfelli Rúmen-
anna. Því hefur lögregla svigrúm 
til að beita heimildunum í sjö daga 
eftir komu fólks inn í landið. 
Útlendingastofnun getur síðan 
ákvarðað að vísa fólki úr landi, 
samkvæmt sömu heimildum, innan 
níu mánaða frá komu.

Hörður Jóhannesson aðstoðarlög-
reglustjóri hafnar gagnrýni Norð-
manna á það hvernig var að máli 
Rúmenanna staðið. Í fréttum RÚV 
kom fram að Norðmenn teldu 
íslensk lögregluyfirvöld ekki geta 
sent Rúmenana til Noregs, nær 
hefði verið að senda þá til Rúmeníu. 
„Við erum ekki að senda einn eða 
neinn. Við erum bara að hjálpa þeim 
að komast til baka, af því að þau 
óskuðu eftir því, segir hann. 

Lögreglan hafi því ekki gert 
neitt sem Útlendingastofnun 
Norðmanna geti kvartað undan. 
„Það er enginn formlegur gjörn-

ingur af hendi lögreglu né Útlend-
ingastofnunar,“ segir Hörður.

Lögreglan hafði afskipti af Rúm-
enunum vegna þess að þeir voru „í 
reiðileysi“ og ekki með atvinnu-
leyfi. 

„Vendipunkturinn var um helg-
ina þegar þetta lá allt sofandi niðri í 
bæ. Það kom í ljós að þau voru hér 
til að vinna en ekki með atvinnu-
leyfi og höfðu ekki sótt um það. Þau 

áttu ekki pening til að framfleyta 
sér. Þegar þeim var gert ljóst að 
þau gætu ekki verið hér á götunum 
og til væri heimild til að vísa þeim 
úr landi, óskuðu þau eftir aðstoð 
okkar til að komast úr landi.“ 

Hefðu Rúmenarnir hins vegar 
kosið að dveljast hér áfram, „þá 
hefði komið til skoðunar að beita 
einhverjum heimildum,“ segir 
Hörður.

Rúmenarnir gátu 
ekki framfleytt sér
Til að dveljast á Íslandi hefðu Rúmenarnir, sem var hjálpað úr landi, þurft 4.000 
krónur fyrir hvern dag. Frávísunarheimildum mun oft vera beitt. Lögreglan 
hefði skoðað að beita þessum heimildum hefði fólkið ekki farið sjálfviljugt.

Fjörutíu og tveir 
fangar á Litla-Hrauni nýttu 
kosningarétt sinn í utankjörfund-
aratkvæðagreiðslu á þriðjudag. 

Fulltrúar sýslumanns efndu til 
kjörfundar og var kjörklefa 
komið upp í skólastofu í fangels-
inu.

77 afplána refsidóm á Litla-
Hrauni, þar af 12 útlendingar. Af 
þeim 65 sem höfðu kosningarétt 
nýttu hann 42. Það er um 65 
prósenta þátttaka. 

Að sögn fangavarðar fór lítið 
fyrir pólitískri umræðu í fangels-
inu í aðdraganda kosninganna.

42 af 65 kusu á 
Litla-Hrauni 

Samræmdu prófunum í 10. bekk lauk í 
gær. Tæplega 4.500 nemendur eru skráðir í 10. 
bekk og flestir þeirra þreyttu einhver samræmd 
próf. Fjölmennasta prófið var í íslensku en 
rúmlega 4.200 nemendur voru skráðir í það.

Það eru mikil tímamót að ljúka grunnskólagöngu 
og því venja að unglingar geri sér dagamun við lok 
samræmdu prófanna. Undanfarin ár hefur dregið 
verulega úr unglingadrykkju á þessum tímamótum 
og nú er í flestum skólum boðið upp á skipulagðar 
skemmtanir á borð við óvissuferðir.

Marta Kristín Hreiðarsdóttir, félagsfræðingur 
og talsmaður SAMAN-hópsins, sem hefur barist 
ötullega að forvörnum, segir að það sé mikilvægt 
að boðið sé upp á jákvæðar og heilbrigðar skemmt-
anir fyrir unglingana á þessum tímamótum. 

„Skilaboð okkar beinast að mestu til foreldra og 
eru þess efnis að eyða tíma með börnunum sínum, 

virða útivistartíma og leyfa ekki eftirlitslaus 
partí,“ segir Marta.

Skemmta sér eftir prófin

 „Vart var sólarhringur 
liðinn þegar 
stjórnmála-
menn allra 
flokka, sem ekki 
áttu húseignirn-
ar, höfðu 
opinberlega lýst 
því yfir að þeir 
teldu mikilvægt 
að viðhalda 
götumynd og 
endurbyggja húsin á sama stað í 
upprunalegri mynd,“ sagði 
Björgólfur Guðmundsson í 
Landsbankanum á þingi um 
uppbyggingu eftir brunannn í 
Austurstræti. „Í sjálfu sér er þetta 
falleg hugsun og viðbrögðin 
skiljanleg,“ bætti Björgólfur við. 
Hann kvað verndun menningar-
verðmæta mikilvæga en að þau 
viðhorf mættu „ekki hindra 
eðlilega framþróun borga“. 
Vilhjálmur Vilhjálmsson borgar-
stjóri sagðist ekki hafa breytt um 
skoðun varðandi endurgerð 
götumyndarinnar. 

Verndun hindri 
ekki framþróun

 Aðstandendur Live 
Earth-tónleikanna, hafa dregið til 
baka tilboð um að tónleikar verði 
haldnir í Reykjavík vegna þess að 
ríkisstjórn Íslands sýndi viðburð-
inum ekki nægan áhuga, auk þess 
sem staðan á tæknilegum 
undirbúningi þótti ekki viðun-
andi.

Kári Sturluson, sem annaðist 
skipulag hér á landi, segir 
skipuleggjendur hafa runnið út á 
tíma. Hann vill ekki kenna 
áhugaleysi ríkisins alfarið um 
niðurstöðuna. „En það er ljóst að 
ef fulltrúar ríkisstjórnarinnar 
hefðu sýnt þessu verkefni 
raunverulegan áhuga frá upphafi 
þá hefði staðan getað verið allt 
öðruvísi.“

Hætt við Live 
Earth á Íslandi

Búist er við að Tony 
Blair, forsætisráðherra Bret-
lands, muni á hádegi í dag segja 
af sér sem formaður Verka-
mannaflokksins. Líklega gegnir 
hann áfram embætti forsætisráð-
herra þangað til í lok júní eða 
byrjun júlí.

Skrifstofa Blairs staðfesti í gær 
að hann muni greina frá áformum 
sínum í dag. Gordon Brown 
fjármálaráðhera þykir líklegast-
ur arftaki hans.

Á morgun heldur Blair til 
Frakklands til að óska Nicolas 
Sarkozy til hamingju með 
sigurinn í forsetakjöri um síðustu 
helgi.

Blair segir lík-
lega af sér í dag

 „Hún er 
búin að fá of mikla 
neikvæða umfjöll-
un,“ sagði Fanný 
Guðbjörg Jónsdóttir, 
kosningastjóri ungra 
framsóknarmanna,
um Luciu Celeste 
Molina Sierra.

Lucia, sem er 
tengdadóttir Jónínu 
Bjartmarz umhverf-
isráðherra, dreifði 
grænum frostpinn-
um til vegfarenda í 
boði Framsóknarflokksins á 
Laugaveginum. Þegar ljósmynd-
ara Fréttablaðsins bar að garði 
neitaði hún að vera á mynd og 
hljóp hún inn á kosningaskrifstofu 

ungliða flokksins 
sem þar stendur.

„Það er búið að 
vera mikið álag á 
henni undanfarið. 
Lucia er vinkona 
okkar og hún er hér 
einfaldlega til að 
hjálpa vinum sínum. 
Þetta er engin frétt,“ 
sagði Fanný kosn-
ingastjóri eftir að 
hafa rætt málið við 
Luciu sem hélt sig 
inni á skrifstofunni 

og aftók að láta mynda sig og veita 
viðtal um sjálfboðastarf sitt fyrir 
Framsóknarflokkinn. Stuttu 
seinna var hún farin af kosninga-
skrifstofunni.

Þingflokkur Vinstri 
grænna vill láta leiða í lög að 
ráðherrar geti 
ekki ráðstafað 
fé úr ríkissjóði í 
þrjá mánuði 
fyrir kosningar.

„Frá og með 
því að 90 dagar 
eru til reglu-
legra alþingis-
kosninga eða 
jafn langur eða 
skemmri tími er 
til kosninga sem 
boðað hefur verið til aukalega er 
ráðherrum óheimilt að gera 
samninga eða binda með neinum 
öðrum hætti ríkissjóð þannig að í 
því felist skuldbinding, vilyrði eða 
fyrirheit um ný útgjöld,“ segir í 
frumvarpi þingflokksins.

Hemja ráðherra 
fyrir kosningar

 Mikill munur er á fylgi 
Framsóknarflokksins í tveimur 
skoðanakönnunum sem birtar 
voru í gær. Í könnun Capacent 
Gallup mælist flokkurinn með 14,6 
prósent, og eykur fylgi sitt um 
tæp fimm prósentustig frá því í 
könnun Capacent daginn áður. Í 
könnun Félagsvísindastofnunar 
mælist flokkurinn hins vegar 
einungis með 8,6 prósenta fylgi.

Sjálfstæðisflokkur fær 38 
prósent, Samfylkingin 29 og 
Vinstri græn 16,2 hjá Félagsvís-
indastofnun en hjá Capacent fær 
Sjálfstæðisflokkur 36 prósent, 
Samfylkingin 25 og Vinstri græn 
14,5 prósent.

Mikill munur á 
Framsóknarfylgi

Gaf vegfarendum 
græna frostpinna



Á laugardaginn er kosið um 

hverjum er best treystandi
fyrir stjórn landsins
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Nýir tímar - á traustum grunni



Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.
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 Páll Winkel, eini umsækj-
andinn um stöðu aðstoðarríkislög-
reglustjóra, lagði til í áliti til alls-
herjarnefndar að lögreglulögum 
yrði breytt á þann veg að lögreglu-
menn hefðu einnig kost á umræddri 
stöðu líkt og lögfræðingar. 

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu í gær fór starfslýsing 
dómsmálaráðuneytins í bága við 
skilyrði í lögreglulögum. Í lög-
reglulögum kemur fram að emb-
ætti aðstoðarríkislögreglustjóra 
eigi að vera lögreglumönnum opið 
til umsóknar, líkt og lögfræðing-
um.

Í áliti Páls, sem Fréttablaðið 
hefur undir höndum, er „lagt til að 
ekki aðeins þeir aðilar sem lokið 
hafi embættisprófi í lögfræði eigi 
möguleika á að hljóta slíkar stöður 
heldur jafnframt lögreglumenn 
sem lokið hafa námi frá Lögreglu-
skóla ríkisins svo og stjórnunar-
námi eða öðru sambærilegu 
námi“. 

Jafnframt segir í álitinu að 
Landssamband lögreglumanna 
telji þessa breytingu „afar jákvæða 
þróun“ enda hafi menntun lög-
reglumanna aukist mikið. Álitinu 

skilaði Páll til allsherjarnefndar 
fyrir hönd Landssambands lög-
reglumanna en hann starfaði áður 
sem framkvæmdastjóri sambands-
ins.

Í nefndaráliti allsherjarnefndar 
er sérstaklega tekið fram að það sé 
„eindregin afstaða nefndarinnar 
að mikilvægt sé að vel menntaðir 
og reyndir lögreglumenn geti sóst 
eftir æðstu stjórnunarstöðum 
innan lögreglunnar“.

Haft var eftir Sigurði Líndal, 
fyrrverandi lagaprófessor, í Frétta-
blaðinu í gær að í starfsauglýsing-
unni hefði átt að taka fram öll skil-
yrði sem fram koma í lögunum, þar 
með talið að starfið standi lög-
reglumönnum með reynslu af 
stjórnun opið til umsóknar. Ein-
ungis var tekið fram í starfsaug-
lýsingunni að umsækjendur þyrftu 
að hafa „embættispróf í lögfræði, 
reynslu af störfum innan réttar- og 
refsivörslukerfisins og þekkingu á 
starfsmannamálum lögreglunnar“. 

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra lét hafa eftir sér í Fréttablað-
inu í gær að það blasti við að sá 
sem myndi gegna starfinu þyrfti 
að hafa lögfræðipróf. 

Lagði sjálfur til lagabreytingar
Páll Winkel, eini umsækjandinn um stöðu aðstoðarríkislögreglustjóra, lagði til að staða aðstoðarríkislögreglu-
stjóra væri í boði fyrir lögreglumenn. Allsherjarnefnd tók undir tillögurnar og breytti lögunum í takt við þær.

Dick Cheney, varaforseti 
Bandaríkjanna, brá sér til Íraks í 
gær og spjallaði þar við David 
Petreus, yfirmann bandaríska her-
aflans þar í landi. Cheney ætlar 
næstu vikuna að ferðast um Mið-
Austurlönd, og fer meðal annars í 
Sameinuðu arabísku furstadæm-
anna, Sádi-Arabíu, Egyptalands og 
Jórdaníu.

Einnig átti hann fundi með Nouri 
al-Maliki, forsætisráðherra Íraks 
og Jalal Talabani forseta, tveimur 
varaforsetum og öðrum ráðamönn-
um.

Cheney sagði við fréttamenn að 
Írak væri „ennþá hættulegur stað-
ur“, enda hafði þá skömmu áður 

heyrst í gríðarmikilli sprengingu 
skammt frá bandaríska sendiráðinu 
í Bagdad, þar sem Cheney dvaldist 
mestan hluta tímans í gær.

Í febrúar, þegar Cheney var í 
stuttri heimsókn í Afganistan, 
sprakk þar sprengja sjálfsvígsárás-
armanns og fórust þar 23 manns.

George W. Bush Bandaríkjafor-
seti hyggst beita neitunarvaldi sínu 
á ný ef Bandaríkjaþing, þar sem 
demókratar eru í meirihluta, sam-
þykkir lög um viðbótarfjárveitingu 
til Íraksstríðsins sem einungis 
tryggir bandaríska hernum fjár-
magn til júlíloka. Demókratar hafa 
í hyggju að samþykkja frumvarp 
sem heimilar þinginu að stöðva 
frekari greiðslur eftir júlílok ef 
hernaðaraðgerðirnar hafa þá ekki 
skilað þeim árangri að ástandið hafi 
batnað.

Cheney brá sér til Íraks í gær
Drengnum sem fannst 

meðvitundarlaus á botni sund-
laugarinnar í Kópavogi 26. apríl 
síðastliðinn er enn haldið sofandi 
í öndunarvél. Rannsókn lögregl-
unnar á slysinu er á lokastigi.

Sigurbjörn Víðir Eggertsson, 
aðstoðaryfirlögregluþjónn á 
höfuðborgarsvæðinu, segir að enn 
sé unnið að því að varpa ljósi á 
atburðarásina en ekki er enn ljóst 
hvernig atvikið átti sér stað. Þá 
hafa öryggismál á svæðinu verið 
athuguð. Pilturinn, sem er 15 ára, 
var í skólasundi með skólasystkin-
um sínum. Margt bendir til þess 
að hann hafi verið einn í lauginni 
þegar slysið varð.

Rannsókn á 
lokastigi

Starfsauglýsingin birtist upp-
haflega í vefútgáfu Lögbirtinga-
blaðsins en í pappírsútgáfunni 
sama dag og umsóknarfresturinn 
rann út. Til þess að fá aðgang að 
vefútgáfunni þarf að kaupa áskrift 
að henni.

Starfið sem auglýst var er annað 
tveggja starfa aðstoðarríkislög-
reglustjóra en Sigríður Björk Guð-
jónsdóttir gegnir hinu.

  
Harmar umræðu um fjölskyldutengsl

Karl XVI Gústaf 
Svíakonungur kom í gær í fyrstu 
opinberu heimsókn sína til 
Danmerkur síðan árið 1975. 

Í fylgd með konungi eru Silvía 
drottning og Viktoría krónprins-
essa. Margrét Þórhildur Dana-
drottning, aðrir meðlimir dönsku 
konungsfjölskyldunnar og 
fulltrúar dönsku ríkisstjórnarinn-
ar tóku á móti þeim á hafnarbakk-
anum á Löngulínu. 

Þótt Svíakonungur hafi oft 
komið til Danmerkur á síðustu 30 
árum hefur það ávallt verið í 
óopinberum erindagjörðum. Á 
dagskrá hinnar þriggja daga löngu 
opinberu heimsóknar eru heim-
sóknir í fyrirtæki, í Kristjánsborg-
arhöll og á ballettsýningu.

Í heimsókn í 
Danmörku
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SKATTLEYSISMÖRKIN Í 150.000
NAUÐSYNLEGAR KJARABÆTUR

Guðjón A. Kristjánsson
Norðvesturkjördæmi

Sigurjón Þórðarson
Norðausturkjördæmi

Grétar Mar Jónsson
Suðurkjördæmi

Kolbrún Stefánsdóttir
Suðvesturkjördæmi

Jón Magnússon
Reykjavík Suður

Magnús þór Hafsteinsson
Reykjavík Norður

Við viljum búa í sanngjarnara samfélagi

150.000 kr. 112.000 kr.
Skattleysismörk allra verði að verðgildi þau sömu og voru við gildistöku 
staðgreiðslukerfisins 1988 eða um 112.000 kr. á mánuði.

Tekinn verður upp sérstakur persónuafsláttur svo skattleysismörk verði 
150.000 kr. á mánuði fyrir þá sem hafa árstekjur allt að 1.800.000 kr.

Sérstaki persónuafslátturinn lækki síðan hlutfallslega með vaxandi 
tekjum og falli niður við 3.000.000 kr. árstekjur.

• Lækkum skuldir heimilanna, burt með verðtrygginguna.

• Aldraðir og öryrkjar geti haft 1.000.000 kr. tekjur án bótaskerðingar
  og tekjutenging við maka verði afnumin.

• Lífeyrisgreiðslur beri 10% skatt líkt og fjármagnstekjur.



Lögreglan í Portúgal 
biður ferðamenn 
sem voru í 
landinu 3. maí og 
kunna að búa yfir 
upplýsingum um 
hvarf bresku 
stúlkunnar 
Maddiear að hafa 
samband. 

Madeleine 
McCann er þriggja ára gömul og 
var rænt á íbúðahóteli í Praia de 
Luz í Algarve í Portúgal.

Þeir sem telja sig geta gefið 
upplýsingar eru beðnir um að hafa 
samband við lögregluna í Portúgal 
í síma 00 351 282 405 400.

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
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Stýrivextir
Seðlabankans

STÝRIVEXTIR Á YFIRSTANDANDI KJÖRTÍMABILI

ER ÞETTA
EFNAHAGSLEGUR
STÖÐUGLEIKI???

ALLT ANNAÐ LÍF!
– með vinstri grænum

Vladimír Pútín Rúss-
landsforseti fór í gær hörðum 
orðum um fólk sem „vanvirðir 
minnismerki um stríðshetjur, og 
móðgar með því sína eigin þjóð og 
sáir fræjum óvildar og vantrausts 
milli landa og þjóða“.

Hann nefndi ekkert land á nafn 
en átti augljóslega við Eistland 
sem fyrir skemmstu flutti minnis-
merki sovéska hermannsins í Tall-
inn frá torgi í miðbænum inn í 
kirkjugarð þar sem minnismerkið 
er ekki jafn áberandi.

Pútín sagði þetta í ræðu við 
hátíðahöld í Moskvu í gær þegar 
Rússar minntust þess að sigur 
vannst á þýskum nasistum í seinni 
heimsstyrjöldinni árið 1945. Rúss-
ar líta á þennan sigur sem eitt 
merkasta afrek sovéska hersins.

Að venju var haldið upp á daginn 
með mikilli hersýningu á Rauða 
torginu þar sem þúsundir her-
manna gengu fylktu liði yfir torg-
ið. Hersýningin hefur verið nánast 
óbreytt frá tímum Sovétríkjanna.

Í Eistlandi komu nokkur hundruð 
íbúa af rússneskum uppruna saman 
við styttuna af hermanninum á nýja 
staðnum í Tallinn og lögðu þar blóm. 

Á torginu, þar sem styttan stóð áður, 
kom einnig saman hópur þrátt fyrir 
að mannsöfnuðir séu þar bannaðir. 
Allt fór þó friðsamlega fram.

„Þetta er undarlegt 
svona rétt fyrir kosningar,“ segir 
Valgeir Sigurðsson, starfsmaður 
kosningaskrifstofu Frjálslynda 
flokksins á Akureyri, óhress með 
slitróttar útsendingar Útvarps Sögu 
í bænum.

Valgeir segir flokk sinn auglýsa 
mikið á stöðinni; rof útsendinga  sé 
bagalegt og hann dregur sínar 
ályktanir. „Mig grunar að einhver 
öfl sem vilja ekki að boðskapur 
okkar heyrist eigi þarna í hlut. 
Annað eins hefur skeð í þjóðfélag-
inu. Spillingin er nú meiri en 
þetta.“

Arnþrúður Karlsdóttir, útvarps-
stjóri Sögu, kannast við vandamálið 

en hefur ekki trú á samsæriskenn-
ingu Valgeirs. Dagskrá Sögu er 
send til Akureyrar um ADSL-kerfi 
Símans en eftir uppfærslu þess um 
páskana hafa útsendingar gengið 

brösuglega. „Það er annaðhvort 
eitthvað að hjá Símanum eða okkur,“ 
segir Arnþrúður og ætlar að senda 
mann norður hið fyrsta til að kíkja á 
græjurnar. „Ég veit að menn eru 
margir með hjartalokurnar á lím-
ingunum svona rétt fyrir kosningar 
en allir flokkar auglýsa hjá okkur 
og þetta kemur því jafnt við alla.“

Linda Waage, upplýsingafulltrúi 
Símans, segir bilanatilkynningu 
vegna slitróttra útsendinga ekki 
hafa borist fyrirtækinu. „Hér sjást 
engar kerfisbilanir og það er  eng-
inn að fikta í þessu bara af því að 
þetta eru þeir,“ segir Linda og vísar 
þar með grunsemdum Valgeirs á 
bug.

Gruna andstæðinga um græsku Aðstoðar ferða-
manna óskað

Mestu verðmæti Íslands eru 
mannauðurinn og einstæð nátt-

úra. Íslandshreyfingin 
berst fyrir gerbreyttri 
stjórnarstefnu sem 
byggir á þessu tvennu 
og nýtir það til að 
skapa auðlegð og vel-

ferð í stað þess að fórna náttúr-
unni fyrir stundargróða í þágu 
mengandi stóriðju.

Íslandshreyfingin getur fellt 
stóriðjustefnuna og á þingi mun 
hún beita sér fyrir því að gert 
verði hlé á stóriðjuframkvæmd-
um. Betra er að fá til landsins 
fyrirtæki sem nota minni orku, 
menga ekki, skapa fleiri og betri 
störf og borga hærra orkuverð 
vegna grænnar ímyndar lands-
ins.

Íslandshreyfingin mun berjast 
fyrir því að orkan, sem hækkar 
hratt í verði, verði tryggilega í 
eigu þjóðarinnar.

Ábending okkar Vinstri grænna í 
gær um að óeðlilegt væri að ráð-
herrar hömuðust við að lofa fjár-
útlát úr ríkissjóði á meðan kosn-

ingabaráttan er í 
hámæli hefur vakið 
verðskuldaða athygli. 
Almenningi blöskrar 
að skattfé þess sé 
notað til þess að ráð-

herrar geti klippt borða eða und-
irritað samninga fyrir framan 
myndavélarnar svo nærri þing-
kosningum. Í þeim kosningaslag 
sem nú stendur yfir hefur raunar 
steininn tekið úr hvað þetta varð-
ar og þá sérstaklega á lokametr-
unum þegar kannanir hafa ítrek-
að sýnt að ríkisstjórnin er fallin. 
Áhersla okkar í þessum efnum 
sem og öðrum er á heiðarleika og 
ábyrgð.

Nú eru bara tveir dagar til kosn-
inga og við erum mjög þakklát 
fyrir þann mikla meðbyr sem við 
finnum þessa dagana. Samfylk-

ingin stendur vörð um 
velferðina og hag heim-
ilanna í landinu en rík-
isstjórnarflokkarnir
virðast hafa fyllst 
hreinni örvæntingu 

með því að gefa út ábyrgðarlaus 
loforð um milljarða króna útgjöld 
næstu árin þótt umboð þeirra frá 
kjósendum sé að renna út á laug-
ardaginn. Á síðustu tíu dögum 
hafa borist tilkynningar um 25 
slíka samninga og reikningurinn 
verður sendur íslenskum skatt-
greiðendum. Það er sannarlega 
kominn tími til að breyta!

Til þess að mynduð verði ríkis-
stjórn að loknum kosningum með 
aðild Sjálfstæðisflokksins, er 
nauðsynlegt að flokkurinn hljóti 
góða kosningu á laugardaginn. 

Kosningarnar í ár eru 
sérstakar að því leyti 
að um nokkurt skeið 
hefur legið fyrir yfir-
lýsing stjórnarand-
stöðuflokkanna um að 

þeir stefni að því að mynda ríkis-
stjórn eftir kosningar. Fari svo að 
Sjálfstæðisflokkurinn verði ekki í 
næstu ríkisstjórn eru líkur á að 
um verði að ræða þriggja eða fjög-
urra flokka vinstristjórn. Reynsla 
íslensku þjóðarinnar af slíkum 
stjórnum er ekki góð. Við höfum 
náð frábærum árangri undanfarin 
ár og til þess að framlengja hag-
sældarskeiðið er nauðsynlegt að 
Sjálfstæðisflokkurinn fái góða 
kosningu á laugardaginn.

Það er ánægjulegt að sjá að fylgi 
Framsóknarflokksins lyftist 
verulega í könnun Capacent í 
gær. Það er í samræmi við þann 
meðbyr sem við finnum fyrir 

meðal almennings og 
þá stemningu sem er í 
okkar röðum. Vissu-
lega eru kannanir mis-
vísandi og við sáum 
líka slæma könnun í 

gærkvöldi. Kannanir eru þó þrátt 
fyrir allt þess eðlis að við getum 
ekki leyft okkur að láta þær hafa 
of mikil áhrif á okkar störf. Það 
er kosningin á laugardag sem 
skiptir máli og við þurfum að 
hafa fyrir því að sækja stuðning 
landsmanna á kjördag. Stuðning-
ur við Framsóknarflokkinn á 
laugardaginn skiptir sköpum um 
það hvort Framsóknarflokkurinn 
muni eiga aðild að næstu ríkis-
stjórn.

Íslenska þjóðin þarf að ræða mál-
efni innflytjenda. Vissulega er 
um vandasamt mál að ræða en 

það breytir ekki þeirri 
staðreynd að 300 þús-
und manna þjóð getur 
ekki tekið á móti of 
miklum fjölda á stutt-
um tíma. Frjálslyndi 

flokkurinn hefur bent á að á 
vinnumarkaði starfar erlent 
verkafólk á lægri launum en 
Íslendingar í sömu starfsgrein. 
Frjálslyndi flokkurinn vill verja 
launakjörin. Ekki má komast upp 
með, í skjóli reglna um frjálst 
flæði vinnafls, að ráða erlenda 
starfsmenn til sín á lægri laun-
um.  Okkur ber að taka með sóma-
samlegum hætti á móti þeim sem 
hingað vilja koma og setjast að.

Hefði verið rétt að auglýsa 
stöðu forstöðumanns nýs 
fagskóla á Miðnesheiði, sem 
Hjálmar Árnason hlaut?

Ætti að auglýsa aftur eftir 
umsækjendum í stöðu aðstoðar-
ríkislögreglustjóra?





Hópur óánægðra þingmanna danska 
miðflokksins Radikale Venstre hefur undir forystu 
Nasers Khader stofnað nýjan flokk sem hlotið hefur 
nafnið Nýtt bandalag (Ny Alliance). 

Nýi flokkurinn mun sækjast eftir „samstarfi á 
breiðum grundvelli“ við aðra flokka fyrir næstu 
þingkosningar sem væntanlega fara fram árið 2009, 
að því er Khader sagði er hann lýsti yfir úrgöngu 
sinni úr Radikale Venstre. 

Khader, sem er fæddur í Sýrlandi og er ótvírætt 
þekktasti „hófsami“ múslimi Danmerkur, sagði að 
meðal markmiða Nýs bandalags yrði að freista þess 
að lágmarka áhrif Danska þjóðarflokksins, sem er 
þekktur fyrir hörkustefnu sína gagnvart innflytjend-
um og múslimum sér í lagi. 

Að sögn Thomas Larsen, stjórnmálaskýranda 
Berlingske Tidende, gæti nýi flokkurinn sótt fylgi 
bæði til hægri og vinstri og átt framtíð fyrir sér í 
dönskum stjórnmálum. En stjórnmálafræðingurinn 
Sören Risbjerg Thomsen tjáði fréttavef Polikiken að 
þótt Nýtt bandalag kynni að fá tímabundna fylgis-
uppsveiflu í skoðanakönnunum sæi hann litla 
möguleika á að flokkurinn næði yfir fylgisþröskuld-

inn til að fá menn kjörna á þing. Það sé „ekki pláss 
fyrir enn einn borgaralegan flokk á miðjunni“, að 
dómi Thomsens.

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

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

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

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

Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000

Mi›ási 7 • Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Brekkustíg 39 • Njar›vík
Sími: 420 0000

Grundargötu 61 • Grundarfir›i
Sími: 430 0000

- hrein fagmennska!

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

 Yfirkjörstjórn Norð-
austurkjördæmis féllst á aftur-
köllun framboðs Baráttusamtaka 
eldri borgara og öryrkja á grund-
velli stjórnsýslulaga. Í lögum um 
kosningar til Alþingis er ekki gert 
ráð fyrir að framboð séu aftur-
kölluð.

Eftir því sem næst verður kom-
ist hefur það ekki gerst fyrr að 
óskað sé eftir að framboðslisti sé 
afturkallaður og með þeim hætti 
hætt við framboð. Baráttusamtök-
in skiluðu aðeins inn lögmætum 
lista í Norðausturkjördæmi en 
hugðust bjóða fram víðar. Þegar 
útséð var um að það væri mögu-
legt, óskaði oddviti listans í Norð-

austurkjördæmi eftir að framboð-
ið yrði dregið til baka.

Jón Kr. Sólnes, formaður yfir-
kjörstjórnar Norðausturkjördæm-
is, segir ekkert í lögum taka til 
þessa tilviks, því sé stuðst við 
meginreglur laga. „Í stjórnsýslu-
lögum er að finna heimild stjórn-
valds til að afturkalla ákvörðun 
sína að eigin frumkvæði. Má hún 
þá ekki vera til tjóns fyrir aðila og 
verður að vera ógildanleg. Þessi 
afturköllun er ekki til tjóns fyrir 
aðila og afturköllunin er gerð í 
lögmætu umboði frambjóðanda 
flokksins í kjördæminu og á þeirri 
forsendu tel ég að þetta gangi 
upp,“ segir Jón. 

Með þessum hætti úrskurðaði 
yfirkjörstjórn í málinu og stað-
festi landskjörstjórn þann 
úrskurð.
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GLITNIS
PUNKTUNUM
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FERÐALAG

 Benedikt sextándi páfi sagðist í gær 
styðja það að þeir stjórnmálamenn, sem greiddu 
atkvæði með því að lögleiða fóstureyðingar í 
Mexíkóborg í síðasta mánuði, yrðu bannfærðir. Þar 
með sendir hann skýr skilaboð til Suður-Ameríku-
ríkja um að kaþólska kirkjan ætli ekkert að slaka á í 
þessum málum.

Samkvæmt kenningum kaþólsku kirkjunnar eru 
allar konur, sem gangast undir fóstureyðingu, 
sjálfkrafa bannfærðar og þar með gerðar útlægar úr 
kaþólsku kirkjunni. Leiðtogar kaþólsku kirkjunnar í 
Mexíkó hafa sagt að þar í landi ætti einnig að 
bannfæra lækna og hjúkrunarkonur sem framkvæma 
fóstureyðingar sem og þá þingmenn sem samþykktu 
nýverið lögleiðingu fóstureyðinga í Mexíkóborg.

Páfinn hélt í gær til Brasilíu, en þangað kom hann 
síðast árið 1990 þegar hann var enn kardináli og gekk 
undir nafninu Joseph Ratzinger. Í Brasilíu ætlar hann 
meðal annars að taka þátt í nokkrum útimessum og 
taka fyrsta innfædda Brasilíumanninn í tölu dýrlinga 
kaþólsku kirkjunnar. Á blaðamannafundi um borð í 
flugvél Páfagarðs á leiðinni til Brasilíu í gær sagði 
Benedikt að stærsta áhyggjuefni kaþólsku kirkjunnar 
í Suður-Ameríku væri stöðugur flótti kaþólskra íbúa 
landanna yfir í mótmælendakirkjur síðustu árin. Á 
fundi með biskupum álfunnar, sem  haldinn verður í 
Sao Paolo, ætlar páfi að kynna aðgerðaáætlun til að 
snúa þessari þróun við.

Fóstureyðingar eru mikið hitamál í Brasilíu. Þær 
eru bannaðar þar, nema ef þungun stafar af nauðgun 
eða líf móður sé í hættu. Samkvæmt skoðanakönnun-
um er mikill meirihluti Brasilíumanna andvígur því 
að rýmka þessi ákvæði, og á þriðjudag mótmæltu 
fimm þúsund manns fóstureyðingum á útifundi í 
Brasilíu, höfuðborg landsins.

Sumir stjórnmálamannanna, sem páfi hótar bann-
færingu, sögðust láta sér það í léttu rúmi liggja. „Ég er 
kaþólsk og verð það þótt kirkjan bannfæri mig,“ sagði 
Letitia Quezada, borgarráðsmaður í Mexíkóborg. „Sam-
viska mín er hrein.“

Styður bannfæringu 
vegna fóstureyðinga
Benedikt sextándi páfi hélt í gær til Brasilíu. Hann sendi skýr skilaboð til álf-
unnar um að kaþólska kirkjan ætlaði ekki að slaka á í afstöðu til fóstureyðinga.  



 Fyrirhugað er að hafa 
neyðaröndunartæki um borð í 
íslenskum fiskiskipum. Sturla 
Böðvarsson samgönguráðherra, í 
samráði við LÍÚ og fyrirtækið 
Viking björgunarbúnað ehf., 
kynnti tækið í gær.

Tækið er ætlað til þess að 
skipverjar geti forðað sér 
örugglega út úr vistarverum eða 
öðrum rýmum ef þau fyllast af 
reyk og er gert ráð fyrir að þau 
verði staðsett í svefnklefum. 
Áætlaður endingartími tækisins 
er fimmtán ár. LÍÚ hefur haft 
frumkvæði að því að félagsmenn 
kaupi tækin í skip sín, og hafa að 
þessu sinni verið keypt 1700 tæki. 

Öndunartæki í 
íslensk fiskiskip

 Írskur dómari úrskurð-
aði í gær að barnshafandi sautján 
ára stúlka sem komin er fjóra og 
hálfan mánuð á leioð megi ferðast 
til Englands til að fara í fóstur-
eyðingu.

Í ljós kom að stúlkan átti von á 
barni stuttu eftir að henni var 
komið í umsjá heilbrigðisyfir-
valda í janúar eftir að hún tók of 
stóran skammt af lyfjum. Síðar 
greindu læknar vansköpun í 
fóstrinu og ljóst þykir að það 
muni deyja stuttu eftir fæðingu.

Mál stúlkunnar hefur vakið á 
ný umræður um hvort heimila 
skuli fóstureyðingar á Írlandi.

Fær að fara í 
fóstureyðingu

GUÐFRÍÐUR LILJA
GRÉTARSDÓTTIR
2. SÆTI Í SUÐVESTURKJÖRDÆMI

ALLT ANNAÐ LÍF! – með vinstri grænum

ÞÚ ÁTT LEIK Á
LAUGARDAGINN



 Samtals 685 ofbeldis-
brot gegn lögreglumönnum voru 
tilkynnt á árabilinu 1998-2005. Þá 
urðu um 60 prósent lögreglu-
manna fyrir ofbeldi í vinnu sinni á 
fimm ára tímabili, frá 2000-2005.
Fimm þeirra urðu fyrir ofbeldi 
sem leiddi til líkamlegrar fötlun-
ar, örorku eða útlimamissis.

Þetta er meðal niðurstaðna úr 
tveimur rannsóknum á ofbeldi 
gegn lögreglumönnum sem emb-
ætti ríkislögreglustjóra hefur 
látið gera. 

Þá leiða niðurstöður í ljós, að 
hótanir í garð lögreglumanna 
vegna starfs þeirra eru  mjög 
algengar. Um 70 prósent þeirra 
sögðust hafa orðið fyrir slíku í 
vinnu og 26 prósent utan vinnu. 
Þeim sem helst var hótað voru 
karlar, yngri en 35 ára, sem 
gegndu stöðu almenns lögreglu-
manns og unnu hjá minni lögreglu-
embættum.

Hótanir í garð fjölskyldna lög-
reglumanna eru einnig tíðar. 
Spurningu þar að lútandi svöruðu 
54 lögreglumenn játandi. Þeir 
greindu allir frá því að barni 
þeirra hefði verið hótað, auk fleiri 
fjölskyldumeðlima. Í rúmlega 20 
prósentum tilvika var hótunin 
kærð eða tilkynnt til lögreglu.

Þau 60 prósent, eða 238 lög-
reglumenn, sem kváðust hafa 
orðið fyrir ofbeldi í vinnunni  
kváðu gerendurna ýmist hafa 
sparkað, slegið eða kýlt. 

Þá kemur í ljós að aukning hefur 
orðið á notkun vopna gegn lög-
reglumönnum, úr fjórum prósent-
um tilvika í fjórtán á tímabilinu. 
Einkum var um að ræða eggvopn, 
barefli, ökutæki eða annað. Í einu 
tilviki var um skotvopn að ræða. 
Það var árið 2001, en þá var lög-
reglumanni ógnað með skamm-
byssu. Um fjórðungur tilkynntra 

brota gegn lögreglu  var framinn á 
lögreglustöð eða í lögreglubílum. 

Á tímabilinu 2000-2005 voru 479 
einstaklingar kærðir 516 sinnum 
fyrir ofbeldi gegn lögreglumanni. 
Um fimmtungur þeirra mála fór í 
ákærumeðferð. Af þeim enduðu 
um 57 prósent fyrir dómi.

Haraldur Johannessen ríkislög-
reglustjóri segir að þegar hafi 
verið gripið til aðgerða til að 
styðja lögreglumenn sem hafi 
verið beittir ofbeldi í starfi. 

Hann bendir meðal annars á að 
dómsmálaráðherra hafi í því skyni 
veitt fjármagn til að auka félags-
legan stuðning við þá í starfi, 
refsirammi brota gegn valdstjórn-
inni hafi verið hækkaður úr sex 
ára fangelsi í átta og nýlegar 
breytingar á skipan lögreglumála 
auki öryggi lögreglumanna í 
starfi.

Hundruð ofbeldis-
brota gegn lögreglu
Meirihluti lögreglumanna hefur orðið fyrir  hótunum og ofbeldi í starfi, að 
því er nýjar rannsóknir leiða í ljós. Á sjö ára tímabili voru nær 700 ofbeldisbrot 
tilkynnt. Hótanir ná jafnvel til maka lögreglumanna og barna þeirra.

 Nicolas Sarkozy, 
verðandi forseti Frakklands, sætti 
í gær orrahríð gagnrýni, viku áður 
en hann tekur við embætti. Verka-
lýðsleiðtogi hótaði harðri and-
spyrnu við áformaðar umbætur 
hans og pólitískir andstæðingar 
kölluðu lúxussnekkjusiglingu þá 
sem hann fór í strax í kjölfar kosn-
inganna „ósiðlega“. 

Sarkozy, sem dreif eiginkonu 
sína og son með í siglingu um 
eyjar í grennd við Möltu daginn 
eftir úrslitaumferð forsetakosn-
inganna á sunnudaginn, var vænt-
anlegur aftur í land á miðviku-
dagskvöld. Óvíst var þó hvenær 
hann myndi snúa aftur til Parísar. 

Elisabeth Guigou, sem sat um 
skeið fyrir Sósíalistaflokkinn sem 
dómsmálaráðherra í ríkisstjórn-

inni, kallaði siglingu hins verðandi 
forseta á 60 metra lúxussnekkju 
sem hann fékk að láni frá millj-
arðamæringi „hneykslanlega“ og 
„ósiðlega“.

„Öll þessi fjárútlát þegar hann 
þykist vera… forseti allra Frakka,“ 
sagði hún í sjónvarpsviðtali. Slíkt 
„óhóf“ verkaði illa á þann hluta 
þjóðarinnar, sem berðist við að 
láta enda ná saman. 

Jean-Francois Cope, talsmaður 
ríkisstjórnarinnar, bað stjórnar-
andstæðinga að hætta „persónu-
legum árásum“ á Sarkozy. Hann 
tók fram að ríkið hefði ekki borið 
neinn kostnað af snekkjuferð 
hans.

Meðal dagskráratriða í dag, 10. maí:
Hörðuvallaskóli kl. 8.30. Ruslaskrímslið og Hörðuvallanaglarnir.
Kynning á þemaverkefni og íþróttasýning.

Bókasafn Kópavogs kl. 9.30. Leikbrúðuland sýnir Númi á ferð
og flugi. Sýning fyrir öll börn.

Leikskólinn Rjúpnahæð kl. 15.30. Opið hús og kynning.

Digranesskóli kl. 16.00. Sólkerfisganga fyrir almenning.

Myndlistarsýningar • danssýning • opin hús.

Kynnið ykkur dagskrána nánar á kopavogur.is

VOR Í ÍSLENSKRI 
VERKEFNASTJÓRNUN 
Opin ráðstefna MPM námsins
Hótel Loftleiðum, Þingsal 1-4, 
11. maí, frá kl. 13.00-17.30 
Útskriftarnemendur í MPM náminu kynna 
fjölbreytt og hnitmiðuð lokaverkefni tengd 
verkefnastjórnun

Dæmi um viðfangsefni eru: 
• Þjálfun og þekkingaruppbygging 
• Verkefnastofur og skipuheildir 
• Greiningartæki 
• Siðfræðileg álitaefni 
• Gæðastjórnun 

Ráðstefnan fer fram í þremur straumum og 
á hverjum tíma verða þrjú verkefni til 
kynningar.

Sjá dagskrá á mpm.is. 

Allir velkomnir 

www.mpm.is





kr.
kg2.898

UNGNAUTAFILLET Í RAUÐVÍNS-
 OG PIPARMARINERINGU

kr.
kg1.998

GRÍSAKÓTELETTUR
ÚRBEINAÐAR ORIENTAL

G n!

kr.
kg998

LAXAFLÖK
KRYDDUÐ

600
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg698

LAXASNEIÐAR

430
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg998

LAXAFLÖK
BEINHREINSUÐ

500
kr. kg

Þú sparar

GOÐA BRATWURST
GRILLPYLSUR

699 kr.
kg

LAY’S
SNAKK

199 kr.
pk.

Laxaveisla í Nóatúni!

SPRITE
OG SPRITE ZERO

99 kr.
2l

Nýtt

kr.
kg2.798

LAMBAGRILLSTEIK
Í TÓMAT OG BASIL

200
kr. kg

Þú sparar

200
kr. kg

Þú sparar

RITZ
SALTKEX

69 kr.
pk.

Opið 9-21



fyrirMóa ferskur
kjúklingur

kr.
kg1.498

UNGNAUTASTRIMLAR
Í TEX MEX

kr.
kg998

ÍTALSKAR NAUTAHAKKS-
BOLLUR, TÓMAT

596
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg1.116

NÓATÚNS ÞURRKRYDDAÐAR
FRAMPARTSSNEIÐAR

CHRISTGAU
KAFFIBAUNIR

299 kr.
pk.

600
kr. kg

Þú sparar

fyrirNóatúns
grillsósur!

NÝTT

Grillbæklingur
Nóatúns

í verslanir!
 er kominn

478
kr. kg

Þú sparar

Kjúklingur
á hálfvirði!

Verði ykkur að góðu!



 Í samningi um 
árangursstjórnun hjá Landhelgis-
gæslu Íslands (LHG) sem skrifað 
var undir nýverið er kveðið á um 
að unnið skuli að því að 
flugrekstrarsvið gæslunnar verði 
gert að sérstöku ríkisfyrirtæki. 
Það myndi til dæmis auðvelda 
gæslunni að leigja út þyrlur til 
sérstakra verkefna.

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra og Georg Kr. Lárusson, for-
stjóri LHG, skrifuðu á dögunum 
undir samninginn í Þjóðmenning-
arhúsinu. Þar er kveðið á um að 
unnið verði að tíu ára áætlun um 
starfsemi LHG.

Georg segir að verði flugrekstr-
arsviðið gert að sérstöku ríkisfyr-
irtæki myndi það gera rekstur 
þess gegnsærri og skilvirkari. 

„Við gætum séð nákvæmlega hvað 
hlutirnir kosta, og hvað við erum 
að nota peningana í. Við myndum 
jafnframt eiga meiri möguleika á 
því að vinna með öðrum og fyrir 
aðra með sérstöku fyrirtæki um 
þennan rekstur,“ segir Georg.

„Við viljum ekki fara í sam-
keppni við einn né neinn, en við 
viljum geta gert það sem þarf að 
gera með þyrlum og flugvél sem 
aðrir geta ekki gert hér á landi, og 
við viljum getað fengið greitt fyrir 
það,“ segir Georg.

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra þvertekur fyrir að með því 
að aðskilja flugrekstrarsviðið sé 
verið að undirbúa einkavæðingu 
þess. „Ég hef ekki nokkurn áhuga 
á því og tel að það sé mjög óskyn-
samlegt,“ segir Björn

Rannveig Rist, for-
stjóri Alcan í Straumsvík, og eig-
inmaður hennar, Jón Heiðar Rík-
harðsson, mega stækka lóðina 
umhverfis einbýlishús sitt í 
Garðabæ. Þetta ákvað bæjarráð-
ið í gær.

Í bréfi hjónanna til Garðabæjar 
kemur fram að þau vilji breyta 
lóðamörkum við hús sitt á Háhæð 
2 til að einfalda frágang og við-
hald. Þau vilji að lóðarskiki á horni 
Hæðarbrautar og Háhæðar sem 
nú er í landi bæjarins verði hluti 
af þeirra lóð sem þannig myndi ná 
út að gangstéttarbrún. Á horninu 
er tengikassi fyrir síma og bruna-
hani út við gangstéttina.

„Við höfum hugsað okkur að 
ganga frá þessu horni í samræmi 
við aðra hönnun og frágang lóðar-
innar og taka að okkur viðhald 
þess, en þessi frágangur er mjög 
afgerandi fyrir aðkomuna að hús-
inu og skiptir okkur því miklu 
máli að vinna þetta í einni heild,“ 

segja hjónin í bréfinu til bæjarins 
og taka fram að þau vænti þess að 
erindið verði afgreitt með jákvæð-
um hætti.

Bæjarráðið samþykkti ósk 
Rannveigar og Jóns Heiðars fyrir 
sitt leyti og vísaði málinu til skipu-
lagsnefndar bæjarins.

Álversforstjóri má stækka lóð

SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 /  FRÍ HEIMSENDING*

SS hefur nú tekið ómakið af 

ömmum landsins og gert 

frábæra kindakæfu að

hætti ömmu. Prófaðu 

þessa hefðbundnu og 

góðu kæfu og rifjaðu upp 

góðar stundir þegar fólk 

hafði meiri tíma.

– sígild og bragðgóð á brauðið



...í sumar !

99 kr./stk.

Krónubrauð stórt og gróft 

499kr./pk

Kók eða Kók light kippa

Krónu kryddaðar

 grísakótelettur
1265kr.

kg

Krónu Grísahnakki

úrb.  þurrkryddaður
1358kr.

kg

Danpo kjúklingabringur998kr.

pk.

Móa kjúklingalæri399kr.

kg

Luxus hamborgarar 2stk449kr.

Lambafille með fiturönd2626kr.

kg

20%
afsláttur

25%
afsláttur

20%
afsláttur

34%
afsláttur

4x2 ltr.

350 grömm

279 kr./pk

Maarud flögur 3 tegundir

- 2 x borgarar

- 2 x hamborgarabrauð

- 2 x ostsneiðar

- 2 x BBQ sósur

- Beikon

Kjúklingabringur fylltar

með rjómaosti og papadew2428kr.

kg

Lúxus Frank-

furterpylsur
663kr.

kg

20%
afsláttur

NÝTT Í

KRÓNUNNI

NÝTT Í

KRÓNUNNI

900 g

Þín lágvöruverðsverslun



nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Þrátefli við Bobby 
Fischer?

Nefndarmenn fá meiri 
tíma með börnunum

Alvöru og töff karlmenn í Helsinki

Gunnlaugur A. Júlíusson, sviðsstjóri hjá 
Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga, varð þriðji 
í hlaupi í Borgundar-
hólmi í Danmörku um 
síðustu helgi þegar hann 
hljóp 197 kílómetra á 24 
klukkutímum. 

„Þetta fór langt fram úr öllu 
sem ég átti von á,“ segir Gunn-
laugur sem fyrir hlaupið 
stefndi að því að ljúka 160 
kílómetrum en hefði getað 
lokið 200 kílómetrum hefði 
GPS-mælirinn ekki orðið fyrir 
truflun á leiðinni. 

„Ég hefði getað farið 200 
kílómetra ef ég hefði getað 
stillt mig af og skrúfað mig 
upp þegar fjórir tímar voru 
eftir því að ég var ekki svo 
þreyttur þegar ég kom í mark. 
En þetta er alltaf vegasalt. 
Maður tekur áhættu og þetta 
var fyrsta hlaupið af þessum 
toga sem ég tek þátt í þannig 
að ég var að fara út í óviss-
una,“ segir hann. 

Árangur Gunnlaugs jafn-
gildir því að hlaupa frá 
Reykjavík að Hellnum á Snæ-
fellsnesi og rúmlega það í 
gegnum Hvalfjarðargöngin á 
einum sólarhring. Það er 
afrek enda bendir hann á að 
það hafi „púnkterað“ hjá 
mörgum í hlaupinu. „Þetta er 
hárfín lína, að fara ekki of 
hratt eða hægt og borða og 
drekka rétt.“

Þrjátíu og fjórir hlauparar tóku þátt, þrjátíu og 
einn lauk hlaupinu. Sigurvegarinn hljóp 226 kíló-
metra og sá sem varð í öðru sæti hljóp 206 kílómetra 
á þeim sólarhring sem hlaupið stóð. 

Hlaupnir voru 1,8 kílómetra hringir og hringirnir 

taldir. Gunnlaugur segir slík hlaup erfiðari andlega. 
„Hausinn spilar rullu í þessu líka,“ segir hann og 
bætir hlæjandi við að talað sé um 200 kílómetra sem 
„magísku mörkin. Þá er maður kominn í stórmeist-
araflokkinn.“

Eins og að hlaupa upp á 
Snæfellsnes á 24 tímum Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 

borgarstjóri og Árni Pétur 
Jónsson, forstjóri Vodafone, 
skrifuðu í gær undir samning um 
fjarskiptaþjónustu fyrir borgina 
til næstu þriggja ára. Samhliða 
því var opnað grænt símanúmer 
borgarinnar og Vodafone, en í það 
geta borgarbúar hringt til að gefa 
tré sem gróðursett verður í landi 
borgarinnar í sumar. Með því að 
hringja í símanúmerið 900 9555 
gjaldfærast 500 kr. á símareikn-
ing. Skógræktarfélag Reykjavík-
ur sér um að planta trjánum. 

Hringdu og 
gefðu tré

Ný tískuvöruverslun og gallerí 
hefur verið opnuð á Djúpavogi. 
Eigendur eru Ágústa Margrét 
Arnardóttir frá Höfn í Hornafirði 
og Íris Dögg Hákonardóttir úr 
Reykjavík. Fram kemur á vef 
Djúpavogshrepps að það hafi 
verið ástin sem dró þær báðar á 
Djúpavog. Ágústa Margrét er 
tösku- og fylgihlutahönnuður sem 
starfar undir nafninu GUSTA 
DESIGN. Íris Dögg Hákonardótt-
ir keypti verslunina ONI á 
Laugaveginum árið 2006 en lokaði 
síðan versluninni og hóf að selja 
vörurnar á Netinu. Nú er ONI 
opnuð aftur í nýjum landshluta. 

Ný tískuvörubúð 
á Djúpavogi

Viðkvæmt 
mál og erfitt



www.samskip.is

Vatnadansmeyjafélagið Hrafnhildur mun sýna Gyðjan í vélinni í varðskipinu Óðni á Listahátíð 10. maí.



SVONA SAFNAR ÞÚ
GLITNISPUNKTUM
• Kreditkortanotkun
• Viðskiptavinir í Vildarþjónustu*
• Bílalán hjá Glitni Fjármögnun
• Viðbótarlífeyrissparnaður
• Eignastýring 
• Einkabankaþjónusta
• Tryggingar hjá Sjóvá
   og margt fleira

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

NÝJUNG Í BANKAVIÐSKIPTUM
Vildarklúbbur Glitnis er nýtt tryggðarkerfi fyrir viðskipta-
vini í Vildarþjónustu Glitnis.* Meðlimir safna verðmætum 
Glitnispunktum fyrir það eitt að vera í viðskiptum við Glitni 
og samstarfsaðila. 

Vildarklúbbur Glitnis margborgar sig ... punktur!
* Viðskiptavinir í Vild, Gullvild, Platínum og Námsvild.



SKRÁÐU ÞIG 
NÚNA!

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

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

GÓÐIR
GLITNIS
PUNKTAR
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fréttir og fróðleikur

Kosningalögin komu ekki af 
himnum ofan – ekki frekar 
en sjálfur kosningarétt-
urinn. Hvort tveggja eru 
mannanna verk og bera 
þess glögg merki.

„Þá er kjósandi hefur tekið við 
kjörseðlinum fer kjósandi með 
hann inn í kjörklefann, þar sem 
kjósandinn má einn vera, og að 
borði því er þar stendur. Á borðinu 
skulu vera ekki færri en tvö venju-
leg dökk ritblý er kjörstjórn lætur 
í té og sér um að jafnan séu nægi-
lega vel ydd.“ Svo segir í 81. grein 
laga um kosningar til Alþingis. 
Ekki er skilgreint hvað telst 
„nægilega vel ydd“, en að líkind-
um er það kjörstjórnar að meta 
það.

Á kjörskrá eru 221.368 kjósend-
ur en sú tala kann að breytast eftir 
að tekið er tillit til látinna, nýrra 
ríkisfangshafa og annarra leið-
réttinga. Þannig fjölgaði um 
fimmtán á kjörskrá eftir leiðrétt-
ingu í kjölfar síðustu kosninga. 

Í kosningum undangenginna 40 
ára hefur kjörsókn verið á bilinu 
84-91 prósent en síðast nýttu 87,7 
prósent kosningarétt sinn. Til sam-
anburðar má nefna að 84 prósent 
franskra kjósenda nýttu atkvæðis-
réttinn í forsetakosningunum þar í 
landi á dögunum og þótti mikið. 

Kosið er á samtals 151 stað á 
landinu öllu en kjördeildir eru 
talsvert fleiri. Flestir eru kjör-
staðirnir í Norðvesturkjördæmi, 
47, en fæstir í Reykjavíkurkjör-
dæmunum, sjö í hvoru kjördæmi.

Þeir skipta hundruðum sem 
vinna við kosningarnar með einum 
eða öðrum hætti. Kjósendur verða 
helst varir við almenna starfs-
menn í kjördeildum sem taka 
niður nafn og kennitölu kjósenda 
og vísa þeim til kjörklefa. En sam-
kvæmt laganna hljóðan starfa 
landskjörstjórn, yfirkjörstjórnir, 
undirkjörstjórnir og jafnvel 
umdæmiskjörstjórnir og sérstak-
ar kjörstjórnir. Undan setu í kjör-
stjórn verður ekki vikist enda 
segir í 18. grein kosningalaganna: 
Það er borgaraleg skylda að taka 
sæti í kjörstjórn.  

Kosningalögin eru í 130 grein-
um í 28 köflum og prentast á 29 A 

4 blöð. Síðast var lögunum breytt 
1999 en grundvallarbreytingar 
voru einnig gerðar 1982 og 1959.

Ítarlega er fjallað um refsi-
ákvæði sem liggja við margvísleg-
um brotum á lögunum en brot geta 
varðað allt frá sektum og upp í 
fjögurra ára fangelsi. Ekki hefur 
komið til beitingar slíkra refsinga 
í kjölfar umliðinna kosninga og 
má af því draga þá ályktun að 
Íslendingar hagi sér almennt vel á 
kjörstað og virði lög og reglur um 
framkvæmd kosninga. 

Í lögunum er einnig fjallað um 
óleyfilegan kosningaáróður og 
kosningaspjöll. 

Kjörstaðir opna flestir klukkan 
níu á laugardag og stendur kjör-
fundur víðast hvar til tíu um kvöld-
ið. Í fámennum kjördeildum getur 
kjörfundur staðið skemur.

Talning atkvæða hefst áður en 
kjörfundi lýkur og er fyrstu talna 
að vænta úr flestum kjördæmum 
fljótlega eftir að kjörfundi lýkur. 
Ekki er síðustu og endanlegra 
talna að vænta fyrr en undir 
sunnudagsmorgun.

Ritblýin skulu nægilega vel ydd
Starfslýsingin 

þarf að
standast lög
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Ofsóttir öldum saman



Netreikningur Sparisjóðsins
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Nýr hávaxtareikningur í Heimabankanum – stighækkandi vextir eftir innstæðu 

Netreikningur Sparisjóðsins er óverðtryggður og óbundinn hávaxtareikningur. Þú 

stofnar Netreikning Sparisjóðsins á www.spar.is. Reikningurinn ber stighækkandi

vexti, því hærri innstæða þeim mun hærri vextir skv. vaxtatöflunni* hér að ofan. Þú

hefur aðgang að Netreikningnum allan sólarhringinn í gegnum Heimabanka Spari-

sjóðsins. Vextir eru færðir inn í árslok.

Enginn binditími
Binditími er enginn og þú getur tekið út hvenær sem þér hentar.

Enginn kostnaður og engin úttektarþóknun
Netreikningur er alltaf laus til útborgunar án úttektarþóknunar í 
Heimabanka Sparisjóðsins.

Engin lágmarksinnborgun
Ekki þarf að leggja inn tiltekna lágmarksfjárhæð til að fá háa vexti. 

Fjárhæð

0– 1.999.999

2.000.000– 9.999.999

10.000.000–29.999.999

30.000.000–59.999.999

60.000.000+

Vextir

12,50%

12,85%

13,30%

 13,70%

14,60%

1. þrep

2. þrep

3. þrep

4. þrep

5. þrep

*vextirnir eru miðaðir við vaxtatöflu 21. 4. 2007 



Kosningabaráttan hefur 
verið bæði leiðinleg og 
klisjukennd, og ferskar 
hugmyndir hefur skort, 
að mati Sigursteins Más-
sonar, formanns Öryrkja-
bandalags Íslands. „Mér 
hefur fundist baráttan 
hafa verið í hefðbundn-
um skotgrafarhernaði þó 
svo að þetta hafi sennilega 
verið málefnalegri kosn-
ingabarátta en ég hef orðið 
vitni að áður.“

Sigursteinn segir að vel-
ferðarmálin í víðu sam-
hengi hafi verið áberandi; 
umhverfismálin, stóriðju-
málin, og að einhverju leyti efnahagsmálin. Þar hafi 
baráttan þó liðið fyrir að umræðan hafi ekki verið 
nægilega markviss.

„Mér finnst vanta svolítið skýra hugmyndafræði 
hjá stjórnmálaflokkunum um það hvert beri að 
stefna með velferðarþjónustuna. Hvernig eigi að 
auka gæði heilbrigðisþjónustunnar, hvernig eigi að 
veita öryrkjum, fötluðum og öldruðum tækifæri til 
virkrar þátttöku í samfélaginu og fleira í þeim dúr,“ 
segir Sigursteinn.

Hann segist fyrst og fremst sakna umræðu um 
heilbrigðismálin út frá hugmyndafræði eða stefnu-
mörkun. Einblínt hafi verið um of á biðlista og mann-
eklu, sem auðvitað séu stórt mál, en séu afsprengi 
þess að hér hafi skort stefnu og hugmyndafræði í 
þessum málaflokki.

Leiðinleg en 
málefnaleg

„Mér finnst ánægjulegt hvað vel-
ferðarmálin hafa verið mikið í um-
ræðunni,“ segir Tinna Gunnlaugs-
dóttir þjóðleikhússtjóri. Hún segir 
kosningaumræðuna hafa verið líf-
lega en saknar þess að sviðsljós-
ið hafi ekki verið í meira mæli á 
mennta- og menningarmálum. „Ég 
sakna meiri umræðu um menning-
ar- og menntamál. Ég hefði viljað 
sjá meira hugrekki hjá stjórnmála-
flokkunum hvað varðar að setja 
skapandi atvinnuvegi í forgrunn.“

Tinna fagnar því að flokkarn-
ir standi vörð um Þjóðleikhúsið. 
„Það er því betur víðtæk sátt um 
að halda úti metnaðarfullu Þjóð-
leikhúsi. Stjórnmálaflokkarnir 

vilja það allir, og þar er Sjálfstæð-
isflokkurinn ekkert undanskilinn. 
Það skiptir miklu máli fyrir sam-
félagið að við höldum úti menn-
ingarstofnunum í hverri grein 
lista því án þeirra er hætta á því 
að grasrótin hverfi líka.“

Tinna segist skynja að ríkur 
vilji sé hjá öllum flokkum að 
byggja upp sterkt og traust vel-
ferðarkerfi. „Mér finnst þjóðin 
vera að vakna upp við það að við 
getum ekki aðeins hugsað um ein-
staklinginn og einkavæðingu held-
ur þarf líka að hugsa um að byggja 
upp manneskjulegt samfélag fyrir 
alla þegna. Á það jafnt við um 
hægri og vinstri flokka.“

Menningarmálin á oddinn

Þeim sem blöskrar ómálefnaleg umræða í kosninga-
baráttunni ættu að taka sig til og kynna sér á eigin for-
sendum stefnu flokkanna, til dæmis með því að kanna 
vefsíður þeirra, segir Freyja Haraldsdóttir fyrirles-
ari. Hún segir að kosningabaráttan í ár hafi verið fjöl-
breytt og skemmtileg, ekki sömu gömlu tuggurnar eins 
og stundum áður.

„Mér hefur fundist náttúruverndarmálin mest áber-
andi og þær umræður sem urðu í kringum þau. Málefni 
fjölskyldunnar hafa mér einnig þótt áberandi, sem og 
innflytjendamálin,“ segir Freyja. 

Hún segist ekki mikið hafa fylgst með sjónvarpsþátt-
um þar sem fjallað er um komandi kosningar, en segist 
líta á það sem skyldu sína í lýðræðisþjóðfélagi að kynna 
sér stefnu flokkanna upp á eigin spýtur.

„Það sem ég hef kynnt mér er mjög málefnalegt, en 
það sem ég sé útundan mér í sjónvarpi endar oft í því að 
verða lítið málefnalegt. Fólk missir sig of mikið út í ein-
hverjar þrætur í staðinn fyrir að ræða það sem flokk-
arnir standa fyrir,“ segir Freyja.

Hún segist sakna umræðna um málefni fatlaðs fólks, 
og það sem sé rætt um þann málaflokk sé yfirleitt gert 
á röngum forsendum. Ræða þurfi grundvallaratriði 
eins og aukna þjónustu við fólk með fötlun og hærri 

laun fyrir þá sem veita þjónustuna. Það sé grundvöll-
ur þess að fatlað fólk geti stundað nám og komist út á 
vinnumarkaðinn. Einnig hafi skort á umræðu um skóla-
mál; jafnrétti til náms, skóla án aðgreiningar og ein-
staklingsmiðað nám fyrir alla.

Ekki sömu gömlu tuggurnar

Kosningabaráttan hefur 
verið þokkalega málefna-
leg, en á sama tíma frem-
ur skrykkjótt og daufleg 
fyrir vikið, segir Gunnar 
Páll Pálsson, formaður 
VR. Í alþjóðlegra samfé-
lagi verði þó stefnumál 
flokkanna líkari en oft 
áður.

„Það voru nokkur mál 
sett á dagskrá, en hafa 
sum hver fallið út aftur. 
Það var mikið rætt um 
velferð og fátæktarmál 
í upphafi baráttunnar, en 
þau mál hafa ekki orðið ofan á, sérstaklega eftir að 
það kom út skýrsla frá Hagstofunni með samanburði 
við önnur lönd,“ segir Gunnar Páll.

„Frjálslyndir settu málefni útlendinga á dagskrá, 
og fengu mikla umræðu í skamman tíma, án þess að 
það hafi náð að verða að meginmáli kosningabarátt-
unnar. Svo stefndu umhverfismálin í að verða aðal-
málið, en eftir kosninguna í Hafnarfirði hafa þau 
horfið af borðinu. Mér finnst að það sem eftir standi 
á lokametrunum séu atvinnu- og efnahagsmál,“ segir 
Gunnar Páll. 

Hann segist ekki sakna neins ákveðins málefnis úr 
umræðunni, tæpt hafi verið á helstu málunum.

Gunnar Páll segir umræður í fjölmiðlum ef til vill 
hafa orðið ómarkvissari en ella fyrir þessar kosning-
ar þar sem sjötta framboðið hafi komið fram. Erfitt 
væri að láta raddir allra hljóma jafnt, til dæmis í sjón-
varpssal, án þess að umræðan verði yfirborðskennd.

Skrykkjótt og 
daufleg barátta

Málefni eða ímyndarstríð
Sitt sýnist hverjum um það hversu málefnaleg kosningabaráttan hefur verið. Fréttablaðið tók tali fólk úr ýmsum áttum og spurði 
hvaða málefni það hefði mest orðið vart við í umræðunni, en ekki síður hvaða málefnis það hefði saknað.
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Kíkt í 
undirfatadeildina og
fáðu það flottasta á
betra verði.

Komdu og sjáðu öll nýju 
tilboðin – þú vilt ekki
missa af þessu!

Ókeypis 
brjóstahaldaramæling!
Hjá okkur er ráðgjöf við 
val á brjóstahöldurum
hluti af þjónustunni og
án allra skuldbindinga.

ÍSLENSKA SIA.IS DEB 37545 05.2007







hagur heimilanna

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

1.398,-

Henrietta Holz Jensen
sölumaður í útibúi RV í Danmörku
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Demants ...
... kjarnaborar:  42 - 400 mm
... slípibollar: 125 og 180 mm
... sagarblöð: 125 - 800 mm

Gæði og gott verð.

 Gísli Hrafn Atlason femínisti segir 
heillavænlegasta húsráðið að kenna 
ungviðinu grundvallaratriði þrifa og 
matseldar.

Sumarið er rétt handan við hornið og 
margir eru farnir að sinna vorverkunum í 
garðinum. Jón Ragnar Björgvinsson skrúð-
garðameistari segir að enn sé of snemmt að 
setja niður sumarblómin.

„Um leið og sólin fer að skína streymir fólk af stað og 
vill fá sumarblóm. Ég er hins vegar svo harður að ég 
vil ómögulega selja þeim þau strax,“ segir Jón sem 
hefur starfað við garðyrkju um áratuga skeið og veitir 
ráðgjöf í gróðarstöðinni Storð.

Jón segir að best sé að bíða með að setja niður sum-
arblómin þangað til síðar í mánuðinum. „Upp úr 20. 
maí er fínt að fara að huga að þessu ef spáin er góð. 
Það er betra að hafa varann á því það getur alltaf kóln-
að á þessum árstíma. Í fyrra var til dæmis næturfrost 
allar nætur frá því um miðjan maí og fram í byrjun 
júní og flest sumarblóm þola ekki frost,“ segir Jón. 
Hann bendir á að nú sé hins vegar fínn tími til þess að 
stinga upp beðin, losa um moldina og kaupa áburð.

Öðrum vorverkum í garðinum ætti að vera lokið. 
„Nú er að verða of seint að klippa runnana og vorlauk-
arnir ættu að vera komnir í mold. Það þarf að setja 
vorlaukana niður seinni part vetrar og það eina sem 
hægt er að eiga við úr þessu eru anímónur,“ segir 
Jón.

Jón segir að tískan ráði ferðinni þegar kemur að 
sumarblómunum líkt og í öðru. „Það eru alltaf að koma 
nýjar og nýjar tegundir og þessar gömlu láta undan. 
Sala á stjúpum minnkar ár frá ári enda kann fólk ekki 
orðið að rækta þær. Það þarf að klippa þær niður í 
ágúst og þá standa þær í blóma alveg fram í október. 
Flestir tíma þessu hins vegar ekki og þá leggjast blóm-
in niður og drepast,“ segir Jón.

Hvað varðar umhirðu sumarblóma segir Jón að mik-
ilvægt sé að vökva moldina vel eftir að sumarblómun-
um hefur verið plantað. Þá sé einnig nauðsynlegt að 
gefa þeim áburð. „Sumarblómin eru viðkvæm og því 
velur maður þeim besta staðinn í garðinum helst að 
sunnan- eða vestanverðu. Hver og einn raðar blómun-
um niður eftir smekk en maður þarf þó að hafa vaxtar-
rými plantnanna í huga. Það er mikilvægt að hugsa 
fram í tímann og sjá blómið fyrir sér eins og það verð-
ur þegar það nær fullum blóma,“ segir Jón.

Enn of snemmt að setja 
niður sumarblómin

Frjáls framlög í ræktina og augnskuggar





[Hlutabréf]
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Verið velkomin á kosningaskrifstofur okkar
Hamraborg 14, Kópavogi og Háholt 14, Mosfellsbæ.

Kolbrún, Valdimar, Helgi og Guðrún Maria

Opið allan daginn.

Kjósum okkur 
sanngjarnara samfélag

ÍBÚAR Í SUÐVESTURKJÖRDÆMI !

Stjórnendur Marels Food System-
es eru hvergi nærri hættir í leit 
sinni að heppilegum fyrirtækjum 
til yfirtöku á og hafa að jafnaði á 
tvö til fjögur fyrirtæki í skoðun. 
Allar líkur eru taldar á því að fé-
lagið taki þátt í fyrsta hluta sölu-
ferlis á hollenska fyrirtækinu Con-
venience Food Systems (CFS) sem 
er stærst sinnar tegundar í fram-
leiðslu á hátæknibúnaði fyrir mat-
vælaiðnaðinn en Marel það þriðja 
stærsta ef horft er til markaðs-
hlutdeildar. CFS, sem velti alls 430 
milljónum evra á síðasta ári, hefur 
verið í eigu fjárfestingasjóðs í 
þrjú ár. 

Árni Oddur Þórðarson, stjórnar-
formaður Marels, telur að það geti 
ótvírætt ráðist í stórar yfirtök-

ur og bendir á að í sjóðum félags-
ins liggi um fimm milljarðar króna. 
Eiginfjárhlutfall félagsins er um 
fjörutíu prósent en fjárfestingar-
geta er meiri en svo þar sem veltu-
fjárhlutfall er nærri tveimur.

Landsbankinn, Marel og Eyrir 
Invest eru meðal stærstu hluthafa 
í Stork NV í Hollandi. Marel hefur 
borið víurnar í Stork Food Syst-
ems, dótturfélag Stork, en þrátt 
fyrir ítarlegar viðræður hafa þær 
tilraunir ekki borið árangur sem 
erfiði. Stjórnendur félagsins hafa 
til dæmis lagt fram aðlaðandi 
verðhugmyndir sem hefðu að öllu 
óbreyttu átt að leiða til samninga-
viðræðna. Málið strandar á tækni-
legum ástæðum.

Sökum kaupa Marels á Scanvægt 

og AEW Delford á síðasta ári hefur 
samþættingarvinna sett mark sitt 
á rekstur félagsins. Sú vinna hefur 
hins vegar gengið vel og er stefnt 
að því að samþætting sölu- og þjón-
ustukerfis verði lokið á öðrum árs-
fjórðungi. Þannig verða 45 starfs-
stöðvar í 22 löndum sameinaðar 
í tuttugu fyrirtæki. Innri vöxtur 
Marels var um tíu prósent á fyrsta 
ársfjórðungi.

Hörður Arnarson, forstjóri Mar-
els, segir að þar með sé langt í frá 
að samlöguninni sé lokið, því nú sé 
verið að ljúka við að fjarlægja þær 
hindranir sem voru fyrir samruna 
fyrirtækja innan samsteypunnar 
og nú taki við tólf til átján mánaða 
uppbyggingarstarf og uppskera 
samlegðaráhrifa. „Við höfum orðað 
það þannig að fyrstu tólf mánuðina 
höfum við meira verið að rífa niður 
veggi alls staðar í fyrirtækinu og 
í öllum löndum þar sem við störf-
um,“ sagði hann á kynningarfundi í 
gær og spáir því að samlegðaráhrif 
komi fram á seinni hluta ársins.

 Stjórnendur félagsins búast við 
að einskiptiskostnaður verði minni 
en áður var talið; gjaldfærður ein-
skiptiskostnaður nam 3,2 milljón-
um evra á fyrstu þremur mánuðum 
ársins. Reiknað er með að einskipt-
iskostnaður vegna fyrirtækjakaupa 
síðasta árs verði að fullu kominn 
fram á öðrum ársfjórðungi.

Talið er líklegt að Marel muni taka þátt í tilboðsferli um CFS, stærsta matvælavéla-
framleiðanda heims, og þá hefur félagið lagt fram verðhugmyndir til stjórnar Stork.

Útlit er fyrir að Actavis láti vera 
að eltast við stærri yfirtökur að 
því er Róbert Wessman, forstjóri 
félagsins, sagði á kynningarfundi 
í gærmorgun. Hann segir félag-
ið halda sömu stefnu og undanfar-
in ár með kaupum á smærri fyrir-
tækjum og innri vexti.

Um miðja síðustu viku dró Act-
avis sig úr slagnum um samheita-
lyfjahluta Merck og í fyrra var 
ákveðið að eltast ekki við Pliva 
í Króatíu. „Merck hefði hentað 
okkur mjög vel, en enn og aftur 
höfum við sagt að við viljum ekki 
borga meira en við teljum okkur 
geta skilað til baka til hluthaf-
anna.“ Hann segir verðmiðann á 
Merck þegar hafa verið orðinn 
hærri en Actavis vildi borga og 
fyrirséð að kostnaður myndi enn 
aukast í lokaumferð tilboðsferlis-
ins. „Kennitölur í yfirtökum hafa 
hækkað töluvert á einu til tveimur 
árum,“ segir hann.

Þá kom fram hjá Róberti að 

önnur félög hafi ekki leitast við að 
taka Actavis yfir, þrátt fyrir til-
tölulega hagstæðar kennitölur fé-
lagsins. Þetta skýrir hann með því 
að Actavis hafi leitt samrunaferli í 
geiranum og verið hvað aðgangs-
harðast í að taka yfir önnur félög. 
„Þetta hefur því ekki verið til um-
ræðu í mörg ár.“ 

Stærri yfirtökur dýrari

Aukin umsvif á fasteignamark-
aði hafa leitt til þess að útlán  
Íbúðalánasjóðs, banka og spari-
sjóða hafa aukist en það hefur 
valdið hækkunum á fasteigna-
verði eftir kyrrstöðu í nokkra 
mánuði. Þetta kemur fram í 
mánaðarskýrslu Íbúðalána-
sjóðs fyrir apríl, sem kom út 
í gær. Þá fjölgaði þinglýstum 
kaupsamningum á höfuðborg-
arsvæðinu um 30 prósent á 
milli ára í mánuðinum. 

Ásgeir Jónsson, forstöðu-
maður greiningardeildar Kaup-
þings, segir ástæðurnar liggja 
í auknum kaupmætti síðast-
liðna tólf mánuði, meiri bjart-
sýni, fólksfjölgun á höfuðborg-
arsvæðinu og auðvelt aðgengi 
íbúðakaupenda að lánsfé, ekki 
síst í erlendri mynt.

Enn hækkar 
íbúðaverðið



Það hefur aldrei verið
betra að búa á Íslandi

KG fiskverkun á Rifi., sem Hjálm-
ar Kristjánsson, stjórnarmaður í 
Vinnslustöðinni, fer fyrir, keypti 
hlutabréf í Vinnslustöðinni fyrir 
um 61,9 milljónir króna á þriðju-
daginn.

Kaupgengið var 8,3 krónur á 
hlut sem er langt umfram það til-
boðsgengi sem ráðandi hluthafar 
, er vilja taka Vinnslustöðina yfir, 
bjóða í bréf annarra hluthafa. Það 
hljóðar upp á gengið 4,6.

Hjálmar er bróðir Guðmundar 
Kristjánssonar, forstjóra Brims, 
sem hefur lýst því yfir að yfir-
tökutilboðið sé of lágt. Saman eiga 
þeir feðgar, Guðmundur, Hjálm-
ar og Kristján Guðmundsson, rúm 
þrjátíu prósent í Vinnslustöðinni.

Að yfirtökutilboðinu standa 

Eyjamenn, félag sem m.a. er 
undir forystu Sigurgeirs B. Krist-
geirssonar, framkvæmdastjóra 
Vinnslustöðvarinnar. Miðað við 30 

prósenta arðgreiðslu fyrir síðasta 
ár er kaupgengi KG fiskverkun-
ar 70 prósentum yfir tilboði Eyja-
manna.

Kaupir langt yfir tilboðsgengi

Orðrómur fór á kreik í gær að 
bresk-ástralska námu- og álfyrir-
tækið BHP Biliton væri að undir-
búa yfirtökutilboð í landa sinn og 
helsta keppinaut, Rio Tinto. Gengi 
bréfa beggja félaga hækkaði mikið, 
þó mest í Rio Tinto sem fór upp um 
11 prósent í 99,69 dali á hlut í kaup-
höllinni í Sydney í Ástralíu og hefur 
aldrei verið hærra. 

Talsmaður Rio Tinto vísaði 
orðrómnum á bug en Chris Lynch, 
forstjóri BHP, sagði félagið ætíð 
vera að skoða góða fjárfestinga-
kosti.

Greinendur sem breska ríkis-
útvarpið ræddi við telja að yfir-
tökutilboð í Rio Tinto, sem skilaði 
metafkomu í fyrra, verði vart undir 
100 milljörðum dala, jafnvirði 6.426 
milljarða íslenskra króna.

Yfirtaka á 
Rio Tinto?

Danski bjórframleiðandinn Carls-
berg skilaði hagnaði upp á 45 millj-
ónir danskra króna, jafnvirði 525,4 
milljóna íslenskra króna, á fyrsta 
fjórðungi ársins. Þetta er umtals-
vert betri afkoma en í fyrra en þá 
skilaði fyrirtækið tapi upp á 219 
milljónir danskra króna, eða rúma 
2,5 milljarða íslenskra.

Bjórsala jókst um 21 prósent á 
milli ára á tímabilinu. Aukning-
in dreifist nokkuð enda minnkaði 
bjórsala í heimalandi Carlsberg 
og í Bretlandi á meðan hún jókst 
talsvert í öðrum Evrópuríkjum og 
Rússlandi.

Stjórnendur Carlsberg voru 
hæstánægðir með niðurstöðuna í 
gær og segja horfur á árinu góðar. 

Bjórinn skil-
ar hagnaði

Sparisjóður Reykjavíkur og ná-
grennis (SPRON) hagnaðist um 
4,7 milljarða króna á fyrstu þrem-
ur mánuðum ársins samanbor-
ið við rúman 1,1 milljarð króna 
á sama tíma í fyrra. Þetta er 318 
prósenta aukning frá sama tíma 
í fyrra. 

Eigið fé sparisjóðsins nam 30,5 
milljörðum króna í lok fjórðungs-
ins en það er nokkur samdrátt-
ur frá áramótum þegar það nam 
tæpum 34,8 milljörðum króna.

Guðmundur Hauksson spari-
sjóðsstjóri segir afkomuna góða 
enda sé þetta næstbesta uppgjör 

sparisjóðsins á einum fjórðungi í 
75 ára sögu hans.

Næstbesti fjórð-
ungur SPRON
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Sjálfstæðisflokkurinn og Fram-
sóknarflokkurinn hafa setið að 

völdum á Íslandi ýmist á víxl eða 
báðir í einu í 80 ár samfleytt, ef 
utanþingsstjórnin 1942-44 er und-
anskilin ásamt tveim skammlíf-
um minnihlutastjórnum. Þessir 
tveir flokkar hafa unnið þjóðinni 
ýmislegt gagn á öllum þessum 
tíma, það verður ekki frá þeim 
tekið. Samanlagt kjörfylgi þeirra 
hefur þó minnkað með tímanum. 
Þeir fengu 80 prósent atkvæða í 
þingkosningunum 1931, 70 pró-
sent 1959, 60 prósent 1995 og 51 
prósent 2003. Styrkur þeirra á 
Alþingi hefur jafnan verið um-
fram kjörfylgið vegna ójafns 
atkvæðisréttar eftir búsetu og 
einnig vegna þess, að þingsæt-
um er úthlutað eftir reglu, sem 
hefur tryggt þessum tveim flokk-
um eitt til tvö þingsæti í for-
gjöf í hverjum kosningum að 
minnsta kosti síðan 1971 (nema 
1978; þessu er lýst í bók minni 
Tveir heimar, 2005). Samanlagt 
fylgi þeirra hefur aðeins tvisvar 
sokkið niður fyrir 50 prósent. Það 
gerðist 1978, þá fengu þeir innan 
við 50 prósent atkvæða, en 53 
prósent þingsæta. Þetta gerðist 
aftur 1987, þegar flokkarnir tveir 
fengu 46 prósent atkvæða og 49 
prósent þingsæta; það er í eina 
skiptið, sem þessir tveir flokkar 
höfðu ekki þingstyrk til að mynda 
meirihlutastjórn.

Í kosningunum 2003 fengu 
stjórnarflokkarnir tvö þingsæti 
umfram þann fjölda, sem þeir 
hefðu fengið eftir þeirri úthlutun-
arreglu, sem beitt er í Danmörku, 
Noregi og Svíþjóð. Stjórnarflokk-
arnir hefðu þá fengið 32 þingsæti 
gegn 31 sæti stjórnarandstöðunn-
ar í stað 34 sæta gegn 29. Þá hefði 
ríkisstjórnin naumast haldið velli 
2003. Í öllu falli hefði hún varla 
enzt út kjörtímabilið. Henni hefði 
tæplega haldizt uppi að hlaða svo 
undir einstaka flokksmenn, að 
þeir urðu sumir milljarðamær-
ingar við einkavæðingu ríkis-

bankanna og annarra ríkisfyrir-
tækja líkt og í Rússlandi. Og hún 
hefði varla reynt með rússnesku 
offorsi að loka Fréttablaðinu, 
Stöð 2 og fleiri fjölmiðlum sum-
arið 2004. Hún hefði varla held-
ur gert sér lítið fyrir og vanvirt 
stjórnarskrána með því að hirða 
ekki um að halda þjóðaratkvæða-
greiðslu um fjölmiðlafrumvarpið 
2004. Að réttu lagi hefði Alþingi 
átt að kalla saman Landsdóm og 

draga ráðherra til refsiábyrgð-
ar fyrir að brjóta stjórnarskrána. 
Þess verður ekki vart, að fram-
bjóðendur stjórnarflokkanna telji 
sig skulda kjósendum skýringar á 
þessum nýliðnu atburðum. Það er 
engu líkara en þeim finnist þeir 
hafa kastað öllum syndum bak við 
sig með því einu að skipta um for-
menn. Nema þeir sjái ekkert at-
hugavert við aðförina gegn fjöl-
miðlunum 2004 og stjórnarskrár-
brotið í kjölfar hennar. 

Átökin um fjölmiðlafrumvarp-
ið 2004 drógu dilk á eftir sér. 
Þau spilltu andrúmslofti stjórn-

málanna, og var það þó þrútið 
fyrir. Nú er svo komið, að sumir 
frambjóðendur stjórnarflokkanna 
víla það ekki fyrir sér að þræta 
fyrir augljósar staðreyndir eins 
og þá, að ójöfnuður hefur auk-
izt til muna á Íslandi síðustu ár. 
Þeir þræta, þótt skýrar vísitölur 
um aukna misskiptingu liggi fyrir 
í gögnum, sem Geir Haarde, þá 
fjármálaráðherra, lagði fram á 
Alþingi 2005 og ríkisskattstjóri 
hefur skjalfest. Þeir skýla sér bak 
við skýrslu frá Hagstofu Íslands, 
þar sem því er haldið fram þvert 
á allar aðrar marktækar vísbend-
ingar, að ójöfnuður í tekjuskipt-
ingu á Íslandi sé engu meiri en 
annars staðar um Norðurlönd. 
Þeir láta eins og það komi mál-
inu ekki við, að skattleysismörk 
hafa í verðbólgu undangenginna 
ára hríðlækkað að raungildi, svo 
að skattbyrði lágtekjufólks hefur 
þyngzt eftir því fyrir tilstilli ríkis-
stjórnarinnar. Auk þess búa fjár-
magnseigendur í efstu þrepum 
tekjustigans við mun léttari skatt-
byrði en launþegar. Í stað þess að 
viðurkenna aukna misskiptingu, 
biðjast velvirðingar og lofa að 
bæta ráð sitt, reyna sumir fram-
bjóðendur stjórnarflokkanna að 
ljúga sig út úr vandanum. Blákalt. 
Hver trúir þeim? 

Ríkisútvarpið flutti svohljóð-
andi frétt 27. apríl: „Mikill meiri-
hluti fólks telur að ójöfnuður hafi 
aukist í íslensku samfélagi á kjör-
tímabilinu sem er að ljúka. Þetta 
kemur fram í könnun Gallups, 
fyrir Ríkisútvarpið og Morgun-
blaðið. Ríflega 70% telja að ójöfn-
uður hafi aukist, um 20% telja 
hann hafa staðið í stað, og 10% 
telja að dregið hafi úr ójöfn-
uði.“ Fólkið í landinu sér í gegn-
um lygavefinn. Frambjóðendur 
stjórnarflokkanna héldu líklega, 
að lygin gæti hlaupið hringinn í 
kringum landið, áður en sannleik-
anum tækist að reima á sig skóna. 
Þeim varð ekki kápan úr því 
klæðinu. Það er góðs viti.

Áttatíu ár: Ekki nóg?

Þessa dagana er kosningabarátta flokka 
og frambjóðenda í algleymingi. Allir 

keppast við að gefa bitastæð kosningalof-
orð sem eiga að skapa veröld nýja og góða 
– með hjálp fjölmiðla sem sjá um að miðla 
boðskapnum til almennings (okkar hinna).

Baráttumál flokkanna eru ólík sem og 
áherslur þeirra en þegar öllu er á botn-
inn hvolft er það markmið þeirra allra að stuðla að 
sem bjartastri framtíð lands og þjóðar.

Kosningar merkja tímamót, úrslit þeirra hafa 
ekki einungis áhrif á líf og lífsstefnu frambjóðend-
anna heldur þjóðarinnar allrar.

Í öllu kosningafárinu vill það gleymast að fleiri 
standa á mikilvægum tímamótum lífs síns. Þessa 
dagana þreyta 10. bekkingar í grunnskólum lands-
ins samræmd próf. Niðurstöður prófanna eiga 
eftir að hafa afgerandi áhrif á náms- og starfs-
val þessara ungmenna í nánustu framtíð og jafn-
vel fyrir lífstíð. Því er mikilvægt að við styðjum 
vel við bakið á börnunum okkar, bæði í prófaundir-
búningi og próftöku.

En lífið er ekki bara menntun og starf. Í 
skóla lífsins fer ekki síður fram dýrmætt 
nám. Því miður er það svo að ekki er þó öll 
lífsreynsla til góðs. Rannsóknir hafa sýnt 
að margir unglingar hefja áfengisneyslu 
við lok grunnskóla eða upphaf framhalds-
skóla, á tímapunkti þar sem líkamlegur 
og andlegur þroski þeirra er ekki að fullu 
úttekinn. Slík neysla hefur því oft skelfi-
legar afleiðingar í för með sér fyrir líf 
unglingsins eins og ég hef margoft orðið 
vitni að í mínu starfi. Því eldra sem fólk 

er þegar áfengisneysla þess hefst, því minni líkur 
eru á að neyslan hafi alvarlegar afleiðingar fyrir 
einstaklinginn – hver mánuður og hvert ár skipt-
ir hér máli.

Því vil ég hvetja alla; ungmennin sjálf, foreldra, 
systkini, aðra ættingja, vini og frambjóðendur 
allra flokka til að leggja sitt af mörkum til að gera 
lok samræmdra prófa að vímulausum tímamótum 
í lífi ungmenna.

Stöndum með unglingunum okkar! Sýnum ástúð. 
Tökum ábyrga afstöðu. Kjósum unga fólkið. 

Höfundur er forvarnafulltrúi hjá lögreglunni 
á höfuðborgarsvæðinu.

Kjósum bjarta framtíð 

Henni hefði tæplega haldizt 
uppi að hlaða svo undir ein-
staka flokksmenn, að þeir urðu 
sumir milljarðamæringar við 
einkavæðingu ríkisbankanna 
og annarra ríkisfyrirtækja líkt 
og í Rússlandi. 

Listahátíð hefst í dag og er mikið um að vera á samkomu-
stöðum víða um borg og í nálægum og fjarlægum byggð-
um. Hátíðin er með stærra móti og hefur höldurum tekist 
að setja saman fjölbreytilega og áhugaverða dagskrá. Er nú 

sýnt að sú ráðstöfun að gera hátíðina að árlegum viðburði var rétt. 
Þótt hin opinbera dagskrá standi aðeins í rúmar tvær vikur dreif-
ist atburðaskráin á enn lengri tíma – allt til haustsins. Í kringum 
hátíðahaldið má sjá ýmis merki þess að vorverkin reynist íslensk-
um listamönnum drjúg: víða eru viðburðir af ýmsu tagi utan við 
hina opinberu dagskrá sem nýta sér að listir eru almennt í brenni-
depli þessa maídaga á skilum vetrar og sumars. Þannig reynist há-
tíðin hvati fyrir fleiri en þá sem beinlínis fá inni á hinni opinberu 
dagskrá.

Hlutur fyrirtækja sem stoðaðila og styrktaraðila hefur aldrei 
verið meiri en nú og fer stigvaxandi. Má sjá þess víða merki um 
listasamfélagið að fyrirtæki, bæði í einkarekstri og oinberri eigu, 
taka alvarlega þá kröfu samtímans að atvinnulífið leggi beint til 
listanna og þátttöku almennings í sköpun utan við hversdagslegt 
amstur.

Það er jafngott: nú við gátt alþingiskosninga kalla listamenn 
eftir stefnu stjórnmálaflokka og kemur í ljós að á öllum bólum 
halda menn sig við gamalkunnug mið. Sköpunarmáttur listanna 
ætti að kalla á skýr viðbrögð, en þeir halda sig við sama heygarðs-
hornið, ríkjandi ástand er best á þeim parti vallarins. Nú blasir 
við sterkur vilji listamanna til að brjóta sér nýja markaði hand-
an við höfin: listamenn finna sér sumpart skjól hjá hinu opinbera 
rétt eins og einkafyrirtækjum í erlendri sóknarstöðu. Hvernig sjá 
stjórnmálaflokkarnir þann hluta útrásarinnar?

Styrktarkerfi listanna í landinu er fast í sessi: er ekki rétt að 
meta þátt þess í menningunni? Á að auka til þess fjármuni og leggja 
þiggjendum á hendur skyldur? Hvernig sjá menn hlut menning-
arhúsanna sem eru að rísa víða um land? Er forræði fornra rík-
isstofnana í leik, dansi, tónlist og sýningarhaldi sjálfsagt? Gera 
bættar samgöngur ekki kröfu til þess að listirnar fari víðar en til 
erlendra borga í fjarlægum heimsálfum? Fyrst spilað er og dans-
að í Hamborg og Peking, má heimsækja Hornafjörð og Patreks-
fjörð.

Listahátíðin vekur okkur líka til umhugsunar um hlut listsköp-
unar í skólakerfinu: þar hafa verklegar greinar sem kenna börn-
um tökin á helstu tækjum til sjálfstjáningar vikið fyrir auknum 
hlut bóklegra greina. Er það hollt? Á engum aldri er mannshug-
urinn eins móttækilegur fyrir örvun á sviði sköpunar og í bernsk-
unni. Það er sannað að nái einstaklingur tökum á sköpun á unga 
aldri býr hann að því ævilangt í verkum á nánast hvaða vettvangi 
sem er.

Opnun Listahátíðar í dag verður haldin í Listasafni Íslands innan 
um verk CoBrA-hópsins. Meðlimir hans endurskipulögðu mynd-
mál Evrópu um miðja síðustu öld og sóttu viðmið sín í bernska 
hugarheima, litagleði og hvatvísi æskunnar. Frelsi sköpunarinnar 
var þeim æðst gilda. Það er hollt að taka þau viðmið á ný til brúks: 
listin getur gert okkur öll jöfn. Þar erum við á sömu startlínu og 
handan hennar eru okkur engin mörk sett. Þaðan getum við flog-
ið. Til hamingju.

Sköpunargleðin 
í fyrirrúmi

Samtök um sorg og sorgarviðbrögð

Aðalfundur Nýrrar dögunar verður haldinn
 í Neskirkju í kvöld 10. maí kl. 20.

Venjuleg aðalfundarstörf. Allir velkomnir.
Stjórnin

Aðalfundur



Skjöldur sér um útlit stjarnanna og skreppur í 
söngtíma þess á milli.

Það er aldrei lognmolla í kringum hinn fjölhæfa 
Skjöld Eyfjörð. Hann hefur alltaf í mörgu að snúast 
og verkefnin fjölbreytt og skemmtileg. 

„Ég er náttúrlega á skrilljón hér á hársnyrtistof-
unni Supernova og svo hef ég verið að hjálpa Hara-
píunum með stíliseringar. Í framhaldi af því fer 
ég vonandi að vinna með Nylon,“ segir Skjöldur 
og bætir því við að þegar hann sé ekki að vinna þá 
reyni hann að mæta í söngtíma í söngskóla Sigurðar 
Dementz. Spurður hvort hann komi kannski til með 
að hætta að stílisera poppstjörnur til þess að ger-
ast poppstjarna sjálfur hlær hann og segist ekki 
halda það. „Hér á Íslandi lifir enginn á poppinu 

einu saman. Það þurfa allir að hafa aukavinnu með, 
annars endar þetta bara í vitleysu,“ segir hann og 
bendir á að nú sé Jónsi í Svörtum fötum farinn að 
vinna við flug. „Sem sannar að allar íslenskar popp-
stjörnur þurfa að hafa aukavinnu.“

Þegar Skjöldur er inntur eftir því hvað honum 
þyki skemmtilegast við starfið í hárgreiðslunni seg-
ist hann hafa mest gaman af því að breyta útliti fólks 
til hins betra. „Ég hef lært að það þarf ekki skurð-
aðgerðir eða vesen til að láta fólk líta stórvel út og 
mér finnst alltaf svo gaman þegar fólk er tilbúið að 
gera breytingar á sér. Reyndar finnst mér fleiri og 
fleiri vera til í slíkt. Fólk hugsar bara „fokkitt, þetta 
er hár en ekki sálin í mér“ og lætur vaða á breyting-
arnar í kjölfarið, sem er alveg frábært,“ segir þessi 
ástsæli útlitshönnuður að lokum.

Popparar þurfa aukavinnu

Brúðkaupsdagar



Hlébarðamynstur skýtur reglulega upp kollinum.

Sebrarendur, snákaskinn og tígrisblett-
ir hafa á ný hafið innreið sína í Holly-
wood. Hlébarðamynstur er til að mynda 
sívinsælt á fylgihlutum líkt 
og skóm, beltum og veskj-
um. Stjörnurnar sleppa nú 
villidýrinu lausu og hafa 
margar fágaðar leik- og 
söngkonur látið sjá sig í 
kápum og kjólum með hlé-
barðamynstri.

Dýrið gengur laust

Gallapils
  kr. 5.990

Hvitt pils
  kr. 8.990

   Bolur
  kr. 4.800

einnig fáanlegt svart�

Fallegar
töskur

Frábært úrval

Smáralind, sími 5288800, www.drangey.is

Útskriftarkjólar
Ótrúlegt úrval 

af flottum
útskriftarkjólum

Margir litir,
mörg snið

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Tískulögga til 
Scotland Yard
Scotland Yard leitar aðstoðar 
hjá nemum í tískuskóla í 
London.

Scotland Yard hefur fengið stuðn-
ing úr heldur óvæntri átt. Lögregl-
an hefur kallað nema úr Tískuskól-
anum í London til starfa, í þeim 
tilgangi að endurhanna lögreglu-
búninginn þar sem hann hefur um 
langt skeið þótt hallærislegur og 
óþægilegur.

Lögreglumenn hafa um nokkurt 
skeið kvartað undan búningnum 
og helst yfir því hversu erfitt sé 
að athafna sig í honum, til dæmis 
við að veita glæpamönnum eftir-
för. Hjálmur lögreglumanna, sem 
var hannaður í Skotlandi á sjötta 
áratugnum, þykir ekki auðvelda 
þeim starfið, sökum þess hversu 
hár og klunnalegur hann er.

Verkefni tískunemanna verður 
að endurhanna lögreglubúninginn 
svo hann standist nútímakröfur, 
en vísi engu að síður í þann gamla. 
Að svo búnu verður álits leitað hjá 
sérstakri nefnd innan lögreglunn-
ar og fimmtíu lögreglumönnum af 
báðum kynjum, sem verður boðið 
að klæðast honum til reynslu.

®

Bæjarlind 6 - s. 554-7030
Eddufelli 2 - s. 557-1730

Flottir
sumarkjólar

Sandalar í 
úrvali

Stærðir 28 - 35
3.995 kr.

Stærðir 41 - 48
12.950 kr.

Stærðir 37 - 42
10.640 kr.

Stærðir 36 - 47
3.995 kr.

Stærðir 28 - 35
1.995 kr.



Kristín Gísladóttir sjúkraþjálf-
ari segir að að mörgu þurfi að 
huga við val á rúmi.

„Að mörgu þarf að huga þegar 
maður velur sér rúm og eitt aðal-
atriðið er að verða sér úti um góða 
dýnu,“ segir Kristín Gísladóttir, 
sjúkraþjálfari hjá Gáska sjúkra-
þjálfun. „Hryggsúlan verður að 
vera í beinni línu þegar við sofum. 
Til dæmis í hliðarlegu, þar sem 
við sofum mest á hliðinni. Dýnur 
þurfa því að hafa yfirborðsmýkt 
undir axlagrindina, en stuðning 
neðar í dýnunni fyrir mjaðmir.“

Þá mælir Kristín með að fólk 
fái sér fjaðrandi botn. „Botninn 
á ekki að vera harður. Fjaðrandi 
botn eykur á endingu dýnunnar. 
Best er ef axlamýkt er á botnin-
um og sérstyrkt undir mjaðm-
irnar. Botninn og dýnan verða að 
vinna saman.“ 

Kristín segir hæð rúma einnig 
skipta máli. „Það getur verið allt 
í lagi fyrir ungt fólk að sofa í lágu 
rúmi þar sem það á auðvelt með 
að komast fram úr. Ami eitthvað 
að fólki í baki, hnjám eða mjöðm-
um eða sé það komið yfir ákveð-
inn aldur, er aftur á móti óráðlagt 
að sofa í lágu rúmi. Rúmið verð-
ur að vera hæfilega hátt svo auð-
velt sé að komast á fætur. Þegar 
maður situr má mjaðmavinkillinn 
ekki vera meiri en 90 gráður.“

Rúm eru yfirleitt tveggja metra 

löng en Kristín mælir með rúm-
lengingu fyrir hávaxna. „Það er 
hægt að kaupa sér rúm sem er 
2,10 m langt. Hávaxnir verða að 
geta teygt hendurnar yfir höfuð 
eins og aðrir. Einstaklingsrúm 
eiga síðan að vera að lágmarki 
eins metra breið. Tvíbreið rúm 
mega hins vegar vera á bilinu 80 
til 90 cm breitt hvort.“

Síðast en ekki síst skiptir 
gerð kodda miklu máli að sögn 

Kristínar. „Þeir þurfa að styðja 
vel undir hálsinn svo þyngd 
höfuðsins lendi ekki öll á hálslið-
unum. Öxlin á að sökkva ofan í 
dýnuna og koddinn að taka við til 
að hvíla hálsinn og axlagrindina. 
Höfuðið á að vera í beinu fram-
haldi af hryggsúlunni þegar legið 
er á hlið. Það á hvorki að halla of 
mikið niður né upp. Þetta er líka 
spurning um að prófa sig áfram.“

Botninn og dýnan verða 
að vinna saman 

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

NÝTT!!
Plokkari með ljósi

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum.
Spar Þín Verslun Kópavogi, Fjarðarkaup Hafnarfirði og Lipurtá.

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar

og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

, Lyfja, Fótaaðgerðastofa Reykjavíkur



Vinsælir litir á híbýlin.

Þegar sólin er komin hátt á loft 
og lýsir upp híbýli fólks tekur það 
eftir því að málningin á veggjun-
um er komin á tíma. Þess vegna 
er algengt að fólk ráðist í að mála 
heimili sín á þessum árstíma. Það 
er ekki alltaf auðvelt að ákveða 

hvaða liti maður á að nota til 
að þekja veggina og þá er gott 
að leita til fagmanna og fá upp-
lýsingar um hvað sé vinsælast 
og hvernig best sé að bera sig að 
við verkið. Hjá Slippfélaginu hafa 
nokkrir litir notið mestra vin-
sælda að undanförnu og sjáum við 
hér sýnishorn af þeim litum.

Ég ætla að mála 
allan heiminn

– Vel lesið

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband

í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

*Gallup maí 2006

Notaðu mest lesna* blað 
landsins til að dreifa 

kynningarefni til 
þinna viðskiptavina

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni



BÍLAR &
FARARTÆKI
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ÞJÓNUSTA



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI
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rwww.granithusid.is

S: 544 5100

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

granítflísar
handlaugar

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



ATVINNA

TILKYNNINGAR

Starfið felst í almennum 
verslunarstörfum og ráðgjöf 
til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Áhugi á tísku
• Reynsla í þjónustu
• Frumkvæði í starfi

Umsóknarfrestur er til 
20. maí nk. Umsóknir sendast 
á netfangið gbtro@internet.is

Við erum að leita að 
duglegum einstaklingum, 
í fullt starf og hlutastarf.

STARFSMANNAMIÐLUN

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

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS

STARFSMANNAMIÐLUN

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

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90 
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS

MÚRARAR
Erum með vana múrara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

ATVINNUTÆKIFÆRI
Til sölu fyrirtæki í innflutningi, heildsölu og smásölu.
Góð álagning. Falleg, hrífandi og auðseljanleg vara.

Verð ca. 12 m.
Svar merkt: „Uppgrip“ sendist á netfangið: galle@isl.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Símar 533 6050 og 565 8000

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Seilugrandi - 4ra herbergja

Falleg og snyrtileg 99,2 fm. 4ra herb. íbúð litlu fjölbýli
við Seilugranda. Þrjú rúmgóð svefnherb. og stór stofa
m/suðursvölum. Barnvænt umhverfi og stutt í skóla og
alla þjónustu.
Verð kr. 28,9 millj.

Ægisíða - Parhús

Parhús sem er tvær hæðir og kjallari, ásamt bílskúr, alls
165,6 fm. Skiptist m.a. í eldhús og tvær samliggjandi
stofur, tvö herb. í kjallara m/sér snyrtingu. Parket á gólf-
um. Eign með ýmsa möguleika.
Verð 33,9 millj.

Hagamelur - Sérhæð 

Mjög aðlaðandi 5 herbergja 135 fm sérhæð á 1. hæð í
4-býli. Sér inngangur er í íbúðina. Góðar stofur og hol.
Tvennar svalir. Góð staðsetning í hjarta vesturbæjar.
Verð 40,9 millj.
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GRUNDARFJÖRÐUR
Fellasneið 24

Verð: 26.900.000
Stærð: 192

Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

Remax Lind kynnir  192 fm forsteypt  einbýlishús.  Íbúðin  sjálf  er  151,4 fm og bílskúrinn 40,6 fm.  Húsið
selst  í  því  ástandi  sem  það  er  í  dag,  þ.e.a.s  fokhelt  og  fullbúið  að  utan  að  fráskildum  þakkant.
Ófrágengin  lóð.  Tvöfalt  gler  er  í  öllu  húsinu  og  mahogny  litir  gluggar  frá  Byko.  Upptekið  loft  að  hluta.
Bílskúrshurðin  er  brún  og  er  hún  einnig  frá  Byko.  Þakið  er  svart  valmaþak.  Þakrennur  eru  komnar.
Húsinu fylgja mjög fallegar innréttingar frá InnX og kamína með hleðslu frá Funa.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

864 0803
berglindg@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAÐU SKOÐUN S. 864 0803

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Afar glæsileg og vönduð 92,9 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð.
Þar af er ca 30 fm rými í kjallara. Íbúðin er öll nýtekin í
gegn. Vönduð eldhúsinnrétting með granítborðplötu. Falleg
halogenlýsing í loftum. Glæsilegt flísalagt baðherbergi með
sturtuklefa. Hvíttað eikarparket á gólfum, fallegar flísar á
forstofu og baði. Góðir skápar. Glæsileg og björt eign í 101
Reykjavík sem vert er að skoða. Verð 20,9 millj. 

Rósa og Kristján taka á móti gestum 
milli kl. 17 og 19 í dag. 

Opið hús í dag milli kl. 17 og 19
Þórsgata 17 - Glæsileg eign

Fr
um

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

Fr
um

Falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á miðhæð  í litlu fjölbýli um
92,5 fm. og bílskúr 26,0 fm.  Samt. 118,5 fm. Sérþvottahús
innaf eldhúsi. Suður svalir. Sérbyggður bílskúr með geymslurisi.
Laus fljótlega. Verð 25,7 millj. 

Þórhildur tekur á móti áhugasömum í dag kl. 17 -19

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS í dag fimmtudag kl. 17 - 19
KAMBASEL 53 – með bílskúr 
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TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

HÓLAHVERFI - EINBÝLI.
Til sölu mjög stórt
og glæsilegt
tveggja íbúða
einbýlishús á
tveimur hæðum
alls 448,4 fm.Tvö-

faldur bílskúr. Falleg lóð. Frábær staðsetning og
óviðjafnanlegt útsýni. 
Sölumenn Kjöreignar veita nánari upplýsingar 

KALDALIND Í KÓPAVOGI. 
Húsið er á tveim-
ur hæðum með
tvöföldum inn-
byggðum bílskúr.
Stærð alls 328,6
fm. Sérlega vand-
aðar innréttingar

og gólfefni. Frábær staðsetning innst í lokaðri
götu. Gott útsýn. Eign fyrir vandláta.
Upplýsingar gefa Dan V.S.Wiium í s. 896 4013

og Kristinn Wiium í s. 896 6913.

FLÚÐASEL
Fallegt raðhús

um 140 fm. á
tveimur hæðum,
auk þess rúmgott
stæði í bíl-
geymslu. Skiptist í
stofur, eldhús,

fjögur svefnherbergi, hol, bað, gestasalerni,
þvottahús, búr, geymslu og svalir. Parket og flísar
á gólfum. Hús í góðu viðhaldi. Verð 36,0 millj.

KROSSHAMRAR
Fallegt einbýlis-

hús á einni hæð
með rúmgóðum
innbyggðum bíl-
skúr. Alls 180 fm.
Eldhúsið er

óvenju rúmgott Svefnherbergin eru öll mjög rúm-
góð. Garður er í rækt og húsið almennt í góðu
ástandi. Verð 57,9 millj.

HOLTASEL
Vandað og rúm-
gott einbýlishús
ásamt 30, 7 fm bíl-
skúr. Alls 292 fm.
Arinn í sjónvarps-
stofu. Hurð úr
stofu út á afgirta
hellulagða verönd.

Fjögur svefnherbergi, Útgengi úr hjónaherberg út á
góðar svalir. Frábær staðsetning og gott útsýni. 

RÉTTARSEL
Endaraðhús á 2
hæðum ásamt
sérbyggðum bíl-
skúr, alls 200 fm.
Rúmgott eldhús
með góðri eikar-
innréttingu, falleg-
ur arinn í stofu.

Gott endurnýjað baðherbergi ,allt flísalagt. Frábær
staðsetning, Vel skipulagt hús í sérlega góðu
ástandi. Verð 45,0 millj.

HAMRABYGGÐ - HAFNARFJ. 
Vorum að fá í
einkasölu gott
einnar hæðar ein-
býli. Um 193,1 fm.
Fallegur garður
með afgirtri ver-
önd og heitum

potti. Húsið skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, bað,
gestasalerni, 4 herb., þvottahús, bílskúr og geymsl-
uloft. Vel skipulagt og bjart hús. Verð 47,9 millj.

HÓLABERG
Gott parhús á
tveimur hæðum
með sérbyggðum
bílskúr, alls 160
fm. Ný endurnýjað
baðherbergi.
Fjögur svefnher-
bergi. Verð 33.8
millj.





Það var nokkuð athyglisverð um-
ræða sem kom upp um daginn 

í sjónvarpsþætti með frambjóð-
endum, þar sem forgangsröðun á 
biðlista sjúkrahúsanna var til um-
ræðu. Siv Friðleifsdóttir heilbrigð-
isráðherra lagði í þessum þætti 
þunga áherslu á og boðaði skoðun á 
þeim möguleika að forgangsröðun 
í aðgengi yrði tekin upp í einni eða 
annarri mynd. Þar með boðar hún 
möguleikann á þeirri framtíðarsýn 
að ekki verði allir jafnir gagnvart 
aðgengi að heilbrigðiskerfinu eins 
og þjóðin vill þó að sé til staðar. 

Svona viðhorf er alger uppgjöf 
hjá einni ríkustu þjóð veraldar. 
Mér fyndist eðlilegra að leggja 
vinnu í að endurskipuleggja kerfið 
í þágu jafnréttis fyrir þjóðina, í 
stað þess að sjá enga lausn í öðru 
en mismunun á grundvelli þjóð-
hagfræði, sem myndi vafalaust 
helst bitna á öldruðum og líklega 
fötluðum í ljósi forsendnanna. Mín 
tillaga væri fremur að gefa einka-
aðilum tækifæri til að spreyta sig 
á spítalarekstri, með því að litlum 
spítala yrðu tryggð sömu almennu 
starf- og rekstrarskilyrði og þeim 
sem Ríkisspítalarnir hafa í dag. 
Þannig leiddi reynslan í ljós sam-
keppni, valfrelsi starfsfólks til 
vinnuveitanda og valfrelsi sjúk-
linga sem hefðu val um þjónustu-
kaup. Hver eru rökin fyrir því að 
Jón og Gunna séu ekki jafngildir 
fagmenn sama hvort þau eru opin-
berir starfsmenn eða starfsmenn 
í einkarekstri. Það eru rökleysa 
og fordómar að berjast gegn því 
að mæta framtíðinni með opnum 
huga í þessum efnum. 

Það að aukin mismunun skuli 
vera kosninga-boðskapur úr heil-
brigðisráðuneytinu á Íslandi, 
stjórnvaldi í einu ríkasta þjóðfélagi 

veraldar, 
er tíma-
skekkja, og 
með öllu 
óviðeigandi. 
Heilbrigðis-
ráðuneytið 
hefur ein-
faldlega 
ekki þróast 
með þjóð-
inni og þjóð-
in geldur 
fyrir getu-
leysið.  

Þjóðin mun ekki samþykkja þessa 
mismununarleið, heldur leggja til 
uppstokkun í nefndu ráðuneytinu, 
því ráðuneytið er til að þjóna þjóð-
inni en ekki öfugt.

Hvað er þjóðhagslega hagkvæmt 
við að hafa biðlista og kvarta 
undan því að heilbrigðiskerfið 
kosti þjóðina svo og svo mikið í út-
gjöldum. Ég hef í ræðu og riti bar-
ist við að snúa þessari nálgun við 
og kalla þetta fjárfestingu í heil-
brigði þjóðarinnar en ekki útgjöld, 
því þessi svokallaði kostnaður skil-
ar sér að stórum hluta til baka í 
auknum skatttekjum af þeim sem 
fá meina sinna bót. Hvað er þjóð-
hagslega hagkvæmt við að full- 
vinnandi skattgreiðandi fái ekki 
meina sinna bót nema að undan-
genginni langri bið á trygginga- 
og sjúkrabótum, bæði á undan og 
eftir aðgerð? Væri ekki nær að 
laga skattgreiðandann um hæl og 
koma honum í vinnu sem fyrst, 
svo hann geti farið að afla tekna 
og greiða skatta á ný? Þetta kall-
ast fjárfesting en ekki útgjöld. Öll 
þessi biðlistamenning þolir ekki 
neina rökræðu. 

Stjórnmálaflokkar hafa í aðdrag-

anda þessara kosninga verið með 
ýmiss konar kosningaloforð eins 
og gengur. Fólk er vant þessu og 
fer varlega í að vænta mikilla 
efnda, enda hefur það oft reynst 
hyggilegt að treysta ekki um of 
þessum loforðum. Það er hins 
vegar athyglisvert að mörgum 
stjórnmálamönnum virðist hulin 
samhengisráðgátan um samband-
ið milli orsaka og afleiðinga þegar 
kemur að virðingu almennings á 
þeim sjálfum og til starfa þeirra. 
En hver og einn er gæfu sinn-
ar smiður og geta þingmenn einir 
breytt ríkjandi viðhorfum til sín 
með breyttu verklagi í umgengni 
við þjóðina. Traust skapast af efnd-
um og vantraust af vanefndum. 

Í fyrsta skipti sem ég veit um 
hefur stjórnmálaforingi gefið 
kosningaloforð um biðlistana og 
afgreiðslu málefna aldraðra, fatl-
aðra, barna með geðröskun, og 
hefur lagt pólitískan feril sinn 
undir varðandi efndir. Ingibjörg 
Sólrún hefur nú gefið kosninga-
loforð og fullyrt að hún og flokk-
ur hennar muni ekki taka þátt í 
ríkisstjórn sem ekki vill efna þessi 
ófrávíkjanlegu loforð á næstu 
18 mánuðum eða svo. M.ö.o. hún 
leggur pólitískan feril sinn að veði 
fyrir tímasettum efndum þessara 
loforða. Það er huggun harmi að 
ennþá skuli leynast á meðal okkar 
skörungar af því tagi sem eru til-
búnir að rísa upp úr flatneskjunni 
og leggja allt sitt undir í stefnu-
mál sín, hugsjónir, sannfæringu og 
ætla að standa og falla með þeim 
orðum. 

Hér er ekki verið að gefa innan-
tóm loforð heldur er verið að gefa 
skuldbindingu með skuldadögum. 
Svona eiga hugmyndafræðilegir 
foringjar að tala, þannig verður til 
virðing.

Höfundur er stjórnarformaður 
Sóltúns.  

Lausn á biðlistavandamálum 
Cheerios er trefjaríkt
og sykurlítið og fer vel
í litla og stóra maga
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allt í matinn á einum stað

Goða grísakótilettur
916 kr/kg. áður 1.527 kr/kg.

40%
afsláttur

Kryddlegið hrefnukjöt
979 kr/kg. áður 1.398 kr/kg.

Borgarnes víkinga lambalæri m/karrí og kókoskr.
1.199 kr/kg. áður 1.998 kr/kg.

30%
afsláttur

H
ön

nu
n:

 V
ík

ur
fr

ét
tir

Þú sparar 611 kr/kg

Þú sparar 586 kr/kg

40%
afsláttur

Þú sparar 799 kr/kg

Borgarnes grísakótilettur djúpkryddaðar
999 kr/kg. áður 1.585 kr/kg.

37%
afsláttur

Þú sparar 419 kr/kg



Pepsi Max 2 ltr.
79 kr/stk.

Íslandsfugl kjúklingur
328 kr/kg. áður 655 kr/kg.

50%
afsláttur

Íslandsfugl kjúklingabringur
1.635 kr/kg. áður 2.515 kr/kg.

Þú sparar 328 kr/kg

35%
afsláttur

Þú sparar 880 kr/kg



Andri Snær Magnason skrifar 
grein í Fréttablaðið síðastlið-

inn laugardag og fer mikinn eins 
og honum er lagið. Andri gefur 
lítið fyrir arðsemi Kárahnjúka-
virkjunar: „Landsvirkjun telur að 
hagnaðurinn af Kárahnjúkavirkj-
un verði um 4 milljarðar samtals 
á 40 árum.“ Það er einfaldlega 
grundvallarmisskilningur á ferð-
inni hjá Andra. 

Það kann vel að vera að Andri 
hafi einhvers staðar séð að áætl-
að sé að „núvirtur framtíðarhagn-
aður“ Landsvirkjunar af Kára-
hnjúkavirkjun sé 4 milljarðar en 

Andri misskil-
ur hvað það 
þýðir. „Nú-
virtur fram-
tíðarhagnað-
ur“ er hagn-
aður umfram 
ávöxtunar-
kröfu og sam-
svarar hann í 
tilfelli Kára-
hnjúkavirkj-
unar um 4 
milljörðum

kr. Sú tala er raunar um 85 millj-
arðar ef hún er ekki núvirt. Eðli-
legast er að skilja orðalag Andra, 
„hagnaður samtals á 40 árum“, sem 
heildarávöxtun eigin fjár sem lagt 
er í verkefnið. Hagnaðurinn í þeim 

skilningi nemur margföldum stofn-
kostnaði Kárahnjúkavirkjunar eða 
hundruðum milljarða króna.

Þetta má útskýra með eftir-
farandi: Ef núvirtur hagnaður af 
einni framkvæmd er enginn eða 0 
þá hefur hún staðist þá kröfu sem 
eigendur fjármagnsins gerðu til 
hennar. Allur kostnaður hefur þá 
verið greiddur og eigandinn feng-
ið þann arð sem hann ætlaði sér. 
Ef núvirtur hagnaður er hærri en 
0 þá er umframhagnaður af fram-
kvæmdinni en ef hann er minni en 
0 næst ekki sá hagnaður sem að 
var stefnt. 

Landsvirkjun gerði 11% arðsemis-
kröfu á eigin fé í Kárahnjúkavirkj-
un sem þýðir að sú krafa var gerð 
að fjármagnið ávaxtaði sig líkt og 

fé á bundinni langtímabók með 
11% vöxtum eða með um 8% raun-
vöxtum umfram langtíma verð-
bólgu. Það þýðir að þeir u.þ.b. 25 
milljarðar sem hafa þessa kröfu á 
sér í verkefninu verða orðnir að 
tæpum 550 milljörðum eftir 40 ár 
á verðlagi dagsins í dag, eða rúm-
lega fimmfaldur heildarkostnaður 
við virkjunina, ef verkefnið stenst 
arðsemiskröfuna. Eins og kemur 
fram í grein Andra þá er reiknað 
með að hún standist hana og Lands-
virkjun eigi sem svarar 4 milljörð-
um í vasann strax í dag í umfram-
hagnað.

Það getur verið umdeilanlegt 
hvaða arðsemiskröfu á að gera á 
einstakar framkvæmdir en það 
ræðst m.a. af áhættunni og í tilfelli 

Kárahnjúkavirkjunar var fræðun-
um fylgt hvað þetta varðar. Til að 
mynda er ekki óalgengt að í útrásar-
verkefnum síðustu ára sé gerð 15–
20% krafa um arðsemi á eigin 
fé til að mæta áhættunni. Hitt er 
jafn ljóst að ef allt heimsins fjár-
magn ætti aðgang að áhættulítilli
fjárfestingu með slíkri ávöxtun 
þá væri auður heimsins fljótur að 
vaxa. Það er því miður ekki þannig, 
enda vex heimsframleiðslan um 
nálægt 4% á ári nú um stundir. Það 
þýðir um fimmföldun á 40 árum á 
móti því að 25 milljarðarnir í Kára-
hnjúkaverkefninu tuttugu og tvö-
faldast á sama tíma. 

Höfundur er fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Landsvirkjunar. 

Andri Snær og hagnaður af Kárahnjúkavirkjun

Ég var vígður í hjónaband 
í Egilsstaðakirkju 31. 

júlí árið 1977 af einhleypum
sóknarpresti.  Svaramenn
voru feður okkar hjóna-
efnanna, vígsluvottar, 
ættingjar og vinir.  Það eina 
sem ég minnist í raun frá 
hjónavígslunni var ægiþungi handar 
prestsins á höfði mér er hann bað 
fyrir okkur hjónunum vígðum.

Ég var síðar vígður til prests í 
Þjóðkirkjunni af herra Pétri og þá 
kom þessi sama hönd og beygði 
höfuð mitt.  Frá þeim tíma hefi ég 
fermt í þjónustu kirkjunnar fjöl-
mörg ungmenni á Íslandi og í Sví-
þjóð með sömu handayfirlagningu 
auk þess að vígja hjón og blessa tvo 
myndarmenn í staðfesta samvist.

Ég lauk embættisprófi í guðfræði 
haustið 1986 og stundaði um hríð 
framhaldsnám í kirkjurétti við há-
skólann í Lundi og Kaupmanna-
höfn. Áhugasvið mitt var þó og er 
svokölluð játningafræði enda bygg-
ir kirkjurétturinn á henni, alla vega 
sá lúterski.

Að mínu mati er aðkallandi í ljósi 
yfirstandandi synodu Þjóðkirkjunn-
ar á Húsavík að evangelísk-lúterskir
biskupar safnaða landsins setjist á 
rökstóla og leggi grunn að játningu 
um inntak vígslu til fjölbreyttrar 
þjónustu í kirkju Krists á jörðu og 
á himni. Að minni eigin hyggju tel 
ég árið 2007 á Íslandi vel koma til 
álita að tala um vistarvígslu, en mér 

lærðari og hæfari menn 
dæma um það.  Ég lít þá til 
hinna ýmsu laga og reglna 
samfélagsins, sem mis-
muna pörum á hinu efna-
lega sviði, en segist um leið 
leita jafnréttis.  Fyrir mér 
geta pör verið karl og kona, 
karl og karl, kona og kona, 
systkini, feðgin, mæðgin, 
vinir og e.t.v. fleira.

Ég vil þakka biskupi 
vorum, herra Karli Sigurbjörns-
syni, séra Geir Waage og Sigur-
steini Mássyni fyrir það að vekja 
mig til umhugsunar og löngunar til 
að leggja ofannefnt til málanna.

Jón Sigurðsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, hefur lýst því yfir 
að hann vilji breyta lögum og leyfa 
þeim trúfélögum sem það kjósa 
að  vígja samkynhneigða í hjóna-
band. Þetta sé heimildarákvæði 
þannig að ríkisvaldið og löggjafinn 
sé ekki að taka völdin af þjóðkirkj-
unni eða  öðrum trúfélögum heldur 
leyfi þeim sem það vilja að annast 
slíkar vígslur en amist ekki við því 
að hinir sem vilja það ekki geri það 
ekki. Ég styð þessa afstöðu Jóns Sig-
urðssonar og Framsóknarflokksins. 
Hún er í samræmi við hugmyndir 
mínar um mannréttindi samkyn-
hneigðra og sjálfstæði kirkjunnar 
gagnvart ríkisvaldinu. Ég treysti 
Jóni Sigurðssyni til þess að leiða 
málið til lykta með þessum hætti á 
næsta kjörtímabili. Þess vegna ætla 
ég að kjósa hann og  Framsóknar-
flokkinn næsta laugardag.

Höfundur er prófastur emeritus.

Ég vil minnast...

Íslenskt þjóðlíf hefur geng-
ið í gegnum stórfelldar 

kerfisbreytingar frá árinu 
1980 og  ungt fólk flutt úr 
minni byggðakjörnum um 
allt land og til höfuðborgar-
svæðisins. Áhrif þessara 
breytinga koma ekki  fram 
að fullu fyrr en eftir nokkra áratugi 
þegar stórir árgangar fólks sem nú 
býr úti á landi fer á eftirlaun. Nátt-
úrulegri fólksfjölgun á landsbyggð-
inni eru mikil takmörk sett ef fólk 
á barneignaraldri býr ekki lengur á 
svæðinu. Þó þessi staðreynd blasi 
við, er best að hafa ekki of hátt um 
hana því tilhugsunin er svo niður-
drepandi.

Byggðastefna stjórnvalda er 
löngu orðin gjaldþrota og má frek-
ar líkja við líknardráp en uppbygg-
ingu til lengri tíma. Of lítið hefur 
verið gert og of seint. Vanhugsuð 
inngrip hafa verið of mörg, gegn-
um stofnanir og ráð sem skortir 
þann neista sem til þarf til að end-
urreisa drifkraft, bjartsýni og já-
kvætt hugarfar sem er nauðsyn-
legt til að eðlileg atvinnusköpun 
eigi sér stað. 

Stjórnvöld þurfa að jafna aðstöð-
umun milli landsbyggðar og höfuð-
borgarsvæðis með því að byggja 
upp innviði samfélagsins,  sam-
göngur og menntun, og aflétta 
hömlum af einstaklingsframtakinu. 
Og hvernig á að fara að því? 

Það er bláköld staðreynd 
að því lægri sem skatt-
ar á fyrirtæki eru, því 
betur vaxa þau og skapa 
fleiri ný störf. Við það vex 
verðmætasköpun og skatt-
stofninn vex og meiri verð-

mætum er aftur skilað 
til samfélagsins í formi 
skatta og annarra verð-

mæta, s.s. hærri launa eða styttri 
vinnutíma. Núverandi 18% skatt-
ur er ekki samkeppnisfær á við 
bestu rekstrarskilyrði fyrirtækja 
í Evrópu, til þess þarf hann að 
lækka í 12%. Tekjutap ríkissjóðs til 
skamms tíma væri um 12 milljarðar 
en kæmi margfalt til baka innan ör-
fárra ára. Það er skammsýni að 
lækka ekki skattinn til að hámarka 
ávinning okkar af auðlegðarsköpun 
atvinnulífsins.

Á atvinnuleysisskrá í NA-kjör-
dæmi eru rúmlega 300 manns. 
Það er viðurkennd staðreynd að 
atvinnuleysi verður aldrei núll 
heldur rambar á bilinu 1-2% þegar 
best lætur. Á Húsavík hefur fólki 
fækkað og atvinnulífi hnignað eins 
og annars staðar á landinu. 400 
verksmiðjustörf í álveri leysa ekki 
vanda Húsavíkur. Til að endurnýja
Húsavík þarf aukna fjölbreytni í 
atvinnulífið, drífa í Vaðlaheiðar-
göngum, auka eðlilega örvun ný-
sköpunar á svæðinu af miklum 

krafti og gefa heimamönnum tæki-
færi á að byggja upp fjölbreytt og 
öflugt atvinnulíf. Þungaiðnaður er 
ekki rétta svarið.

Þorsteinn Már hjá Samherja benti 
nýlega á að í Færeyjum störf-
uðu um 1.000 manns við stjórnun 
á risatank-, flutninga- og farþega-
skipum. Atvinnugrein sem við Ís-
lendingar höfum bara einfaldlega 
ekki beint sjónum okkar að. Þor-
steinn benti réttilega á þann mögu-
leika að útgerðarfyrirtæki og Há-
skólinn á Akureyri tækju hönd-
um saman um að  byggja upp og 
mennta þúsundir skipstjórnenda af 
þessari gráðu, fyrir skip sem eru 
500.000 tonn og yfir. Eðli málsins 
samkvæmt skiptir búseta þeirra 
sem við þetta starfa litlu máli og 
því síður þegar beint flug erlendis 
frá til Akureyrar eykst með stækk-
uðum flugvelli. Þetta snýst um 
þekkingu, framsýna og markvissa 
menntastefnu í þágu svæðisins.

Í komandi kosningum stendur 
valið milli gjaldþrota byggða-
stefnu núverandi ríkisstjórnar sem 
á engin úrræði önnur en að knýja 
atvinnulífið með byggingu álverk-
smiðja og botnlausum erlend-
um lántökum, eða stefnu Íslands-
hreyfingarinnar um að staldra við 
í stóriðjustefnunni og byggja upp 
þekkingarsamfélag í stað þunga-
iðnaðar.

Höfundur skipar 1. sæti fyrir Ís-
landshreyfinguna í NA- kjördæmi.

Þekking í stað þungaiðnaðar

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 8

1
3

1

SKRÁÐU
ÞIG NÚNA

ÞEIR SEM SKRÁ SIG FYRIR 
17. JÚNÍ FÁ 10.000
GLITNISPUNKTA!





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

„Hver hefði trúað þessu? Ekki ég. 
Þetta hlýtur að vera einhver bókhalds-
villa hjá Hagstofunni,“ segir dr. Sveinn 
Rúnar Hauksson læknir sem er sextug-
ur í dag.

Sveinn Rúnar þrætir ekki fyrir að 
aldurinn sé farinn að segja til sín en erf-
itt sé þó að átta sig á því. „Þetta kemur 
hægt yfir og maður upplifir aldurinn á 
allt annan hátt kominn á hann en þegar 
maður lítur til hans. Rétt eins og þegar 
maður sér fyrir sér hátt fjall. Finnst 
fjallið hátt sem á að klífa en upp kom-
inn upplifir maður hæðina á allt annan 
hátt.“

Afmælisbarn dagsins er fætt í Reykja-
vík 10. maí og eru foreldrar Ingibjörg 
Guðmundsdóttir sem er látin og Haukur 
Sveinsson, skákmeistari og fyrrverandi 
póstfulltrúi. Systkini eru Óttar Felix 
framkvæmdastjóri, Sigríður, land- og 
kerfisfræðingur, og Sigfús og Guðmund-
ur, bakarameistarar í Brauðbæ. Yngst 
er María, kennari og kerfisfræðingur. 
Kona Sveins og móðir yngri barna hans 
er Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi 
en þeirra börn eru: Guðfinnur 17 ára og 
Kristín 15 ára. Fyrri kona Sveins er Eva 
Kaaber og börn þeirra eru Gerður, Inga 
og Haukur, öll við háskólanám. „Fyrsta 
og eina barnabarnið er fætt undir rauð-
um fána, 1. maí, og varð eins árs nú á 
dögunum. Hún heitir Eva Björk í höfuð 
beggja barnsmæðra minna. Já, lukkan 
leikur við mig og hefur gert. Þetta er 
ein stór og samstæð fjölskylda og það 
er hún sem verður í kringum mig á af-
mælisdaginn sjálfan.“

Vegna ónæðis af kosningum ætlar 
Sveinn reyndar að slá afmæliskaffinu á 
frest þar til á sunnudeginum eftir þær. 
Læknirinn góði er vinmargur maður og 
langar til að þakka liðnu árin. En þótt 
hann sé „afmælisbarn“ að upplagi og 
kunni vel að meta góðar gjafir vill hann 
engar hefðbundnar slíkar.

„Mig langar mest í atkvæði í afmælis-
gjöf og helst nýja ríkisstjórn. En þetta er 
kannski svolítið frekt gagnvart sumum 

í ættinni. Þannig að ég hef nefnt það, 
leyft mér það, að benda á neyðarsöfn-
un Palestínu. Vonast til að afmælisgjaf-
irnar verði á því forminu, sem framlag 
í hana, ekki vanþörf á. Okkur hefur tek-
ist vel að koma hverri krónu til skila í 
mannúðar- og hjálparstarf. Ég er meira 
að segja alveg til í að gefa þér banka-
upplýsingar: 542-26-6990, kt. 520188-
1349.“

Það var og. Aðspurður hvort tíminn 
líði ekki hraðar eftir því sem árin fær-
ast yfir segir Sveinn svo vera:

„Þegar litið er til sextíu ára aldursins 
virðist þetta gríðarlega hár aldur. En 
þegar maður hefur smám saman kom-
ist á þann aldur finnst manni lítið hafa 
breyst – mér finnst ég alltaf vera sami 
strákurinn og til í hvað sem er.“

Churchill verður forsætisráðherra
„Því hærra sem þú kemst, því 

fleiri mistök leyfist þér að gera. 
Þegar komið er efst á toppinn 
er litið á þau, ef þú gerir nógu 

mikið af þeim, sem persónuleg-
an stíl þinn.“

FÆDDUST ÞENNAN DAG

MOSAIK

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Unnur S. Malmquist
Dalbraut 23, Reykjavík,

sem lést föstudaginn 4. maí, verður jarðsungin frá
Grafarvogskirkju föstudaginn 11. maí kl. 13.

Ulla Knudsen
Hilmar Knudsen Ólöf Kjaran
Sigurður Bergsteinsson Bryndís Kondrup
Bóas Bergsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Útför móður okkar,

Guðrúnar Jónasdóttur
frá Öxney, (Guðrúnar í Galtarey),

verður gerð frá Stykkishólmskirkju föstudaginn 11. maí 
kl. 15. Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir 
en þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Þroskahjálp.

Hreinn Jóhannsson
Sigríður Jóhannsdóttir
Brynja Jóhannsdóttir
og fjölskyldur okkar.

Þökkum samúð og vinsemd við andlát
og útför móður okkar, tengdamóður og
ömmu,

Kristveigar Friðgeirsdóttur
frá Leifsstöðum í Öxarfirði.

Sigurborg og Kristinn
Stefán Leifur og Hulda Hörn
Friðgeir og Guðfinna
Svala Rut, Silja Rún, Rögnvaldur og Emil Stefánsbörn
Sigurbjörn Veigar og Rögnvaldur Viðar Friðgeirssynir.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Anna Nikulásdóttir

er látin. Minningarathöfn fer fram í Fossvogskapellu
föstudaginn 11. maí kl. 11.

Ólafur Reynir Sigurjónsson Brynhildur Aðalsteinsdóttir
María Knútsdóttir Alf Bengtsson
Tómas J. Knútsson Magga Hrönn Kjartansdóttir 
Björn Ingi Knútsson Jóna Kristín Þorvaldsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Pétur Eyfeld
Laugavegi 65, Reykjavík,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni fimmtudag-
inn 3. maí, verður jarðsungin föstudaginn 11. maí frá
Fossvogskirkju kl. 15.00.

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

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

Hallur Þór Hallgrímsson
Árhólum, Laxárdal,

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, Húsavík, sunnu-
daginn 6. maí. Jarðarförin fer fram í Þverárkirkju,
Laxárdal, laugardaginn 12. maí kl. 14.

Guðrún Pétursdóttir
Pétur Hallsson               Regína Hallgrímsdóttir
Sigurbjörg Hallsdóttir         Kristján H. Erlendsson
Hallgrímur Hallsson            Erla Þórunn Ásgeirsdóttir
barnabörn, langafabarn og aðrir aðstandendur.   





Hinar skrifandi stéttir 
hafa haft úr miklu að 
moða að undanförnu. 
Það er nefnilega allt 

að gerast, hér er allt 
bókstaflega í bullandi 
evróvisjón-sveiflu,
allra þjóða menningar-

viðburðum og kosning-
atrumsi, það hefur ekki dottið á þögn 
í heitu pottunum vikum saman.

Sem fyrirhyggjusamur einstakl-
ingur hef ég verið að búa mig undir 
spennufallið þegar þessu lýkur, 
þegar Listahátíð er búin og ríkis-
stjórnin mynduð og allir fara aftur 
að tala bara um veðrið. Ég er með 
skothelt plan til að hafa ofan af fyrir 
sjálfri mér og hver veit nema þetta
sé bara ein af þessum bisnesshug-

myndum sem sumir eru alltaf að 
fá.

Ég er nefnilega að dunda mér 
við að skrifa á grjón. Svona eins og 
maður kaupir í útlöndum af götusöl-
um með ofursjón sem skrifa nafn-
ið manns á matvæli sem síðan má 
setja í þar til gert sjálflýsandi hylki 
og bera um hálsinn. Hæfir skrifar-
ar hafa komið „Faðirvorinu“ fyrir 
á grjóni en ég ætla mér meira. Ég 
fékk mikið rit í hendurnar á dögun-
um, nýjustu þýðinguna á verkum 
Halldórs Laxness, svokallaða Úr-
valsbók, sem geymir líkt og nafnið 
ber með sér úrval úr verkum Nób-
elskáldsins.

Bókin er bara 933 síður og úrval-
ið er gott, þessi gerðarlega bók fer 
þó betur á náttborði en í hendi – ég 

hef ekki tvíhöfðana í að taka hana 
með upp í rúm. Svo ég hef hana bara 
á eldhúsborðinu við hliðina á hrís-
grjónunum.

Ég hef komist að því að best er 
að skrifa á Tilda basmati-hrísgrjón, 
þau eru fastari fyrir en hin klassísku 
grjónagrautsgrjón frá River. Það er 
djöfuls puð að skrifa á grjón, þótt 
textinn sé með nútímalegri stafsetn-
ingu, og ég er ekki alveg komin upp 
á lag með þetta enn þá. Ég hlakka 
samt mikið til að takast á við uppá-
haldskaflana mína úr Kristnihald-
inu og Gerplu svo ekki sé talað um 
þegar ég get farið að markaðssetja 
grjónin á netinu því ég get ekki 
ímyndað mér annað en fólk vilji 
spara sér hillupláss og skipta safn-
inu sínu út fyrir grjónið. 





Listahátíð er sett í dag í húsakynnum Listasafns Ís-
lands: í öllum sölum, krókum og kimum safnsins 
hangir uppi glæsilegur vitnisburður um sköpunar-
kraft ungra listamanna í norðurhluta Evrópu á eftir-
stríðsárunum: CoBrA-hópurinn sýnir loks í Reykja-
vík.

Víst hafa félagar CoBrA sýnt hér áður: Sýning 
Svavars Guðnasonar 1945 olli kaflaskilum í ís-
lenskri myndlist og Haustsýningin í sumarbyrjun 
1948 varð annað straumkast í listasögunni. SUM-
hópurinn hýsti hollenska gestasýningu á sjöunda 
áratugnum. Annars hefur þessi mikilvægi hópur 
listamanna síðustu aldar ekki komið fyrir augu ís-
lenskra áhugamanna um myndlist nema á erlend-
um söfnum.

Á næsta ári verða sextíu ár liðin frá því að CoBrA 
var stofnuð í París. Þess verður víða minnst, þó að 
Per Hovdenakk, listfræðingur og fyrrverandi yf-
irmaður Onstadt-safnsins í Ósló, sem er sýningar-
stjóri á þessari stórsýningu, segi hreyfinguna enn 
vera fáum kunna: verk þeirra Jorns og Svavars, 
Constants og Appel og allra hinna eru víða fáanleg 
á markaði um alla Evrópu og skaga ekki enn í það 
verð sem greitt er fyrir amerísku abstraktistana 
sem voru hliðstæð hreyfing vestanhafs. Segir Per 
Ameríkanana þó ekki hafa sama erindi og CoBrA og 
muni þar mest um að í litafantasíum Evrópubúanna 
var manninum ekki úthýst.

Per hefur eytt drjúgum hluta ævi sinnar í að rann-
saka feril þessa formlega samstarfshóps listamanna 
sem á endanum varð að hreyfingu er tók til nokk-
urra tuga listamanna. Hann hefur samið höfuð-
verk um Jakobsen og Christo, en þá talið berst að 
CoBrA er hann að tala um vini sína. Hann er þokka-
lega ánægður með hvernig tekist hefur að ná saman 
myndum eftir þessa listamenn: hver CoBrA-sýn-
ing er í rauninni ævintýri því þessir listamenn voru 
gríðarlega afkastamiklir og agaðir í vinnu. Carl-
Henning og Else Ahlfelt stofnuðu safn um verk sín 
á gamals aldri. Asger Jorn safnaði alla ævi mynd-
list, sinni og annarra og gaf Silkiborg. Þangað fer 
sýningin héðan. Verkin á Fríkirkjuveginum eru frá 
þessum söfnum og fleirum, en líka úr einkaeign og 
munar þar mest um lán úr einkasafni Jens Olesen og 
Lars bróður hans. 

Það er undarlegt til þess að hugsa að á sinni tíð 
ollu verkin sem nú hanga uppi á Listasafninu mikl-
um hugaræsingi. Nú í dag eru þau glæsilegur vitn-
isburður um framlag danska skólans til myndlistar-
sögu Vesturheims á síðustu öld. Halldór Björn Run-

ólfsson listasafnsstjóri segir að því verði að halda til 
haga að í Danmörku voru menn fyrstir í abstraktið 
og er sú mynd sem er talin fyrst slíkra verka á sýn-
ingunni, Ophobning eftir Egil Jacobsen, og er það í 
fyrsta sinn sem hún hefur verið lánuð út fyrir Dan-
mörku.

Sýningunni fylgir sýningarskrá í bókarformi þar 
sem í nokkrum greinum er lýst framgangi og enda-
lokum hópsins. Þar ritar Per lengst mál en Ólafur 
Kvaran og Hanne Lundgren Nielsen leggja sitt til.

CoBrA Reykjavík varð að veruleika fyrir tilhlut-
an íslenskra og danskra embættismanna og nýtur 
styrks fjölda fyrirtækja. Lýsti danski sendiherrann 
yfir sérstakri ánægju sinni með hvernig hefði tek-
ist til um samstarf ráðuneyta, sendiráða og safna 
þjóðanna til að koma sýningunni í kring. Hún verð-
ur til sýnis í Listasafni Íslands sumarlangt og varp-
ar skærri birtu á dagana í glæsileik sínum.

Fimmtán verk eftir Svavar Guðna-
son eru auglýst á uppboði hjá Bruun 
Rasmussen í Kaupmannahöfn 6. 
júní. Öll eru þau úr eigu arkitekts-
ins Roberts Dahlman-Olsen sem var 
vinur Svavars frá árum hans í Kaup-
mannahöfn þegar hann fór þangað 
til náms. Myndirnar eru allar unnar 
á pappír og flestar málaðar með 
vatnslitum. Þær eru frá löngu tíma-
bili, sumar áritaðar en aðrar ekki. 
Uppboðsdagurinn verður langur, 
hefst uppboðið kl. 13 að staðartíma 
og verða myndir Svavars boðnar 
upp fyrstar. Er uppboðið tvískipt, 
fyrst verk á pappír og síðdegis verk 
á striga. Þar eru einnig í boði mörg 
verk eftir CoBrA-hópinn, bæði Dan-
ina og Hollendingana. Þá eru á upp-
boðinu verk eftir Ólaf Elíasson og 
Erró.

Verk eftir Svavar 
á uppboði í Höfn

Kl. 15.00
Sýningin MÍNÍ VOTT opnar í galleríinu START 
ART á Laugavegi 12b. Með sýningunni verður 
vígt nýtt sýningarrými á efri hæð gallerísins.
Á sýningunni eru ný smáverk eftir Önnu 
Eyjólfsdóttur, Ragnhildi Stefánsdóttur, Rúrí og 
Þórdísi Öldu Sigurðardóttur og myndband eftir 
Pál Steingrímsson um systursýninguna MEGA 
VOTT sem sett var upp í Hafnarborg í fyrra. 





Franski fiðluleikarinn Olivier 
Charlier hleypur í skarðið fyrir 
samlanda sinn, píanóleikarann 
Hélène Grimaud, sem leika átti 
með Sinfóníuhljómsveit Íslands á 
morgun en forfallast vegna óvið-
ráðanlegra aðstæðna.

Charlier er mikilsvirtur lista- 
maður; hefur sópað til sín verð-
launum úr alþjóðlegum tónlistar-
keppnum, verið eftirsóttur ein-
leikari hjá mörgum af  bestu 
hljómsveitum veraldar og unnið 
með mörgum af þekktustu hljóm-
sveitarstjórum samtímans. 

Efnisskrá tónleikanna breytist 
lítillega af þessum sökum. Í 
stað píanókonserts Johannesar 
Brahms nr. 2 hljómar fiðlukonsert 
nr. 3 eftir Saint-Saëns. Efnisskráin 
er því orðin alfrönsk, sem er vel 
við hæfi á lokaviðburði frönsku 
menningardaganna Pourquoi-Pas. 

Hljómsveitarstjóri er sem 
fyrr David Björkman en hann 
fékk gríðarlegt lof áheyrenda og 
hljómsveitar þegar hann nú fyrir 
skemmstu, hljóp í skarðið á ell-
eftu stundu fyrir Mikko Frank 
og stýrði tveimur eftirminnileg-
um konsertum með Sænsku út-

varpshljómsveitinni og Héléne 
Grimaud. Segja má með sanni að 
gestir Sinfóníuhljómsveitar Ís-
lands á þessum tónleikum séu 
sannkallaðir bjargvættir.

Tónleikarnir eru framlag 
Pourquoi-Pas til Listahátíðar og 
hefjast þeir kl. 19.30 á morgun í 
Háskólabíói.

Alfrönsk efnisskrá
7   8   9   10  11  12  13
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Körfubolti, hafnabolti, am-
erískur ruðningur og jafn-
vel golf hafa gefið vel af sér 
í bíóhúsum. En vinsælasta 
íþrótt heims virðist ekki 
eiga upp á pallborðið hjá 
kvikmyndagerðarmönnum.

Það telst alltaf til tíðinda þegar 
kvikmynd um knattspyrnu er frum-
sýnd og um helgina verður Goal II 
frumsýnd. Myndin segir frá Santi-
ago sem slær í gegn hjá enska úr-
valsdeildarliðinu Newcastle og er 
í kjölfarið seldur til spænska stór-
liðsins Real Madrid. Goal-mynd-
irnar tvær eru einar af þeim örfáu 
sem gerðar eru um knattspyrnu-
heiminn en fæstar þeirra hafa náð 
einhverri útbreiðslu fyrir utan Evr-
ópu og skilað kvikmyndaverunum 
einhverjum gróða. 

Einhver frægasta knattspyrnu-
myndin er eflaust Victory en þar 
léku stórleikarar á borð við Michael 
Caine, Sylvester Stallone og Max 
von Sydow listir sínar við hlið snill-
inga á borð við Pelé, Bobby Moore 
og Osvaldo Ardilles. Bend it Like 
Beckham kemur síðan næst henni í 
vinsældum en sú mynd skaut Keiru 
Knightley eftirminnilega upp á 
stjörnuhimininn.
En hverjar skyldu ástæðurnar vera 
fyrir því að knattspyrna hlýtur ekki 
sömu náð fyrir augum kvikmynda-
framleiðenda og körfubolti, hafna-
bolti og amerískur fótbolti? Af nógu 
er að taka í heimi knattspyrnunnar 
og nægir að fletta slúðurblöðunum 
til að sjá hversu svæsið og krass-
andi líf atvinnumanna getur verið: 
Kynlíf, eiturlyf, peningar og konur 
á höttunum eftir frægð, frama og 
aurunum. Að ógleymdum Marad-
ona en ævi argentínska snillingsins 
væri sennilega efni í þríleik.
Meginástæðan liggur auðvitað 
fyrst og fremst í Ameríkumarkað-
inum. Þar hefur knattspyrnan ekki 
jafn sterk ítök og í Evrópu og í huga 

hins venjulega Bandaríkjamanns 
er fótbolti bara íþrótt fyrir konur. 
Enda hefur bandaríska kvenna-
landsliðið náð góðum árangri á er-
lendri grund. 
Veigamikið atriði liggur í því hvern-
ig íþróttin sjálf er uppbyggð. Knatt-
spyrnuleikur getur oft verið mjög 
strategískur og leikir fjara hrein-
lega út í níutíu mínútur. Slíkt á ekki 
við bandaríska neytandann sem 
er vanur stöðugu áreiti í banda-
rísku íþróttunum og ef það er ekk-
ert að gerast er bara tekið leikhlé, 
fáklæddum klappstýrum skellt inn 
á völlinn og nokkrum auglýsingum 
hleypt að. Þetta er einfaldlega ekki 
í boði í fótboltanum og er reyndar 
eftirminnilegt í Mike Bassett: Eng-
land Manager þegar enski lands-
liðseinvaldurinn ákvað spila stífan 
varnarleik og fékk heilan leikvang 
til að sofna úr leiðindum.

Bandaríkin eru í raun óplægð-
ur akur þegar miðað er við hinar 
gríðarlegu vinsældir íþróttarinn-
ar í Evrópu. Þetta gæti þó breyst 
og það er ekki síst fyrir tilkomu 
enska knattspyrnukappans David 
Beckham. Þótt flestir knattspyrnu-
áhugamenn hafi sína skoðun á 

hæfileikum hans á knattspyrnu-
vellinum – skoðanir sem eru undir 
sterkum áhrifum eftir því hvaða 
liði menn fylgja í ensku úrvals-
deildinni – þá er ekki hægt að horfa 
framhjá því að Beckham er vinsæl-
asti knattspyrnumaður heims. Og 
félagaskipti hans til L.A. Galaxy 
gætu haft mikla þýðingu fyrir út-
breiðslu knattspyrnunnar í Banda-
ríkjunum.

Beckham er vörumerki sem 
selur úr, rakspíra og aðra hluti sem 
tengjast knattspyrnuiðkun nánast 
ekkert. Það telst frétt ef leikmað-
urinn skiptir um hárlit eða fær sér 
nýtt húðflúr. Og það er vafalítið 
engin tilviljun að hann skuli flytj-
ast til Los Angeles þar sem stjörn-
urnar búa og draumaverksmiðjan 
er rétt handan við hornið.

Það sem meira er; Beckham 
laðar að frægara fólk á völl-
inn. Hann hefur nú þegar stofn-
að knattspyrnuskóla í Los Angel-
es og meðal nemenda þar má nefna 
fósturson Toms Cruise og Madd-
ox þeirra Angelinu Jolie og Brads 
Pitt. Þetta eru valdamiklir vinir 
sem gætu togað í einhverja spotta 
þegar stóru kvikmyndaverin velta 
því fyrir sér hvað á að vera næst 
í tísku.

Vill gera Goonies 2
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Leyfðu litunum …
…að taka völdin á eld-
húsborðinu. Í Ikea fást 
litrík glös á þægilegu 
verði sem lífga svo sann-
arlega upp á borðbún-
aðinn í sumar. Svo má 
nota þau sem kertastjaka 
þegar skyggja fer á ný.

Gæti ekki verið án kjúklings

Fríða Sophia Böðvarsdóttir 
kennir matreiðslu jafnt dag 
sem kvöld. Hún er heimilis-
fræðakennari í Víkurskóla í 
Grafarvogi og heldur jafn-
framt námskeið í Kvöld-
skóla Kópavogs.

Fríða hefur kennt nokkur mis-
munandi námskeið í kvöldskólan-
um, þar sem hún hefur verið í ein 
sextán ár. „Ég byrjaði með Góm-
sæta grænmetisrétti, svo hef ég 
verið með námskeið sem heit-
ir Bökur og partíréttir og í vetur 
var ég með hráfæði,“ útskýr-
ir Fríða. Sjálf eldar hún mikið 
af grænmetisfæði. „Ég var með 
grænmetisfyrirtæki hérna áður 
fyrr og var sjálf grænmetisæta,“ 
segir hún. 
Síðustu tvö ár hefur Fríða þar að 
auki séð um matreiðslunámskeið 
sem eru sérstaklega fyrir karl-
menn. „Ég er með eitt undirstöðu-
námskeið og annað framhalds-
námskeið,“ útskýrir hún. Fríða 
segir námskeiðin vera vel sótt 
og það af karlmönnum á öllum 
aldri. „Yngsti nemandi minn kom 
með pabba sínum, hann var ell-
efu ára. Þetta eru karlmenn sem 
hafa áhuga á mat, sem eru ein-
stæðir eða ekklar og eins strákar 
sem eru svona að byrja að búa,“ 

útskýrir hún. „Svo er líka al-
gengt að konurnar gefi mönnun-
um sínum námskeið í jóla- eða af-
mælisgjöf,“ bætti hún við. Fríða 
deilir hér uppskrift að pottrétti 

og brauði af karlanámskeiðinu 
með lesendum. Hún bendir þó á 
að sé fólk í tímaþröng megi auð-
veldlega sleppa baununum, eða 
kaupa þær niðursoðnar.

Steinn Óskar Sigurðsson verður 
fulltrúi Íslands í keppninni Mat-
reiðslumaður Norðurlanda, sem 
fram fer í Turku í Finnland 18. maí 
næstkomandi. Þetta kemur fram á 
vefnum freisting.is. Steinn Óskar 
var valinn Matreiðslumaður árs-
ins 2006. Hann er yfirkokkur á 
Silfri, sem komst á dögunum á ár-
legan Hot List hins virta tímarits 
Condé Nast Traveller, og ætti því 
að vera nokkuð vel í stakk búinn 
fyrir keppnina.

Keppnin tekur sex og hálfa 
klukkustund og þurfa keppendur 
að framreiða þriggja rétta mál-
tíð fyrir tólf manns. Í forrétt skal 
matreitt úr lúðu og humri, í aðal-
rétt er grísahryggur, en rabarbari 
og trönuberjalíkjör eiga að koma 
við sögu í eftirréttinum. 

Keppir fyrir Íslands hönd

Því er ekki að neita að grillmatur-
inn setur svip sitt á íslenskt sumar. 
Eymar Plédel Jónsson, sem kennir 
reglulega á námskeiðum í Vínskól-
anum, lumar á góðum ábendinum 
um hvernig velja á vín með kræs-
ingunum. „Grunnreglan er sú 
sama og fyrir annan mat: því létt-
ara sem kjötið er, þeim mun létt-
ara á vínið að vera,“ sagði hann. 

Með þungu grillkjöti mælir 
Eymar með krydduðu, ávaxtaríku 
og dálítið eikuðu rauðvíni. „Það er 
ágætt að leita að kryddi í víninu 
sem samsvarar kryddinu í matn-
um. Eikin fer líka rosalega vel 
með þessum braseraða keim af 
grillkjötinu,“ sagði hann. Eymar 
mælir með Shiraz-vínum frá Ástr-
alíu. „Vín frá Suður-Frakklandi, 

sérstaklega Roussillon-héraðinu, 
ganga líka mjög vel. Þrúgan er 
kölluð Syrah þar,“ útskýrði hann.

Eymar segir um að gera að 

breyta út af vananum og næla sér 
í rósavín með grillaða kjúklingn-
um. „Það má reyndar alls ekki 
vera sætt, en það eru til nokkur 
þurr og kraftmikil rósavín sem 
myndu fara skemmtilega með 
grilluðum kjúklingi,” sagði hann. 
Fyrir þá sem vilja para kjúkling 
og fisk við hvítvín mælir Eymar 
með að leita að ávaxtaríku og létt-
eikuðu víni. „Þar gæti maður tekið 
létteikaðan Chardonnay úr nýja 
heiminum. En ég myndi skjóta á 
Chile, það gæti verið gaman að 
prófa það,“ sagði hann. 

Ekki má gleyma bjórnum þegar 
um grillmat er að ræða. „Hann 
bregst náttúrulega aldrei. Dökk-
ur, belgískur bjór smellpassar líka 
með þessu,“ sagði Eymar. 

Góð vín með grillmatnum





FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM
OPIÐ TIL KL. 18 Í DAG

HEIT SENDING AF SUMARBOLUM

FYRSTUR KEMUR, FYRSTUR FÆR

„Guri var ekki nærbuxnalaus á 
myndinni,“ segja talsmenn hinn-
ar 45 ára gömlu Guri Schanke 
sem keppir fyrir hönd Noregs í 
undankeppni Eurovision. Myndir 
sem finnskir ljósmyndarar tóku 
af söngkonunni á æfingu á þriðju-
dag hafa vakið mikið umtal, en 
þær þykja sýna að söngkonan 
hafi verið nærbuxnalaus þegar 
hún tróð upp. Málið hefur vakið 
mikinn kurr í Noregi og Finn-
landi.

Skýringarnar sem Norðmenn 
gefa eru þær að Guri hafi ákveð-
ið að vera í húðlitum g-streng 
undir kjólnum, og eðlilega beri 
lítið á slíkri flík. Það sé þó langt 
frá því að hún hafi verið nær-
buxnalaus.

Meint nærbuxnaleysi þykir 
orðið skandall keppninnar en ekki 

þykir ljóst hvort það eigi eftir að 
draga úr líkum Norðmanna á að 
komast áfram.

Nærbuxnahneyksli 
norskrar söngkonu

Tónlistarmaðurinn Sverrir Berg-
mann heldur sína fyrstu tónleika 
í þrjú ár á Dillon í kvöld ásamt 
hljómsveit. Ætlar hann að frum-
flytja lög af sinni fyrstu sólóplötu, 
en upptökur á henni hefjast í byrj-
un júní.

„Ég ætla að frumflytja efni sem 
ég er búinn að semja víðs vegar um 
heiminn síðustu tvö ár. Það verður 
mjög gaman að leyfa fólki að heyra 
þetta og fá smá viðbrögð,“ segir 
Sverrir, sem lýsir tónlistinni sem 
alvörugefnu poppi, með fallegu og 
kröftugu ívafi.

Að sögn Sverris verða tíu lög 
á plötunni sem hann samdi með 
hjálp ýmissa lagahöfunda, meðal 
annars í Englandi, Skotlandi og 

Svíþjóð. „Það er rosalega snið-
ugt að hitta annað fólk og fá þetta 
ferska „stöff“. Þegar maður hitt-
ir aðra lagahöfunda kemur alltaf 
ákveðinn andi yfir mann, eins og 
þegar bönd eru að byrja þá semja 
þau besta „stöffið“ sitt. Þetta er 
eitthvað sem Íslendingar mættu 
gera meira af, að hittast úr ýmsum 
áttum og semja lög. Ég er mjög 
spenntur og stoltur af þessu efni 
sem ég er að fara að flytja. Ég er 
búinn að semja sjötíu lög og þetta 
er rjóminn af því.“

Stefnt er að útgáfu plötunnar 
hér heima í lok sumars og einnig 
í Bretlandi. Tónleikarnir í kvöld 
hefjast klukkan 22.00. 

Sverrir Bergmann snýr aftur

Leikaranum og fyrrverandi strand-
verðinum David Hasselhoff hefur 
verið meinað að hitta unglingsdæt-
ur sínar tvær eftir að myndband 
af honum drukknum var gert op-
inbert.

Eftir að hafa séð myndbandið 
ákváðu dómstólar í Los Angeles að 
banna honum að hitta dæturnar um 
óákveðinn tíma. Hasselhoff, sem 
skildi við eiginkonu sína í fyrra 
eftir sextán ára hjónaband, hefur 
viðurkennt að hafa orðið á í mess-
unni en segist vera á batavegi.

Bannað að 
hitta dætur

Hljómsveitin Buff verður önnum 
kafin á næstu dögum. Upptök-
ur á nýju lagi eftir píanóleikar-
ann Stefán Gunnlaugsson hefjast 
í dag auk þess sem sveitin spil-
ar á Players á föstudagskvöld 
og á Gauknum kvöldið eftir.
Að sögn Hannesar Friðbjarnarson-
ar trommara stefnir sveitin á að 
gefa út plötu seinna á árinu, sem 
yrði sú þriðja í röðinni. Síðast gaf 
Buff út plötuna Selfoss árið 2005. 

Buff tekur upp

Það gustaði ekki mjög af 
Eiríki og félögum hans í 
Eurovision á aðalæfingu 
undankeppninnar. Lagið 
komst þó vel til skila enda 
fagmennska í fyrirrúmi hjá 
íslenska liðinu. Ómögulegt 
þykir að spá um framhaldið.

„Líkurnar á því að við komumst 
áfram úr undankeppninni eru 
fifty-fifty,“ segir Eiríkur Hauksson 
um möguleika Íslands á að komast 
upp úr undankeppni Eurovision í 
kvöld. „Ég vil nú bara vera hógvær 
í tengslum við þetta, þó maður voni 
auðvitað það besta,“ segir hann. 

Aðalæfing undankeppninnar í 
gær tókst vel. Það gustaði ef til vill 
ekki jafn mikið af íslenska hópn-
um og venja hefur verið, enda bar-
áttan um athyglina afar hörð. Hol-
lenska söngkonan Edsilia Rombley 
mundi textann, en hann hefur vaf-
ist fyrir henni á æfingum hér 

í Finnlandi. Norska söngkonan 
Guri Schanke var ekki sökuð um 
að vera nærbuxnalaus á sviðinu í 
þetta sinn. Vesalings Norðmenn-
irnir hérna eru miður sín eftir að 
óprúttnir ljósmyndarar héldu því 
fram að Schanke væri brókarlaus 
á myndum sem þeir tóku af henni 
á þriðjudag. 

Söngur hinnar serbnesku Mariju 
Serifovic var líklega sá sem hreif 
salinn mest í þetta skiptið, en þeir 
eru nokkrir sem spá því lagi sigri. 
Söngkonan er þó ekki á meðal 
þeirra keppenda sem fjölmiðlar 
veita mikla athygli, nema þegar 
þeir benda á að Serifovic sé ekki 
jafn fríð og flestir aðrir kvenkyns 
keppendur. Þann eiginleika virðist 
hún ýkja fremur en fela og undrað-
ist fólk að á sviðinu í gær var hún 
með þykk gleraugu, en þeim hefur 
hún ekki þurft á að halda hingað 
til. Framlagið virðist þó hafa heill-
að áhorfendur.  

Danska draggdrottningin DQ 
var heldur þróttlaus á sviðinu 
og virtist eiga í erfiðleikum með 
hæstu tónana. Flestir virðast nokk-
uð vissir um að lag hennar komist 
upp úr undankeppninni, það þykir 
nefnilega hafa það sem kallað er 
réttur Eurovision-taktur. Allir geta 
klappað með eftir fyrstu tvær lag-
línurnar. Það söngatriði sem erf-
iðast þykir að spá fyrir um er frá 
Ísrael. Annaðhvort heillast fólk af 
hamagangi Ísraelanna á sviðinu 
eða hrökklast frá skjánum. 

Það verður að segjast eins og er 
að ekki var minnst á Eirík Hauks-
son þegar talið barst að þeim sem 
líklegastir væru til að komast upp 
úr keppninni. Norðurlandaþjóð-
irnar virðast þó afar hrifnar af 
honum. Reyndar tók danski Eur-
ovision-spekingurinn Adam Hall 
svo djúpt í árinni að segja Valent-

ine Lost lag sem ætti skilið eitt af 
efstu sætum aðalkeppninnar. Kyn-
þokki og karlmennska Eiríks hefur 
mikið verið til umræðu hér í Hels-
inki en hvort það fleytir Íslend-
ingum fram úr keppinautunum er 
alls óvíst. „Við segjum fifty-fifty. 
Það eru bara nokkuð góðar líkur,“ 
sagði Eiríkur.
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Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

Fyrsta stórmynd sumarsins

HEIMSFRUMSÝNING

SPIDERMAN 3 kl. 6 - 8 - 10.40
NEXT kl. 6 - 9 - 11

B.I. 10 ÁRA
B.I. 14 ÁRA

SPIDERMAN 3        kl. 5 - 8 - 11
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS             kl. 5 - 8 - 11
NEXT                  kl. 5.45 - 8 - 10.15
PATHFINDER        kl. 5.45 - 8 - 10.15
HILLS HAVE EYES 2         kl. 10.30
PERFECT STRANGER           kl. 8
TMNT           kl. 4 - 6
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL         kl. 3.45 

B.I. 10 ÁRA

B.I. 14 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 18 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I.   7 ÁRA

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

B.I. 10 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 16 ÁRA
B.I. 18 ÁRA

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Leikarinn Tom Sizemore var 
handtekinn fyrir utan hótel í 
Kaliforníu eftir að fíkniefni fund-
ust í bíl hans. Var hann einnig 
grunaður um að vera undir áhrif-
um fíkniefna.

Sizemore, sem hefur leikið í 
myndum á borð við Saving Private 
Ryan og Heat, var á þriggja ára 
skilorði eftir að hafa hlotið dóm á 
síðasta ári fyrir að eiga fíkniefni. 
Slapp hann við fangelsisvist gegn 
því að játa sig sekan. Árið 2004 
fékk hinn 45 ára Sizemore einnig 
skilorðsbundinn dóm fyrir fíkni-
efnanotkun.

Handtekinn 
með dóp

Singapore Sling heldur upp-
hitunartónleika fyrir Evr-
óputúr á Hressó í kvöld. 

„Við hlökkum mikið til að spila 
á tónleikunum í kvöld. Við erum 
búin að æfa mjög vel og erum 
rosalega hress, bara besta hljóm-
sveit á landinu, nei besta hljóm-
sveit í heimi,“ segir Ester Bíbí Ás-
geirsdóttir, bassaleikari hljóm-
sveitarinnar Singapore Sling. „Við 
erum búin að æfa svo mikið að ég 
er orðin hálf sjóveik og hökkuð af 
hávaða en þetta verður mjög gott. 
Við spilum slatta af nýjum lögum.“ 
Stilluppsteypa og DJ Musician 
koma líka fram í kvöld.
Singapore Sling leggur af stað í 
þriggja vikna tónleikaferðalag um 
Evrópu á sunnudag. Þau eru með 
tónleika í Berlín, París, Prag og 
fleiri borgum auk þess sem þau 
munu spila á nokkrum tónleikum 
á Ítalíu.
Bíbí segir að þau hafi lent í smá 
vandræðum með þá sem sáu um 

að skipuleggja tónleikaferðina 
með þeim. „Þýska „prómotern-
um“ okkar fannst mjög töff að búa 
til plaköt þar sem okkur var líkt 
við að Suicide, Brian Jonestown 
Massacre og fleiri bönd færu 
saman á víkingaskipi til að ræna 
og rupla, kveikja í þorpum og 
nauðga fólki. Hann átti mjög erfitt 
með að skilja að okkur þætti ekk-
ert töff við nauðgandi rokk-vík-
inga.“

Þetta var ekki það eina held-
ur vildi hann æstur búa til boli 
þar sem á stæði „Singapore Sling 

nauðgaði mér og brenndi þorpið 
mitt og allt sem ég fékk var þessi 
ömurlegi bolur“. „Prómoterinn á 
afmæli á meðan við erum úti svo 
við ætlum að gefa honum einn 
nauðgara-víkinga bol, kannski við 
prentum á hann „mér var nauðg-
að af Singapore Sling“,“ segir Bíbí 
að lokum.

Aron Þór Arnarsson hljóðmað-
ur með meiru leysir Hákon gítar-
leikara af á tónleikunum í kvöld 
og í ferðinni. Tónleikarnir eru á 
Hressó eins og fyrr segir og húsið 
opnar kl 21.30.
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SENDU SMS JA GTF
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR

UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR

OG MARGT FLEIRA!

9. HVER
VINNUR!

Frábær gamanmynd um strák og stelpu og stelpu og strák!

Frumsýnd 11. maí

THE LIVES OF OTHERS   kl. 5.30 - 8- 10.30 
NEXT kl. 10.15 
SUNSHINE   kl. 10.20 
MÝRIN 2 FYRIR 1  kl. 5.40 - 8 
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1  kl. 5.50 - 8
HOT FUZZ   kl. 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



SPRENGHLÆGILEG
MYND FRÁ 

BEN STILLER !

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

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

DIGITAL-3D
DIGITAL

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

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

THE MESSENGERS kl. 8 B.i.16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL kl. 6 Leyfð

300. kl. 10 B.i.16

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

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 - 6 Leyfð

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL kl. 4 Leyfð

WILD HOGS kl. 8 b.i 7

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

SPIDER MAN 3 kl. 3:30 - 6 - 9 - 10:30 B.i.10

SPIDER MAN 3 VIP kl. 6 - 9

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

SHOOTER kl. 8 B.i.16

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

Stærsta orrustan er innri baráttan

www.SAMbio.is

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

MR. BEAN´S HOLIDAY kl  8 Leyfð

BREACH kl. 10 B.i.12

SPIDERMAN 3 kl. 8 - 10 B.i. 10

BLADES OF GLORY kl. 8 Leyfð

AB - blaðið

“…mjög vel heppnuð 
gamanmynd.”

Hljómsveitin Bright Eyes, sem 
reyndar er hálfpartinn eins manns 
hljómsveit Conors nokkurs Oberst, 
sló í gegn fyrir tveimur árum með 
plötunni I’m Wide Awake, It’s Morn-
ing. Fólk kepptist við að elska að 
elska hana en ég hins vegar hataði 
að hata hana. Platan átti samt sína 
spretti og er í sjálfu sér ekkert 
slæm.

Cassadaga á að fylgja eftir vin-
sældum fyrrnefndrar plötu og sú 
verður líklegast raunin enda leiðirn-
ar sem farnar eru á Cassadaga svo 
skotheldar að jafnvel Sena myndi 
spyrja sig hvort ekki hefði mátt 
taka örlítið meiri áhættu. Fengnir 
eru áhugaverðir gestir, að því er 
virðist til þess eins að fá tónlistar-
spekinga til þess að segja: „Nú, eru 
þau þarna?“ M. Ward plokkar gítar 
í nokkrum lögum án þess að hægt 
sé að gefa því gaum, hin stórkost-
lega Janet Weiss, trommari Sleater-
Kinney, skilar af sér ómerkilegri 
frammistöðu, nema kannski í Hot 
Knives, og Gillian Welch syng-
ur bakraddir í einu lagi, mjög 
óeftirminnilega. John McEntire úr 
Tortoise nær kannski helst að skila 
sínu hlutverki svo vel sé á seinni 
hluta plötunnar og er greinilega 
með spennandi pælingar. Vona samt 
að hann hafi ekki stungið upp á sja-
mana-gaulinu í lokin á Coat Check 
Dream Song, þvílík hörmung! Eins 
og fyrri hluti lagsins er nú góður.

Eitt af aðaltrompum Conors, text-
arnir, er heldur ekki upp á marga 
fiska. „Some things you lose / You 
don’t get back“, nú?. „She said the 
best country singers die in the back 
of classic cars / So if I ever got too 

hungry for a suitcase or guitar/To 
think of them all alone in the dark“, 
ha? Og „Everything it must belong 
somewhere / A train off in the dist-
ance, bicycle chained to the stairs“, 
smá klisjulykt?.

Platan er reyndar fagmannlega 
gerð, er sjaldan pirrandi, sumir 
textar ágætlega samdir, umslagið 
magnað og örfá lög eru mjög flott. 
No One Would Riot for Less sýnir 
kannski best hvers Conor er megn-
ugur. En ef ég á að vera hreinskil-
inn þá er platan til lengdar einfald-
lega leiðinleg.

Leiðinda öryggi



Verður silfrið að gulli?

 Kolbeinn Sigþórsson er 
enn samningslaus og gæti þess 
vegna spilað með hvaða liði sem er 
hér á landi í sumar. Svo gæti einn-
ig farið að þessi stórefnilegi sautj-
án ára drengur bíði enn um sinn 
og semji við erlent lið í sumar. 

Mikil óvissa er í kringum Kol-
bein sem er nýkominn heim úr 
ferð sinni með U-17 ára landslið-
inu sem tók þátt í Evrópumótinu 
í Belgíu. Hann hefur farið utan í 
vetur og æft með fjöldamörgum 
liðum en enn fleiri eru talin hafa 
augastað á piltinum.

„Við höfum ekki farið í viðræð-
ur við HK ennþá. Við komum heim 
í gær og erum bara nývaknaðir,“ 
sagði Sigþór Sigurjónsson, faðir 
Kolbeins, við Fréttablaðið í gær. 

Kolbeinn hefur undanfarið ár 
leikið með HK en er þar fyrir utan 
uppalinn í Víkingi. 

„Við erum að skoða okkar mál 
núna og ætluðum ekkert að vaða 
í þau fyrr en þessu landsliðsverk-
efni lyki,“ sagði Sigþór enn frem-
ur. „Þetta skýrist allt á næstu 
dögum.“

Halldór Valdimarsson, formað-
ur knattspyrnudeildar HK, hafði 
skilning á afstöðu Kolbeins. „Við 
höfum ekki fengið nein óskiljan-
lega fá svör,“ sagði hann. „Þetta 
er ungur maður með marga mögu-
leika á borðinu fyrir framan sig. 
Það er ekki okkar að beita hann 

óeðlilega miklum þrýstingi. Að 
sjálfsögðu bind ég vonir við að 
hann spili með okkur en við höld-
um okkar striki áfram hvernig 
sem fer,“ sagði Halldór.  

Þjálfari HK, Gunnar Guðmunds-
son, tók í svipaðan streng. „Ég get 
engu svarað um hvort hann spili 
með okkur í sumar. Það liggur 
ekkert fyrir í því máli.“

Kolbeinn hefur þrátt fyrir að 
hafa verið samningslaus frá síð-
astliðnu hausti æft með HK í vetur 
þegar tækifæri gefst til. „Hann 
hefur lítið getað æft með okkur 
í vetur þar sem hann hefur æft 
mikið og keppt með landsliðinu. 
Þá hefur hann einnig farið mikið 
til æfinga með erlendum félögum 
og verið einnig meiddur. Málin 
hafa þó verið margrædd við Kol-
bein og hans fólk sem vill þó bíða 
og sjá til með framhaldið.“

Þeir sem þekkja til Kolbeins 
segja að hann sé á góðri leið með 
að verða knattspyrnumaður í allra 
hæsta gæðaflokki. Staða hans er 
þó þannig að hann er ekki bund-
inn neinu liði og ekkert því til fyr-
irstöðu að hann semji við annað lið 
en HK á næstunni, hvort sem það 
verði hér á Íslandi eða erlendis. 

Fjöldi útsendara fylgdist með 
leikjum íslenska liðsins í Belgíu 
og ekki ólíklegt að fleiri fyrir-
spurnir berist í hann á allra næstu 
dögum.

Hinn stórefnilegi Kolbeinn Sigþórsson, er samnings-
laus, aðeins tveimur dögum áður en Íslandsmótið í 
knattspyrnu hefst. Óljóst hvar hann spilar í sumar.

 Teitur Örlygsson 
verður næsti þjálfari Njarðvík-
inga í Iceland Express deild karla 
í körfubolta og tekur við starfi 
Einars Árna Jóhannssonar.  

„Það er tilhlökkun í mér. Ég 
verð væntanlega með sama 
kjarna. Það er orðið pottþétt 
að Brenton Brimingham, Frið-
rik Stefánsson og Jóhann Árni 
Ólafsson verði áfram. Egill Jón-
asson er eitthvað að skoða sín 
mál og svo á eftir að klára Guð-
mund Jónsson. Þarna er kjarninn 
kominn og svo verða ungu strák-
arnir áfram,“ segir Teitur en ekki 
er víst hvort Igor Beljanski verð-
ur með liðinu næsta vetur. 

„Það eru alltaf sömu kröfur hér 
í Njarðvík, að vinna sem flesta 
leiki og vonandi einhverja titla. 
Ef okkur tekst að halda öllum 
þessum mönnum þá verðum við 
með hörkulið,“ segir Teitur sem 
hefur unnið tíu Íslandsmeistara-
titla sem leikmaður Njarðvíkur. 

„Ég er með aðrar áherslur, ann-
ars væri ekki þessi löngun hjá 
mér að taka við þessu. Ég er bæði 
með mínar hugmyndir um öðru-
vísi sóknarleik og öðruvísi varn-
arleik,“ segir Teitur sem veit að 
draumastarfið verður allt annað 
en auðvelt. „Nú reynir á mann,“ 
bætir Teitur við.

Alltaf sömu kröfurnar í Njarðvík





 Heiðar Helguson er ekki 
á förum frá enska félaginu Ful-
ham þrátt fyrir takmörkuð tæki-
færi á vellinum í vetur. Hann 
ætlar að berjast fyrir sæti sínu 
sama hver stýrir liðinu.

„Það eru tvö ár eftir af samn-
ingi mínum við félagið. Ég mun 
ekki leggja árar í bát heldur berj-
ast fyrir sæti mínu. Það er ekki 
ljóst hver stýrir Fulham á næstu 
leiktíð og allt eins líklegt að það 
verði nýr stjóri. Þá byrja allir 
jafnir.“

Verður áfram 
hjá Fulham

 Hermann Hreiðarsson 
sagði í samtali við Fréttablað-
ið í gær að ekkert væri ákveð-
ið um framtíð sína hjá Charlton 
sem féll úr ensku úrvalsdeildinni 
fyrr í vikunni. „Það er enn það 
stutt síðan þetta gerðist að það er 
ótímabært að segja eitthvað nú,“ 
sagði Hermann. „Það er enn einn 
leikur eftir af tímabilinu sem við 
hugsum um núna.“

Charlton mætir Liverpool á An-
field á sunnudaginn kemur í loka-
umferðinni. Samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins er Hermanni 
heimilt að fara frá félaginu nú 
þegar það er fallið samkvæmt 
samningi sem hann gerði í haust.

Ekkert ákveðið
Eggert Magnússon, 

stjórnarformaður West Ham, 
staðfesti að félagið muni ekki 
áfrýja úrskurði ensku úrvals-
deildarinnar um að sekta félag-
ið um rúmar 700 milljónir króna 
vegna brota á félagaskiptaregl-
um í haust. 

Engin stig voru dregin af West 
Ham og hafa liðin sem eru í fall-
baráttu ensku úrvalsdeildarinn-
ar með félaginu kannað hvort 
þau geta leitað réttar síns vegna 
þessa. Stjórn ensku úrvalsdeild-
arinnar hefur hins vegar sent 
öllum félögunum bréf þar sem 
segir að úrskurðinum verði ekki 
haggað.

Þá var það einnig staðfest að 
Carlos Tevez má spila með West 
Ham gegn Manchester United um 
helgina.

West Ham mun 
ekki áfrýja

Aðalfundarboð
Aðalfundur Íþróttafélagsins Gerplu verður haldinn 

mmtudaginn 10. maí 2007 kl. 18:00 á 2. hæð 
Íþróttahúss Gerplu í Versölum.

Stjórn Íþróttafélagsins Gerplu

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.

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

Rafstöðvar
Bensín- og díselrafstöðvar
í stærðum 2,5 kW -4,2 kW.

HAGSTÆTT VERÐ  Valsmenn eru meistarar 
meistaranna eftir sigur á Breiða-
bliki í Egilshöll í gær. Um algera 
einstefnu var að ræða þar sem 
Margrét Lára Viðarsdóttir fór á 
kostum og skoraði fimm mörk á 50 
mínútum. Staðan í hálfleik var 6-
1, Val í vil. Leikmenn liðsins bættu 
svo við tveimur mörkum í síðari 
hálfleik og lokatölur því 8-1.

Margrét Lára skoraði tvö mörk í 
upphafi leiks, á 5. og 7. mínútu. Það 
síðara kom úr víti sem hún fisk-
aði sjálf. Blikar minnkuðu muninn 
með sjálfsmarki á 17. mínútu en 
Margrét Lára fullkomnaði þrenn-
una þremur mínútum síðar.

Næstu tvö mörk skoruðu Vanja 
Stefanovic (27. mínúta) og Rakel 
Logadóttir (27.) áður en Margrét 
Lára kom Val í 6-1 á lokamínútu 
hálfleiksins. Hún skoraði svo sjö-
unda mark Vals og fimmta mark 
sitt á 50. mínútu.

Guðný Óðinsdóttir átti svo síð-
asta orðið á 83. mínútu en Margréti 
Láru var skipt af velli á 61. mínútu.

Þar með er Valur meistari 
meistaranna í þriðja skiptið á 

fjórum árum. Í fyrra tapaði liðið 
einmitt heldur óvænt fyrir Blik-
um, 5-1. Í ár sá þó ungt og óreynt 
lið Breiðabliks aldrei til sólar 
en eftir að tveimur leikmönnum 
liðsins var skipt út af í hálfleik 
voru þær sem eftir voru á vellin-

um allar fæddar 1987 eða síðar.
Valur vann einnig deildarbik-

arkeppni kvenna og því handhafi 
beggja vortitlanna, rétt eins og 
2005. Það boðaði þó ekki gott þá 
því liðið missti af báðum stóru titl-
unum það árið.

Valur fór illa með Blika í gær

 HK er deildarbikar-
meistari karla eftir sigur á bikar-
meisturum Stjörnunnar í oddaleik 
á Digranesi í gær, 29-28. Leikur-
inn var æsispennandi og hefði sig-
urinn getað lent hvoru megin sem 
var. 

HK var með undirtökin í fyrri 
hálfleik og Stjarnan í þeim síð-
ari. Bæði lið náðu þó að vinna upp 
muninn en staðan í hálfleik var 16-
16.

Stjarnan náði mest þriggja 
marka forystu um miðbik síðari 
hálfleiksins en með mikilli baráttu 
tókst heimamönnum að minnka 
muninn aftur. Eina skiptið sem HK 
var yfir í síðari hálfleik var þegar 
Valdimar Þórsson skoraði sigur-
mark liðsins úr vítakasti þegar 30 
sekúndur voru til leiksloka. Það 
var eina mark hans í hálfleiknum 
en hann var atkvæðamikill í fyrri 
hálfleik með sjö mörk.

Skömmu áður var Stjarnan í 
sókn og átti möguleika á að kom-
ast yfir á lokamínútunni. Dómarar 
leiksins dæmdu þá umdeildan dóm 
þegar David Kekelia var dæmdur 
brotlegur fyrir ruðning.

Patrekur Jóhannesson, fyrirliði 
Stjörnunnar, var ósáttur við bæði 
þann dóm og vítið sem HK fékk í 
lokin. „Þetta var svolítið sérstakur 
leikur. Ruðningurinn á David var 
lykildómur í leiknum því ef við 
hefðum skorað hefðum við líklega 
unnið leikinn. Svo kom vítið í kjöl-
farið sem var fáránlegur dómur. 
En HK vann og átti það skilið, ég 
óska þeim til hamingju,“ sagði 
Patrekur.

Roland Eradze átti sem fyrr 
stórleik í marki Stjörnunnar en í 
þetta sinn dugði það ekki til þegar 
upp var staðið. Einnig hafði það 
mikið að segja þegar Tite Ka-
landadze fékk rautt spjald í fyrri 
hálfleik, rétt eftir að hann var 
búinn að skora tvö lagleg mörk í 
röð.

„Roland var okkur erfiður allan 
leikinn en við gáfumst ekki upp,“ 
sagði Gunnar Magnússon, aðstoð-

arþjálfari HK, eftir leik. „Við gáf-
umst ekki upp og það var einnig 
dýrmætt að fá mann eins og Ólaf 
Bjarka ískaldan inn af bekknum 
og skora samt gríðarlega mikið af 
mörkum. Þessi sigur sýndi karakt-
er liðsins enda höfum við aldrei 
tapað tveimur leikjum í röð. Allt-
af höfum við komið til baka og 
unnið.“

Spurður um dómgæsluna kvaðst 
Gunnar vera sáttur. „Þetta var 
með því skárra. Við vorum ósáttir 
í síðasta leik og í það heila fannst 
mér þetta sanngjarnt.“

Hann segir þennan endi á tíma-
bilinu vera ánægjulegan. „Þessi 
titill er gríðarlega mikilvægur 
fyrir félagið og vonandi það sem 
koma skal. Við ætlum okkur stóra 
hluti á næstu árum.“

HK er deildarbikarmeistari karla í handbolta eftir sigur á Stjörnunni í æsileg-
um oddaleik á Digranesinu í gær. Stjörnumenn voru ósáttir við dómgæsluna.

Nýkrýndir Englands-
meistarar Manchester United 
gerðu markalaust jafntefli gegn 
Chelsea á útivelli í gær. Greini-
legt var að stjórar beggja liða 
höfðu ekki mikinn áhuga á að 
leggja allt í sölurnar í þessum 
leik og stilltu upp hálfgerðum 
varaliðum í leiknum.

Chelsea var nærri því að landa 
sigrinum í gær. 

Óspennandi 
á Brúnni



OLÍS – við höldum með þér!

„Þetta er nú bara
eins og Grillið á Sögu“

Nú er
grilltími
hjá Olís

Permasteel-gasgrill

6.659 kr. léttgr. í 12 mán.

Tilboðsverð 79.900 kr.
• Grillyfirbreiðsla fylgir

• 4 brennarar + 1 hliðarbr.=17,78 kW

Char-Broil Seguia-gasgrill

2.492 kr. léttgr. í 12 mán.

Tilboðsverð 29.900 kr.
• 8,5 kW brennari

Campingaz-gasgrill
1.242 kr. léttgr. í 12 mán.

Tilboðsverð 14.900 kr.
• 7 kW brennari

KAUPAUKI MEÐ ÖLLUM GRILLUM!
Grillhreinsir, SS-grillpakki og kippa af 2 l Coke.
Grillin eru afgreidd heimsend*og samsett.
Við bjóðum upp á léttgreiðslur Visa og Euro!

Ellingsen-gasgrill

3.742 kr. léttgr. í 12 mán.

Tilboðsverð 44.900 kr.
• 2 aðalbrennarar=9,2 kW

*Heimsending gildir fyrir höfuðborgarsvæðið, Suðurnes og Akureyri.
  Tilboðið gildir á meðan birgðir endast.



 Mikið hefur verið rætt 
um af hverju Heiðar Helguson er 
hættur að gefa kost á sér í leiki 
með íslenska landsliðinu. Lands-
liðsþjálfarinn segir ástæðurnar 
persónulegar og segir allt í góðu 
á milli sín og Heiðars. Formaður 
KSÍ, Geir Þorsteinsson, gaf út á 
blaðamannafundi í mars að Heið-
ar yrði ekkert meira með í þessari 
undankeppni en gaf engar frekari 
útskýringar á því.

Það hefur ekkert heyrst í Heið-
ari um málið og Fréttablaðið hefur 
reynt að ná tali af honum vegna 
málsins í margar vikur en án ár-
angurs. Heiðar svaraði loksins 
símtali frá blaðinu í gær en hafði 
þó lítið að segja.

„No comment. Ég hef engan 
áhuga á að tjá mig um landsliðið. 
Ég mun kannski tjá mig um þessi 
mál síðar en ég hef ekki áhuga á 
því núna,“ sagði Heiðar en margar 
sögur hafa verið á lofti um ástæð-
ur þess af hverju hann gefi ekki 
kost á sér. Það truflar hann ekk-
ert. „Sögurnar verða bara að vera 
áfram.“

Heiðar vill ekki einu sinni tjá 
sig um það hvort hann ætli að gefa 
kost á sér í landsliðsverkefnin í 
júní og gerir það tæplega ef eitt-
hvað er að marka formann KSÍ.

Margir telja að Heiðar hafi farið 
í fýlu út í þjálfarann, Eyjólf Sverr-
isson, þegar hann lét Heiðar sitja 
á varamannabekknum í 90 mínút-
ur gegn Norður-Írum og Dönum í 
byrjun september á síðasta ári því 
hann hefur ekki gefið kost á sér 
síðan.

Í næsta landsliðsverkefni var 
sagt að Heiðar hefði fengið frí af 
persónulegum ástæðum en á fundi 

fyrir leikinn gegn Spáni í mars 
var hann allt í einu hættur að gefa 
kost á sér af persónulegum ástæð-
um.

„Það er allt í góðu á milli mín og 
Eyjólfs. Ég er líka ekkert ósátt-
ur við KSÍ. Það er ekki ástæð-
an fyrir því að ég gef ekki kost 
á mér,“ sagði Heiðar en margir 
stuðningsmanna landsliðsins vilja 
meina að Heiðar, sem og aðrir 
sem ekki gefa kost á sér í lands-

liðið, eigi að útskýra fyrir þjóð-
inni af hverju þeir gefi ekki kost á 
sér þar sem það eigi að vera heið-
ur að vera valinn í hópinn. Hvað 
vill Heiðar segja við þetta fólk?
„Fólk má segja það sem það vill. 
Ég mun ekki svara neinu um málið 
strax og ætla ekkert að tjá mig fyrr 
en mér finnst tíminn vera réttur,“ 
sagði Heiðar sem hafði ekki verið 
í essinu sínu með landsliðinu áður 
en hann var settur á bekkinn.

Síðasta mark Heiðars með lands-
liðinu kom 17. ágúst árið 2005 í 4-
1 sigri á Suður-Afríku. Hann var 
í byrjunarliði landsliðsins fimm 
sinnum eftir það án þess að kom-
ast á blað.

Knattspyrnukappinn Heiðar Helguson segir að allt sé í góðu lagi á milli sín og Eyjólfs Sverrissonar lands-
liðsþjálfara sem og á milli hans og KSÍ. Hann vill ekkert tala um ástæður þess af hverju hann vilji ekki 
gefa kost á sér í landsliðið og vill ekki staðfesta hvort hann muni bjóða sig fram í landsleikina í júní eður ei.

|  Hefst 12.maí
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Könnun á fylgi flokkanna • Aldrei fleiri skilnaðir • Fríkirkjuprestur og lífsins 
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Brúðkaup • Pabbi þinn er í flokknum

Valkostir forsetans
Efnahagsundrið

Kína

Aldrei fleiri skilnaðir

Útvarp Vestfirðir



Kinkandi kollur og panflautuviðbjóður

Nú á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu – þjónusta í fyrirrúmi.

Álfelgur í miklu úrvali frá viðurkenndum framleiðendum

Hjallahrauni 4 Hfj.
565 2121

Dugguvogi 10
568 2020

Skeifunni 5
568 2025

Verð frá aðeinskr. 99.900,-TILBOÐ!Fjórar 17” ENZOR álfelgur
með 225/45R17 dekkjum*,

undirkomið með öllu
*Sonar dekk eða sambærileg.
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„Það er annað hvort hafragraut-
ur með kanil, rúsínum, möndl-
um og mjólk, eða þá að maður 
dettur í það að fá sér Cheerios 
með rúsínum. Svo er nauð-
synlegt að fá sér cappuccino á 
meðan maður les blöðin.“

„Þetta eru gripir með langa sögu. 
Stærra hálsmenið keypti ég af Ís-
lendingi í Svíþjóð, fyrir um tólf 
árum. Þórshamarinn sem líka 
hangir um hálsinn á mér hefur 
hins vegar fylgt mér í um þrjá-
tíu ár,“ segir Eiríkur Hauksson 
um skartgripina sem hann ber um 
hálsinn. Það var þetta silfurskart 
sem kveikti hugmynd að útliti 
bakgrunnsins fyrir íslenska atrið-
ið í Eurovision, hjá finnska hönn-
uðinum sem hafði umsjón með 
þeirri vinnu.

Haukur Hauksson, sem stýr-
ir aðgerðum íslenska Eurovision-
hópsins í Finnlandi, segir listrænt 
frelsi hafa verið rúmt í þessum 
efnum. Aðeins hafi verið gefnar 
ábendingar um að Eiríkur væri 

hrjúfur í útliti, og óskað eftir bak-
grunni í takt við það. Smekkur 
rokkarans kom hönnuðinum því í 
góðar þarfir. 

„Það þarf ekkert að vera að 
kaupa eitthvað nýtt á mig fyrir 
eitthvað svona,“ segir Eiríkur 
sem ekki vill neitt óþarfa bruðl 
fyrir keppnina. „Þetta er nú bara 
þannig að ég þarf bara að hrista 
rauða hárið og þá er komið rokk 
og ról.“ 

Silfur Eiríks varð innblástur

„Við athuguðum hvort hann væri 
ekki með allt sitt á hreinu og sam-
kvæmt Spencer var hann með öll 
tilskilin leyfi fyrir því að sýna 
verkin,“ segir Íris Stef-
ánsdóttir, sölustjóri hjá 
i8 gallerí. Um helgina 
opnar hinn heimsfrægi 
ljósmyndari Spencer 
Tunick sýningu hjá gall-
eríinu en hann er hvað 
þekktastur fyrir ljós-
myndir sínar af mikl-
um mannfjölda sem 
er klæðalaus. Það sem 
vekur hvað helst at-
hygli er að sýning-
una prýða fjórar ein-
staklingsmyndir af 
nöktum Íslending-

um úti í guðsgrænni náttúrunni. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins fengu einhverjir Íslend-
inganna vilyrði hjá ljósmyndar-

anum Tunick að hann myndi 
ekki sýna myndirnar á Íslandi. 
Þess vegna hefur einhverjum 
brugðið í brún þegar auglýs-
ing birtist í Grapevine þar 

sem myndir af Íslending-
unum voru notaðar. 

„Þessi auglýsing 

er frá Listahátíðinni og er ekki frá 
okkur komin,“ útskýrir Íris.

Myndirnar voru teknar á Akur-
eyri í fyrra og lét listamaðurinn 
fyrirsæturnar vita af því að hann 
væri á leið til Íslands aftur og ætl-
aði að sýna myndirnar í gallerí-
inu ásamt erlendu hópmyndun-
um. „Við verðum bara að treysta 
því að ljósmyndarinn sé með sitt á 
hreinu,“ segir Íris.

Tunick hefur aflað sér heims-
frægðar fyrir nektarmyndir sínar 
og í sýningarskránni stendur að 
verk Tunicks veki upp margar for-
vitnilegar spurningar eins og hvað 
varðar samband listamannsins við 
tiltekið umhverfi sitt og sýn okkar 
á nekt og nálægð. Íris segist vona 
að listamaðurinn sé í fullum rétti 

en bætir því að ef fólk hafi eitt-
hvað við þetta athuga megi það 
gjarnan koma við í i8 og ræða 
málið við þau.

Allsnaktir Íslendingar notaðir í leyfisleysi

Gó› rá› og gagnlegar uppl‡singar
um heita vatni›

www.stillumhitann.is

„Þetta er stórt atriði í sýningunni 
og eftir mikla leit tókst okkur að 
hafa uppi á þessum ágæta hundi,“ 
segir leikskáldið Jón Atli Jónas-
son. Óðum styttist nú í frumsýn-
ingu Partílandsins í Þjóðleikhús-
inu, leiksýningar Jóns Atla sem 
markar lokapunkt Listahátíðar í 
Reykjavík. Eitt lykilhlutverkanna 
í sýningunni er þrífættur hund-
ur sem Jóni Atla hefur nú loksins 
tekist að finna.

„Við skoðuðum þann möguleika 
að fá þrífættan hund að utan. Þá 
hefðum við þurft að koma honum 
í gegnum sóttkví svo það var af-
skrifað. Við íhuguðum jafnvel 
að láta aflima hund en okkur var 
ekki stætt á því. Það væri hrein-
lega ekki góð auglýsing fyrir sýn-
inguna,“ segir Jón Atli íbygg-
inn. Fyrir einskæra lukku rák-
ust aðstandendur sýningarinnar 
á Stubba litla sem er þrífættur 
og kann ýmis brögð. „Hann varð 
fyrir bíl greyið og því vantar á 
hann eina löppina. Þótt hann hafi 
enga reynslu í því að koma fram 
stendur hann sig afar vel. Hann á 
eftir að koma á óvart.“

Aðeins eru tvær vikur í frum-
sýningu Partílandsins og segist 
Jón Atli hafa verið orðinn nokk-
uð stressaður yfir því hvort hund-
urinn fyndist. „En nú er ég glað-
ur. Það hlýtur alltaf að vera góður 
fyrirboði í leikhúsi að finna þrí-
fættan hund. Það hafa allir mínir 
draumar ræst í þessu.“

Mikil eftirvænting ríkir fyrir 
frumsýningu Partílandsins enda 
er afar sterkur hópur leikhús-

fólks sem kemur að sýningunni. 
Leikstjóri er Jón Páll Eyjólfsson 
sem á dögunum var orðaður við 
hlutverk í næstu Harry Potter-
mynd. Í helstu hlutverkum eru 
þau Kristbjörg Kjeld, Erlingur 
Gíslason, Björn Thors og Laufey 
Elíasdóttir. Þá munu fjölmargir 
þjóðþekktir einstaklingar koma 
fram sem þeir sjálfir, meðal ann-
arra rokkarinn Rúnar Júlíusson. 
„Svo eiga ansi flott nöfn eftir að 
bætast við fram að frumsýningu,“ 
segir Jón Atli Jónasson.





Ég er enginn rasisti en sígaun-
ar eru algjör úrhrök; þjófótt-

ir, lygnir, undirförlir og hreinlega 
sori jarðar! Við eigum hikstalaust 
að reka þetta jafnóðum úr landi!

sagði eldri herramað-
ur í heita pottinum í gær og fékk 
nokkuð jákvæð viðbrögð frá sam-
pottungum sínum. Ég vissi ekk-
ert hvað ég átti að segja, horfði á 
sveskjurnar á höndum mínum og 
varð hugsað til Tinnabókarinnar 
Vandræði Valíu. Þar var einmitt 
sígaunahópur sem Kolbeinn kaf-
teinn var viss um að hefði stolið 
gimsteinum Valíu, en Tinni, alltaf 
jafn réttlátur, hafði trú á sígaun-
unum og sannaði að lokum að þeir 
voru ágætis fólk. Þrátt fyrir aðdá-
un mína á Tinna lagði ég ekki í að 
fara að rífast við karlinn heldur 
hugsaði bara: svona var þá stemn-
ingin í Þýskalandi þegar Hitler 
tók við völdum.

haust talaði ég við 
harmóníkukarl sem harkaði fyrir 
framan Bónus. Hann var einn á 
ferð og átti markaðinn. Hann var 
gífurlega ánægður með land og 
þjóð þrátt fyrir að vera skítkalt 
þar sem hann hékk þarna. Sagðist 
flækjast á milli stórverslana allan 
daginn og á góðum degi þéna 2000 
kall sem nægði til að kaupa mán-
aðarskammt af mat handa fjöl-
skyldunni úti í Rúmeníu. Hann 
var á leiðinni heim með afrakstur-
inn en ætlaði að koma aftur sem 
fyrst því að hans mati væri Ísland 
kjörland fyrir svona gigg, a.m.k. á 
meðan hann væri einn um hituna.

um kjörlandið 
virðist hafa spurst út í harmóníku-
heiminum miðað við nýjustu tíð-
indi. Fréttamyndirnar af „harm-
óníkufólkinu“ þar sem því var 
smalað upp í löggubíl voru tragi-
kómískar. Allir með harmóníkur 
hangandi á sér og lítandi út eins 
og aukaleikarar í eldgömlu leik-
riti um lífið á Íslandi til forna. Við 
höfum greinilega nóg með far-
fuglana sem koma hér syngjandi 
og kærum okkur ekkert um harm-
óníkufólk spilandi í hverri búð og 
sofandi í almenningsgörðum með 
harmóníkur undir haus. Við erum 
of upptekin við að meikaða í frá-
bærasta landi í heimi og viljum 
ekki vera minnt á það með harm-
óníkuspili þegar við förum út í búð 
hversu ótrúlega heppin við erum 
að hafa fæðst á þessu skeri, að 
vera í hnattrænu samhengi fædd 
með silfurskeiðar í munninum.

eru hins vegar vel-
komnir hingað að taka fyrir okkur 
lagið á Listahátíð eins lengi og þeir 
hafa fengið góða dóma erlendis.

Harmóníku-
fólkið

VERÐ: 65.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 49.900 KR.

VERÐ ÁÐUR: 16.900 KR.

LÆKKAÐ VERÐ: 14.900 KR.

Ein allra vinsælasta leikjatölva 
heims. 42 miljónir véla seldar um 
allan heim. Frábært leikjasafn

Jamo S-502
Vandað heimabíókerfi með 
5 hátölurum og bassaboxi /
6X60W / HDMI tengi / USB tengi

VERÐ: 49.900 KR.
TILBOÐSVERÐ: 39.900 KR.

OLYMPUS FE-170
6,0 milljón pixlar
3 x aðdráttarlinsa
(38-114mm)
Ljósop f/3.1-5.9
Val á milli 10 programstillinga
Tekur upp myndskeið (video)
með hljóði
Innbyggt 9 MB minni.
Notar XD minniskort
Þyngd 124 grömm án rafhlöðu

VERÐ: 15.900 KR.

TILBOÐSVERÐ 10.900 KR.

VORSALA – RÉTTI TÍMINN

ELLEFU VERSLANIR OG UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Taktu Frelsið með í ferðina
Ferðafrelsið virkar alveg eins og Frelsið þitt heima!

Símtölin eru gjaldfærð samstundis og því færðu enga
bakreikninga eftir  heimkomuna. Núna þarftu ekki að skrá þig 
sérstaklega í Ferðafrelsi Vodafone og þú getur notað það í 
flestum löndum. Kynntu þér málið á vodafone.is/frelsi áður en
þú leggur af stað.

Góða ferð.

Smelltu þér á www.vodafone.is/frelsi, komdu í næstu verslun Vodafone eða
hringdu í 1414 og fáðu nánari upplýsingar.

Gríptu augnablikið og lifðu núna
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