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Íslandsmótið í knatt-
spyrnu hefst í dag með leik ÍA og 
Íslandsmeistara FH á Akranesi. 

FH-ingar hafa unnið titilinn 
síðustu þrjú sumur og ekkert 
annað lið hefur setið í toppsæti 
deildarinnar síðan í júlí 2004. 

Þetta verður enn fremur fyrsti 
deildarleikur íslensks liðs undir 
stjórn Guðjóns Þórðarsonar frá 
árinu 1996, þegar hann gerði 
Skagamenn að Íslandsmeisturum 
fimmta árið í röð. 

FH í toppsæt-
inu síðan 2004

framsokn.is

Árangur áfram
- ekkert stopp

www.xf.is

ORÐ SKULU STANDA

„Yngri menn kalla þetta stofulist og 
finnst lítið í þessi málverk varið,“ segir Per 
Hovdenakk, sem setti saman CoBrA-sýninguna í 
Listasafni Íslands. 

Hann segir verk CoBrA-hópsins því miður ekki 
njóta sanngirni í listaheiminum og það séu helst 
„sýningarstjórar og galleríistar“ sem haldi 
nöfnum listamannanna í hópnum á lífi. Svavar 

Guðnason var einn þeirra. „Þetta fólk var svo 
fátækt, það leit enginn við myndunum þess, sem 
var ein ástæða þess að hópurinn klofnaði og það 
fór hver í sína átt,“ segir Per, en hann er fyrr-
verandi safnstjóri Onstadt-safnsins í Osló. Per 
telur úrvalið gott á sýningunni í Listasafninu, 
sérstaklega fyrir áhugamenn um list Svavars.

 Alls hafa 7.300 fleiri 
Íslendingar flutt frá landinu en til 
þess á síðustu tuttugu árum. Þetta 
kemur fram í samantekt fjár-
málaráðuneytisins á búferlaflutn-
ingum íslenskra ríkisborgara. Á 
sama tíma hafa rúmlega tuttugu 
þúsund fleiri útlendingar flutt til 
landsins en frá því.

Í samantekt fjármálaráðuneytis-
ins kemur fram að frá árinu 1987 
til 2007 hafa 55 þúsund Íslending-
ar flutt af landi brott og á sama 
tíma sneru um 47 þúsund til baka. 
Um áttatíu prósent brottfluttra 
Íslendinga fara til Norðurland-
anna og mikill meirihluti þeirra 
til Danmerkur. Almennt er 
hlutfall brottfluttra Íslendinga 
hærra en hlutfall þeirra er snúa 
til baka. Aðeins árið 2005 var 
hlutfall aðfluttra hærra, en þá 
ríkti mikil uppsveifla í atvinnu- 
og efnhagslífinu. 

Sjö þúsund 
fleiri flutt brott

Allir eru að blogga. Fréttablaðið smalaði kaffihúsaspekingum 
inn í kjörklefa og stóð fyrir kosningu á bestu og verstu blogg-
urum landsins.

Stjórnmálaskýrendur 
telja að alþingiskosningarnar 
verði þær mest spennandi í ára-
tugi og allar skoðanakannanir 
síðustu daga benda til þess sama. 
Mun fleiri hafa kosið utan kjör-
fundar en fyrir kosningarnar árið 
2003. Lögregla hefur jafnt og 
veitingahúsaeigendur mikinn 
viðbúnað vegna kosninganna. 
Fjórar nýjar skoðanakannanir 
um fylgi flokkanna voru birtar í 
gær, en engar þeirra voru sam-
hljóma um hvernig kosningarnar 
gætu farið. 

Stjórnmálaskýrendur segja allt 
stefna í gríðarlega spennandi 

kosningar og að aðalatriðið verði 
líklega hvort ríkisstjórnin heldur 
velli eða ekki. Þeir telja kosninga-
baráttuna einkennast af færri 
álitamálum en fyrir kosningarn-
ar árið 2003.

Mjög góð kjörsókn var utan 
kjörfundar víða um land. Rúm-
lega ellefu þúsund manns höfðu 
kosið í Reykjavík síðdegis í gær 
og á Akureyri höfðu rúmlega 
1.300 kosið. Óvenju margir höfðu 
kosið í Kópavogi og í Hafnarfirði. 

Mikill viðbúnaður er hjá lög-
reglu um land allt vegna kosning-
anna. Lögreglan fylgist með því 
að öllum reglum sé fylgt á kjör-

stað og tekur þátt í flutningi kjör-
gagna.

Íslendingar munu ef að líkum 
lætur lyfta sér upp, enda líta 
margir á kosningarnar sem hátíð. 
Í Vínbúðinni í Kringlunni er búið 
að panta tvöfalt meira magn af 
áfengi fyrir þessa helgi en fyrir 
venjulega helgi. „Við höfum tekið 
eftir því að bjórinn er vinsæll fyrir 
kosningarnar. En ef það er sól selj-
ast hvítvín og rósavín líka vel,“ 
segir starfsmaður verslunarinnar. 
Eigendur skyndibitastaða búast 
við miklu annríki og það sama má 
segja um eigendur öldurhúsa og 
skemmtistaða um land allt.

Spennan snýst um 
hvort stjórnin lifir
Stjórnmálaskýrendur telja allt stefna í mest spennandi alþingiskosningar í 
langan tíma. Lögregla og veitingahúsaeigendur búast við líflegri kosninganótt.



Geirmundur, er ekki kominn 
tími til að senda þig út? 

 Yfirtökunefnd mun ekki gera opinbert 
hverjir neituðu að veita nefndinni upplýsingar 
vegna viðskipta með bréf í Glitni 5. apríl. Eftir fund 
með stofnaðilum nefndarinnar hefur þó verið 
ákveðið að komi slíkt aftur upp í framtíðinni muni 
nefndin ekki hika við að gera nöfnin opinber.

Viðar Már Matthíasson, formaður yfirtöku-
nefndar, segir að stofnaðilar nefndarinnar hafi rætt 
slíkar nafnbirtingar á fundi á miðvikudag. „Eindreg-
inn vilji stofnaðila kom fram til þess að nefndin 
beitti þessu úrræði, það er að segja, nafngreindi þá 
sem þráuðust við að veita upplýsingar eða afhenda 
gögn,“ segir Viðar.

„Það kom líka fram að stofnaðilar nefndarinnar 
voru tilbúnir til þess að bera ábyrgð, þar með talið 
fjárhagslega, á slíkum nafnbirtingum, ef þær kynnu 
að valda tjóni. Með þann stuðning stofnaðila mun 
nefndin sannarlega beita þessu úrræði.“

Viðar segir að þrátt fyrir þetta verði ekki upplýst 
hverjir neituðu að veita upplýsingar vegna kaupa í 
Glitni á dögunum. Það mál hafi nefndin þegar 
afgreitt og vísað til Fjármálaeftirlitsins og það sé 
því ekki til frekari umfjöllunar hjá nefndinni.

„En framvegis mun nefndin hiklaust birta nöfnin, 
með þeim stuðningi sem hún hefur nú fengið frá 
stofnaðilum,“ segir Viðar. Hann segir það vissulega 
harkalegar aðgerðir að nafngreina slíka aðila. Ekki 
sé víst að þeir aðilar hafi nokkuð að fela, og vel geti verið að þeir telji sig verða fyrir tjóni vegna 

nafnbirtingarinnar.
Arnar Sigurmundsson, formaður Landssambands 

lífeyrissjóða, lýsti þeirri skoðun sinni í ræðu sinni á 
aðalfundi samtakanna á fimmtudag að yfirtöku-
nefndin ætti að upplýsa hverjir neituðu að veita 
henni upplýsingar, en Eignarhaldsfélag lífeyrissjóða 
um verðbréfaþing er einn stofnaðila nefndarinnar.

„Yfirtökunefndin á að birta opinberlega nöfn 
þeirra aðila sem með einhverjum hætti leggja stein í 
götu nefndarinnar, hvort heldur með skorti á 
upplýsingagjöf eða með því að láta ekki ná í sig og 
þannig komast hjá því að veita nefndinni upplýs-
ingar,“ sagði Arnar. Þó að slíkt kynni að vera 
harkalegt væri það nauðsynlegt til að trúverðugleiki 
nefndarinnar biði ekki hnekki. Hikaði nefndin í 
þessum málum yrði hún bitlaus.

Yfirtökunefnd mun 
framvegis birta nöfn
Stofnendur yfirtökunefndar ábyrgjast mögulegan skaða sem gæti hlotist af því 
að birta nöfn þeirra sem leggja stein í götu nefndarinnar. Hún mun þó ekki 
nafngreina þá sem neituðu að veita upplýsingar um viðskipti með bréf í Glitni.

Viðræðum Íslands og Bandaríkjanna 
um framtíð ratsjár- og loftvarnakerfisins á 
Íslandi var fram haldið í Reykjavík í gær. 

Áfram var rætt um fyrirkomulag og fjármögn-
un á kerfinu og miðaði viðræðum vel áfram, að 
því er segir í fréttatilkynningu. 

Jón Egill Egilsson, yfirmaður varnarmálaskrif-
stofu utanríkisráðuneytisins, tjáði Fréttablaðinu 
að íslenska samninganefndin væri „mjög sátt við 
dagsverkið“; full ástæða væri til bjartsýni og að 
málið verði fært til lykta sem samræmdist 
hagsmunum og óskum Íslands.

Loftvarnakerfið var undanskilið samningunum 
um brottför bandaríska varnarliðsins héðan, sem 
gerðir voru í haust sem leið. Bandaríkjamenn 
bera ábyrgð á rekstri þess fram til 15. ágúst í ár, 
og snúast viðræðurnar nú um færslu þess 
verkefnis yfir á herðar Íslendinga. Á árinu 2005 

kostaði reksturinn um 1.200 milljónir króna.
Jón Egill tekur fram, að loftvarnakerfið sé hluti 

af loftvarnakerfi NATO, og áframhaldandi rekstur 
þess sé algjör forsenda fyrir því að hér verði mögu-
legt að halda úti virku eftirliti með lofthelgi, 
loftvörnum eða loftheræfingum. 

 Rúmlega 57 pró-
sent segja að stefnumál skipti 
meira máli en frambjóðendur 
þegar ákveðið er hvernig atkvæði 
eru greidd. 14,9 prósent segja fram-
bjóðendur skipti meira máli en 
málefnin, en 28,0 prósent segja að 
frambjóðendur og málefni skipti 
jafn miklu máli þegar ákveðið er 
hvernig atkvæði þeirra fellur í 
kosningunum í dag. 

Karlar segja frekar að málefni 
skipti höfuðmáli en konur. 59,0 pró-
sent karla segja að þau ráði atkvæði 
sínu en 53,3 prósent kvenna. Konur 
eru hins vegar líklegri til að segja 
að jafn mikið tillit sé tekið til manna 
og málefna en karlar, 30,9 prósent 
kvenna en 25,6 prósent karla. 

Ef litið er til svara í hverju kjör-
dæmi fyrir sig er hæst hlutfall svar-
enda í Reykjavíkurkjördæmi suður 

sem sögðu stefnumál mestu skipta, 
eða 69,4 prósent þeirra. Minnst 
hlutfall þeirra sem fannst málefnin 
skipta mestu máli var í Norðvestur-
kjördæmi, þar sem 49,7 prósent 
sögðu þau ráða atkvæði sínu. Hæst 
hlutfall svarenda í Norðvesturkjör-
dæmi sögðu frambjóðendur skipta 
mestu máli, eða 20,1 prósent þeirra. 
Lægst var hlutfallið í Reykjavíkur-
kjördæmi suður, þar sem 9,9 pró-
sent sögðu frambjóðendur skipta 
meira máli en málefnin. 

Hringt var í 2.000 manns í öllum 
kjördæmum 8. og 9. maí. Spurt 
var: Hvort skiptir meira máli 
þegar þú ákveður hvað þú kýst; 
frambjóðendur eða stefnumál? 
96,7 prósent tóku afstöðu til spurn-
ingarinnar. 

Frambjóðendur skipta mestu 
máli í Norðvesturkjördæmi

 „Ég ætla að reyna að 
koma til móts við væntingar 
fólks,“ sagði Gordon Brown, 

fjármálaráð-
herra Bretlands, 
þegar hann lýsti 
í gær yfir að 
hann sæktist 
eftir að taka við 
af Tony Blair 
sem leiðtogi 
Verkamanna-
flokksins og þá 
um leið sem 
forsætisráð-
herra Bretlands.

Hann sagði 
meðal annars að 
mistök hefðu 
verið gerð í Írak 

og sagðist ætla að fara til Íraks á 
næstu vikum. „Ég tel að á næstu 
mánuðum muni áherslurnar 
breytast.“

Brown hefur staðið í skugga 
Blairs síðastliðin tíu ár, en þykir 
næsta öruggur um að verða 
arftaki hans.

Ætlar til Íraks á 
næstu vikum

Hreinar eignir 
lífeyrissjóðanna halda áfram að 
hækka og námu þær 1.537 
milljörðum í lok mars. Það er 
aukning um 18,4 milljarða króna, 
eða 1,2 prósent, á milli mánaða. 
Frá ársbyrjun nemur aukningin 
um 2,7 prósentum, eða 40,4 
milljörðum.

Ef eignunum væri skipt út til 
allra landsmanna fengi hver og 
einn fimm milljónir króna í sinn 
hlut.

Góð raunávöxtun hefur verið á 
starfsemi lífeyrissjóðanna frá 
árinu 2003, sem hefur skilað sér í 
mikilli eignaaukningu á þeim 
tíma.

Fimm milljónir 
á mannsbarn

Landhelgis-
gæsla Íslands hefur fengið búnað 
til að nota í þyrlum sem er 
sérstaklega hannaður til að 
slökkva gróðurelda. Um sérhann-
aða fötu er að ræða sem notuð er 
í þessum tilgangi. Hún rúmar 
alls 2.000 lítra af vatni.

Brunamálamálastofnun hafði 
frumkvæði að því fyrir nokkru 
að kaupa þennan búnað og óskaði 
eftir liðsinni Skógræktar 
ríkisins, Slökkviliðs höfuðborgar-
svæðisins, Almannavarnadeildar 
Ríkislögreglustjóra og Land-
helgisgæslunnar. Úr varð að 
þessar stofnanir skiptu með sér 
kostnaðinum. Björn Karlsson 
brunamálastjóri segist vera 
mjög ánægður með samstarfið 
við stofnanirnar enda er mikil-
vægt, sérstaklega í ljósi eldanna 
á Mýrum í fyrra, að slíkur 
búnaður sé til staðar hjá Land-
helgisgæslunni.

Nýr búnaður 
vegna sinuelda

Kínverskur afi, 87 ára gamall, 
leggur nú stund á laganám í Kína 
eftir að lögfræðingur hans brást 
honum.

„Ég stóð í málaferlum í tvö ár 
vegna íbúðarinnar minnar og stóð 
mjög höllum fæti vegna vankunn-
áttu minnar á lögunum,“ sagði 
Wang Jianbang við þarlenda 
fréttastofu, en lögfræðingur hans 
hafði ruglast á einkamáli og 
opinberu máli. „Tíma mínum og 
peningum var eytt til einskis, og 
fyrst ég hef enn getuna langar mig 
að verða lögfræðingur.“

Yfirmenn skólans sem Jianbang 
nemur við ákváðu vegna hins háa 
aldurs að fella niður skólagjöld.

Níræður afi í 
laganámi í Kína



Í dag er kosið um

hverjum er best treystandi
fyrir stjórn landsins

 xd.is

Nýir tímar - á traustum grunni



Mikill viðbúnaður er hjá lögreglu vegna 
kosninganna í dag og kosninganæturinnar sem fram 
undan er. Í flestum umdæmum lögreglunnar eru 
kallaðar út aukavaktir.

„Í dag verða um sjötíu lögreglumenn við störf á 
höfuðborgarsvæðinu vegna kosninganna. Það er 
svipað og var í kringum síðustu kosningar en mun 
meira en við eigum að venjast á venjulegum laugar-
degi,“ segir Geir Jón Þórisson, yfirlögregluþjónn á 
höfuðborgarsvæðinu.

Lögreglan sinnir ýmsum verkefnum vegna 
kosninganna, fylgist með að allt sé í röð og reglu á 
kjörstað og tekur þátt í flutningi kjörgagna. 

„Það má einnig búast við að það verði mikið um að 
vera í nótt en þá verða í kringum 45 lögregluþjónar á 
vakt, sem er aðeins meira en um venjulega helgi,“ 
segir Geir Jón. Hjá lögreglunni á Akureyri verður 
aukamannskapur á vakt í dag vegna kosninganna og 

það sama er uppi á teningnum annars staðar. Kjör-
dæmin eru víðfeðm og víða þarf lögregla að keyra 
langar vegalengdir með kjörkassa. Mikil umferð kann 
að myndast í grennd við kjörstaði og lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu varar sérstaklega við umferðar-
þunga í miðborginni. Búast má við að margir leggi leið 
sína í Ráðhúsið til þess að kjósa en á sama tíma er 
mikið um að vera í miðborginni vegna Listahátíðar.
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ER ÞETTA
EFNAHAGSLEGUR
STÖÐUGLEIKI???

ALLT ANNAÐ LÍF!
– með vinstri grænum

Fjórar nýjar skoð-
anakannanir um fylgi flokkanna 
birtust í gær en engar þeirra voru 
samhljóma um hvernig kosning-
arnar gætu farið í dag. 

Mestu munar á fylgi Sjálfstæð-
isflokksins í þessum könnunum. Í 
könnun Félagsvísindastofnunnar 
mældist fylgið 36,0 prósent en 
44,7 prósent hjá Blaðinu. Allar 
kannanir mæla flokkinn nokkuð 
yfir kjörfylgi síðustu kosninga 
þegar flokkurinn hlaut 33,7 pró-
sent atkvæða, en sögulega var það 
nokkuð slök útkoma.

Næstmestur munur er á fylgi 
Samfylkingar, 5,9 prósentustig, en 
eftir því sem flokkarnir mælast 
með meira fylgi eru skekkjumörkin 
hærri. Mest mælist fylgið hjá 

Félagsvísindastofnun, 29,3 prósent, 
en minnst mælist fylgið hjá Frétta-
blaðinu, 24,6 prósent. Allar kannan-
irnar mæla Samfylkingu undir kjör-
fylgi 2003, þegar flokkurinn hlaut 
31 prósent atkvæða og allar kannan-
irnar, fyrir utan könnun Félags-
vísindastofnunar, mælir flokkinn 
undir kjörfylgi 1999 þegar hann 
hlaut 26,8 prósent atkvæða.

Allar kannanir benda til að Fram-
sóknarflokkurinn fái  sína verstu 
útkomu í kosningunum og mælist 
fylgi flokksins hæst 11,0 prósent í 
raðkönnun Capacent. Lægst mælist 
fylgið hjá Fréttablaðinu, 9,1 pró-
sent. Í kosningunum 2003 hlaut 
flokkurinn 17,7 prósent atkvæða og 
hafði þá ekki gengið jafn illa í kosn-
ingum frá árinu 1978.

Þá benda allar kannanir til fylgis-
aukningar Vinstri grænna. Minnst 
mælist fylgið hjá Blaðinu nú, 14,1 
prósent, en hæst hjá Fréttablaðinu, 
16,1 prósent. Flokkurinn hlaut 8,8 
prósent atkvæða í síðustu kosn-
ingum, sem er svipað og í kosning-
unum 1999. 

Allar kannanir utan Blaðsins 
benda til að Frjálslyndir séu örugg-
ir inni með að minnsta kosti þrjá 
þingmenn. Mest er fylgið hjá 
Capacent, 6,3 prósent. Í síðustu 
kosningum hlautu Frjálslyndir hins 
vegar 7,4 prósent atkvæða. 

Þá benda allar kannanirnar til að 
Íslandshreyfingin komi ekki manni 
að. Mest mælist fylgið hjá Félags-
vísindastofnun, 3,2 prósent.

Misvísandi kannanir 
á lokasprettinum
Mestur munur milli kannana sem birtust í gær er á fylgi Sjálfstæðisflokksins, 
frá 36,0 prósentum hjá Félagsvísindastofnunnar í 44,7 prósent hjá Blaðinu. 

 Jónína Bjartmarz 
umhverfisráðherra hefur kært 
Ríkisútvarpið til siðanefndar 
Blaðamannafélagsins fyrir 

umfjöllun í 
Kastljósi og 
fréttum Sjónarps 
um veitingu 
ríkisborgararéttar
til sambýliskonu 
sonar hennar. 

Krefst hún þess 
að nefndin 
úrskurði að 
umfjöllun um 

málið í fjórum Kastljóssþáttum 
og einum fréttatíma teljist hafa 
farið gegn 3. grein siðareglna 
Blaðamannafélagsins og að brotið 
teljist mjög alvarlegt. 

Í greininni segir að blaðamaður 
eigi að vanda upplýsingaöflun, 
úrvinnslu og framsetingu og sýna 
fyllstu tillitssemi í  vandasömum 
málum. Þá forðist hann allt sem 
valdið geti saklausu fólki óþarfa 
sársauka eða vanvirðu.

Segir umfjöllun 
brot sem dæma 
verði alvarlegt

 Mjög góð kjörsókn var 
utan kjörfundar í Reykjavík, 
Kópavogi, Hafnarfirði og á 
Akureyri. Samkvæmt upplýsing-
um frá sýslumannsembættinu í 
Reykjavík höfðu rúmlega ellefu 
þúsund manns kosið þar utan 
kjörfundar síðdegis í gær, sem er 
hátt í fjörutíu prósentum meira 
en fyrir borgarstjórnarkosning-
arnar í fyrra.

Á Akureyri höfðu rúmlega 1.300 
kosið síðdegis í gær, sem er 
heldur meira en á sama tíma í 
fyrra. Í Kópavogi höfðu um 1.300 
manns kosið síðdegis í gær og í 
Hafnarfirði um 1.600. Þykja báðar 
tölur óvenjuháar. Hægt var að 
greiða atkvæði utan kjörfundar til 
klukkan tíu í gærkvöldi.

Fjölmargir kusu 
utan kjörfundar

Hæstiréttur hefur 
staðfest úrskurð Héraðsdóms um 
að átján ára karlmaður sem 
grunaður er um að hafa nauðgað 
stúlku á salerni í kjallara Hótels 
Sögu sæti áframhaldandi 
gæsluvarðhaldi, þó ekki lengur en 
til 20. júní.

Maðurinn hefur setið í gæslu-
varðhaldi frá því lok mars. 
Rannsókn málsins er á lokastigi 
og er niðurstöðu geðrannsóknar á 
manninum að vænta í mánuð-
inum. Einn dómari, Jón Steinar 
Gunnlaugsson, skilaði sér-
atkvæði, og taldi að ekki ætti að 
fallast á áframhaldandi varðhald.

Grunaður um 
nauðgun á Sögu

„Jörð og hús 
titruðu og skulfu í gríðarmikilli 
spengingu núna laust fyrir 
klukkan ellefu í morgun,“ sagði á 
heimasíðu Grindavíkur í gær.

Fram kemur á heimasíðu 
bæjarins að verktakar við 
hafnargerð í Grindavíkurhöfn 
hafi verið að sprengja fyrir nýju 
stálþili sem rekið verður niður 
milli Kvíabryggju og Miðgarðs.

„Sprengingin var mjög öflug og 
mikið sjónarspil.“

Sprengja skók 
Grindvíkinga





 Bláu tjöldin sem undanfarnar 
kosningar hafa verið hengd fyrir kjörklefa 
allra kjördeilda í Reykjavík nema einnar hafa 
nú flest verið tekin niður og hvít og drapplituð 
tjöld sett í þeirra stað, samkvæmt upplýsing-
um frá framkvæmdasviði Reykjavíkurborgar.

Rúnar Þór Þórarinsson hönnuður kærði 
kosningu til borgarstjórnar í fyrra vegna 
tjaldanna, þar sem honum þótti skjóta skökku 
við að mikið væri lagt upp úr því að hylja 
ýmislegt á kjörstöðum sem þykir geta minnt 
kjósendur á stjórnmálaflokka, til að mynda 
græn útgönguljós og rauða depla á glerrenni-
hurðum, en flennistór blá tjöldin fengju að 
hanga á sínum stað.

Kærunni var vísað frá, en Rúnari þökkuð 
ábendingin. Í ár hefur verið skipt á um 
tveimur þriðju bláu tjaldanna en hvít og 

drapplituð sett í staðinn. Þó 
munu einhver þeirra bláu hafa 
verið lánuð til kjördeilda í 
nágrannasveitarfélögum.

Guðmundur Oddur Magnús-
son, prófessor í grafískri 
hönnun við Listaháskóla 
Íslands, segist ekki telja að litir 
sem sjást á kjörstað hafi áhrif á 
atkvæði kjósenda.

 „En það er ekki spurning í 
mínum huga að þessi litur 

geymir skilaboð og mín skoðun er að 
einhverjir embættismenn geri þetta viljandi 
til að ögra. Á móti kemur þó að það er auðvelt 
að ganga með paranoju. En auðvitað fyndist 
mér lágmarksvirðing við kjósendur að hafa 
litinn hlutlausan.“ 

opið til kl. 22.00 öll kvöld

KOSNINGAVAKA
VG Í SÚLNASAL 

HEFST KL. 18

 Börnin á leikskólanum Mýri biðu spennt eftir að sjá risessuna 
vakna og ganga af stað um alla borg. Þau sátu sem fastast á Tjarnar-
bakkanum og litu varla af brúðunni, sem lá sofandi ofan á Hljómskál-
anum. Risessan verður aftur á ferðinni í dag en Árni Friðleifsson, 
varðstjóri hjá umferðarlögreglunni, segir borgarbúa hafa tekið 
uppákomunni vel og lögreglan sé ágætlega undirbúin. „Við erum vanir 
því að þurfa að loka fyrir umferð fyrir viðburði eins og 17. júní og 
Menningarnótt. Þó verður að segjast að við höfum aldrei fyrr séð neitt 
í líkingu við brúðu sem gengur um göturnar.“ 

Risessan á 
ferð og flugi 
um borgina
Fjölmargir fylgdust með risessunni lifna við og 
halda af stað á vit ævintýra á götum Reykjavíkur.

Horfðir þú á undankeppni 
Eurovision í gærkvöldi?

Ætlar þú að vaka eftir kosn-
ingaúrslitunum?



Gasgrill
Outback, Trooper EX, grillflötur 48x50 sm, tveir brennarar úr
steypujárni, Flame Tame hlíf yfir brennurum, hitamælir á hlíf, 
auðþrífanlegur lekabakki, aðfellanleg hitagrind, 7,87 kW
3000236

Allt fyrir garðverkin

Hjólbörur, Ravendo
85 ltr. 
5080041

3.995
5.995

Háþrýstidæla, Sistema
130 bör, 6 m slanga, kústur,
sápubrúsi.
5254228

Sistema
háþrýstidælur

frá 11.995

15.995

Pallaefni 28x95 mm
628601 175 kr/m

233 kr/m

Pallaefni
gagnvarin fura

Pallaefni 21x95 mm
621601 120 kr/m

163 kr/m

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

217 kr/m
325 kr/m

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

276 kr/m
379 kr/m

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

331 kr/m
488 kr/m

434 kr/m
591 kr/m

Pallaefni 98x98 mm
698000

10.590
My Bonnie 12”
3899962

12.590
My Bonnie 16”
3899963

10.590
Bubbi byggir 12”
3899960

12.590
Bubbi byggir 16”
3899961

Trebitt Terrassebeis
Ný pallaollía á markaðnum 
sem hefur þann eiginleika 
að aðeins þarf að bera á 
þriðja hvert ár. Fljótþornandi 
og aðeins þarf að hreinsa 
áhöldin með vatni.
7049307-8

1.495
1.990

1 ltr

3.695
4.590

3 ltr

32.950

Opið til klukkan 21:00 alla daga vikunnar
Nýr afgreiðslutími í Skútuvogi

Greinaklippur
5084660

799
1.245



Gildur seðill
Gildur seðill

1

1

Ógildur seðill

Áskorun Jóhannesar 
Jónssonar í gær til kjósenda Sjálf-
stæðisflokksins í Reykjavík suður 
um að þeir striki yfir nafn Björns 
Bjarnasonar dómsmálaráðherra 
vakti athygli enda fátítt að fólk 
utan stjórnmála blandi sér í kosn-
ingabaráttu með jafn beinum 
hætti.

Alltaf er eitthvað um að kjós-
endur striki yfir frambjóðendur 
en eftir því sem næst verður kom-
ist hefur útstrikun einu sinni haft 
áhrif á röð þeirra. Var það hjá 
sjálfstæðismönnum í Reykjavík í 
þingkosningunum 1946. Eftir harð-
vítugar deilur meðal flokksmanna 
um skipan listans var afráðið að 
Björn Ólafsson stórkaupmaður 
skipaði fimmta sætið og Bjarni 
Benediktsson, alþingismaður og 
borgarstjóri, hið sjötta. Stuðnings-
menn Bjarna undu þeirri niður-
stöðu illa og strikuðu yfir nafn 
Björns unnvörpum; með þeim 

árangri að Björn og Bjarni höfðu 
sætaskipti. En þótt útstrikun 
breyti ekki röð frambjóðenda 
getur hún dregið úr atkvæðamagni 
að baki þeim. Þannig hlaut Davíð 
Oddsson fleiri persónuleg atkvæði 
en Össur Skarphéðinsson í Reykja-
vík norður í síðustu þingkosning-
um eftir að útstrikanir höfðu verið 
taldar. Engu að síður varð Össur 
fyrsti þingmaður kjördæmisins 
enda hafa útstrikanir ekki áhrif á 
heildaratkvæðafjölda lista.

Ekki er með einföldu móti hægt 
að segja til um hve marga þarf til 
að útstrikun hafi áhrif; það ræðst 
af fylgi listans og sæti viðkomandi 
frambjóðanda. Þó má nefna sem 
dæmi að vilji kjósendur lista sem 
hlýtur tvö þingsæti hafna fram-
bjóðandanum í öðru sæti þarf 
fjórðungur þeirra að strika yfir 
nafn hans. 

Hlutfallið eykst eftir því sem 
þingsætunum fjölgar og því ofar 

sem frambjóðandinn situr.
Það sem kemst næst því að vera 

hliðstæða við auglýsingu Jóhann-
esar Jónssonar er auglýsingar sem 
birtust í Morgunblaðinu síðustu 
tvo daga fyrir forsetakosningarn-
ar 1996. Að þeim stóðu Björgólfur 
Guðmundsson, áður framkvæmda-
stjóri Hafskips, Ómar Kristjáns-
son, kenndur við Þýsk-íslenska, og 
Sigurður Helgason, fyrrverandi 
forstjóra Flugleiða. Beindu þeir 
því til kjósenda að fara með 
atkvæði sitt af ábyrgðartilfinn-
ingu og á grundvelli réttra upplýs-
inga um frambjóðendur. 

Um leið voru rifjuð upp verk úr 
stjórnmálatíð Ólafs Ragnars 
Grímssonar, sem naut mest fylgis í 
skoðanakönnunum. Meðal annars 
var bent á orð hans og gjörðir gegn 
fyrirtækjum sem þremenningarnir 
veittu forstöðu og vakin athygli á 
misvísandi yfirlýsingum hans um 
trúmál.

Mikinn fjölda þarf til 
að útstrikun hafi áhrif
Fara þarf aftur til ársins 1946 til að finna dæmi um að útstrikanir hafi haft áhrif 
á röð frambjóðenda í alþingiskosningum. Þá höfðu útstrikanir mun meira vægi 
en nú. Það hvort útstrikun hefur áhrif ræðst af fylgi lista og sæti frambjóðanda. 

 Laugardagurinn 12. maí er líklega aðeins 
fyrirferðarmeiri en venjulegur laugardagur hjá 
flestum landsmönnum. Arthúr Gunnarsson, aðstoðar-
verslunarstjóri Vínbúðarinnar í Kringlunni, segir 
bjórinn vinsælan fyrir kosningavökur. „Við pöntum 
inn í það minnsta helmingi meira af áfengi fyrir 
þessa helgi en fyrir venjulega helgi. Veðrið skiptir 
líka máli. Ef það er sól selst mikið af hvítvíni og 
rósavíni,“ segir Arthúr.

„Eurovision-kvöldin eru okkar kvöld,“ segir Hrafn 
Stefánsson, rekstrarstjóri Domino‘s á Íslandi, og 
bætir við að allur gangur sé á því hvort mikið sé að 
gera á kosningakvöldum. „Við vorum búnir að 
manna vaktirnar vel fyrir kvöldið í kvöld hefði 
Eiríkur komist áfram. Því miður komst hann ekki í 
úrslit og þess vegna á ég ekki von á því að þetta 
verði mikið pítsukvöld hjá landsmönnum.“

Kormákur Geirharðsson, eigandi Ölstofunnar, 

segir allt vera við það sama á Ölstofunni. „Þetta 
verður líklega gott laugardagskvöld. Við gerum 
engar sérstakar ráðstafanir þótt það séu kosningar 
enda eigum við alltaf nóg af víni og erum tilbúnir í 
hvað sem er,“ segir Kormákur og er sannfærður um 
að fjör verði í bænum í kvöld og mikið um bros og 
tár.

Fimm menn hafa verið 
ákærðir fyrir rán og er fimmtán 
ára piltur í þeim hópi.

Pilturinn ungi er annars vegar 
ákærður ásamt tveimur mönnum, 
18 og 25 ára, fyrir að hafa ráðist inn 
í verslun 10-11 við Setberg í 
Hafnarfirði í lok mars, allir með 
andlitin hulin og vopnaðir dúka-
hnífum. Þeir hótuðu manni sem var 
við störf í versluninni að þeir 
myndu skera hann á háls, neyddu 
starfsmenn til að opna tvo peninga-
kassa og höfðu 41 þúsund krónur, 
fimm sígarettupakka og þrjá DVD-
mynddiska á brott með sér.

Þeim yngsta er í annarri ákæru 
gefið að sök að hafa ásamt tveim-
ur mönnum um tvítugt ráðist á og 

rænt tvo menn, og er annar með-
ákærðu, Ívar Aron Hill, einn 
mannanna úr hinu alræmda Árnes-
gengi sem hefur verið sakfellt og 

ákært fyrir fjölmörg afbrot upp á 
síðkastið. Í sameiningu réðust þeir 
þrír í október að manni um þrí-
tugt, slógu hann í höfuðið og 
rændu af honum farsíma. Sama 
kvöld réðust þeir að öðrum manni 
á þrítugsaldri, slógu hann í andlit-
ið og spörkuðu í bak hans og rændu 
einnig af honum farsíma.

Þá er Ívari Aroni og þriðja mann-
inum gefið að sök að hafa ráðist að 
manni um þrítugt, skallað hann og 
slegið í andlitið með krepptum 
hnefa, krafið hann um að fara í 
hraðbanka og taka út fyrir þá pen-
inga, en síðan rænt af honum far-
síma.

Ákærunar voru þingfestar í Hér-
aðsdómi Reykjaness í gær.
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Kæru landsmenn
Glæsilegur árangur íslensku þjóðarinnar á síðustu árum er engin tilviljun. Hér hefur verið

framfylgt markvissri stjórnarstefnu sem miðar að því að tryggja að Íslendingar séu í fremstu röð

á öllum helstu sviðum þjóðlífs og samfélags. 

Í kosningunum núna um helgina verður skorið úr um það hvort haldið verður áfram á þessari

sömu braut allri þjóðinni til hagsbóta eða ekki. 

Við stjórnmálamennirnir hlítum að sjálfsögðu dómi kjósenda en ég segi í hjartans einlægni að það

getur oltið á aðeins örfáum atkvæðum hver úrslitin verða.

Ég bið um þinn stuðning á kjördag.

Stuðningur þinn skiptir miklu máli. 



 „Mér finnst allt benda 
til þess að Sjálfstæðisflokkurinn 
muni standa með pálmann í hönd-
unum eftir þessar kosningar og 
geti valið sér bólfélaga,“ segir 
Birgir Guðmundsson, lektor við 
félagsvísinda- og lagadeild 
Háskólans á Akureyri. 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
mælst með töluvert meira fylgi í 
könnunum að undanförnu en hann 
fékk í kosningunum 2003. Birgir 
telur áframhaldandi ríkisstjórnar-
samstarf Sjálfstæðisflokksins og 
Framsóknarflokksins vera háð því 
að Framsóknarflokkurinn fái yfir 
fjórtán prósenta fylgi. „Ef Fram-
sóknarflokkurinn fær yfir fjórtán 
prósenta fylgi og ríkisstjórnin 
heldur velli, þá finnst mér líklegt 
að samstarf flokkanna haldi 
áfram. En það getur vitanlega líka 
skipt máli hvort Jón [Sigurðsson] 
nær þingsæti. Það styrkir ekki 
samningsstöðuna að loknum kosn-
ingum ef formaður flokksins 
kemst ekki á þing.“

Einar Mar Þórðarson, stjórn-
málafræðingur hjá Félagsvísinda-
stofnun Háskóla Íslands, segir allt 
stefna í gríðarlega spennandi 
kosningar. „Það er alveg ljóst í 
mínum huga að þetta verða 
gríðarlega spennandi kosningar 
eins og kannanir hafa verið að 
gefa til kynna. Spennupunkturinn 
verður líklega sá hvort ríkisstjórn-
in heldur velli eða ekki. Í ljósi þess 
held ég að kjósendur muni velta 
málunum fyrir sér út frá þessum 
punkti öðrum fremur.“

Þrátt fyrir að kosningabaráttan 
hafi verið átakalítil segir Gunnar 
Helgi Kristinsson, prófessor í 
stjórnmálafræði við Háskóla 

Íslands, hana hafa verið málefna-
lega. „Kannanirnar hafa aðallega 
verið svolítið misvísandi hvað 
varðar Sjálfstæðisflokkinn en ég 
hef trú á því að hann muni mælast 
með 36 til 38 prósenta fylgi. Kosn-
ingabaráttan hefur einkennst af 
færri álitamálum en árið 2003. Þá 
var mikil harka og tekist harka-
lega á um ýmis atriði, til dæmis 
um innrásina í Írak og stuðning 
stjórnvalda við hana. Núna hefur 
baráttan verið rólegri en um leið á 
margan hátt málefnalegri. Það 
hefur verið tekist á um hvernig 
skuli bæta hag ýmissa hópa, til 
dæmis aldraðra, og það skýrir 
stöðuna fyrir kjósendum.“

Gríðarlega 
spennandi 
kosningar
Stjórnmálafræðingar segja kosningarnar í kvöld 
gríðarlega spennandi. Styrkir ekki samningsstöð-
una fyrir Framsóknarflokkinn ef Jón Sigurðsson 
kemst ekki inn á þing, segir Birgir Guðmundsson.

Í kosningunum á morgun eru fjölmargir 
frambjóðendur í þeirri stöðu að geta ekki kosið 
sjálfa sig. Það gerist þar sem þeir hafa ekki 
lögheimili í kjördæminu sem þeir bjóða sig fram í.

Sé litið til fimm efstu sæta allra 36 listanna sem 
boðnir eru fram kemur í ljós að 40 af 180 frambjóð-
enda eru í þessari stöðu. 

Og sé litið til oddvita listanna má sjá að átta af 36 
hafa lögheimili í öðru kjördæmi.

Þetta á við um þrjá frambjóðendur Íslands-
hreyfingarinnar; þau Ástu Þorleifsdóttur, sem er í 
framboði í Suðurkjördæmi en býr í Reykjavík, og 
Ómar Ragnarsson og Margréti Sverrisdóttur, sem 
eru bæði í framboði í Reykjavík suður en búa í 
Reykjavík norður. Þetta á einnig við um hin Vinstri 
grænu Atla Gíslason, sem er í framboði í Suðurkjör-
dæmi en býr í Reykjavík, Ögmund Jónasson, sem er 
í framboði í Suðvesturkjördæmi en býr í Reykjavík 

og Katrínu Jakobsdóttur, sem býr í Reykjavík suður 
en er í framboði í Reykjavík norður.

Sömu sögu er að segja af Magnúsi Þór Haf-
steinssyni, Frjálslynda flokknum, sem býr á 
Akranesi en er í framboði í Suðurkjördæmi, og 
Jóni Sigurðssyni, Framsóknarflokki, sem er í 
framboði í Reykjavík norður en býr í Kópavogi.

Kosningakaffi

6. sæti
Ragnheiður
Ríkharðsdóttir

1. sæti
Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir

2. sæti
Bjarni
Benediktsson

7. sæti
Rósa
Guðbjartsdóttir

5. sæti
Ragnheiður Elín
Árnadóttir

3. sæti
Ármann Kr.
Ólafsson

4. sæti
Jón Gunnarsson

Verið er að ljúka 
yfirheyrslum og taka saman 
lausa enda í rannsókn á fjár-
svikamálinu sem kom upp hjá 
Tryggingastofnun í fyrrasumar. 
Helgi Magnús Gunnarsson, 
saksóknari efnahagsbrota, segir 
hilla undir lok rannsóknar. 

„Við þurfum að gefa okkur 
mánuð í viðbót. Það á eftir að 
fara yfir rannsóknargögn og 
meta hvort við ákærum og 
skrifa þá ákæruna. Rannsóknin 
sjálf er langt komin, yfir-
heyrslur, samantekt og gagnaöfl-
un, þetta er allt langt komið,“ 
segir hann.

Mánuður eftir í 
lok rannsóknar



lau. 12. maí. kl.14:00 ÍA - FH
sun. 13. maí. kl.16:00 Valur - Fram
sun. 13. maí. kl.19:15 Breiðablik - Fylkir
sun. 13. maí. kl.19:15 Víkingur - HK
mán. 14. maí. kl. 20:00 KR - Keflavík

mán. 21. maí. kl.19:15 Valur - Stjarnan
mán. 21. maí. kl.19:15 Keflavík - Þór/KA
mán. 21. maí. kl.19:15 Fjölnir - Fylkir
þri. 22. maí. kl.19:15 Breiðablik - KR

LANDSBANKADEILD KARLA

1. UMFERÐ

Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn.
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans

LANDSBANKADEILD KVENNA



 Rúmlega fimmtugur maður hefur 
verið dæmdur í Héraðsdómi Suðurlands í sex 
mánaða fangelsi fyrir að hafa haft mikið magn 
af barnaklámi í tölvum sínum. Meðal þess sem 
maðurinn hafði viðað að sér voru  myndir af 
mjög ungum börnum, nánast niður í reifabörn, 
sem svívirt eru á ruddalegan og klámfenginn 
hátt, að því er fram kemur í gögnum dómsins.

Í turntölvu, fartölvu og á útværum hörðum 
diski sem fundust hjá manninum reyndust 
vera samtals 6.548 ljósmyndir og 179 hreyfi-
myndir sem sýna börn á kynferðislegan og 
klámfenginn hátt. 

Maðurinn játaði greiðlega sök  við þingfest-
ingu málsins.

Í gögnum málsins kemur fram að hann 
kvaðst hafa „einhverja söfnunarþörf“ á svona 
klámefni og hafði safnað því undanfarin tvö ár 
þegar lögreglan lagði hald á tölvur hans. 

Dómurinn taldi brotið stórfellt. Ekkert hefði 
komið fram í málinu um að maðurinn, sem er 
fjölskyldumaður, hefði leitað sér aðstoðar til að 
vinna bug á áhuga sínum á klámefni þar sem 
börn eru fórnarlömb.  Helmingur refsingarinn-
ar var skilorðsbundinn, en manninum var gert 
að greiða allan málskostnað.

Lýðræðissinnaflokkar 
Serbíu náðu í gær loks samkomu-
lagi um að mynda saman ríkis-
stjórn, fjórum mánuðum eftir að 
þingkosningar fóru fram í land-
inu. Frá þessu greindi þingfor-
setinn Tomislav Nikolic, sem 
sjálfur er leiðtogi öfgaþjóðernis-
sinna. Með stjórnarmyndunar-
samkomulaginu var því afstýrt 
að flokkur hans, Róttæki flokkur-
inn, kæmist til valda. 

Nikolic tjáði AP-fréttastofunni 
að Boris Tadic forseti og Vojislav 
Kostunica, starfandi forsætisráð-
herra, hefðu náð saman um 
stjórnarmyndunina. Samkvæmt 
fréttum serbneskra fjölmiðla 
felst meðal annars í samkomu-
laginu að Nikolic haldi ekki þing-
forsetaembættinu sem hann var 
kjörinn í fyrr í vikunni. 

„Mér var tilkynnt að samkomu-
lag um myndun nýju ríkisstjórnar-
innar hefði náðst,“ sagði Nikolic. 
„Ég mun kalla saman þing, senni-
lega á morgun, til að kjósa nýju 
stjórnina.“

Nikolic sagðist frekar myndu 
segja sjálfur af sér en láta skipta 
sér út fyrir annan. Hann sagðist 
ennfremur vænta þess að 
Kostunica myndi halda forsætis-
ráðherraembættinu.

Hefði ekki tekist að mynda 
stjórn fyrir næsta þriðjudag 
hefði þurft að boða til kosninga á 
ný, en ljóst þykir að eingöngu 
Róttæki flokkurinn hefði grætt á 
því, en hann er nú þegar stærsti 
flokkurinn á þingi. 

Ráðamenn á Vesturlöndum og 
grannríki Serbíu fylltust að gefnu 
tilefni áhyggjum af því hvert 
Serbía stefndi þegar Nikolic náði 
í vikunni kjöri til embættis þing-
forseta. Róttæki flokkurinn átti 
aðild að stjórn Slobodans 
Milosevic á tíunda áratugnum, 
þegar Serbar háðu stríð við 
fyrrum bræðraþjóðir sínar í 
gömlu Júgóslavíu. 

Serbía tók í gær við for-
mennsku í Evrópuráðinu og mun 
gegna henni næsta hálfa árið. 
Vissir fyrirvarar voru þó á því að 
hin væntanlega nýja Serbíustjórn 
væri fær um að fara fyrir stofn-
uninni, sem beitir sér einkum og 
sér í lagi í mannréttindamálum 
álfunnar, þar sem serbnesk 
stjórnvöld hafa ekki reynst fær 
um að verða við þeim kröfum 
sem Evrópuráðið hefur beint til 
þeirra, fyrst og fremst varðandi 
handtöku og framsal eftirlýstra 
stríðsglæpamanna.

Serbíustjórn 
loks mynduð
Lýðræðissinnaflokkum Serbíu tókst loks í gær, fjórum 
mánuðum eftir kosningar, að ná sátt um myndun 
nýrrar ríkisstjórnar. Frestur til þess var að renna út.

Til hamingju
með daginn!
SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu þakka alþingismönnum og stjórnvöldum
samstarfið á kjörtímabilinu sem nú er að líða og hvetja þingmenn á nýju Alþingi
til að nýta þau fjölmörgu tækifæri sem fyrir hendi eru til að búa fyrirtækjunum
og fólkinu í landinu betri skilyrði.

Það verður meðal annars gert með því:

SVÞ óska landsmönnum til hamingju með daginn og hvetja fólk til að nýta kosningaréttinn
og að hafa þannig áhrif á hverjir fara með stjórn landsins næstu 4 árin.

SVÞ- Samtök verslunar og þjónustu eru málsvari verslunar- og þjónustugreina á Íslandi. Samtökin ryðja
 nýjum hugmyndum braut og koma á framfæri röksemdum fyrir jákvæðu starfsumhverfi atvinnulífsins.

Að stuðla að frekari flutningi þjónustuverkefna frá hinu opinbera til einkarekinna
fyrirtækja sem annast þau með hagkvæmum hætti og gæta þess að öll fyrirtæki
hafi jafna möguleika á að hljóta slík verkefni.

Að halda áfram að lækka skatta og tolla á matvæli og fella niður vörugjöld sem
lögð eru á raftæki, byggingavörur og húsbúnað.

Að endurbyggja stofnbrautir vegakerfisins með auknum fjárveitingum á næstu
10 árum þannig að vegakerfið þjóni þörfum allra landsmanna.
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Hópur íbúa á Njálsgötu veltir 
nú fyrir sér þeim möguleika að 
krefjast lögbanns á rekstur heimilis 
fyrir heimilislausa á Njálsgötu 74. 
Telja íbúarnir Reykjavíkurborg 
brjóta á rétti þeirra með því að 
velja heimilinu stað á Njálsgötu að 
íbúunum forspurðum. Þá segjast 

íbúarnir vantrúaðir á fullyrðingar 
fulltrúa velferðarsviðs og velferð-
arráðs borgarinnar um að ekkert 
ónæði verði af rekstri heimilisins. 
Eins og fram hefur komið í Frétta-
blaðinu hefur borgarstjóri sam-
þykkt að hitta íbúana að máli 22. 
maí næstkomandi. 

Íhuga lögbann

Sveitarstjórn
Mýrdalshrepps undrast að ábú-
endur í Dyrhólaey hafi fengið 
vottorð til staðfestingar á sjálf-
bærum nytjum með söfnun á 
villtum heilsuplöntum og nytj-
um á æðarvarpi. Sveitarstjórnin 
er óánægð með að vottunarstof-
an skuli ekki hafa haft samband 
við hreppinn sem eigi hluta í 

jörðinni. Vafamál sé hvort 
plöntusöfnunin sé í samræmi við 
friðlýsingu Dyrhólaeyjar og 
sveitarstjórnin kannast ekki við 
„dúnbýlið Dyrhólaey“. 

Þá segir sveitarstjórnin með 
öllu viðunandi að Umhverfis-
stofnun hafi lokað Dyrhólaey 
fyrir almenningi frá 1. maí til 
25. júní. 

Deilt um lokun 
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Guðjón A. Kristjánsson
Norðvesturkjördæmi

Sigurjón Þórðarson
Norðausturkjördæmi

Grétar Mar Jónsson
Suðurkjördæmi

Kolbrún Stefánsdóttir
Suðvesturkjördæmi

Jón Magnússon
Reykjavík Suður

Magnús þór Hafsteinsson
Reykjavík Norður

Egilsstaðir
• Kosningamiðstöð - Tjarnarbraut 19
  opið frá kl. 09.00 til kl. 22.00
• Kosningavaka í Fellabæ frá kl. 22.00
• Akstur á kjörstað: 471-2078

Húsavík
• Kosningamiðstöð Garðarsbraut 26
• Kosningakaffi milli kl. 10.00 og 18.00
• Akstur á kjörstað: 821-1388

Suðurkjördæmi
Reykjanesbær
Hafnargötu. Opnar kl.10.00
• Kosningakaffi og Kosningavaka
• Akstur á kjörstað: 422-7500 og 868-4631

Grindavík
Hafnargötu 4. Opnar kl.10.00
• Kosningakaffi á staðnum
• Kosningavaka á Kaffi Grindavík um kvöldið.
• Akstur á kjörstað: 824-9080

Selfoss
• Kosningamiðstöð við Austurveg. 
  Opið frá kl. 10.00 - 19.00
• Kaffi og pönnukökur.

Höfn
Víkurbraut 2.
Kosningamiðstöð opnar kl. 14:00

Vestmannaeyjar
Bárustígur 1
Kosningamiðstöð opnar kl. 10.00. Allir velkomnir
Akstur á kjörstað: 481-1217

Reykjavík
• Skeifan 7
  Opnar kl. 09.00. Kosningakaffi allan daginn
• Aðalstræti 9
  Opnar kl. 09.00. Kosningakaffi allan daginn
• Kosningavaka í Rúgbrauðsgerðinni
  Borgartúni 6, húsið opnar kl. 22.00
• Akstur á kjörstað. Sími: 553-6069

Suðvesturkjördæmi
• Kópavogur - Hamraborg 14
  Opið frá 09.00 - 21.00
• Mosfellsbær - Háholt 14
  Opið frá 09.00 - 21.00
• Kosningavaka í Rúgbrauðsgerðinni
  Borgartúni 6, húsið opnar kl. 22.00
• Akstur á kjörstað. Sími: 553-6069

Norðvesturkjördæmi
• Sauðárkrókur - Öldustígur 7
  Kosningamiðstöð opnar kl. 09:00
• Kosningakaffi allan daginn
• Akstur á kjörstað: 453-6366

• Akranes – Kirkjubraut 1
  Kosningamiðstöð opnar kl. 09.00
• Kosningakaffi frá kl.14.00. Opið fram á kvöld
• Akstur á kjörstað: 430-0500 og 430-0501

• Ísafjörður 
• Kosningamiðstöð Silfurgata 1. Húsið opnar kl. 11.00
• Kosningakaffi
  Faktorshúsið Hæsta kaupstað. 
  Opið frá kl. 13.00 - 17.00
• Kosningavaka á Silfurgötu 1
• Akstur á kjörstað: 456-3027 og 456-3057

Norðausturkjördæmi
• Akureyri
  Hafnarstræti 83. Kosningamiðstöð opnar kl. 09.00 
• Kosningakaffi Súlnabergi Hótel Kea
  frá kl. 14.00 - 17.00
• Kosningavaka frá kl. 22.00 á Greifanum.
• Akstur á kjörstað: 461-1518, 659-4809
  og 661-4809

KOSNINGASKRIFSTOFUR • KOSNINGAKAFFI • KOSNINGAVÖKUR



Kosningakaffi
Verið velkomin í kosningakaffi Framsóknar í 
Reykjavík, kosningamiðstöðinni Skógarhlíð 20 
(Ýmir) í dag. Kaffihlaðborð allan daginn og ís 
fyrir börnin. 



Akstur á kjörstað
Hægt er að óska eftir akstri á 
kjörstað í síma 582 9499.

Upplýsingar veittar
í síma 582 9499

Við hvetjum þig til að nýta atkvæðisrétt þinn í kosningunum í dag. 

Kosningavaka í Þjóðleikhús- 
kjallaranum kl. 22:00
Kosningavaka Framsóknar í Reykjavík í 
Þjóðleikhúskjallaranum hefst kl. 22:00 
og stendur fram eftir nóttu.
Kosningasjónvarpið í 
beinni og hljómsveitin
Outloud spilar.

Allir velkomnir!



Það er leikur að læra segir 
í kvæðinu og víst er að leik-
urinn er leið barnsins til að 
læra. En það má lengi læra 
á því að leika sér og sem 
dæmi má nefna að óvíða er 
þróun tölvutækninnar jafn-
hröð og við gerð tölvuleikja. 
Nokkrir íslenskir vísinda-
menn vinna nú að verkefni 
á þessu sviði sem getur 
hugsanlega nýst við þróun 
vélmenna fyrir almennan 
markað í framtíðinni.

Grafískir tölvuleikir þar sem 
fjöldi manns getur tekið þátt sam-
tímis gegnum netið njóta gífur-
legra vinsælda og hafa gert 
undanfarin ár. Samkeppnin á 
þessu sviði hefur gert það að verk-
um að framleiðendur keppast við 
að bæta leikina stig af stigi og 
þróa fullkomnari og fullkomnari 
tækni við gerð þeirra; gera þá sem 
raunverulegasta.

Dr. Hannes Högni Vilhjálmsson, 
lektor á tölvunarfræðisviði 
tækni- og verkfræðideildar 
Háskólans í Reykjavík, hlaut í 
byrjun þessa árs tveggja ára 
styrk úr Rannsóknarsjóði til að 
þróa tækni til að stýra mannlegri 
hegðun sögupersóna í grafískum 
fjölnotendaleikjum. „Þetta er 
samstarfsverkefni unnið í sam-
vinnu við íslenska leikjafyrir-
tækið CCP sem framleiðir tölvu-
leikinn EVE Online. Auk mín 
stýra þessu þau dr. Kristinn Þór-
isson, dósent á gervigreindar-
setri HR, Marta Lárusdóttir, 
lektor við HR, og Torfi Frans 
Ólafsson af hálfu CCP.“ 

Hannes Högni leggur áherslu á 
að þótt hann hafi fengið styrkinn 
sem slíkan í sínu nafni sé þetta 

hópverkefni. „Við lítum á þetta 
sem lið í því að gera gervigreindar-
setrið hér við Háskólann í Reykja-
vík að rannsóknarsetri á alþjóð-
legum mælikvarða,“ segir hann.

Verkefnið snýst um að þróa tækni 
til að stýra mannlegri hegðun 
sögupersóna í grafískum fjölnot-
endaleikjum og búa viðkomandi 
persónur eins miklum mannlegum 
eiginleikum og hægt er, að sögn 
Hannesar Högna. 

Þetta felur í sér þrjá megin-
þætti, vísindahluta, verkfræði-
hluta og fagurfræðihluta. „Vís-
indahlutinn gengur út á það að við 
reynum að líkja eftir raunveruleg-
um hlutum, þessar persónur eiga 
að hegða sér eftir mannlegum 
væntingum í veruleikanum. Og til 
að greina þennan veruleika styðj-
umst við við vísindarannsóknir á 
mannlegri hegðun, notum til 
dæmis vídeómyndir af fólki til að 
greina hegðun þess, líkamstján-
ingu í samtölum svo eitt dæmi sé 
tekið.“

Þar næst tekur verkfræðiþáttur-
inn við en hann felst meðal annars 
í að búa til líkan út frá þessum 
rannsóknum. „Við tökum þessa 
huglægu greiningu á mannlegri 
hegðun og búum til reiknilíkan 
þar sem inntakið eru persónur, 
samskipti þeirra og aðstæður, og 
úttakið er lýsing á viðeigandi lát-
bragði persónanna,“ útskýrir 
Hannes Högni. 

Hann nefnir sem dæmi að í 
tölvuleiknum EVE Online þurfi 
leikmenn og persónur þeirra í 
leiknum að geta haft samskipti 
hverjar við aðra en síðan koma 
aðrar sjálfvirkar sögupersónur 
líka við sögu sem eru hluti af sjálf-
um leiknum. „Og við þurfum að 
kenna kerfinu að láta þessar per-
sónur eiga sem eðlilegust sam-
skipti, sem er talsvert flókið meðal 
annars vegna ýmiss konar tak-
markana sem þarf að takast á 
við.“

Þar nefnir Hannes Högni til 
dæmis að öll samskipti persón-
anna í leiknum þurfa að gerast á 
rauntíma og mjög mikilvægt að 
allt sem gerist sé fullkomlega 
samhæft.

Hinn fagurfræðilegi þáttur verks-
ins er ekki síður mikilvægur að 
sögn Hannesar Högna.  „Þetta 
verður auðvitað allt saman að líta 
vel út. Það þarf að vera samræmi 
milli útlits og hreyfinga persón-
anna, þær verða að passa inn í 
umhverfi sitt. Þar kemur inn 
ýmiss konar tækni við að reyna að 
skapa heildræna mynd af þessu 
sýndarumhverfi og þar er CCP 
mjög framarlega. Fyrirtækið 
hefur gríðarlega góða listamenn á 
sínum snærum við að hanna mynd-
rænt útlit leiksins.“

Hannes Högni og samstarfs-
menn hans kappkosta að þau líkön 
sem þeir smíða byggist eins og 
kostur er á raunveruleika og því 
þarf að vera góð samvinna milli 
listamannanna og þeirra sem eru 
að lýsa tilgangi hreyfinga persón-
anna. „Sögupersónur eiga til að 
mynda ekki að gera eitthvað út í 
hött þótt það líti vel út,“ segir 
hann.

Eins og lesendur geta ímyndað sér 
er það afar flókið ferli að yfirfæra 
mannlega hegðun yfir á persónur í 
sýndarveruleika; láta þær eiga 
sem eðlilegust samskipti og þar 
fram eftir götunum. 

Eitt af því sem Hannes Högni 
segir hvað erfiðast í þessu en um 
leið skemmtilegast, vegna þess að 
svo margir hafa spreytt sig á því, 
sé að gæða persónurnar athyglis-
gáfu. „Sögupersónurnar þurfa á 
hverju augnabliki að geta sýnt 
hvert athygli þeirra beinist og það 
verður að vera samræmi í því sem 
þær gera. Þær þurfa að fylgjast 
með því sem er að gerast í kring-
um þær, þetta er flókið umhverfi 
og spurning hvert þær eiga að 
horfa og á hvað. Þær þurfa að geta 

fylgst með mörgu í senn til dæmis 
samræðum við aðrar persónur og 
samtímis að vera stöðugt að skynja 
umhverfið. Þetta reynum við að 
leysa með því að útbúa persónurn-
ar mannlegri skynjun, en þetta er 
erfitt. En um leið er það þetta sem 
gerir þetta spennandi að búa til 
mismunandi hegðun við mismun-
andi aðstæður.“

Hannes Högni segir að þetta tölvu-
leikjaumhverfi, þar sem reynt er 
að þróa og skapa félagslegt 
umhverfi og persónuleg samskipti 
inni í sýndarumhverfi, sé afar frjó-
samur jarðvegur fyrir tilraunir í 
þessum fræðum. „Þó svo að þetta 
tiltekna verkefni sem við erum að 
vinna að sé aðeins til tveggja ára 
erum við að skoða þessi mál í 
miklu víðara samhengi og til lengri 
tíma.“

Hann segir jafnframt að margt 
af því sem þau séu að fást við núna 
muni nýtast þeim og tölvutækn-
inni á öðrum vettvangi. „Við stefn-
um til dæmis á að geta unnið með 
fólki sem er að búa til vélmenni, 
sem í framtíðinni gæti verið þátt-
takandi í lífi fólks að einhverju 
marki. Ég veit að Evrópusamband-
ið hefur áhuga á að styrkja slík 
verkefni.“

Og það má segja að Hannes 
Högni sé þegar farinn að huga að 
þessum framtíðarverkefnum því 
hann hefur beitt sér fyrir alþjóð-
legu samstarfi vísindamanna í að 
staðla ákveðna hluti í smíði á 
mannlegri hegðun hjá myndræn-
um vitverum. „Með því vonumst 
við til að vísindamenn á þessu sviði 
geti farið að skiptast á einingum. 
Þegar margir leggja saman verður 
eflaust hægt að gera þetta enn 

eðlilegra og þar er stöðlunin mikil-
væg, að allir tali sama mál,“ segir 
dr. Hannes Högni Vilhjálmsson.

Tölvuleikir stuðla að framþróun vísinda





[Hlutabréf]

Velta Icelandair eykst 
um þrjátíu prósent 
á þessu ári ef kaup á 
Travel Service og Smart 
Wings ganga eftir.
Ef kaup Icelandair Group á Tra-
vel Service, stærsta einkarekna 
flugfélagi Tékklands, ganga eftir 
verður félagið þátttakandi í þeim 
mikla vexti sem áfram er fyrirsjá-
anlegur á leiguflugs- og lággjalda-
markaði í Austur-Evrópu. „Við telj-
um okkur með þessu vera að skapa 
okkur mjög sterka stöðu í fram-
þróun hans,“ segir Sigþór Einars-
son, framkvæmdastjóri þróun-
ar- og stefnumótunar Icelandair 
Group.

Travel Service er leiguflugfélag 
og rekur auk þess lággjaldaflug-
félagið Smart Wings. Það er lang-
stærst á sínu sviði í leigu- og áætlun-

arflugi í Tékklandi og teygir einnig 
anga sína inn í Ungverjaland. Fé-
lagið flýgur með 1,8 milljónir far-
þega á ári til 230 áfangastaða. 

Jón Karl Ólafsson, forstjóri Ice-
landair Group, segir að áætluð 
velta félagsins verði um 72 millj-
arðar á þessu ári, sem er þrjátíu 
prósenta auking frá því í fyrra, og 
verði komin í 80 milljarða á árs-
grundvelli þegar Travel Service 
verður að fullu í eigu þess. „Þannig 
að þetta er verulega mikil viðbót 
við okkar rekstur,“ segir Jón Karl. 
Fyrirhuguð kaup eru í samræmi 
við stefnu Icelandair að vaxa hratt 
á leiguflugsmarkaði um allan heim 
og mun efla rekstur fyrirtækisins.

Icelandair kaupir helmingshlut 
í tékkneska félaginu í júní að lok-
inni áreiðanleikakönnun og eftir-
stöðvar á næsta ári. Jón Karl telur 

ekki ólíklegt að þessi svæði bæt-
ist við leiðakerfi Icelandair á kom-
andi árum og þannig nýti menn 
öflugt markaðs- og sölukerfi Ice-
landair báðum fyrirtækjunum til 
hagsbóta. Kaupverð er trúnaðar-
mál en Jón Karl segir það vera 
hagstætt. Kaupin eru fjármögn-
uð með eigin fé og að hluta til með 
lánsfé.

Stjórnendur Icelandair sjá 
samlegðaráhrif á nokkrum svið-
um, einkum í því leiguflugi sem 
er verið að stunda í samstæð-
unni sem og í þjónustuleigu sem 
félagið rekur á vegum Loftleiða 
og Latcharter í Lettlandi. Travel 
Service er með í pöntun tvær 
verðmætar Boeing 737-900 og 
Boeing 787 Dreamliner þotu sem 
er sama tegund og Icelandair er 
með í pöntun. Þá er tékkneska 
fyrirtækið að hasla sér völl í 
einkaþoturekstri þar sem spenn-
andi tækifæri felast að mati 
stjórnenda Icelandair.

Sigþór segir að hugmyndin sé sú 
að vörumerkið Travel Service víki 
fyrir öflugra vörumerki Smart 
Wings. Þetta er hefðbundið lág-
gjaldaflugfélag sem flýgur víða 
um Austur- og Suður-Evrópu og 
byggjast viðskipti félagsins á þjón-
ustu við sömu ferþjónustuaðila og 
Travel Servie. Staða þess er sterk 
að mati forsvarsmanna Icelandair 
og telja þeir að það verði leiðandi 
lággjaldaflugfélag á þessu svæði. 

Vísitala neysluverðs hækkaði um 
0,86 prósent á milli mánaða og 
lækkar tólf mánaða verðbólga því 
úr 5,3 prósentum í 4,7 prósent, 
samkvæmt útreikningum Hag-
stofunnar. Þetta er meiri hækkun 
en greiningardeildirnar gerðu ráð 
fyrir en þær spáðu því að verð-
bólga myndi fara allt niður í 4,3 
prósent.

Verðhækkanir á húsnæði, elds-
neyti og matvöru leiða hækkun-
ina en það voru jafnframt mestu 
óvissuþættirnir í spám greining-
ardeilda bankanna. Hækkunin á 
húsnæðisverði um eitt prósentu-
stig er tilkomin vegna hækkun-
ar á markaðsverði. Sé húsnæðis-
verð undanskilið úr útreikningi á 
vísitölu neysluverðs mælist verð-

bólgan 2,5 prósent, að sögn Hag-
stofunnar. Þá hækkaði verð á mat-
vælum um 1,3 prósent en elds-
neytisverð um 3,1 prósent á milli 
mánaða.

Greiningardeildir bankanna 
segja undirliggjandi verðbólgu-
þrýsting enn í hagkerfinu. Telur 
greiningardeild Kaupþings að 
verðbólga muni halda áfram að 
lækka á árinu en óvíst sé hvort 
2,5 prósenta verðbólgumarkmiði 
Seðlabankans verði náð á árinu. 

Vaxtaákvörðunardagur Seðla-
bankans er á þriðjudag í næstu 
viku. Greiningardeild Glitnis telur 
líkur á að ákveðið verði að halda 
stýrivöxtum óbreyttum í 14,25 
prósentum að sinni og muni lækk-
un ekki verða fyrr en í haust.

Verðbólga er yfir 
spám bankanna

Peningaskápurinn ...

Þriðja og síðasta skrefið í aðlögun 
Kauphallar Íslands að OMX-kaup-
hallasamstæðunni verður tekið á 
mánudaginn. Þá hefjast viðskipti 
á markaði með afleiður á íslensk 
hlutabréf og vísitölur. Afleiður 
eru sérstök tegund samninga sem 
notaðir eru til að draga úr áhættu 
í viðskiptum. Sama dag verður 
settur á fót lánamarkaður með 
hlutabréf í úrvalsvísitölunni. 

Fyrsta skref í aðlögunarátt var 
tekið í janúar þegar viðskipti hóf-
ust á First North-markaðnum á 
Íslandi. Annað skrefið var svo 
stigið í byrjun apríl þegar íslensk 
félög voru skráð á samnorrænan 
lista og tekin inn í vísitölu OMX. 

Samkvæmt öllum áætlunum 
á íslenska kauphöllin nú að vera 
orðin fyllilega samstíga kauphöll-
unum í Kaupmannahöfn, Helsinki 
og Stokkhólmi.

Lokahnykkur 
sameiningar





ALLT ANNAÐ LÍF! – með vinstri grænum

Neskaupsstaður
Kosningamiðstöðin á Rauða torginu er opin á kjördag frá kl. 10 og fram
á nótt. Sími: 869-1539. Boðið er upp á akstur.

Djúpivogur
Kosningamiðstöðin Höfn er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á nótt
Sími: 899-5899.

Vopnafjörður
Kosningamiðstöðin opin á kjördag í Handverkshúsi.
Frá kl. 13 og fram á nótt. Sími: 473-1510.

Akureyri
Kosningakaffi og -vaka á Græna Hattinum á kjördag frá kl. 10 og fram á 
nótt. Sími: 462-3463. Boðið er upp á akstur.

Húsavík
Kosningamiðstöðin Garðarsbraut er opin á kjördag frá kl. 10 fram á nótt. 
Sími: 891-9820. Boðið er upp á akstur.

Dalvík
Kosningamiðstöðin Gimli er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á nótt.
Sími: 895-7047. Boðið er upp á akstur.

Ólafsfjörður
Kosningamiðstöðin í Leikfélagshúsinu er opin á kjördag frá kl. 10 og
fram á nótt. Sími: 864-0898.

Siglufjörður:
Kosningakaffi í Þórmóðsbúð, sal Slysavarnarfélagsins kl. 15-18.

SUÐURKJÖRDÆMI
Árborg
Kosningamiðstöðin í Selinu við Engjaveg 44 er opin á kjördag frá kl. 10
og fram á nótt. Sími 846-8930. Boðið er upp á akstur.

FORYSTA TIL FRAMTÍÐAR

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ
Reykjavík
Kosningamiðstöðin á Grensásvegi 16A, er opin á kjördag kl. 10-22. 
Símar 534 0996 og 552 8872
Boðið er upp á akstur, símar: 617 8824 og  891 7600.
Upplýsingar um kjörskrá sími: 617 8325

Kosningamiðstöðin á Suðurgötu 3 er opin á kjördag kl. 10-18.
Símar 552 8872 og 534 0996
Boðið er upp á akstur, símar: 617 8824 og  891 7600.
Upplýsingar um kjörskrá sími: 617 8325

Kópavogur
Kosningamiðstöðin í Hamraborg 1-3 er opin á kjördag kl. 10-18.
Sími 564 0990. 
Boðið er upp á akstur, símar: 617 8824 og  891 7600.
Upplýsingar um kjörskrá sími: 617 8325

Hafnarfjörður
Kosningamiðstöðin í Gúttó er opin á kjördag kl. 10-18. Sími 617 8322.
Boðið er upp á akstur, símar: 617 8824 og  891 7600.
Upplýsingar um kjörskrá sími: 617 8325

NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Egilsstaðir
Kosningamiðstöðin Kaupvangi 5 er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á 
nótt. Sími 472-1166. Boðið er upp á akstur.

Seyðisfjörður
Kosningaskrifstofan Norðurgötu 6 er opin á kjördag frá kl. 10 og fram
á nótt. Sími: 472-1740. Boðið er upp á akstur.



Höfn
Kosningamiðstöðin að Ránarslóð 12 er opin á kjördag kl. 12-18. Sími
898-6701. Boðið er upp á akstur.

Keflavík
Kosningamiðstöðin Grófinni 7 er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á nótt.
Síminn 421-3438. Boðið er upp á akstur.

Vestmannaeyjar
Kosningamiðstöðin við Bárustíg er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á nótt.
Sími 481-3363. Boðið er upp á akstur.

Hella
Kosningamiðstöðin í Brennu er opin á kjördag kl. 12-17. Sími 696-8597. 
Boðið er upp á akstur.

Hveragerði
Kosningamiðstöðin Laufskógum 23 er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á 
kvöld. Sími: 899-7244. Boðið er upp á akstur.

NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Ísafjörður
Kosningamiðstöðin í Aðalstræti 11 er opin á kjördag kl. 13 og fram á kvöld.
Sími: 456-7898.

Borgarnes
Kosningamiðstöðin Englendingavík í Borgarnesi er opin á kjördag frá kl. 9 
og fram á nótt. Sími: 437-0210. Boðið er upp á akstur.

Sauðárkrókur
Kosningamiðstöðin Aðalgötu 21 er opin á kjördag frá kl. 10 og fram á nótt.
Sími: 849-2492 og 861-3052. Boðið er upp á akstur.

Akranes
Kosningamiðstöðin að Stillholti 23, 2. hæð er opin á kjördag frá kl. 10 og
fram á nótt. Sími: 846-3653. Boðið er upp á akstur. 

Grundarfjörður
Kosningamiðstöðin í Kommakoti, Borgarbraut 1a er opin á kjördag frá kl. 13
og fram á nótt. Sími: 867-0640.

Blönduós
Kosningamiðstöðin að Húnabraut 4 er opin á kjördag frá kl. 10 og fram eftir
degi. Sími: 895-3777. Boðið er upp á akstur.

Patreksfjörður
Kosningarmiðstöðin í Zeró - húsinu við Eyrargötu er opin á kjördag kl. 10-22.
Sími: 661-1427. Boðið er upp á akstur.

Stykkishólmur
Kosningamiðstöðin í Sumarbústað á móti Bensó er opin á kjördag 13-19 Síma:
848-9331. Boðið er upp á akstur.

Búðardalur
Kosningamiðstöðin að Vesturbraut 12 er opin á kjördag kl. 10 og fram eftir
degi. Sími: 893-3211. Boðið er upp á akstur.

Kosningavaka í Súlnasal á 
Hótel Sögu hefst kl. 18.

Allir velkomnir

Kaffihlaðborð á öllum
kosningamiðstöðum



greinar@frettabladid.is

Kosningabaráttan hefur verið um 
margt skemmtileg. Og fróðleg. 
Þú hittir mann og annan, kynnist 
kjörum fólks, lífsháttum og skoð-
unum. Stundum nöldrinu en lang-
oftast hreinskilni og kurteisi. Ís-
lendingar eru dannað fólk. 
Það er líka merkilegt hvað svona 
annars lítil þjóð getur verið á önd-
verðum meiði um það sem við 
erum sammála um. Ég held því 
fram að sjö af hverjum tíu Ís-
lendingum séu jafnaðarmenn. Að 
minnsta kosti inn við beinið. En 
þrátt fyrir sviplíkt uppeldi, sams-
konar menntun og sambærilegt 
umhverfi, þrátt fyrir að við horf-
um öll á sömu fréttirnar, lesum 
sömu blöðin og lifum öll í sátt og 
samlyndi, erum við samt ósam-
mála þegar við göngum að kjör-
borðinu.

Sumir kjósa flokka „af því 
bara“, aðrir hafa það í genunum 
að tilheyra sama flokknum mann 
fram af manni og láta það lönd 
og leið hvað flokkurinn gerir eða 
segir. Ég kýs hann samt, segir 
hinn íslenski kjósandi. Fastur í 
sinni ævilöngu skotgröf. Stærsti 
kjósendahópurinn er nefni-
lega  löngu búinn að ákveða sig. 
Einn segir: „ég er ópólitískur, ég 
kýs Sjálfstæðisflokkinn“. Annar 
verður grafalvarlegur á svipinn 
og talar um „sinn flokk“ eins og 
hann eigi hann prívat og persónu-
lega og um daginn var ein eldri 
kona meira að segja svo hreinskil-
in við mig að benda upp til himins, 
um leið og hún sagði: „ég kýs eins 
og maðurinn minn gerði, ég get 
ekki farið að svíkja hann þótt hann 
sé látinn“. Og við það sat. Ég gat 
þó í það minnsta glaðst yfir að fá 
atkvæði samkvæmt fyrirmælum 
að handan!

Já, það er tryggð í pólitíkinni 

hér á landi. Allt niðurneglt löngu 
áður en flokkarnir vígbúast og 
það er eiginlega alveg sama hvað 
flokkurinn okkar hefur gert eða 
sagt á kjörtímabilinu, hann er 
okkar flokkur og hananú. Jafnt 
til hægri sem vinstri. Út yfir gröf 
og dauða. Sjálfur var ég svona til 
skamms tíma en losnaði sem betur 
fer úr þeim álögum í tæka tíð. Það 
er enn talið til drottinsvika.

Ef ég tek ofan flokksgleraugun 
og horfist í augu við þessa land-
lægu dyggð, þá vaknar auðvitað 
sú spurning, hvort það sé til ein-
hvers eða einskis að gera hosur 
sínar grænar fyrir svo flokks-
hollri þjóð? 

Jú, það er von. Kannanir segja 
að fimmtán prósent kjósenda séu 
óráðin fram á síðustu stundu. Ég 
hef tekið þátt í því að leita að þeim 
að undanförnu, þessum óákveðnu, 
sem af einhverjum dularfullum 
ástæðum hafa sloppið við að ger-
ast ævilangir taglhnýtingar. Þetta 
eru kjósendurnir sem flokkarn-
ir eru að bítast um. Þetta er fólkið 
sem ræður úrslitum, fólkið sem 
hugsar sjálfstætt og lætur ekki 
alltaf blóðið renna til skyldunnar. 
Nema þá þeirrar skyldu og sann-
færingar, ætla ég að vona, að jöfn-
uður og almannahagsmunir séu 
einhvers virði.

Allavega hefur verið gaman að 

fara út á þennan akur, að því leyti 
að þú hittir konuna sem sinnir um-
önnun gamla fólksins, póstmann-
inn og kennarann, þú hittir skóla-
piltinn sem stundar háskólanám 
á daginn og vaskar upp á veit-
ingahúsinu á kvöldin, þú lend-
ir í samtali við gamlan togarasjó-
mann sem man eftir afa þínum 
og virðulegan kaupsýslumanninn 
sem hefur lokið sínu dagsverki og 
spilar félagsvist á elliheimilinu. 
Unga móðirin og strákurinn í bif-
vélavirkjuninni brosa þessu sama 
heiðarlega fallega brosi og allt er 
þetta fólk að reyna að bjarga sér 
frá degi til dags og gefur kannski 
skít í leiðinlega pólitík sem þeim 
finnst að komi þeim ekkert við og 
hvað er ég þá að vilja upp á dekk 
og ráðleggja þeim hvað þau eigi 
að kjósa? Veit ég það betur en þau 
sjálf? Er ég ekki bara með flokks-
gleraugu fyrir báðum augum og 
hef enga sýn, ekkert útsýni yfir 
það líf sem þetta marglita mann-
eskjulega litróf samfélagsins lifir 
og hrærist í? Ég hef jú mína skoð-
un, mína lífsreynslu, en hún kann 
að vera allt öðru vísi en þeirra 
hinna sem ég er að biðla til. 

En svona er nú lífið og lýðræð-
ið og ég held að það væri lítið 
gaman að þessu ef allir væru 
eins. Eða í einum og sama flokkn-
um.  Mannlífið er eitt stórt hring-
leikahús, stjórnmálamennirnir 
meðtaldir. Og jafnvel þótt manns 
eigin boðskapur falli ekki alltaf í 
kramið hjá réttrúnaðarmönnum, 
þá er tilgangurinn og tilraunin 
ómaksins verð í samfélagi ólíkra 
einstaklinga sem geta verið svo 
dásamlega ósammála um flest 
það sem þeir eru í rauninni allir 
sammála um. Ef ekki væri fyrir 
öll þessi flokksgleraugu sem 
byrgja okkur sýn.

Ef ég tek ofan 
flokksgleraugun

Kosningarnar á laugardaginn stefna 
í að verða æsispennandi um leið og 

þær eru að mínu mati einhverjar hinar 
afdrifaríkustu um áratuga skeið. Í allan 
vetur og vor hafa breytingar legið í loft-
inu og megn óánægja með stjórnarstefn-
una leynir sér ekki. Lykillinn að breyt-
ingum er að ríkisstjórnin falli og að 
Vinstrihreyfingin – grænt framboð hljóti góða kosn-
ingu. Við höfum fundið fyrir miklum meðbyr í skoð-
anakönnunum að undanförnu, sem endurspeglar 
þann hljómgrunn sem málflutningur okkar hefur 
meðal almennings.

Við Vinstri græn höfum lagt okkar málefna-
áherslur fram undir kjörorðunum „Allt annað líf!“ 
og með því undirstrikað að atkvæði greitt okkur er 
skýrasta krafan um breytingar við stjórn landsins. 
Tólf ára valdatíð Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks er 
langur tími, of langur, og nú mega þessi ár ekki verða 
fleiri. Hér hefur verið algjör kyrrstaða í jafnréttis-
málum, velferðarkerfið hefur veikst og landsbyggð-

in stendur höllum fæti. Smánarblett eins og 
þann að setja Ísland á lista yfir stuðningsaðila 
Írakstríðsins verður að þvo af. Stóriðjustefna 
ríkisstjórnarinnar hefur auk þess valdið nátt-
úruspjöllum sem aldrei verða tekin til baka og 
reynst skuldsettum heimilum og fyrirtækjum 
landsins þungur baggi. Þá reikninga og marga 
fleiri verður hægt að gera upp í dag.

Fyrir hönd Vinstrihreyfingarinnar – græns 
framboðs þakka ég öllum sem lagt hafa hönd 
á plóg í okkar baráttu. Ég er stoltur af því að 
hún hefur verið málefnaleg og uppbyggileg af 

okkar hálfu. Almenningur veit hvar við stöndum því 
við höfum alla tíð talað skýrt um okkar áherslur og 
biðjum nú um styrk til að gera það áfram. Af viðtök-
unum að dæma tekur stór hluti þjóðarinnar undir 
sjónarmið okkar og gerir kröfu um annars konar 
forgangsröðun í landsstjórninni. Forgangsröðun í 
þágu umhverfis, kvenfrelsis, velferðar og friðar.

Kosningarnar í dag eru þær mikilvægustu og 
mest spennandi um margra ára skeið. Ég hvet kjós-
endur til að nýta sér atkvæðisréttinn.

Höfundur er formaður Vinstri hreyfingarinnar - 
græns framboðs.

Tækifæri til að breyta

Í
dag er kosið til Alþingis. Einu sinni á fjögurra ára fresti leggja 
stjórnmálaflokkarnir verk sín og stefnumál í dóm kjósenda. 
Einu sinni á fjögurra ára fresti gefst hinum almenna borgara 
tækifæri til að greiða þeim flokki atkvæði sem hann telur 
eiga að hafa völd og áhrif næstu fjögur árin.

Kjósendum gefst kostur á að velja einn flokk en niðurstöður 
kosninganna leiða til myndunar ríkisstjórnar. Hér á landi er hefð 
fyrir meirihlutastjórn en enginn einn flokkur nær meirihluta á 
þingi. Að þessu sinni eru valkostir kjósenda sex.

Þegar atkvæðið er komið í kjörkassann lýkur valdi kjósand-
ans. Þegar úrslitin liggja fyrir taka forystumenn flokkanna við og 
vinna úr niðurstöðum kosninganna. Kjósendur hafa ekkert bein-
línis um það að segja hvert flokkurinn sem hann greiddi atkvæði 
snýr sér þegar kemur að stjórnarmyndunarviðræðum. Þannig eru 
leikreglur lýðræðisins. 

Í kosningum er allt afstaða. Það er afstaða að sitja heima og það 
er afstaða að mæta á kjörstað og skila auðu. Vitanlega vegur þó 
mun þyngra að greiða tilteknum flokki eða stjórnmálaafli atkvæði 
sitt.

Þegar inn í kjörklefann er komið verður hver að eiga við sig 
hvernig hann ver atkvæði sínu. Kjósendur eru eins misjafnir og 
þeir eru margir. Meðan einn trúir á tiltekinn stjórnmálaflokk er 
annar sem veit best hvað hann ætlar ekki að kjósa. Sá þriðji reynir 
að spá í heildarmyndina og ver atkvæði sínu, að minnsta kosti að 
einhverju leyti, eftir því hvernig hann telur að aðrir muni kjósa.

Erfitt er fyrir kjósandann að sjá fyrir á hvern hátt atkvæði hans 
hefur áhrif á stjórnarmyndun. Skoðanakannanir síðustu daga hafa 
sýnt að ríkisstjórnin vegur salt, hún hefur ýmist verið fallin eða 
haldið velli eftir dögum og könnunum. Því má búast við spennandi 
kosninganótt.

Ljóst er að vilji menn að ríkisstjórnin haldi velli eru skýrustu 
skilaboðin að greiða öðrum hvorum stjórnarflokknum atkvæði 
sitt. Vilji menn hins vegar fella ríkisstjórnina er atkvæðinu betur 
varið hjá stjórnarandstöðuflokkunum, jafnvel þótt menn vilji sjá 
annan hvorn stjórnarflokkinn í ríkisstjórn. 

Þátttaka í kosningum á Íslandi er góð. Ástæða er til þess að fagna 
því að langstærsti hluti þeirra sem kosningaréttinn hafa vilji nýta 
hann til áhrifa. Með öflugri kosningaþátttöku er lýðræðið virkast.

Kjördagur er hátíðisdagur. Kjördagur er dagurinn sem almenn-
ingurinn í landinu heldur á veldissprotanum. Eftir kosningarnar 
taka hinir kjörnu fulltrúar við. Í nótt eða fyrramálið verður búið 
að telja upp úr kjörkössunum. Þá verður ljóst hvort stjórnin heldur 
velli eða er fallin. Út frá því ráðast næstu skref. 

Stóra tækifærið

Í nótt eða fyrramálið er búið að telja upp úr kjörköss-
unum. Þá verður ljóst hvort stjórnin heldur velli eða 
er fallin.



www.toyota.is

Sumarfagnaður Toyota

Sumarfagnaður Toyota
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Nú fögnum við sumrinu. Í dag milli klukkan 11 og 16 er öllum 
Toyota-eigendum boðið á Nýbýlaveginn og til umboðs- og 
þjónustuaðila víða um land – þar sem nóg verður um að vera.

· Ókeypis sumarþvottur á Toyotabílum 
· Sumargjafir fyrir börn og fullorðna 
· Grillaðar kræsingar og ískalt gos 
· Afþreying fyrir yngri kynslóðina 

Komið og fagnið sumrinu með okkur og akið í burtu á skínandi 
hreinum bílum.

Opið:
Í dag kl. 11.00 - 16.00

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Bílatangi ehf
Suðurgötu 9
Ísafirði
Sími: 456-4580



Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Bloggaðu með
símanum!

Hvar sem er og 
hvenær sem er!

F
rönsku vori 
á Íslandi 
lýkur í dag 
þegar risess-
an leggst til 

svefns við hafnarbakk-
ann. Vorið var flutt til 
landsins í febrúar af 
franska sendiráðinu, 
eftir hugmynd sendi-
herrans, Nicole Michel-
angeli. Sendiherrann 
þykir feykilega góður 
fulltrúi síns lands og 
fengur að henni fyrir 
Íslendinga. Nicole 
er lýst sem glæsi-
legri konu og skarp-
greindri með brenn-
andi áhuga á öllu sem 
viðkemur menningu, 
þjóðfélags- og stjórn-
málum. Meðal hugðar-
efna hennar eru til að 
mynda kvikmyndir og 
tónlist og hún er vel 
lesin svo tekið er eftir. 

Þegar Nicole óx úr 
grasi starfaði faðir 
hennar sem lækn-
ir og það er víst af 
þeim sökum sem fjöl-
skyldan ferðaðist tals-
vert um heiminn. Hún 
fæddist í Marseille 
í Suður-Frakklandi,
fæðingarborg móður 
hennar, og bjó þar 
fyrstu fimm ár ævinn-
ar. Faðir hennar fædd-
ist á eyjunni Korsíku 
og mun Nicole hafa 
dvalið þar nokkuð í 
æsku. Þegar Nicole 
var á sjötta ári tók 
fjölskyldan sig upp og 
fluttist búferlum til 
Guadaloupe á Antilles-
eyjum í Karíbahafi. 
Þar dvöldu þau í tólf 
ár. Nicole er því eyj-
arskeggi í húð og hár, 
að sögn kunnugra. 
Seint á táningsárum 
Nicole flutti fjölskyld-
an loks til Elsass-hér-
aðs, nánar tiltekið til 
Strassborgar. 

Nicole er afar al-
þýðleg í viðkynn-
ingu og hrein og bein. 
Hún hefur og góðan 
húmor og er gædd 
þeim dýrmæta eigin-
leika að geta greint á 
milli virðuleika og há-
tíðleika. Þannig gætir 
hún sín á að sýna 
þá háttsemi og virð-
ingu sem starfi henn-
ar fylgir en á það til að 
skjóta launfyndnum og 
lúmskum athugasemd-
um inn á milli.

Sendiherrann hefur 
náð afar langt á eigin 
verðleikum á skömm-
um tíma. Starfið á 

Íslandi er hennar 
fyrsta sendiherra-
staða og hefur hún 
hellt sér út í vinnuna 
og unnið með glæsi-
brag. Miklu lífi hefur 
verið hleypt í menn-
ingarleg samskipti 
þjóðanna síðan hún 
kom hingað og sést 
það best á franska 
vorinu; menningar-
hátíðinnni Pourquoi
pas? Hátíðin er til 
marks um hversu 
stórhuga Nicole er 
og mun þrekvirkið 
að mestu leyti henn-
ar verk. Hún hefur 
verið vakin og sofin í 
að koma þessu áhuga-
máli sínu til leiðar og 
fullyrðir einn viðmæl-
enda að enginn annar 
sendiherra hefði af-
kastað slíku með jafn 
lítil efni. 

Franska sendiráðið 
á Íslandi er ekki risa-
vaxið en Nicole hefur 
ekki látið það draga 
úr sér kjark. Sam-
kvæmt heimildum 
hafa starfsmenn þar 
staðið í ströngu sól-
arhringum saman í 
marga mánuði. 

Kunnugir segja 
sendiherrann hafa 
einlæga ást á Íslandi 
og ferðast þó nokkuð 
innanlands.

Hún er og fyrsti 
franski sendiherrann 
sem hefur lagt það á 
sig að læra íslenska 
tungu, svo vitað sé. 
Mikla athygli og að-
dáun hefur vakið hve 
Nicole er ófeimin 
við að halda langar 
ræður á íslensku. Sem 
dæmi má rifja upp 
þegar hún kom fram 
við opnun sýningar 
í listasafni um miðj-
an desember í fyrra. 
Ræðan sú var hvorki 
meira né minna en tíu 
blaðsíður að lengd. 
Það hefur verið mikið 
að gera hjá Nicole, 
sem fyrr segir, en 
samt sem áður hefur 
hún gefið sér tíma til 
að sækja námskeið í 
íslensku.

Árangur þess 
heyrðist glögglega 
þegar Pourquoi pas?
var hleypt af stokkun-
um í lok febrúar. 

Þá hafði fram-
burður hennar batn-
að mjög mikið. Sendi-
herrann hefur að auki 
ágætt vald á þýsku og 
ensku.

Glæsilegur fulltrúi Frakka



heimur heillandi hluta og hugmynda

Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

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

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

GARÐHEIMA:
GÓÐ RÁÐ 

Fyrir vandláta...

GARÐHÚSGÖGN
NÝJAR  SENDINGAR – NÝJAR GERÐIR!

GARÐPLÖNTUSALAN
HAFIN!

ALLT Í GARÐINN 
Á EINUM STAÐ!

MÆÐRADAGURINN

FULLT AF SPENNANDI TILBOÐUM!

Gríptu gjöfina í Garðheimum 
– þar sem úrvalið er!

Er mosi í grasflötinni?
Það eru til ýmis góð ráð til að vinna gegn mosanum



kr.
kg1.998

GRÍSAKÓTELETTUR
ÚRBEINAÐAR ORIENTAL

kr.
kg2.898

UNGNAUTAFILLE Í RAUÐVÍNS-
 OG PIPARMARINERINGU

G

kr.
kg998

LAXAFLÖK
KRYDDUÐ

600
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg2.629

GRÍSALUNDIR
MEÐ SÆLKERAFYLLINGU

kr.
stk.598

KINDAFILLE SPJÓT
LAS VEGAS

LAY’S
SNAKK 200 g

199 kr.
pk.

SPRITE
OG SPRITE ZERO

99 kr.
2l

kr.
kg2.798

LAMBAGRILLSTEIK
Í TÓMAT OG BASIL

200
kr. kg

Þú sparar

200
kr. kg

Þú sparar

25%
afsláttur

Nóatúns
grillsósur!

NÝTT

Tapenade
að hætti Grikkja!

Opið 9-20

NÝTT



Grillsumar Nóatúns

kr.
kg1.299

NÓATÚNS LAMBALÆRI
M/FERSKUM KRYDDJURTUM

JARÐARBER
BOX

ICEBERG
JÖKLASALAT RAUÐ VÍNBER

379 kr.
kg249 kr.

kg299 kr.
pk.

GULAR
MELÓNUR

129 kr.
kg

AVOCADO

199 kr.
kg

30%
afsláttur

NÝTT!

Marineruð  kjúklingaspjót og bringur
frá Matfugli

10%
afsláttur

Allt á grillið!

Verði ykkur að góðu!



Maður finnur oft dásamlega hluti 
á netinu. Þetta er af mbl.is.:

„Þegar lögregla kom á vettvang 
og reyndi að komast inn í íbúð 
mannanna hleypti sá látni af einu 
skoti og var látinn þegar lögregla 
komst inn.“ 

Það þarf meira en meðal bögu-
bósa til að skrifa frétt um að lát-
inn maður taki upp á því að skjóta 
sig.

Hinn látni hefur væntanlega 
skotið sig með silfurkúlu þótt þess 
sé ekki getið í fréttinni.

Af hverju er ég nauðbeygður til 
að vera með öll þessi kort í vasan-
um?

Ég er með tvö greiðslukort, 
debet og kredit, kort frá Rithöf-
undasambandinu svo að ég fái af-
slátt í leikhús, bókasafnskort og 
loks einhvern fáránlegan hlunk 
frá KB-banka svo að ég komist inn 
á netbankann.

Ég get hlaðið meiri músík inn á 
hlaðvarpið (ipod) mitt en ég kemst 

yfir að hlusta á svo að það ætti að 
vera hægðarleikur að koma öllum 
nauðsynlegum upplýsingum inn 
á eitt lítið kort – hlunkurinn frá 
netbankanum er dæmi um stein-
aldarhyggju á tölvuöld.

Lasinn. Flensa. Það var nú kannski 
ekki það sem mig vantaði helst á 
þessu kalda vori.

Þótt holdið væri fárveikt var and-
inn samt reiðubúinn og sló bak-
þanka fyrir mánudagsblaðið inn á 
tölvuna.

Sarkozy vann forsetakosning-
arnar í Frakklandi svo að frú 
Royal er á lausu. Snilldarbloggar-
inn Guðmundur Magnússon sting-
ur upp á því að við fáum hana 
til að fara í forsetaframboð hér 
þegar dr. Ólafur hættir. Hugs-
anlega yrðu einhver ráð með að 
græja flýtimeðferð á ríkisborg-
ararétti fyrir hana. Glaður mundi 
ég kjósa frú Royal og eftirláta 
Frökkum Sarkozy.

Manchester United varð í dag 
Englandsmeistari í íþróttinni sem  
einhver tilgerðarlegur nefapi á 
ruv.is kallar „spark“. Uppskrúfað 
málfar af því tagi kalla ég „asna-
spark“.

Komst loksins á lappir. 
Var farinn að hafa áhyggjur af 

því að hafa ekki kosið utankjör-

staðar áður en ég veiktist. Maður 
veit jú aldrei hvort maður lifir 
svona flensu af.

Þegar ég var ungur leit ég á 
flensu eins og milda útgáfu af 
timburmönnum; vatnsglas og 
magnyl og maður var klár í slag-
inn. Öðru vísi mér áður brá.

Ég er kominn með Eurovision-
kvíða.

Ég hef hvorki heyrt né séð eitt 
einasta lag ennþá, ekki einu sinni 
íslenska lagið. 

Það sem heillar mig er að sjá 
tónlistar-, tísku-, og auglýsingalið 
frá svona mörgum Evrópulöndum 
samankomið. Sumir eru að gera 
það sem þeim finnst sniðugt. Fleiri 
eru þó að gera það sem þeir halda 
að öðrum þyki sniðugt. Mjög fáir 
eru að gera eitthvað sem er snið-
ugt í raun og veru og kemur frá 
hjartanu.

Nú hafa tveir bandarísk-
ir læknar skrifað í Lancet 
um að reykingamenn ættu 
að nota sænskt neftóbak til 
að svala nikótínþörf sinni, 
svonefnt snús, en mun minni 
hætta sé á að fá krabba-
mein af slíkri tóbaks-
notkun en reyking-
um.

Í greininni segir 
rannsóknir sýni að 
10 sinnum meiri 
líkur sé á að reyk-
ingamenn fái lungna-
krabba en fólk sem 
notar snús.

Munntókbaks-
bannið er tilkomið 
vegna baráttu vold-
ugra lyfjafyrirtækja 
sem græða stjarn-
fræðilegar upphæðir 
á því að okra á níkótín-
tyggjói. Þetta bjána-
lega bann rifjar upp 
fyrir manni að við 
erum jú þjóðin sem 
leyfði Svartadauða en 
bannaði bjór. Við erum 
þjóðin sem leyfir reyk-
ingar en bannar munn-
tóbaksneyslu.

Þar fyrir utan voru 
alþingismenn sofandi 
þegar snúsbannið var 
sett á. Eða of latir til að 
gera sér ljóst að okkur var 
fullkomlega heimilt að fá 
undanþágu frá einhverj-
um Evrópureglugerðum 
sem þeir gleyptu hráar. 
Norðmenn og Svíar sem 
vilja fremur taka í vörina 
en fá lungnakrabba fengu 
undanþágu frá snúsbanni 
og borga 250 kall fyrir 
dós af snúsi frekar 5.500 
kr. fyrir pakka af nikótín-
tyggjói.

Loksins hafði Tony 
Blair vit á að hætta. 

Það á ekki nokk-
ur maður að 
hanga í opinberri

stjórnunarstöðu lengur en í mesta 
lagi í átta ár. Jafnvel þótt það þýði 
að það verði að fjölga seðlabanka-
stjórastöðum upp í 50 og sendi-
herrum í 500.

Eurovision. Stritaði við að hlusta á 
28 lög sem flest virtust vera samin 
af sama manninum. Sem betur fer 
sungu nokkrar þjóð-
ir á sinni eigin tungu 
svo að maður slapp 
við gæsahúðina sem 
ensku textarnir framkalla.

Eiríkur Hauksson féll 
út. Austantjaldsmafía er 
grunuð um að eiga sök á 
því. Ég held að mafían þar 
eystra sé öðru að sinna 
og þarna sé einfaldlega 
um það að ræða að 
frændur og nágrann-
ar hafa oft svipaðan 
tónlistarsmekk. Til 
dæmis hafa íslenskar hljómsveitir 
oft gert það gott í Noregi. 

Hafandi fylgst með Eurovision 
síðan Dana hin írska vann með 
„All Kinds of Everything“ árið 
1970 sýnist mér keppnin hafa 
þróast yfir í að verða að barna-
skemmtun með GSM-kosningunni 
og hópurinn 12 ára og yngri ráði 
úrslitum.

Í kvöld horfðum við frú Sól-
veig á keppnina með Andra okkar 
og Kára vini hans. Þeir eru 9 ára. 
Þeim fannst hjákátlegt að leggja 

það á svo aldraðan mann sem 
Eirík Hauksson að puða 

fyrir Íslands hönd í 
Eurovison.

Einnig voru þeir á því að norska 
söngkonan (sem sjónvarpsþulur-
inn taldi að hefði mætt undirfata-
laus á blaðamannafund) væri mjög 
aldurhnigin, allavega sextug. 

Það var slæmt að missa Gísla 
Martein í pólitíkina. Eftirmaður 
hans virtist hafa brennandi áhuga 
á nærfötum eða nærfataleysi 
keppenda, hvort þeir væru loðnir 
á brjóstinu eða hvort hann lang-

aði í búningana þeirra í af-
mælisgjöf. Sem var allt 

mjög fróðlegt. Ég fékk 
samt aulahroll þegar 
hann byrjaði að klifa 

á því hvað þjóðin 
sem býr í Eistlandi 
heitir á íslensku.
Hingað kom fram-

bjóðandi í dag og færði 
okkur rauða rós. Mér þótti 
þetta skemmmtilegt því að 
eini frambjóðandinn sem 

hefur haft fyrir því að 
húsvitja í Norska bak-
aríinu uppskar glæsi-
legan árangur í kosn-

ingunum. Það var okkar ágæti 
borgarstjóri.

Annars er fátítt að sölumenn 
birtist hér á tröppunum. Það er 
meira en ár síðan einhver kom og 
bauð okkur að kaupa harðfisk og 
þar áður komu tveir ungir trúboð-
ar sem vildu snúa turna mér til 
mormónatrúar. Þeir höfðu ekki er-
indi sem erfiði.

Það var hringt úr leikskólanum 
Njálsborg í dag og ég beðinn um 
að sækja litlu Sól. Flensubakterí-
an sem ég var með hefur trúlega 
lagst á blessað barnið. Ég veit ekki 

hvort hún er jafnveik og ég var. 
Hún ber sig alla vega mun 

betur.
Nú hafa börn með 

gemsa eyðilagt fyrir 
manni Eurovision svo að 
kosningarnar verða að 

bjarga laugardagskvöld-
inu. Reyndar eru kosn-

ingarnir bara for-
leikurinn að því 
sjónarspili sem 
verður sett í 
gang við að 
mynda næstu 
ríkisstjórn – 
og endar á 
því sem allir 
vissu fyrir að 
Sjálfstæðis-
flokkur og 
Samfylking
rotta sig 

saman. Sem 
er hið besta mál 
en ég mun halda 
áfram að verða 
í stjórnarand-
stöðu að eilífu 
amen.

Það er mitt 
hlutskipti

og ég kann 
því vel.

50 seðlabankastjórar
og 500 sendiherrar!
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er sagt frá merkilegu sjálfsmorði og steinaldarhyggju á tölvu-
öld og stungið upp á glæsilegum eftirmanni dr. Ólafs Ragnars. Einnig er minnst á 50 seðla-
bankastjóra, snús, bjór, brennivín, Eurovision-kvíða, uppskrúfað málfar og aulahroll.





Íslenskar konur fá kosningarétt
„Ef maður hlýðir öllum regl-

unum missir maður af öllu 
fjörinu.“

Helga Möller söngkona á afmæli í dag. 
Þessi ástsæla söngkona sem hefur fyrir 
löngu sungið sig inn í hug og hjörtu 
þjóðarinnar stendur nú á fimmtugu. 
Hún hefur þó engu tapað af lífsgleði 
með árunum, nema síður sé, enda sí-
syngjandi.

Það stendur ekki til að halda neina 
veislu í tilefni dagsins, enda óvanalega 
mikið að gerast í dag. „Ég ætla að kjósa 
og gera eitthvað skemmtilegt tengt því 
og horfa síðan á Eurovision. Í kvöld 
ætla ég svo að syngja eina lagið sem 
ég kann, Gleðibankann, í Eurovision-
partíinu hans Páls Óskars á Nasa,“ 
segir hún og hlær.

Helga segir að sér líði afskaplega vel, 
hún sé í góðu jafnvægi, við fína heilsu 

og sé afskaplega heppin með fjölskyldu 
og vini.

„Það er reyndar svolítið blendin til-
finning að verða fimmtug,“ segir Helga 
„Ég man þegar ég varð fertug, þá fannst 
mér það bara vera flott tala og hugs-
aði lítið um þetta en núna þegar ég er 
orðin fimmtug er þetta svolítið öðru-
vísi. Maður fer að finna allar leiðir til 
að segja að þetta sé besti aldurinn, nú 
sé besti tíminn fram undan og maður 
ákveði sjálfur hvort lífið verði skemmti-
legt eða ekki. Ef maður ákveður það ekki 
sjálfur verður allt bara hundleiðinlegt.“  

Trú orðum sínum er Helga farin að 
stunda golf og hlakkar til að gera það 
ævina á enda. Hún notar hvert tæki-
færi til að spila og er nýkomin úr af-

mælisgolfferð í útlöndum. Helga segir 
hlæjandi að það væri nú ekki leiðinleg-
ur dauðdagi að deyja bara hundrað ára 
á golfvellinum.

Golfið er ekki það eina nýja í lífi henn-
ar heldur er hún orðin amma, þó hún sé 
raunar mjög upptekin amma. „Ég kalla 
mig Ömmu diskó. Ég er enn að spila og 
syngja diskólögin alveg á fullu og svo 
er ég líka að fljúga.“ 

Helga er ánægð með lífið og ætlar 
sér að fara inn í sextugsaldurinn með 
opnum huga. Hún hefur jafnvel hug á 
að mennta sig meira. Hún segir að það 
sé ekkert sem maður geti ekki gert og 
maður geti alltaf bætt einhverju við sig 
og orðið að betri manneskju.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför

Jóhönnu Aðalsteinsdóttur
frá Vaðbrekku.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki FSA og
Kristnesspítala fyrir einstaka aðhlynningu í veikindum
Jóhönnu. Sú hlýja og umönnun sem henni var sýnd
verður aldrei fullþökkuð. Einnig þökkum við öllu því
góða fólki sem gerði útför hennar einstaklega fallega
með tónlistarflutningi, blómum og hlýjum kveðjum.
Guð blessi ykkur öll.

Aðalsteinn Helgason            Ágústa Þorsteinsdóttir
Kristjana Helgadóttir             Arnar Björnsson
Bjarni Hafþór Helgason          Margrét Þóroddsdóttir
Helgi Helgason                       Anna Guðrún Garðarsdóttir
Ingibjörg Helgadóttir              Halldór Benediktsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jóhanna Guðrún
Bjarnadóttir

lést á Sólvangi, Hafnarfirði, 25. apríl. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey, að ósk hinnar látnu.

Jóhanna Gústafsdóttir Ragnar Hinrik Ragnarsson
Árni Gústafsson   Bára Ásgeirsdóttir
Áslaug Kristín Pálsdóttir
Sigurður Arnar Ólafsson Heiða Guðrún Einarsdóttir
Ágústa Guðrún Ólafsdóttir.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
amma og tengdamóðir,

Svava Kristín Björnsdóttir
fornbókasali, Sóltúni 28, Reykjavík,

lést á heimili sínu fimmtudaginn 10. maí síðastliðinn.

Hrafnkell Guðjónsson
Soffía Hrafnkelsdóttir Einar Gunnar Einarsson
H. Jóhanna Hrafnkelsdóttir
Heimir Hrafnkelsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför sonar míns, bróður, mágs
og frænda,

Halldórs Gunnars
Hringssonar
Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði.

Sigrún Halldórsdóttir
Gunnjóna Sigrún Hringsdóttir Jónas Sigurðsson
Guðbjörg Hringsdóttir   Páll Guðmundsson
Hjörleifur Hringsson   Elín Baldursdóttir
Sigrún Edda Hringsdóttir   Hafsteinn Jónsson
Hinrik Hringsson    Ingibjörg Þráinsdóttir
frændsystkin.

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

Hörður Sævaldsson
tannlæknir, Sefgörðum 10, Seltjarnarnesi,

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju, þriðjudag-
inn 15. maí kl. 13.00. Blóm og kransar eru afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast Harðar er bent á reikning
0372-13-110667, kt. 080657-5959, sem stofnaður hefur
verið í minningu hans. Það fé sem safnast verður sett
í minningarsjóð og notað til að efla þekkingu á sviði
tannverndar og tannlækninga á Íslandi.

Ragnheiður Marteinsdóttir
Helga Harðardóttir                  Sturla Jónsson
Hildur Harðardóttir                  Óskar Einarsson
Friðrika Þóra Harðardóttir        Friðbjörn Sigurðsson
Hjördís Edda Harðardóttir          Arnór Halldórsson
Ragnheiður Harðar Harðardóttir Lýður Þorgeirsson
Sævaldur Hörður Harðarson       Dagný Lind Jakobsdóttir
Hörður Harðarson
Sigríður Marta Harðardóttir,
barnabörn og barnabarnabarn.

FÆDDUST ÞENNAN DAG



Kosning hefst kl 9.00 og lýkur kl 22.00

Tími til að kjósa

 xd.is

Nýir tímar - á traustum grunni

Kosningahátíð á Broadway kl. 22.00
Kosningastemning fram á nótt
Kosningasjónvarp
Heiða Ólafs og hljómsveit leika fyrir dansi
DJ Arnar Gauti

Kjördagskaffi
Allir sjálfstæðismenn eru velkomnir í kjördagskaffi á öllum
kosningaskrifstofum Sjálfstæðisflokksins.  Kaffi, meðlæti og fjörugar umræður.
Það jafnast fátt á við stemmninguna á kjördag.
Matti Matt úr Pöpunum og Pétur Örn Guðmundsson koma og taka lagið á kosningaskrifstofunum.
Verið velkomin.

Allar upplýsingar um kjörskrá, kosningar
og framkvæmd þeirra eru gefnar
í síma 515 1700

Munið persónuskilríki á kjörstað!
Kjósum snemma.

Utankjörstaðaskrifstofa
Móttaka utankjörfundaratkvæða
Skrifstofan er í Valhöll, Háleitisbraut 1
Símar: 515 1735 og 515 1736

Kjörstaðir
Reykjavíkurkjördæmi norður 
Ráðhús
Kjarvalsstaðir
Laugardalshöll
Íþróttamiðstöðin Grafarvogi
Borgarskóli
Ingunnarskóli
Klébergsskóli

Reykjavíkurkjördæmi suður 
Hagaskóli
Hlíðaskóli
Breiðagerðisskóli
Ölduselsskóli
Íþróttamiðstöðin Austurbergi
Ingunnarskóli
Árbæjarskóli

Kosningaskrifstofur sjálfstæðisfélaganna - akstur á kjördag
Ef þig vantar far á kjörstað hringdu þá í okkur á eftirtöldum stöðum:

Hraunbær 102b
Árbær - Grafarholt » Sími: 567-4011 
 Akstur á kjörstað: 856 8556 -  856 1429

Mjóddin - Álfabakka 14a
Breiðholtshverfin » Sími: 569 8161 
 Akstur á kjörstað: 856 1424 - 856 1426

Hverafold 5, 2. hæð
Grafarvogur og Kjalarnes » Sími: 569 8171
 Akstur á kjörstað: 856 1433

Hús verslunarinnar, Kringlunni 7
Smáíbúða - Bústaða - Fossvogshverfi, Háaleitishverfi, 
Hlíða - Holtahverfi, Heimdallur og Hvöt » Sími: 569 8133 
 Akstur á kjörstað: 856 1410- 856 1411

Langholtsvegur 43 - áður útibú Landsbankans 
Lauganes - Túnahverfi og Langholtshverfi » Sími: 569 8141 
 Akstur á kjörstað: 569 8140 - 860 5190

Kosningamiðstöð ungs fólks
Hús verslunarinnar, Kringlunni 7 » Sími: 569 8133

JL – Húsið Hringbraut 119
Nes - Melahverfi, Vestur - Miðbæjarhverfi, 
Austurbær - Norðurmýri » Sími: 569 8181
 Akstur á kjörstað: 856 1405 - 856 1406

Þjónusta við fatlaða:
Símar: 569 8140 - 860 5190



J
æja Jón, nú færð þú loksins 
að vera viðtalsefnið sjálfur, 
eftir að hafa rætt við flesta 
poppara landsins í sjónvarp-
inu. Hvernig finnst þér að vera 
hérna megin borðsins?

,,Þetta er voða svipað, bara tveir 
menn að tala saman. Ég þarf reyndar 
að segja meira en þú svo sennilega er 
það erfiðara.“

Ertu hættur með sjónvarpsþættina? 
,,Ég á frekar von á því enda er meira 

en að segja það að finna nýjan flöt fyrir 
hvern einasta þátt. Íslenski tónlistar-
markaðurinn er auðvitað ekki mjög 
stór. Ég hugsa að þetta sé bara komið 
hvað þennan síðasta þátt varðar. Ég er 
reyndar með ákveðna hugmynd um 
nýjan þátt, en það kemur bara í ljós 
hvort af verður. Mér finnst gaman að 
vinna í sjónvarpi.”

Færðu ekki alltaf aðalfúttið upp úr 
poppurunum þegar búið er að slökkva 
á upptökuvélunum?

,,Jú, það er oft þannig og mér finnst 
það alltaf jafn sorglegt þegar menn 
koma með frábærar sögur um leið 
og búið er að slökkva. Það er eins og 
menn setji sig í einhverjar stellingar 
þegar viðtölin byrja.“

Ókei, við skulum þá reyna að fara 
ekki í neinar stellingar. Nýja platan, 
Hagamelur, kemur í næstu viku. Þú 
fórst í svaka tónleikatúr vegna fyrstu 
plötunnar, á að endurtaka þann leik 
núna?

,,Já, og fyrstu tónleikarnir í lands-
reisunni verða 13. maí á Eskifirði. 
Ég verð álíka iðinn núna. Mér fannst 
þetta virka vel. Þetta hélt manni í um-
ræðunni og er mjög þakklátt. Ég upp-
götvaði það í síðustu landsreisu að fólk 
út á landi er endalaust búið að fá ein-
hverja kassagítarleikara með a-moll-
ana sína svo það hlýtur að vera ákveð-
in tilbreyting fyrir það að fá píanóleik-
ara til að spila a-moll.“

Hvernig er nýja platan samanborið 
við hina?

,,Maður heldur oft sjálfur að mikl-
ar breytingar hafi átt sér stað en hinn 
almenni hlustandi heyrir bara sömu 
röddina með aðeins öðruvísi hljóðum 
undir. Síðasta plata var aðeins meira 
í moll en þessi. Ég held að ég sé að-
eins poppaðri núna, aðeins glaðlegri. 
Ég leyfði mér líka eilítið meira að út-
setja.“

Heyrðirðu einhverja tónlist á þess-
um þremur árum sem kveikti verulega 
í þér?

,,Ég hef heyrt margt skemmtilegt, 

en hef sennilega hlustað mest á ,,I Am 
a Bird Now“ með Antony & The John-
sons á þessum tíma. Ég er ákaflega 
hrifinn af henni og hugsaði að þetta 
væri eitthvað sem væri gaman að gera 
þótt maður eigi náttúrlega ekki glætu í 
gaurinn sönglega því hann er svo ótrú-
legur. En þegar ég fór að gera plötuna 
nennti ég ekki þessu selló- og fiðlu-
dóti sem allir eru með. Mér finnst allir 
í dag svo uppteknir við að blanda sin-
fónískum hljóðum inn í poppið hjá sér. 
Mér finnst það orðin gríðarlega marg-
tuggin hugmynd. Eins og þetta eru nú 
falleg hljóð samt. Ég féll því frá þeirri 
pælingu og ákvað að nota frekar gam-
aldags syntasánd og gera þetta sjálfur 
í staðinn fyrir að vera að hringja í ein-
hverja fiðluleikara úti í bæ.”

Saknarðu þess ekkert að vera í sam-
starfi við hljómsveit?

,,Stundum. Þegar maður er búinn 
með svona plötu er maður mjög upp-
lagður í að gera plötu með bandi. Það 
glittir í hópvinnu því Ný dönsk verður 
20 ára á þessu ári og við munum senni-
lega senda ný lög frá okkur. Það eru 
kostir og gallar að vera sóló, gaman 
að standa og falla með eigin ákvörðun-
um og taka sénsinn. Þegar maður er í 
hljómsveit getur maður prófað efni á 
félögunum og þeir kannski sagt: Nei, 
þetta er ekki nógu gott. Smám saman 
er komist að sameiginlegri niðurstöðu. 
En maður hefur miklu minni þörf fyrir 
hljómsveitarsamvinnu núna en þegar 
maður var yngri. Þá hékk maður með 
strákunum kannski daginn út og inn 
og nennti að vera í bílskúrnum lon og 
don. Núna er maður miklu meira fyrir 
að dunda sér sjálfur. Sumir fara í sum-
arbústaðinn og bæsa pallinn en ég fer 
út í skúr og geri lög.“

Það hafa átt sér gífurlegar breytingar í 
lífi þínu síðan síðasta plata kom út og 

þú syngur um þær á nýju plötunni, til 
dæmis í laginu ,,Merkilegt“ þar sem 
þessar línur er að finna: Merkilegt 
hvað lífið mitt er skrítið / og merki-
legt hvað tíminn líður hratt / Á tveim-
ur árum gerist meira en lítið / ég trúi 
varla að allt þetta sé satt. / Að rekast á 
þig eftir þessa keppni / og kynnast þér 
var meiriháttar lán / sem einnig flokk-
ast undir ótrúlega heppni / og ég vil 
engan veginn þurfa að vera án…

,,Kunningja mínum fannst þessi lína 
,,að rekast á þig eftir þessa keppni“ 
eitthvað mikið persónuleg og spurði: 
ætlarðu virkilega að hafa þetta svona? 
Auðvitað, sagði ég, þetta er bara gott 
rím, keppni og heppni, og svo er þetta 
ekkert merkilegt. Þetta var í blöðun-
um í marga mánuði.“

Já, en þetta er svaka persónulegt 
og einlægt og allir textarnir eftir þig í 
þetta skiptið. Var það hár þröskuldur 
til að komast yfir?

,,Mér fannst bara að fyrst ég væri 
búinn að stíga þetta skref að vera sóló 
að þá ætti ég að ganga alla leið og gera 
textana líka. Þar sem mikið var búið 
að ganga á fannst mér svo bara eðli-
legast að skrifa um það sem mér lægi 
á hjarta og ég var búinn að vera að 
hugsa um. Ég vona að einhver kunni 
að meta það að ég tali hreint út. Ég get 
ekki séð að ég hafi neinu að tapa.“

Í einum textanum á nýju plötunni 
segir að það séu forréttindi miðaldra 
manns að vera væminn. Hvað áttu við 
með því?

,,Í dag eru margir yngri listamenn 
svo uppteknir af því að vera kúl að þeir 
segja aldrei nákvæmlega það sem þeim 
finnst. Allt er sagt í frösum og undir 
rós. Það er eins og það sé hallærislegt 
að segja það sem manni finnst. En ef 
við förum aftur til Bítlaáranna þá þótti 
það nú ekkert hallærislegt. Þá sögðu 
menn bara ,,Ég elska þig“ og skömm-
uðust sín ekkert fyrir það. Hjá mörg-

um er það ávísun á listræna aflífun að 
segja þetta í dag. Þegar maður er kom-
inn á miðjan aldur þá hefur maður engu 
að tapa. Mér finnst að núna geti ég gert 
það sem ég vil og sagt það sem ég vil. Og 
það eru forréttindi. Ég þarf ekki að vera 
kúl lengur. Ekki það að ég hafi nokkurn 
tímann verið kúl, en ég þarf þá allavega 
ekki að reyna að vera kúl lengur.“ 

En þú varst nú aldrei þessi reiða unga 
týpa, grunar mig – hefur þú annars  
einhvern tímann verið reiður?

,,Ég var nú frekar óhress með þetta 
Íraksdæmi og ég var ósáttur við það 
þegar menn voru að bruðla með Sím-
ann í gamla daga. Ég var svo reiður að 
ég færði mig yfir til Tal.“

Ertu orðinn samdauna ástandinu 
aftur?

,,Nei, ég er eiginlega kominn aftur 
í lopapeysuna. Ég er frekar farinn 
að fjarlægjast efnishyggjuna öfugt 
við marga jafnaldra mína sem eru á 
hundrað kílómetra hraða á Mammons-
brettinu.“

Eru þetta áhrif frá Hildi Völu?
,,Að hluta til get ég trúað. Hún hefur 

haft mjög góð áhrif á mig.“
Hún er nú dálítil hippastelpa í sér, 

er það ekki?
,,Það mætti kannski segja það jú.“ 
Er íslenskt samfélag að sigla í vit-

lausa átt?
,,Já kannski og það mætti snúa að-

eins við. Maður vill að einstaklingur-
inn fái að njóta sín en maður vill líka 
að börnin manns komist á spítala ef 
þau verða veik. Ég held að það sé engin 
spurning að bilið er að stækka, þeir 
ríkari að verða ríkari og þeir fátækari 
að verða fátækari. Mér er alveg sama 
um þá sem eiga svívirðilega mikið af 
peningum, það truflar mig voða lítið, 
en það er verra með fólkið sem á enga 
peninga.“

Kominn aftur 
í lopapeysuna
Hagamelur, önnur sólóplata Jóns Ólafssonar, kemur út í næstu viku. 
Margt hefur drifið á daga hans síðan fyrsta sólóplatan kom út sumarið 
2004. Þá var hann að skilja eftir tuttugu ára sambúð en nú er hann með 
nítján árum yngri konu og á með henni tæplega sjö mánaða son. Jón 
er óhræddur við að syngja um þessa atburði á plötunni í einlægum og 
persónulegum textum.

Mér finnst 
að núna 
geti ég gert 
það sem ég 
vil og sagt 
það sem ég 
vil. Og það 
eru forrétt-
indi. Ég þarf 
ekki að vera 
kúl lengur. 
Ekki það 
að ég hafi 
nokkurn 
tímann 
verið kúl, 
en ég þarf 
þá allavega 
ekki að 
reyna að 
vera kúl 
lengur.







Allt úrvalið er
í Hagkaupum!



Forseti Íslands

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, var fluttur með þyrlu frá Búðum á Snæfellsnesi á 
Landspítalann í Fossvogi síðastliðinn sunnudag. Forsetinn var útskrifaður eftir rannsóknir og 
er að sögn lækna við góða heilsu. Samkvæmt læknisráði mum hann þó hvílast í nokkra daga. 
Spurningar hafa vaknað um embættisskyldur forsetans og það álag sem starfinu fylgir. Svavar 
Hávarðsson komst að því að álag vegna ferðalaga er mikið, bæði innanlands sem utan. Síðustu 
mánuði hefur forsetinn farið 23 ferðir til útlanda með viðkomu í 15 þjóðlöndum og á sama tíma 
ferðaðist hann til fjölda viðkomustaða á landsbyggðinni í 23 aðskildum ferðum.

á ferð og flugi





Það sem koma skal

Ú
tskriftarnemar í 
myndlistardeild 
Listaháskóla Ís-
lands sýna verk sín 
í jarðhýsi nokkru í 
Ártúnsbrekkunni. 

Þar kennir skiljanlega ýmissa 
grasa en listamennirnir hafa um-
breytt hráu hýsinu í heljarinnar 
gallerí. Í bröggunum í nágrenn-
inu sýna útskrifarnemendur í 
arkitektúr, grafískri hönnun og 
fatahönnun verk sín.

Sýningarnar verða opnaðar kl. 
14 í dag en þá gefst áhugasömum 
kostur á að kynna sér verk eftir 
upprennandi kynslóð sjónlista-
fólks. Að þessu sinni útskrifast 
sextíu og þrír nemendur, tuttugu 

úr myndlistardeild og fjörutíu og 
þrír úr hönnunar- og arkitektúr-
deild. 

Þetta er í fyrsta sinn sem gömlu 
kartöflugeymslurnar eru allar 
nýttar undir myndlist og hönnun 
en í framtíðinni verður þar vett-
vangur fyrir augans listir.

Sýningin verður opin alla daga 
milli 12-18 og stendur til til 27 
maí.

Boðið er upp á leiðsögn um 
sýninguna alla sunnudaga kl.15 
og einnig er hægt að skoða 
möppur nemenda yfir léttum 
veitingum í veitingabragganum 
sem verður opin á meðan 
sýningunum stendur. 

-









T
yrklandsþing sam-
þykkti á fimmtudag 
í annarri atlögu til-
lögu stjórnarinn-
ar að stjórnarskrár-
breytingum, þar sem 

kveðið er á um að forseti lýðveld-
isins verði þjóð- í stað þingkjör-
inn. Þar með náðist mikilvæg-
ur áfangi í sáttaátt, eftir harð-
an slag á milli stjórnarflokksins, 
sem á rætur í íslamskri hreyf-
ingu, og hinnar veraldlega sinn-
uðu stjórnarandstöðu og gömlu 
stjórnmálaelítunnar. Stjórnar-
andstaðan áleit arfleifð Kemals 
Atatürk, stofnanda lýðveldisins, 
ógnað með áformum Receps Tay-
yip Erdogan forsætisráðherra 
um að láta þingið kjósa Abdullah 
Gül utanríkisráðherra í emb-
ætti forseta. Gül er trúaður mús-
limi og eiginkona hans ber jafnan 
höfuðklút að hætti sanntrúaðra, 
þótt slíkur klæðnaður sé bann-
aður samkvæmt lögum í opin-
berum byggingum landsins. Gül 
dró framboð sitt til baka á sunnu-
dag eftir að þingmenn sniðgengu 
kosninguna í annað sinn.

Stjórnarskrárbreytingin um 
þjóðkjör forseta var liður í til-
raun Erdogans til að leysa deil-
una. Stjórnin lagði annars líka til 
að kjörtímabil forseta yrði stytt úr 
sjö árum í fimm, að forseta skyldi 
heimilt að sækjast eftir endurkjöri, 
kjörtímabil þingsins yrði stytt úr 
fimm árum í fjögur og þingmönn-
um sem þarf til samþykktar frum-
vörpum yrði fækkað. 

Samkomulag sem áður hafði náðst 
um að flýta þingkosningum og 
halda þær 22. júlí í stað nóvember, 
þegar kjörtímabilið hefði annars 
runnið út, slær á spennuna í átök-
unum milli fylkinganna tveggja 
í tyrknesku samfélagi. Grund-
vallardeilan um það hvernig beri 
að umgangast íslamsk-blönduð 
stjórnmál í tyrknesku lýðræði er 
þó langt frá því að vera leyst. 

Tyrkneskt samfélag er alvarlega 
klofið. Veraldlega sinnaðir Tyrkir, 
sem telja sig standa vörð um þau 
gildi sem Mustafa Kemal Atatürk 
innleiddi á sínum tíma um strang-
an aðskilnað trúar og stjórnmála, 
hafa gripið til umdeilanlegra að-
ferða. Atkvæðagreiðslur á þingi 

eru sniðgengnar, fjöldamótmæli 
eru á götum úti og hótanir um af-
skipti hersins. Þetta er gert í til-
raun til að grafa undan valdi Er-
dogans forsætisráðherra og flokks 
hans, Réttlætis- og þróunarflokks-
ins (AKP), sem þeir óttast að stefni 
að því að draga stjórnkerfi lands-
ins í átt að íslömsku kerfi. 

Þar til fyrir skemmstu leit út 
fyrir að Erdogan hygðist beita 
þeim drjúga meirihluta sem 
flokkur hans ræður yfir á þingi 
til að treysta tök sín á öllu fram-
kvæmdavaldinu með því að 
tefla nánum bandamanni sínum, 
utanríkisráðherranum Gül, fram 
í embætti forseta. En sú öfluga 
bylgja andstöðu við þessi áform 
hans virðist hafa komið honum 
að óvörum og gæti þess í stað 
leitt til róttækrar uppstokkunar í 
stjórninni. Hún hefur líka hleypt 
nýjum krafti í umræðu um um-
bætur á fulltrúalýðræðiskerfi 
landsins. 

Fylgjendur íslamsk-blandaðra 
stjórnmála í Tyrklandi hafa á liðn-
um áratugum í glímu þeirra við hið 
veraldlega ríkiskerfi landsins fjar-
lægzt æ meir þá herskáu grunn-
stefnu sem hreyfing þeirra var 
upprunalega sprottin úr. Á hinn 
bóginn hafa „kemalistar“, fylgjend-
ur hins stranga aðskilnaðar trúar 
og stjórnmála, lítið þróað hug-
myndafræði sína síðan Atatürk dó 
árið 1938. „Þeir sem voru áður aft-
ast á merinni eru nú mestu fram-
farasinnarnir, og framfarasinnar 
fortíðarinnar eru núna afturhald,“ 
hefur þýzka vikuritið Der Spiegel 
eftir Zülfü Livaneli, rithöfundi og 
söngvaskáldi í Istanbúl. Og stjórn-
málafræðingurinn Cemal Karakas 
segir skilning kemalista á aðskiln-
aði trúar og stjórnmála vera „vald-
stjórnarsinnaðan og ólýðræðisleg-
an; það ætti að endurskoða hann“. 

Baskin Oran, stjórnmálaskýr-
andi í Ankara, er sama sinnis. „Ke-
malismi umbreytti Tyrklandi á 
sínum tíma, en honum hefur láðzt 
að umbreyta sjálfum sér,“ er haft 
eftir Oran í nýjasta hefti The 
Economist.

Þótt tyrkneski herinn, „varð-
hundur“ hinna veraldlegu gilda 
í stjórnmálum landsins allt frá 
dögum Atatürks, hafi fjórum sinn-
um steypt lýðkjörnum ríkisstjórn-
um frá árinu 1960 beindist aðeins 
eitt þeirra inngripa beint gegn 
íslamsk-sinnuðum valdhöfum, en 
það var þegar stjórn Necmettin 
Erbakans var bolað frá árið 1997. 

„Það má ekki gleyma því að 
tyrkneski herinn er aðili að þessari 
umræðu og stendur af einurð vörð 
um hin veraldlegu gildi ríkisins,“ 
segir í yfirlýsingu frá herstjórn-
inni, sem birt var fyrir viku, eftir 
fyrri umferð forsetakosninga á 
þingi sem stjórnarandstaðan snið-
gekk og fékk síðan stjórnlagadóm-
stól landsins til að lýsa ógilda. „Ef 
nauðsyn krefur mun hann sýna af-
stöðu sína og hegðun á ótvíræðan 
og opinskáan hátt. Enginn ætti að 
efast um þetta,“ segir enn fremur 
í yfirlýsingu hersins.

Þessi orð voru skilin sem hótun 
um að herinn kynni að grípa fram 
fyrir hendurnar á ríkisstjórninni 
og kölluðu á fordæmingu frá ráða-

mönnum í Evrópusambandinu, 
sem Tyrkir vilja ganga í. En marg-
ir Tyrkir segja að hlutverk hersins 
sé gjarnan misskilið í útlöndum og 
með því að grafa undan því grafi 
Vesturlandabúar í raun undan 
tyrknesku lýðræði. 

Erbakan, sem hraktist frá völdum 
fyrir tilstilli hersins fyrir tíu árum, 
var pólitískur lærifaðir Erdogans, 
og báðir eru þeir innilega hatað-
ir í röðum herforingjanna. Her-
inn lét sér það bara rétt svo lynda 
að Erdogan tæki við völdum eftir 
kosningasigur flokks hans árið 
2002. Sá sigur byggðist ekki sízt 
á þreytu kjósenda á spillingu og 
sundrungu gömlu flokkanna og 
því að mörgum kjósendum þótti 
andspillingarstefna Réttlætis- og 
þróunarflokksins trúverðug. 

Stjórnmálaflokkur þarf að fá 
minnst tíu prósent atkvæða til að 
fá úthlutað þingsætum á Tyrk-

margir Tyrkir segja að hlutverk hers-
ins sé gjarnan misskilið í útlöndum og með 
því að grafa undan því grafi Vesturlandabúar 
í raun undan tyrknesku lýðræði.

Átök um grunn tyrknesk
Mikið hefur gengið á í tyrkneskum stjórnmálum 
undanfarnar vikur. Tekizt er á um sjálfan grund-
völl tyrknesks lýðræðis, hefðbundna túlkun hans 
og að hvaða marki heimilt skuli að blanda trúnni 
í stjórnmálin. Auðunn Arnórsson rekur hér helztu 
átakalínurnar.



Valdís Steinarrsdóttir kynntist mótorhjólum á 
Landsmóti Sniglanna og er nú sjálf formaður 
samtakanna.

„Ég tók prófið síðasta vor og keypti í kjölfarið Buell 
Lightning hjól, árgerð 2003. Þetta er svokallað street-
fighter hjól með Harley Davidson Sportster mótor, 
984 cc,“ segir Valdís Steinarrsdóttir formaður bif-
hjólasamtakanna Sniglanna. 

Hjólaáhuginn kviknaði fyrst þegar vinkona Valdís-
ar tók hana með sér á Landsmót Sniglanna og þá varð 
ekki aftur snúið. Nokkru síðar skráði hún sig í samtök-
in og í dag er hún formaður.  

Samtökin voru stofnuð 1. apríl 1984 og eru að sögn 
Valdísar fyrst og fremst hagsmunasamtök. 

„Það þarf hvorki hjól né próf til að gerast meðlim-
ur eða fá meðmæli eins og áður. Þó þarf samþykki for-
eldra ef umsækjendur eru yngri en 18 ára,“ segir Val-
dís sem á sjálf þrjú börn og mann sem þeysist líka um 
á hjóli.

Dóttirin sem er elst, er að taka mótorhjólaprófið en 
tvö yngri börnin ferðast um með pabba sínum í litlum 
mótorhjólagöllum.

Í Sniglunum eru 1.910 meðlimir frá átján ára aldri 
og upp úr. Að sögn Valdísar eru einnig meðlimir sem 
eru ekki virkir en borga ársgjöld til styrktar starfi 
samtakanna.

„Stjórnin skipuleggur allar uppákomur eins og 
hópkeyrslur, hjólamessur og Landsmót. Auk þess er 
unnið mikið forvarnarstarf og að umferðaröryggi,“ 
segir Valdís og nefnir hópkeyrslu 1. maí þar sem 670 
hjól voru saman komin á forvarnardeginum. 

Dagurinn var haldinn í Smáralind í samvinnu við 
Púkann, Nítró, Umferðarstofu, Rannsóknarnefnd um-
ferðarslysa, Forvarnarhúsið og hljómsveitina Storm-
ur í aðsigi ásamt Vetrargarðinum.

Valdís segir mótorhjólaeign landsmanna hafa aukist 
gríðarlega og nánast ómögulegt sé að komast að hjá 
ökukennara þessa dagana. „Fólk er að uppgötva hvað 
það er rosalega gaman að hjóla og hvað þetta er þægi-
legur ferðamáti,“ segir Valdís. 

Sniglarnir eru fyrir alla

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



Fyrsti íslenski fjórhjólaklúbb-
urinn hefur verið stofnaður. 
Unnið er að því að fá svæði 
fyrir fjórhjólabraut.

Fjórhjólum fjölgar stöðugt hér-
lendis og nú hefur fyrsti opin-
beri fjórhjólaklúbburinn verið 
stofnaður. Hann kallast Fjórhjóla-
klúbbur Reykjaness og er öllum 
opinn. „Markmið klúbbsins er að 
sameina áhugamenn um sportið 
og stuðla að því að menn séu ekki 
að djöflast á hjólum á umferðar-
götum,“ segir Davíð Jón Kristj-
ánsson varaformaður klúbbsins. 
„Við viljum heldur að fólk komi 
saman á lokuðum svæðum til að 
stunda aksturinn.“

Nú standa yfir viðræður við 
Reykjanesbæ um úthlutun svæð-
is undir fjórhjólabraut en slík 
braut er nauðsynleg ef koma á 
upp mótaröð hérlendis fyrir fjór-
hjól. „Það hefur orðið gríðarleg 
aukning í sportinu og bara síðan 
í maí í fyrra hefur hjólum fjölg-
að um 600,“ segir Davíð. „Uppselt 

er í fyrstu ferð klúbbsins til Víkur 
og því augljóst að áhuginn er mik-
ill.“

Fjórhjólaklúbbur Reykjaness 
heldur kynningu á klúbbnum og 
fjórhjólum almennt í Reykjanes-

höll um helgina í tengslum við frí-
stundahátíðina Frístundasumar í 
Reykjanesbæ.

Nánari upplýsingar um klúbb-
inn er að finna á http://blogcent-
ral.is/iceatv.

600 ný fjórhjól á síðasta ári

Bílablaðamenn víðs vegar að 
völdu á dögunum vél ársins. 
BMW sigraði þriðja árið í röð.

BMW hefur hlotið viðurkenn-
inguna  „Vél ársins“ þriðja árið 
í röð. Dómnefnd skipuð yfir 60 
bílablaðamönnum frá 30 löndum 
ákvað að verðlaunin féllu í skaut 
BMW fyrir 3,0 lítra twin-
turbo vél BMW 325. Vélin 
fær verðlaunin fyrir að 
vera ekki bara kraftmikil 
heldur einnig sparneyt-
in og að forþjöppuhik sé 
nánast ekkert.

Als sigraði BMW 
í sjö flokkum af tólf. 
Volkswagen sigraði í 

tveimur flokkum með 1,4 lítra TSI 
vél sinni og 2,0 lítra TFSI. Porsche 
vann til sinna fyrstu verðlauna frá 
upphafi valsins og brutust út mikil 
fagnaðarlæti er kynnt var um val 
3,6 lítra twin-turbo vélar þeirra í 
flokki 3,0 til 4,0 lítra véla. 

Eini framleiðandinn utan Þýska-
lands til að vinna til verðlauna var 

Toyota. Hann var verð-
launaður fyrir spar-
neytnustu vélina í, 
jú mikið rétt, Prius. 
Hann hlaut einnig 
verðlaun fyrir vél-

ina í Aygo og Yaris 
en hana er líka að 
finna í Peugeot 107 
og Citroën C1. 

BMW með vél ársins
Jeppadekk

Alorka  •  Vagnhöfða 6  •  Sími 577 3080

Heilsársdekk
31" kr. 12.900
(31x10.50R15)

33" kr. 15.900
(33x12.50R15)
Úrval annarra stærða upp í 38".
Felgustærð 15", 16" 17" og 18".

Sendum frítt um land allt!

Við mælum með míkróskurði
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Nánar á jeppadekk.is

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

umboðið, Bílaraf, Auðbrekku 20, s. 564 0400.

Euro Mover *Nýtt frá
Rafmagnsdrif til að aka hjólhýsum.
Einnig mögulegt fyrir hestakerrur, 

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

Ryðfrítt.

Ekkert streð

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Sigrún Valbergsdóttir, leiksjóri 
og göngugarpur, ber sterkar 
taugar til Færeyja. Í lok maí 
gengur hún með Íslendinga um 
eyjarnar og kynnir sögu, menn-
ingu og þjóð.

„Ég kynntist landinu fyrst í gegn-
um norrænt menningarsamstarf 
þegar ég var fengin til að setja 
upp leikrit og kenna leiklist í Fær-
eyjum. Síðan þá hef ég verið yfir 
mig hrifin af landi og þjóð,“ segir 
Sigrún Valbergsdóttir, leikstjóri 
og leiðsögumaður.

Í fyrra fór Sigrún með íslensk-
an gönguhóp á vegum Hópferða-
miðstöðvarinnar Trex um fjórar 
af átján eyjum Færeyja. Í ár verð-
ur leikurinn endurtekinn og mun 
Sigrún deila sögulegum fróðleik 
um land og þjóð á göngunni.

Meðal annars er gengið um 
gamlar þjóðleiðir milli byggðar-
laga og farið upp á fjöll eftir því 
sem útsýni býður upp á.

„Færeysk menning er mjög 
heillandi og þá sérstaklega sagna-
arfurinn. Það er líka athyglisvert 
að sjá hvernig þeir ganga um land-
ið og byggja hús. Þetta er allt mjög 
í sátt við umhverfið. Ekkert hús 
hreykir sér yfir annað og meira 
að segja nýju húsin eru með torf-
þaki,“ segir Sigrún og nefnir þar á 
meðal Norræna húsið í Þórshöfn. 

Sigrún hefur sjálf gengið í tut-
tugu og fimm ár og segist ganga 
að meðaltali um 600 kílómetra á 
sumri. Færeyingar taka gríðar-

lega vel á móti Íslendingum að 
sögn Sigrúnar sem hefur orðið 
þess heiðurs aðnjótandi að fá nafn-
bótina Færeyjavinur. 

„Íslendingar hafa aukinn áhuga 
á Færeyjum sem ég held sé tón-
listarkonunni Eivör að þakka. 
Enda er færeysk tónlist mjög 
heillandi, bæði gömul og ný. Síðan 
eiga þeir líka frábært myndlistar-
fólk,“ segir Sigrún. 

Næsta gönguferð til Færeyja 
verður farin dagana 23. til 30. 
maí og er á vegum Hópferðamið-

stöðvarinnar Trex. Að sögn Sig-
rúnar hentar ferðin fólki á öllum 
aldri sem hefur áhuga á göngu og 
menningu.

Gengið er í fjóra til sex tíma á 
dag þar sem náttúran er skoðuð 
samhliða sögulegum fróðleik. Gist 
er í uppábúnum rúmum á farfugla-
heimilum þar sem kvöldverður og 
nestispakki er innifalinn.

Nánari upplýsingar: Hópferða-
miðstöðin Trex. www.vesttravel.is

Heilluð frá fyrstu stundu

16. - 28. september 

Ferðin hefst í hafnarborginni Boston en þar gistum við fyrstu tvær næturnar.
Borgin heillar marga enda ein elsta og menningarlega mikilvægasta borg 
Bandaríkjanna. Við skoðum einn vinsælasta þjóðgarðinn í öllum
Bandaríkjunum, Acadia, en þar er að finna fjöldann allan af plöntum, dýrum og
stórkostlega náttúru. Við förum einnig í gegnum þjóðgarðinn White Mountain. 
Því næst heimsækjum við fjölmennustu borg Bandaríkjanna, New York, sem 
hefur hlotið viðurnefnið „Stóra eplið”. Við gistum á Manhattan í þrjár nætur, 
förum í skoðunarferð og meðal þess sem við sjáum er Central Park, China 
Town, Harlem og Empire State byggingin. Eftir ævintýrin í stórborginni förum 
við til Lancaster, en þar kynnumst við m.a. samfélagi Amish- fólksins. Leið
okkar liggur næst til Washington, en þar er margt fróðlegt að sjá og má þar
helst nefna Hvíta húsið. Við ljúkum þessari skemmtilegu ferð í Baltimore. Þetta 
er ferð þar sem við upplifum andstæður, skoðum sögufræga staði, stórbrotið
borgarlíf  og njótum kyrrðar sem felst í fallegu umhverfi.
Fararstjóri: Kolfinna Baldvinsdóttir
Verð: 239.800 kr.  Mikið innifalið! Sp
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Óþarfi að taka keppnina 
of alvarlega
Sigmar Guðmundsson er með 
puttann á púlsinum í Helsinki
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Þótt keppnin í Eurovision þyki 
fara hljóðlega fram í höfuð-
borg Finna er skemmtanalífið 
samt sem áður afar margbrot-
ið. Á veitingastaðnum Zetor er 
hvíslast á um samsæriskenn-
ingar um mafíu úr austri sem 
hafi tangarhald á keppninni.

Eurovision-keppnin í Helsinki 
þykir sú rólegasta sem hald-
in hefur verið. Finnar þykja afar 
ljúfir gestgjafar en þeim er ekki í 
mun að hafa bari opna lengi. Stað-
irnir sem lengst eru opnir hætta að 
hleypa gestum inn eftir klukkan 
þrjú, klukkutíma síðar eru fáir á 
ferli í borginni. Þegar íslenski hóp-
urinn fylgdi Eiríki Haukssyni upp 
á hótel eftir undankeppnina var 
engan drykk að fá á hótelbarnum. 
Íslendingarnir héldu þá út í nótt-
ina með Eirík í fararbroddi og leit-
uðu að góðum stað – eða bara stað 
sem enn hleypti inn þótt klukkan 
væri að ganga þrjú. Enginn stað-
ur sá sóma sinn í að hleypa gest-
unum inn, jafnvel þótt Valentine 
Lost ómaði út um dyrnar. Förin 
endaði því inn á McDonalds en það 
er sá staður í Helsinki sem lengst 
er opinn.

Austur-evrópska mafían, svo-
kallaða, er það sem helst er talað 

um meðal þeirra þjóða sem ekki 
komust í gegnum undankeppn-
ina. Svisslendingar eru æfir. Segj-
ast aldrei hafa eytt jafn miklu fé í 
kynningu á framlagi til Eurovision 
enda voru þeir nær fullvissir um 
að DJ Bobo myndi hafa sigur með 
lagi sínum Vampires Are Alive. 
Bæði Eiríkur og DJ Bobo hafa sagt 
að í raun sé orðið tilgangslaust að 
halda þessari keppni áfram. „Aust-
ur-Evrópa hefur lýst yfir stríði og 
við skulum berjast á móti. Ekkert 
atkvæði frá Íslandi ætti að fara 
annað en til Finna eða Svía,” sagði 
Eiríkur skömmu eftir keppni. Á 
veitingastaðnum Zetor var um fátt 
annað rætt meðal þjóða sem voru 
úr leik en að skýrari lög þyrfti 
um símkosningarnar og samsær-
iskenningar voru ræddar í þaula. 
Haukur Hauksson, framkvæmda-
stjóri íslenska föruneytisins, virð-
ist vera sá eini sem reynir að slá 
á slíkar sögusagnir, meðal annars 
með því að benda á að gestgjafarn-
ir í ár eru Norðurlandaþjóð. 

Finnar og Svíar sem enn eiga 
möguleika á sigri í aðalkeppninni 
reyna að stappa stálinu í frænd-
ur sína Dani, Norðmenn og Íslend-
inga hvar sem þeir sjá þá. 

Lagið frá Úkraínu sem hlotið 
hefur hvað mesta hylli í Helsinki 
þykir ekki jafn fyndið og skemmti-
legt og það var fyrir undan-

keppnina. Þrátt fyrir hremming-
arnar er sirkusinn í Helsinki afar 
skemmtilegur og lætur Eirík-
ur Hauksson engan bilbug á sér 
finna þegar kemur að skemmtana-
lífi. Norðurlandaþjóðirnar eru svo 
samrýmdar þessa stundina að það 
er ekki hægt annað en að halda 
gleðinni áfram. „The show must go 
on,“ eins og Eiríkur segir en vonar 
innilega að sigurlagið í kvöld komi 
ekki úr austri. karen@frettabladid.is

Rólegasta Eurovision frá upphafi
Þessir ágætu menn tengjast Eiríki og íslenska liðinu ekki á nokkurn hátt. Þeir vildu sýna honum virðingu sína með því að setja 
upp rauðar hárkollur þegar hann mætti til samnorræns teitis. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON Eiríkur hitar upp með kassagítarinn.

Samnorræn vinátta er áberandi í Helsinki þó að norrænu þjóðunum hafi ekki gengið 
sem skyldi í undankeppninni.

Starfsmenn Ríkisútvarpsins fylgjast grannt með gangi mála. Frá vinstri eru Jan Murt-
omaa hljóðmaður, Hrafnhildur Halldórsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

Í Helsinki er allt vaðandi í draggdrottn-
ingum og þessari þótti mikið til Eiríks 
koma.



SPRON þakkar Eiríki Haukssyni og Eurovision-hópnum fyrir 
frábæra skemmtun á fimmtudagskvöldið og gott samstarf 
á undanförnum vikum. 

Einnig þökkum við þjóðinni fyrir einstakar undirtektir 
og þann stuðning sem hún sýndi Eiríki með þátttöku sinni 
í leikjum okkar á spron.is.
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75 ára
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 1956: VAFASAMAR KOSNINGAREGLUR
Fyrsta Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva var hald-
in í Lugano í Sviss árið 1956. Keppnin var fyrst og fremst 
útvarpskeppni enda sjónvarpstæki ekki mörg í Evrópu á 
þessum tíma. 

Sjö lönd tóku þátt og sendi hver þjóð tvö lög til 
keppni, auk tveggja dómara sem tóku þátt í leynilegri 
atkvæðagreiðslu sem skar úr um úrslitin. Löndin sjö voru 
Frakkland, Sviss, Lúxemborg, Holland, Belgía, Þýskaland 
og Ítalía.

Sviss sigraði á heimavelli, en það þarf ekki að koma á 
óvart þar sem kosningareglurnar voru vægast sagt vafa-
samar. Engar hömlur voru á því hvaða lag mátti kjósa og 
gat dómari því gefið eigin þjóð stig. Samband evrópskra 
sjónvarpsstöðva hafði einnig atkvæðisrétt en samtökin 
leyfðu Svisslendingum að kjósa fyrir sína hönd. Hvern 
skyldu þeir hafa kosið...? Þar með er ekki öll sagan sögð 
því dómararnir frá Lúxemborg mættu of seint og kusu 
ekki. Þar með hurfu möguleikar Lúxemborgara.

Hverju sem því líður sigraði Lys Assia með laginu 
Refrain. Kannski er óþarfi að taka það fram en kosninga-
kerfinu var breytt fyrir næstu keppni. Lys Assia er jafn glæsileg í dag og hún var árið 1956.

Miklar vangaveltur eru í 
Finnlandi um hvort stokka 
þurfi Eurovision upp á nýtt. 
Ástæðan er sú að þjóðirnar í 
Austur-Evrópu þykja hafa of 
mikil áhrif á úrslitin.

„Ég held að við ættum að gefa skít 
í þessa keppni og leyfa austrinu að 
eiga þetta,” segir Eiríkur Hauks-
son. Þótt hann hafi ekki komist 
áfram í forkeppni Eurovision segist 
hann ekki tapsár. „Ég er glaður yfir 
því að Austur-Evrópulöndin hafi 
komið svona vel upp um sig. Það sjá 
allir sem líta á listann yfir þjóðirn-
ar sem komust áfram að það er eitt-
hvað að,” segir Eiríkur og bætir við 
að eitthvað þurfi að gera ef ætlun 
Íslendinga er að halda áfram þátt-
töku.

Í sama streng tóku fulltrúar 
fjölda annarra þjóða sem ekki kom-
ust áfram í keppninni. Hollenska 
liðið er mjög undrandi að lagið On 
Top of the World hafi ekki skilað 
sér í gegn, Ísraelar eru einnig furðu 
slegnir og íhuga að hætta. Sýnu 
reiðastir virðast þó Svisslendingar 
sem buðu áhorfendum upp á lagið 
Vampires are Alive með plötusnúð-
inn DJ Bobo í farabroddi. 

Á blaðamannafundi tók Sviss-

lendingurinn Bobo í sama streng 
og Eiríkur. Samlandar hans á fund-
inum spurðu hann fullir samúðar 
hvað Sviss gæti eiginlega gert. „Við 
höfum aldrei eytt jafn miklum pen-
ingi í kynningu á lagi og nú. Þetta 
var gott lag sem átti skilið sigur, 
heldur þú að við ættum að hætta 
þessu?“ spurði einn blaðamaður-
inn, augljóslega forviða yfir úrslit-
unum. Bobo svaraði því til að slíkt 
gæti vel komið til greina. 

Lífið virðist þó ekki leika við alla 
þá sem komust áfram. Koldun, sæti 

strákurinn frá Hvíta-Rússlandi, 
hefur verið lasinn og blaðamenn 
skopast að því að þarna sé um sann-
an Hvít-Rússa að ræða en drengur-
inn þykir ákaflega fölur og tekinn. 
Fyrir forkeppni tóku snyrtifræð-
ingar hann og mökuðu sólbrúnku 
á hann en læknar eru sagðir hafa 
gefið honum stera til að hressa hann 
við. Eftir keppnina virtist hann ör-
þreyttur og leit út fyrir að vera allt 
annað en glaður með árangurinn. 
Sögusagnir eru um að álagið sé búið 
að leika hann grátt. Hvíta-Rússland 
taki keppninni mjög alvarlega og 
sætti sig við ekki við neitt annað en 
sigur. Kröfurnar hafi reynt mikið á 
unga manninn. 

Keppnin í Finnlandi er því langt 
frá því að vera eitthvert gaman-
mál og telja Eurovision-spekingar 
að róttækar breytingar verði gerð-
ar á fyrirkomulaginu eftir þessa 
keppni. 

„Það er alveg greinlegt að þessi 
keppni er hætt að snúast um tón-
list heldur það hver eigi flesta ná-
granna,“ segir Eiríkur og hvetur Ís-
lendinga til að kjósa aðeins Svía eða 
Finna í aðalkeppninni á laugardag-
inn. 

„Austur-Evrópa hefur lýst yfir 
stríði og mér finnst að við eigum að 
svara í sömu mynt,“ sagði Eiríkur.

DJ Bobo og Eiríkur vilja 
gefa skít í Eurovision

DJ Bobo segir Svisslendinga aldrei hafa eytt eins miklum peningum í Eurovision og nú. Hann er ósáttur við að góð lög eins og 
lagið hans eigi ekki séns í Austur-Evrópumafíuna.

Eiríkur Hauksson tekur undir með Bobo 
og vill að Ísland hætti að taka þátt í 
Eurovision.

 HINIR SÍÐUSTU VERÐA FYRSTIR  Ávallt er mikil spenna 
þegar dregið er um röð laganna í Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-
stöðva. Margir telja að miklu máli skipti að vera á réttum stað í röð-
inni til að eiga séns á að vinna. „Hjátrú,“ segja sumir en tölurnar tala 
sínu málu. Best virðist vera að vera síðasta flytjandinn í keppninni en 
sex sinnum hefur sigurvegarinn verið valinn úr hópi þeirra. Ekki er 
heldur amalegt að stíga fyrstur á svið en þrisvar hefur vinningshaf-

inn hafið raust sína í upp-
hafi keppni. Fjórtán sigur-
vegarar hafa verið meðal 
þriggja síðustu laga á svið. 
Í þau 51 ár sem keppnin 
hefur staðið yfir hafa þau 
lög sem komið hafa fram 
númer 2,7,16,21,23,25 
og 26 aldrei unnið. Nú 
er bara að sjá hvern-
ig Nataliu Barbu frá Mold-
avíu reiðir af en hún verð-
ur síðust á svið í kvöld.

Natalia Barbu flytjandi 
lagsins Fight frá Moldavíu 
verður síðust á svið í kvöld. 
Spurning hvort að það og 
efnislitlu buxurnar verði nóg 
til að tryggja henni sigur.

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!
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 1969: AUSTURRÍKIS-
MENN VILDU ENGAN 
FASISMA
1969 var 14. Söngvakeppni 
sjónvarpsstöðva haldin í 
Madríd 
á Spáni. 
Austurríkis-
menn kusu 
að taka ekki 
þátt í keppni 
sem haldin 
var í fasísku 
einræðisríki. Franco var alveg 
sama og mætti í sínum fínasta 
einkennisbúning í sjónvarps-
sal. Sigurvegarar voru fjórir. 
Holland, Bretland, Frakkland 
og Spánverjar. Ekki var gert ráð 
fyrir jafntefli í reglum keppn-
innar, hvað þá fjórtefli, svo allir 
voru krýndir sigurvegarar.

Til voru fjórar verðlauna-
medalíur en þær voru ætlaðar 
einum flytjanda og þremur 
lagahöfundum. Útkoman varð 
sú að hver sigurflytjandi fékk 
medalíu en eftir sátu lagahöf-
undar hnípnir.

Franco mætti á 
Eurovision.

 1974: BESTA 
EUROVISION-LAG 
ALLRA TÍMA
Á 50 ára afmælisári Euro-
vision-keppninnar var besta 
lag í sögu keppninnar valið. 
Sigurvegarinn var Waterloo 
með diskódrottningunum og 
glamúrkóngunum í ABBA.

Það fer vel að á hátindi disk-
ósins hafi Svíþjóð, hin óbilandi 
verksmiðja pólitískt réttrar 
dægurlagatónlistar, sigrað 
með einskonar popp-diskólagi 
sem allir gátu sveiflað sér við í 
ómótstæðilegu algleymi.

Þetta árið var söngvakeppn-
in haldin í Brighton í Englandi. 
Ekki það að Bretar hafi unnið 
árið áður með glysrokki sem 
tröllreið Bretlandseyjunum. 
Ástæðan var að sigurvegarar 
keppninnar 1973, Lúxemborg, 
höfðu ekki fjárhagsleg tök á að 
halda keppnina.

Nú hafa keppendur í Euro-
vision verið í Helsinki í nokkra 
daga við æfingar og á blaða-
mannafundum. Eins og áður 
eru ákveðnar þjóðir sem vekja 
mesta athygli fyrir keppnina, 
ýmist fyrir falleg lög, fallegt 
fólk eða fyrir að skera sig úr 
fyrir undarlegheit. Af þeim 
þjóðum sem fóru beint í 
úrslitakeppnina má segja að 
úkraínska draggdrottningin, 
Verka Serduchka, hafi vakið 
hvað mesta eftirtekt en einnig 
hafa aðrar þjóðir fengið mikla 
athygli.

DRAGGDROTTNINGIN VINSÆL
Úkraínska draggdrottningin hefur 
vakið gríðarlega athygli í Helsinki 
og að margra mati mun hún stela 
senunni á úrslitakvöldinu. Hing-
að til hefur hún fengið mesta at-
hygli allra keppendanna og feng-
ið flesta blaðamenn á blaðamanna-
fundi sína. 

Á sviðinu klæðist drottningin 
silfurdressi frá toppi til táar líkt og 
dansarar hennar og bakraddasöng-

konurnar. Atriðið þykir fyndið og 
skemmtilegt auk þess sem lagið er 
það grípandi að salurinn er fljótur 
að taka undir á æfingum.

Verka Serduchka heitir í raun 
Andrii Danylko og er mjög þekkt-
ur í Úkraínu og nágrannalöndun-
um en einnig í Kanada og Banda-
ríkjunum. Nýjasta plata Danylko 
hefur selst í yfir milljón eintökum.

FÆKKA FÖTUM Á SVIÐINU
Gríska atriðið í ár er rokkað og 
hressilegt lag með kynþokkafullri 
sviðsframkomu. Söngvarinn Sarbel 
er í forgrunni en í kringum hann 
dansa fjórar eggjandi dansmeyj-
ar sem fækka fötum í síðari hluta 
lagsins og dansa til enda á korsel-
etti og sokkaböndum. 

Eurovision-spekingarnir segja 
Grikki nota öll trixin í bókinni 
þegar kemur að atriði þeirra og 
þykir það vænlegt til árangurs og 
fangi athygli áhorfenda. 

IDOLSTJARNA HEIMAMANNA
Finnska söngkonan Hanna Pakar-
inen kemur fram fyrir hönd heima-
manna í Eurovision-keppninni og 
hefur vakið mikla hrifningu jafnt 
meðal heimamanna sem gesta fyrir 
keppnina. Hún er sögð standa fylli-
lega undir væntingum Finna með 
rokk-popplagi sínu sem hún þykir 
flytja af miklum krafti og er talin 
líkleg til að hala inn fjölda stiga 
fyrir heimamenn í keppninni. 

Hanna vann finnsku Idol-keppn-
ina árið 2004 með miklum yfir-
burðum og hefur slegið verulega í 
gegn síðan. Síðar sama ár gaf hún 
út plötuna Heaven sem fór í platínu 
á örfáum dögum frá útgáfu og að 
lokinni keppni í Eurovision stefn-
ir útgefandi hennar að því að koma 
henni á markað víðar í álfunni. 

FAGMANNLEGIR SVÍAR
Sænska hljómsveitin The Ark flyt-
ur lagið The Worrying Kind í keppn-

inni í ár og eru sagðir afar fagmann-
legir í vinnubrögðum og huga vel að 
öllum smáatriðum á sviðinu. 

Hljómsveitin hefur notið mikilla 
vinsælda í heimalandi sínu allt frá 
árinu 2000 og stefnir á að ná inn á 
stærri markað í Evrópu að lokinni 
keppni.

UNDIRBÚNINGUR Í HEILT ÁR
Rússland sendir kynþokkafulla 
stúlknabandið Serebro sem full-
trúa sína í Eurovision þetta árið 
en bandið mun flytja lagið Song 
number One. 

Bandið samanstendur af hinum 
ungu söngkonum Elenu, Marinu og 
Olgu sem voru sérstaklega vald-
ar af rússneska framleiðandanum 
Max Fadeev til að vera fulltrúar 
Rússa. Allar hafa þær áður skap-
að sér nafn í Rússlandi, hver í sínu 
lagi, og munu í fyrsta sinn koma 
fram saman opinberlega í Helsinki 
í kvöld. 

Rússar hafa lagt gríðarlega 
mikið í að gera lagið og alla um-

gjörð sem best úr garði enda hefur 
undirbúningur staðið í ár. 

Í ANDA SJÖTTA ÁRATUGARINS
Hinn þýski Roger Cicero kemur 
til með að flytja djasslag ásamt 
big bandi á sviðinu í Helsinki í 
kvöld fyrir hönd heimalands síns. 
Lagið tileinkar hann öllum konum 
heimsins en lagið ber einmitt nafn-
ið Frauen Regier‘n Die Welt, eða 
Konur stjórna heiminum. 

Cicero er sjarmerandi á svið-
inu í sinni einföldu sviðsframkomu 
en þykir einkar góður og lagviss 
söngvari sem heillar áhorfendur 
auðveldlega á sviðinu án þess að 
vera með neinn íburð. 

Söngvarinn náði gríðarlegum 
vinsældum í Þýskalandi, Austur-
ríki og Sviss á síðasta ári þegar 
hann sendi frá sér plötuna Manner-
sachen. Hann er rómantískur í tón- 
og textasmíði og fékk verðlaun á 
dögunum fyrir að vera besti karl-
kyns söngvari Þýskalands.

sigridurh@frettabladid.is

Sex þjóðir sem ættu að ná langt

Verka Serduchka frá Úkraínu hefur 
vakið mikla athygli í Helsinki og er talin 
geta gert góða hluti með lagið Dancing 
Lasha Tumbai.

Grikkirnir gera að miklu leyti út á 
kynþokkann í atriði sínu þar sem fjórar 
fáklæddar dansmeyjar snúast í kringum 
söngvarann Sarbel.

Hanna Pakarinen frá Finnlandi skaust hratt upp á stjörnuhimininn í heimalandi sínu 
þegar hún sigraði í finnska Idolinu árið 2004. Hún er með kraftmikið atriði í keppn-
inni og heimamenn telja hana frábæran fulltrúa þjóðarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/BRINK

Sænska hljómsveitin The Ark flytur lag 
sitt The Worrying Kind í Helsinki í kvöld. 
Hún stefnir á frekari frægð að keppni 
lokinni en hefur notið vinsælda heima 
fyrir í nokkur ár. FRÉTTABLAÐIÐ/BRINK

Kynþokkafulla og kraftmikla stúlkna-
bandið Serebro frá Rússlandi er vel 
undirbúið fyrir keppnina en stöllurnar 
flytja lagið Song Number One.

Roger Cicero er með lag í anda sjötta 
áratugarins fyrir hönd Þjóðverja. 
Íburðarlaust atriði hans hefur fallið vel í 
kramið hjá aðdáendum keppninnar. 

Gefðu þér 15 mínútur og sæktu
matinn til okkar þá færðu

2 lítra kók og spáköku frítt með!
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Úkraína
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1999: ALL OUT OF LUCK
Selma, Selma, Selma. Eitt sinn voru Grétar og Sigga 
Eurovision-stjörnurnar okkar en svo kom Selma og 
ofvirku frakkaklæddu dansararnir sem dönsuðu eins 
og þeir ættu lífið að leysa.

Í einni af mest spennandi stigagjöf síðari tíma 
(fyrir þær tæplega 300.000 hræður sem Ísland 
byggja) háðum við harða baráttu við frændur vora 
Svía. Í hálftíma eða svo svitnuðu eigendur BT fyrir 
framan sjónvarpið enda höfðu þeir lofað fjölda 
manns endurgreiðslu á sjónvörpum ynni Ísland 
keppnina. Þeim við hlið fengu forsvarsmenn RÚV 
magasár og hugsuðu hvort hægt væri að halda 
keppnina í Laugardalshöll.

Selma tapaði og munar þar mestu um stigin tólf 
sem Íslendingar gáfu Svíum. Ekkert hefur gengið né 
rekið hjá okkur síðan, en þar sem Svíagrýlan hefur 
verið jörðuð með viðhöfn í Laugardalshöll er aldrei 
að vita nema bjartari tíð sé fram undan. Eða ekki.

Þátttöku Íslendinga í söngva-
keppni íslenskra sjónvarps-
stöðva 2007 er lokið. Það er að 
segja fyrir alla nema Sigmar 
Guðmundsson sem áfram 
mun standa vaktina og lýsa 
úrslitunum í kvöld. 

Eiríkur Hauksson stóð sig vel á 
sviðinu í Helsinki en hann mátti 
sín lítils gegn Austurblokkinni. 
Flestir voru vonsviknir, sérstak-
lega þeir sem vonuðu að allt væri 
þegar þrennt er og nú færi Eirík-
ur alla leið. „Fyrir mig persónu-
lega voru niðurstöður undanúr-
slitanna ekki mikil vonbrigði því 
ég átti alveg eins von á þessu. 
Ég var handviss að minnsta kosti 
sjö lönd frá Austur-Evrópu færu 
áfram og því væri lítið pláss eftir 
fyrir okkur,“ segir Sigmar. „En jú, 
þetta er vissulega fúlt því lagið 
var gott og flutningurinn var frá-
bær og átti gæðalega séð fyllilega 
skilið að komast áfram.“

Hægt er að taka undir orð Sig-
mars sérstaklega þegar horft er 
til laganna sem áfram komust. 
Flest þeirra eru mjög góð en sum 
vægast sagt vafasöm. En fyrst 
austurblokkin er búin að festa 
sig svo kirfilega í sessi, eigum 
við einhvern möguleika? „Auðvit-
að eigum við möguleika en þetta 
er erfitt mál. Þetta á sér eðlileg-
ar skýringar því fólk frá Austur-
Evrópu er fjölmennt í Vestur-Evr-
ópu. Þeir fá eðlilegu nágranna-
stigin, rétt eins og við fáum stig 
frá Dönum og Norðmönnum, og 
líka rosalega mikið af stigum 
frá Vestur-Evrópu þar sem Aust-
ur-Evrópubúar eru fjölmennir í 
Vestur-Evrópu, á meðan Vestur-
Evrópulöndin fá nær engin stig að 
austan,“ segir Sigmar og bendir á 
Tyrkland máli sínu til stuðnings 
en Tyrkir komast alltaf áfram 
þrátt fyrir oft og tíðum furðuleg 
lög. „En auðvitað eigum við séns. 
Finnar unnu í fyrra þannig að það 
er allt hægt.“

Nú heyrast háværar radd-
ir að breyta þurfi fyrirkomulagi 
keppninnar til að jafna hlutfall 
Vestur- og Austur-Evrópuþjóða í 
úrslitum. „Nú þegar liggur fyrir 
að fyrirkomulaginu verður breytt 
eftir tvö ár en það er rosaleg reiði 
í gangi hér núna vegna úrslitanna 
á fimmtudag. Margir sem til 
þekkja telja líklegt að brugðist 

verði við strax á næsta ári því 
annars er hætta á því að einhverj-
ar Vestur-Evrópuþjóðir dragi sig 
úr keppni,“ segir Sigmar.

Meðal þeirra leiða sem ræddar 
hafa verið er að hafa tvær undan-
úrslitakeppnir, eina fyrir Austur-
Evrópu og aðra fyrir okkur Vest-
ur-Evrópubúa. Þetta fyrirkomu-
lag minnir hins vegar óþægilega 
mikið á járntjaldið gamla og er 
líklegt til að valda deilum.

Hverju sem tautar og raul-
ar mun Sigmar lýsa úrslitunum í 
kvöld og ef honum tekst jafn vel 
til og í undanúrslitunum er von 

á góðu. Jákvæðar háðsglósur og 
nett skot á það sem fyndið og 
furðulegt er, í bland við hrós þar 
sem það á við, hitta vel í mark og 
eru góð áminning fyrir aðeins of 
áhugasama þjóð að Söngvakeppn-
in er fyrst og fremst skemmtun. 
„Mér finnst engin ástæða til að 
taka keppnina afskaplega hátíð-
lega eins og Íslendingar hafa oft 
gert,“ segir Sigmar. „Keppnin er 
orðin svo útlitsmiðuð að maður 
verður að fá að gera grín að því 
sem er fyndið, eins og svo hvítar 
tennur að slíkt hefur aldrei sést 
áður.“

Engin ástæða til að taka 
keppnina of alvarlega

Sigmar segir 90 prósent blaðamanna á Eurovison vera karlmenn og 90 prósent 
þeirra samkynhneigða. Hann segir keppnina annan heim sem sé svolítið spes og 
alveg ótrúlega skemmtilegur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



GearBox™ er hugbúnaðurinn sem stjórnar TonePort og gefur öllum 
upptökum besta fáanlegan hljóm. GearBox innihledur sérstaklega 
nákvæmar eftirlíkingar af hágæða hljóðvers formögnurum, 
öllum helstu gerðum bassa- og gítarmögnurum, 
auk eftirsóknarverðra effekta.

TonePort™ sameinar möguleika fullkominna 
tækja atvinnuhljóðvera, auk þess sem það 
hefur að geyma eftirlíkingu upptökuklefa 
sérsniðnum og hönnuðum eftir kúnstarinnar 
reglum, að bassa og gítarupptökum. Þar er 
líkt eftir mismunandi staðsetningu ólíkra 
hljóðnema, við hinar ýmsu gerðir magnara 
og eru möguleikarnir nánast ótæmandi.

Toneport™ KB37 kemur 
þér lengra í tón-
listarsköpuninni með 
37- nótna hljómborði 
með viktuðum nótum, 
og fleiri hljóðum.

Í POD® tækjunum færðu m.a. aðgang að nýjustu 
magnaralínu Line6 og auk þess, yfir 60 klassísk 

pedala og effektatæki. Það nýjasta í POD® línunni er 
FloorPOD Plus þar sem búið er að setja allt það 

besta úr POD línunni við fætur þér.
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Það er margt aðkallandi í lífi 
þeirra Írisar, Þorbjargar, Evu, 
Telmu og Þórhildar, kvenn-
anna í lífi hljóðfæraleikara Val-
entine Lost í Eurovision. Þær 
punta sig, dansa við homma 
milli þess sem þær veita mönn-
um sínum móralskan stuðning 
í keppninni.  

Konurnar í lífi karlanna í Eurov-
ision láta sérlega vel af dvölinni 
í Helsinki. Þær vinna ötullega að 
mórölskum stuðningi við kepp-
endurna milli þess sem þær njóta 
lífsins í höfuðborg Finna. „Það 
sem við höfum aðallega verið að 
bralla er bara þetta týpíska sem 
maður gerir á Eurovision. Punta 
okkur, djamma, versla og dansa 
við hommana,“ segir Íris Guðna-
dóttir, unnusta  Benedikts Brynj-
ólfssonar sem slær taktinn í lag-
inu Valentine Lost á trommurnar.

„Það eru tvær konur með 

reynslu hérna með í för og þær 
leiða okkur hinar áfram,“ segir 
Íris og á þá við þær Þorbjörgu Sæ-
mundsdóttur sem fylgir Gunnari 
Þór Jónssyni gítarleikara í atriði 
Eiríks og sjálfa Telmu Ágústsdótt-
ur sem keppti fyrir hönd Íslands í 
Eurovision árið 2000 í Stokkhólmi 
með Einar Ágúst Víðisson úr Skíta-
móral sér við hlið. 

„Telma þekkir þetta náttúr-
lega mjög vel en það er allt önnur 
reynsla að vera keppandi held-
ur en frú á Eurovision,“ útskýrir 
Íris.

Reynsluboltar Eurovision segja 
að rólegri keppni hafi ekki verið 
haldin í manna minnum. Stelpurn-
ar segja það þó ekki koma að sök. 
Mannlífið í Helsinki sé dásamlegt 
og tungumálið setji þar punktinn 
yfir i-ið. Úkraínska lagið sem oft-
ast er spáð sigri í keppninni heill-
ar þær ekki. „Þetta lag er bara 
ógeðslegt,” segir Íris og hinar taka 
undir. Þegar talið berst að betri 
lögum hrósar Íris Tyrklandi sér-

staklega. Kýpur og Hvíta-Rúss-
land koma svo sterklega til greina 
sem heppileg sigurlög að mati 
stelpnanna, svona fyrir utan Ís-
land auðvitað. 

„Reyndar er hann Koldun sem 
syngur lagið fyrir Hvíta-Rúss-
land með okkur á hóteli. Hann er 
voða raunamæddur alltaf og ekk-
ert voða hrífandi svona í eigin 

persónu. Það er eitthvað vafasamt 
við hann. Lýtalæknalykt teljum 
við, það er eitthvað undarlegt að 
minnsta kosti,” segir Íris önnum 
kafin á Eurovision. karen@frettabladid.is  

KONURNAR
í lífi hljóðfæra-
leikaranna

Konurnar í lífi strákanna sem eru í hljómsveit Eiríks Haukssonar skemmta sér vel í Helsinki. Frá vinstri eru þær Þórhildur R. Jóns-
dóttir (kona Stefáns Steindórssonar gítarleikara), Íris Guðnadóttir (kona Benedikts Brynleifssonar trommara), Telma Ágústsdóttir 
(kona Gunnars Þórs Jónssonar gítarleikara), Þorbjörg Sæmundsdóttir (kona Vignis Vigfússonar hljóðmanns), Eva Rán Ragnars-
dóttir (kona Axels Þóris Þórissonar gítarleikara) og Kristjana Thors, Nanný, danshöfundur íslenska hópsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HÉR ERU NIÐURSTÖÐUR KÖNNUNARINNAR
1 Ruslana - Wild dances, 2004
2 Sertab Erener - Every way that I can, 2003
3 Vicky Leandros - Après toi, 1972
4 Helena Paparizou - My number one, 2005
5 Max - Can’t wait until tonight, 2004
6 ABBA - Waterloo, 1974
7 Gracia - Run & hide, 2005
8 Bucks Fizz - Making your mind up, 1981
9 Lena Valaitis - Johnny Blue, 1981
10 Münchner - Freiheit viel zu weit, 1993
11 Mary Roos - Nur die Liebe lässt uns leben, 1972
12 Nicole - Ein bischen Frieden, 1982
13 Wind - Für alle, 1985
14 Bobbysocks - La det swinge, 1985
15 Dschinghis Khan - Dschinghis Khan, 1979
16 Marie Myriam - L’oiseau et l’enfant, 1977
17 Anne-Marie David - Tu te reconnaîtras, 1973
18 Sandra Kim - J’aime la vie, 1986
19 Jacqueline Boyer - Tom Pillibi, 1960

Bestu lög allra tíma
„The Best of Eurovision“ var sérstæð keppni sem haldin var í 
Hamborg í Þýskalandi 20. maí 2006. Tilgangurinn var að meta 
með skoðanakönnun hvaða lag úr söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva væri best.

Í sjónvarpsþættinum Grand Prix Hitliste var tilkynnt að Villtu 
dansarnir hennar Ruslönu hefðu hlotið flest atkvæði en hún sigr-
aði í Eurovision árið 2004. 

Ruslana frá Úkraínu kom, sá og sigraði árið 2004. Lag hennar þótti það besta 
frá upphafi í nýlegri skoðanakönnun.
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 2000: DÖNSKU 
ELLISMELLIRNIR 
STÁLU SENUNNI
Keppnin árið 2000 var merkileg 
fyrir margar sakir. Aldrei höfðu 
fleiri mætt að horfa á keppnina, 
en Svíar fylltu 16.000 manna 
Globen-íþróttahöllina. Aldrei 
hafði svo miklu verið til kostað 
og keppnin almennt talin hin 
glæsilegasta.

Engin leið er að spá fyrir 
um hver vinnur Söngvakeppni 
evrópskra sjónvarpsstöðva. Það 
kom bersýnilega í ljós í þessari 
keppni en vinningslagið var 
fyrirfram ekki talið vænlegt til 
árangurs.

Fæstir bjuggust við miklu frá 
dönsku Olsen-bræðrunum en 
þeir komu, sáu og sigruðu. Lag 
þeirra, Fly on the Wings of Love, 
eða Smuk som et stjerneskud 
í upprunalegu og mun betri 
útgáfunni, vann hug og hjörtu 
Evrópubúa og þá sérstaklega 
þeirra sem höfðu fengið nóg af 
endalausum fáklæddum yngis-
meyjum og suður- og austur-
evrópskum smjörpungum.

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan 
Frakkinn Marcel Benzençon stakk upp á 
evrópskri söngvakeppni á fundi í Mónakó 
árið 1955. Á þeim rúmu fimmtíu árum 
sem liðin eru frá fyrstu keppninni hefur 
ýmislegt breyst og fjöldi þáttakenda sex-
faldast, en aldrei hafa fleiri tekið þátt en í 
ár. Með hverju ári sem líður bætist því enn 
í staflana af tölfræði og staðreyndum sem 
spretta úr frjóum jarðvegi Eurovision. Hér 
eru nokkrar slíkar staðreyndir.

Brotthvarf hljómsveitarinnar er líklega ein 
stærsta breytingin í augum áhorfenda heim 
í stofu, þar sem spariklæddir tónlistarmenn 
og misákafir stjórnendur settu mikinn svip á 
keppnina. Frá fyrsta ári keppninnar og allt til 
1973 þurfti öll tónlist að vera flutt af hljómsveit, 
sem gestgjafarnir settu saman og veittu kepp-
endum aðgang að. Reglunum var breytt 1973, 
þegar löndum var gert leyfilegt að taka með 
sér upptökur af tónlist. Árið 1999 var skrefið 
hins vegar tekið til fulls, og nú þurfa gestgjafa-
þjóðirnar ekki lengur að útvega hljómsveit. 
Síðasta Eurovision-hljómsveitin sást á skján-
um árið 1998, þegar BBC hélt keppnina í Birm-
ingham.

Á frægðartíma hljómsveitarstjórnendanna 
bar Noel Kelehan höfuð og herðar yfir aðra, 
því hann stjórnaði hljómsveitum fyrir fimm 
sigurvegara, á árunum 1980, 1987, 1992, 1993 
and 1996. Hollenski hljómsveitarstjórnandinn 
Dolf van der Linde var hins vegar sá víðförlasti 
og stjórnaði fyrir sjö mismunandi lönd: Belgíu, 
Þýskaland, Írland, Lúxemborg, Holland, Sví-

þjóð og Sviss. Aðeins þrjár konur stjórnuðu 
hljómsveitum í sögu söngvakeppninnar. Nurit 
Nirsch stjórnaði hljómsveitinni fyrir Ísraela 
árin 1973 og 1978. Monica Dominique stjórn-
aði fyrir Svíþjóð árið 1973 og Anita Kerr fyrir 
Sviss árið 1985.

Það vita það flestir sem hafa varið kvöld-
stund í að fylgjast með Eurovision að Írland 

trónir á toppnum í tölfræðinni. Írski snillingur-
inn Johnny Logan situr í hásætinu, en hann 
hefur unnið Eurovision þrisvar sinnum. Árin 
1980 og 1987 söng hann fyrir Írland og árið 
1992 skrifaði hann sigurlagið sem var sungið 
af Lindu Martin. Fleiri Írar virðast þó hafa eitt-
hvað til brunns að bera, því Írland hefur hamp-
að titlinum sjö sinnum. Fast á hæla landsins 
koma Lúxemborg, Frakkland og Bretar með 
fimm sigra, og Svíþjóð og Holland með fjóra. 
Noregur lúrir hins vegar á botninum í tölfræð-
inni, því síðasta sætið hefur tíu sinnum fallið 
í skaut frænda okkar. Þeir hljóta þó einhverja 
sálarfró af þeirri staðreynd að þeir hafa líka 
unnið tvisvar: 1985 og 1995. 

Þýski lagasmiðurinn Ralph Siegel hefur það 
örugglega að markmiði að skáka Logan, því 
ekki gefst hann upp. Hann hefur tekið þátt í 
Eurovision alls átján sinnum. Honum tókst 
verkið einu sinni, þegar Nicole söng til sigurs 
með laginu Ein Bißchen Frieden. 

Það kemur væntanlega fáum á óvart að 
enska er vinningshafinn þegar tungumálin etja 
kappi í Eurovision. 22 vinningslög hafa verið 
flutt á því máli. Franskan er jafnframt vinsæl 
og státar af 14 vinningslögum. Lög á hollensku 
og hebresku hafa sigrað þrisvar. Eurovision-
lagið sem oftast hefur verið flutt er hins vegar 
á tungumáli sem kemur hvergi fyrir á þessum 
lista, og er ekki heldur sigurlag. Lagið kallast 
Nel Blu Dipinto Di Blu á fögru máli Ítala. Oftar 
fær viðlagið þó að ráða nafninu sem laginu er 
gefið, og er það mun betur þekkt sem Volare. 
Eftir að Domenico Mudugno flutti lagið fyrir 
Ítalíu árið 1958 hafa ekki ómerkari menn en 
Frank Sinatra, Cliff Richard og David Bowie 
tekið það upp á arma sína. 

Á toppi tölfræðinnar

Johnny Logan vann Eurovision þrisvar sinnum. Tvisvar 
söng hann og einu sinni samdi hann sigurlagið.
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Hvaða land ætlar þú
að kjósa í kvöld?

1. Austurríki 900 1001
2. Litháen 900 1002
3. Portúgal 900 1003
4. Moldovía 900 1004
5. Lettland 900 1005
6. Mónakó 900 1006
7. Ísrael 900 1007
8. Hvíta Rússland 900 1008
9. Holland 900 1009
10. Ísland 900 1010
11. Belgía 900 1011
12. Eistland 900 1012

Bosnía-Hersegóvína
Spánn
Hvíta-Rússland
Írland
Finnland
Makedónía
Slóvenía
Ungverjaland
Litháen
Grikkland
Georgía
Svíþjóð

13. Austurríki 900 1013
14. Litháen 900 1014
15. Portúgal 900 1015
16. Moldovía 900 1016
17. Lettland 900 1017
18. Mónakó 900 1018
19. Ísrael 900 1019
20. Hvíta Rússland 900 1020
21. Holland 900 1021
22. Ísland 900 1022
23. Belgía 900 1023

42010094.2

Frakkland
Lettland
Rússland
Þýskaland
Serbía
Úkraína
Bretland
Rúmenía
Búlgaría
Tyrkland
Armenía
Moldavía

• Hægt er að senda SMS, hringja úr heimasímum eða GSM

• Ekki er hægt að hringja úr númerum sem eru lokuð fyrir hringingar í símatorg

• Heimilt er að hringja þrisvar úr sama númeri en gjaldfært er fyrir öll símtöl

• Atkvæðagreiðsla stendur aðeins yfir í 15 mínútur og verður tilkynnt

í útsendingunni hvenær hún hefst

• Einungis þau atkvæði sem eru greidd innan tímarammans eru gild
en gjaldfært er fyrir öll símtöl

• Hvert atkvæði kostar 99,9 kr.

Símakosning!

Ekki missa af Evróvisjón í Sjónvarpinu 
í kvöld kl. 19.
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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

Háseti
Vanur háseti óskast á beitningavélaskipið

Kristrúnu RE-177 frá Reykjavík.
Uppl. Í símum 852-3089 & 520-7306

Dverghólar 14
800 Selfoss

Verð: 28.900.000
Stærð: 146,6 m²

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 23,7
Bílskúr: 28 m²

Glæsilegt 118,6 fm parhús ásamt 28 fm bílskúr.Forstofa er með flísum á gólfi og skápum- inn af forstofu
er herbergi með parketi á gólfi.Eldhús er með dökkri innréttingu með miklu skápaplássi.Stofa og eldhús
eru samliggjandi og mikil lofthæð.Stofa er björt með flísum á gólfi- útgengt er í garð.Baðherbergi er með
flísum á gólfi, sturtuklefi og innrétting. Gert er ráð fyrir hornbaðkari.Barnaherbergi með parketi á gólfi og
skáp.Hjónaherbergi er rúmgott með stórum skápum.Innangengt er í bílskúr úr þvottahúsi

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

LAUS STRAX
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VIÐ FELLSMÚLA
RAFMAGNSVERKFÆRI

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

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

1490-1490-

1390-1390-
STINGSÖG 350W

5890-5890-

4995-4995-

4995-4995-

9990-9990-

12.990-12.990-5850-5850-

990-990-

2950-2950-12.900-12.900-

4995-4995- 2290-2290-

2990-2990-

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

995-995-1995-1995-

UPPSELT Í BILI



landsþingi. Í kosningunum 2002 
gerðist það að aðeins tveir flokk-
ar náðu yfir þennan háa þröskuld. 
Því duttu mjög mörg atkvæði niður 
dauð og deildust á þessa tvo flokka. 
Þannig kom það til að AKP-flokk-
urinn fékk 66 prósent þingsæta 
þótt kjörfylgið hafi aðeins verið 34 
prósent. 

„Fulltrúalýðræðiskerfi Tyrk-
lands er í kreppu,“ hefur AP-
fréttastofan eftir Rasit Kaya, 
stjórnmálafræðingi við háskóla í 
Istanbúl. Hann metur það svo að 
vegna tíu-prósenta-þröskuldar-
ins eigi yfir helmingur Tyrkja sér 
enga eigin fulltrúa á þingi. 

Úr ýmsum hornum tyrknesks 
samfélags hafa því komið fram 
óskir um allsherjarendurskoð-
un kerfisins. Erdogan hefur ekki 
legið á þeirri skoðun sinni, að 
hann hneigist til þess að koma á 
kerfi sem líkist meira forsetar-
æðiskerfi á borð við það sem við 
lýði er í Bandaríkjunum. Sterkara 
framkvæmdavald sé nauðsynlegt 
til forða því að óeining á þingi lami 
stjórnkerfið, eins og svo oft hefur 
gerzt á liðnum árum í Tyrklandi. 

Það er ef til vill vegna þessa yf-
irlýsta vilja Erdogans sem Ahmet 
Necdet Sezer, fráfarandi forseti 
sem er „harður kemalisti“ og fyrr-
verandi dómari, hefur haldið því 
opnu að hann kynni að beita neit-
unarvaldi gegn stjórnarskrár-
breytingunni um þjóðkjör forseta. 
Hann álítur þá breytingu ekki 
tímabæra undir ríkjandi kringum-
stæðum. Ekki er heldur samkomu-
lag um hvort unnt sé að láta for-
setakosningar fara fram um leið 
og þingkosningarnar 22. júlí.

Hins vegar horfir Erdogan af 
mesta jafnaðargeði fram á þing-
kosningarnar fram undan; hann er 
þess fullviss að þær muni aðeins 
styrkja umboð flokks síns til að 
halda um stjórnartaumana. Hinir 
flokkarnir eru því þegar byrjaðir 
að smíða með sér ný bandalög í því 
skyni að freista þess að hindra að 
það gerist. 

ks lýðræðis

Útileguma›urinn er ný sérverslun me› allt sem flú flarft 
til fer›alagsins, fellih‡si, hjólh‡si, tjaldvagna, útifatna›, 
fylgihluti og margt fleira. Kíktu við og skoðaðu úrvalið.

Fossháls 5-7  |  Sími 551 5600  |  utilegumadurinn.is

Ný ævintýraleg verslun með allt til ferðalagsins

Polar
Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem 
sjónvarp, DVD/CD, örbylgjuofn, 
ísskápur með frysti, bakkskynjari, 
110 Watta sólarrafhlaða og Alde 
hitakerfi í gólfi og rúðum.

Breiðustu og best einangruðu húsin 
á markaðnum. Sænsk og sérhönnuð 
fyrir norðlægar slóðir.

Sterkbyggðu fellihýsin sem 
reynst hafa frábærlega á Íslandi.

Rockwood Ríkulegur staðalbúnaður, svo sem 
Swing eldhús, ísskápur, rafm.vifta, 
álfelgur, geislaspilari, rafmagns-
lyftibúnaður, upphitaðar dýnur og 
hljóðlát miðstöð.

Fortjöld

Fylgihlutir
Stútfull búð af frábærum 
fylgihlutum fyrir ferðalagið.

PDQ fortjöldin pakkast í poka í 
rennu utan á vagninum.
Fljótlegt að tjalda.

Verð frá 1.299.000 kr.

Fyrir fellihýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 2,5 m: 59.900 kr.
PDQ 2,9 m: 79.900 kr.

Hlaðið
aukabúnaði

Hlaðið
aukabúnaði

Fyrir hjólhýsi
Mini weekender: 39.900 kr.
PDQ 3,5 m: 69.900 kr.
Corsican: Verð frá 109.900 kr.

Corsican
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Opið laugardag 10-17 og sunnudag 12-16

Polar sænskir eðalvagnar  
- sjáðu með eigin augum

Verð frá: 2.799.000 kr.

Frí geymsla veturinn 
2007-08 fyrir öll seld 

hjólhýsi og fellihýsi.



L
andsmenn ganga að 
kjörborðinu í dag og 
kjósa fólk til setu á lög-
gjafarþinginu næstu 
fjögur árin. Kosning-
arnar nú eru hinar 

nítjándu á lýðveldistímanum og 
hinar 39. síðan Ísland fékk stjórn-
arskrá og Alþingi varð löggjafar-
þing 1874.

Á kjörskrá eru 221.368 og miðað 
við hefðina má ætla að í kringum 
200 þúsund manns nýti sér kosn-
ingaréttinn.

Sex flokkar eru í framboði og 
bjóða fram samtals 36 lista í kjör-
dæmunum sex. 756 manns eru á 
framboðslistum.

Fyrir mörgum er dagurinn há-
tíðisdagur og klæða þeir hinir 

sömu sig upp, spássera um bæinn 
og sækja kosningakaffi. Aðrir 
láta sér kosningarnar í léttu rúmi 
liggja og skjótast á kjörstað á milli 
annarra verkefna dagsins. 

Kosningasagan er tryggilega 
varðveitt á ljósmyndum og birtast 
hér nokkrar myndir af kjördögum 
fyrri ára.

Það er kosið í dag  









N
okkuð langt er 
síðan svo virtur 
sjálfstæður leik-
hópur hefur komið 
hingað og er þá 
næst að minnast 

Theatre de Complicite. Cheek er 
þó nokkru eldri og hefur verið 
að frá 1981 þegar þeir félag-
ar og sambýlingar Nick Orme-
rod hönnuður og Declan Donn-
ellan leikstjóri settu þennan far-
andleikflokk á stofn. Orðspor 
þeirra félaganna óx hratt: þeir 
unnu markvisst út frá reynslu 
eldri leikflokka af svipaðri 
stærð, leikhús skyldi færa stað 
úr stað. Því varð einfaldleikinn 
ráðandi í leikmynd, áhersla lögð 
á búninga og leikstíl sem málaði 
verkin og lýsti sér í einstaklega 
skýrri textatúlkun og hreyfingu. 
Þeir lögðu sig líka strax í upphafi 
eftir sígildum textum og kunnu 
þá list fljótt að láta verkin ríma 
við samtíðina.

Þeir félagar litu hér við í vikunni: 
að baki var dvöl í Bandarikjunum 
og á móti þeim tók fjallahringur, 
svali og sól. Þetta var fyrsta heim-
sókn þeirra til Íslands og þeir áttu 
ekki orð til að lýsa undrun sinni. 
Það var svolítið erfitt að vakna og 
jetlaggið var enn í skrokknum.

Með vaxandi frægð þeirra og 
viðurkenningu hafa opnast dyr. 
Nú sækja þeir verkefni sín út fyrir 
flokkinn og kynni þeirra af rúss-
nesku leikhúsi hafa leitt il þess að 
þeir standa nú að sviðsetningum í 
Rússlandi og fara rússneski flokk-
urinn og sá enski víða um lönd. 
Starfsemi sem þessi kallar á jarð-

bundna menn. Ferðalög stóran 
hluta úr ári eru lýjandi og verk-
legur þáttur heimtar þrek af öllum 
þátttakendum, stundum vikum og 
mánuðum saman. Leikferðin vest-
anhafs hefur staðið í þrjá mán-
uði og á ferli flokksins hefur hann 
leikið í 305 borgum í fimm heims-
álfum og 40 þjóðlöndum.

Nick segir þessi löngu ferða-
lög hafa sína kosti. Lengsta ferð 
þeirra hafi staðið í 18 mánuði en 
verkefnavalið, áherslan á klassísk 
eldri verk, leiði til þess að sýning-
arnar batni: „Meistaraverkin búa 
yfir svo mörgum lögum af merk-
ingu að það er stöðugt að koma eitt-
hvað nýtt í ljós í svo löngum ferð-
um. Ný verk búa ekki yfir slíkum 
eiginleikum, þeim gæðum. Kerfið 
í Bretlandi er þannig núna að það 
eru stóru leikhúsin sem panta ný 
verk. Fyrir yngri flokka er sjald-
gæft að fá ný verk í hendur nema 
þeir hafi höfund innan sinna raða.“ 
Hann segir einfaldleikann sem 
stafi af sýningum þeirra koma til 
af þörf farandflokksins og ekki 
síður vegna smekks þeirra. Þeir 
kjósa einfaldan stíl og flest verkin 
sem þeir sýna voru skrifuð fyrir 
einfalda, jafnvel enga sviðsmynd. 
Ferðalögin hafi marga kosti: eitt 
sinn hafi þeir á þriggja vikna 
tímabili leikið átján sinnum á ólík-
um stöðum fyrir ólíka áhorfendur. 
Það sé spennandi.

Cheek by Jawl hefur lengst af 
verið heimilislaus flokkur þótt 
þau hafi jafnan sýnt í Donmar-
leikhúsinu í London og raunar litið 

á það litla og fallega leikhús sem 
sitt helsta skjól. Nú er að hefjast 
önnur sýningartíð þeirra í Barbi-
can-leikhúsinu í City þar sem Kon-
unglegi Shakespeare-flokkurinn 
hafði aðsetur um árabil. Þar sýndi 
Vesturport Woyzeck í fyrra. Cheek 
var boðið þar aðsetur um þriggja 
ára skeið. Þeir leika á hinu firna-
stóra sviði og byggja þar áhorf-
endasvæði, líkt og stundum hefur 
verið gert hér á stóra sviði Borg-
arleikhússins.

Flokkurinn var til skamms tíma 
í þeim hópi sjálfstæðra leikhúsa 
sem hafði langtíma styrktarsamn-
inga, líkt og t.d. Hafnarfjarðar-
leikhúsið og Leikfélag Akureyr-
ar hafa hér á landi. Þess utan voru 
hópar sem fengu aðeins styrki til 
einstakra verkefna, rétt eins og 
hér. Nú fær Cheek rúmlega 300 
þúsund pund í árlegan styrk eða 
38 milljónir. Það dugar í ár segir 
Nick til þess að sýna Cymbeline 

og fá systurflokkinn rússneska til 
Bretlands í sýningarferðalag með 
Þrjár systur eftir Tjekov. Íslensk-
um leikhúsmönnum væri hollt 
að líta til þess hvað Cheek fær í 
styrk.

Declan og Nick hafa um árabil 
átt samstarf við rússneska leik-
ara. Þeir voru að sýna í Finnlandi 
og var þá bent á sýningar Maly-
leikhússins í St. Pétursborg sem 

Annað og meira en bara orðin
Leikhúsmenn Evrópu myndu lýsa heimsókn breska leikhópsins Cheek by Jawl sem einum af hápunktum Listahátíðar í Reykja-
vík væri þeim kunnugt um að leið hans liggur hingað í vikunni. Flokkurinn sýnir Simbelínu eftir Shakespeare fjórum sinnum í 
Þjóðleikhúsinu frá þriðjudagskvöldi fram á föstudag.  Páll Baldvin Baldvinsson hitti stofnendur og listræna stjórnendur hópsins 
einn morgun yfir kaffi, þá Declan Donnellan og Nick Ormerod.



þá var nýbúið að setja á svið hina 
rómuðu sýningu Bræður og syst-
ur. Þá sviðsetningu sáu nokkrir ís-
lenskir leikhúsmenn líka á þess-
um árum fyrir 1990 og hafði hún 
umtalsverð áhrif, bæði á Kjartan 
Ragnarsson og Þórhildi Þorleifs-
dóttur. Vinnubrögð Levs Dodin, 
stjórnanda Maly, hafa orðið mörg-
um fyrirmynd. Þeir félagar hrifust 
líka og tóku upp samstarf við leik-
hús þar eystra sem leiddi til vinnu 
í Mosku 2001. Sú sýning er enn í 
gangi. Nick dásamar mikið rúss-
neska sýningarkerfið sem leyfir 
að sýningar lifi jafnvel áratugum 
saman og komi alltaf við og við á 
svið fyrir nýja áhorfendur. Hér á 
landi þekkjum við það lítillega í 
verkum sem ganga allt í þrjú til 
fjögur ár ef aðsókn er næg.

Hann bendir á andstöðu þess í 
Bretlandi þar sem leikarar ráða 
sig í vinnu til sex mánaða, leika 
allt að átta sinnum í viku en verða 
síðan að sætta sig við verkefna-
skort, stundum misserum saman.  
Hann segir að íslenskir leikhús-
áhorfendur eigi að þakka fyrir 
að hafa vísi að hinu kerfinu í 
Þjóðleikhúsinu og hjá Leikfélagi 
Reykjavíkur þar sem leikari njóti 
þess atlætis að leika fleiri en eitt 
hlutverk í viku, fái hvíld milli sýn-
inga og njóti fjölbreytilegra verk-
efna. Það sé mikilsvirði að halda 
fast í það kerfi. Það tryggi list-
rænan árangur sem sé meira virði 
en rekstrarlegt hagræði. Rúss-
neskir leikarar verði að hafa mörg 
hlutverk í huganum. Þeim dugi 
venjulega eitt æfingarennsli eftir 
jafnvel nokkurra vikna sýningar-
hlé. Raunar segist hann ekki skilja 
hvernig þeir fari að – þeir bara 
kunni þetta.

Declan Donnellan kemur niður 
í matsal Baróns-hótelsins, biður 
margfaldlega afsökunar á síðbúinni 
komu sinni í viðtalið. Talið dreifist 
í upprifjun þeirra félaga á frammi-
stöðu einstakra rússneskra leikara 
sem eru enn að leika ungt fólk í sýn-
ingum Maly-leikhússins nær tveim-
ur áratugum eftir að þær urðu til: 

„Þar er ekki ríkjandi sú ameríska 
hugmynd að Júlía verði að vera 
kornung. Það hefur enginn krakki 
þroska til að leika  Júlíu, til þess 
þarf þroskaða konu,“ segir Declan. 
„Við lifum þá tíma að það verður að 
strípa allt af því sem kveikir ímynd-
unaflið. Leikhúsið má ekki lengur 
vera annar veruleiki, þar verður allt 
að vera sem líkast hversdagsleikan-
um. Það á allt að taka mið af leik í 
sjónvarpi og kvikmyndum sem er 
bara tiltekin tegund af stílfærslu í 
leik. Þessa þróun má rekja gegnum 
sögu kvikmyndarinnar. Ef við glöt-
um hæfileikanum að nota mynd-
líkinguna þá verðum við heimsk. 
Það er hættan við okkur eldri leik-
húsmenn að missa hæfileikann til 
að sjá hlutina í nýjum og snjöllum 
myndlíkingum.“ 

Næsta verkefni þeirra er Troilius 

og Cressida eftir Shakespeare. Ég 
spyr þá um þá tilhneigingu ýmissa 
leikflokka, íslenskra og erlendra, 
sem taka gamla texta og skrifa þá 
upp á nýtt. Declan svarar: „Bund-
ið mál er okkur mikils virði því 
þar höfum við myndmálið alls ráð-
andi og það gefur okkur viðspyrnu 
í túlkun tilfinninga. Þar eru líka 
stóru hlutverkin, stóru spurning-
arnar. Ég var að kenna í amer-
ískum leikskólum í síðustu viku 
og var að reyna að segja þeim að 
leikurinn snýst ekki um það að 
vera raunverulegur, leikurinn á 
að beinast að öðru. Leikhúsið er á 
öðru plani en raunveruleikinn, allt 
gott leikhús stefnir á það, rétt eins 
og bestu kvikmyndirnar frá þriðja 
og fjórða áratugnum: þær eru ekki 
raunsæjar heldur túlka raunveru-
leikann á öðru plani eins og allar 
góðar sögur. Þær byggja allar á 
stílfærðri tækni. Við þurfum að 
fara á annað svið til að geta sagt 

helstu mikilvægu sögurnar. Um 
þessar mundir er fleira fólk að 
njóta leiklistar að staðaldri, dag-
lega, en á nokkrum öðrum tíma í 
sögu mannsins. Mest af því sem 
við sjáum í sjónvarpi er bara ýktur 
framgangur, það er ekki leikur. 
Þess vegna er bundið mál svo mik-
ilvægt. Það neyðir okkur til að tak-
ast á við miklu flóknari veruleika 
en við sjáum yfirleitt. Við eyðum 
gríðarlegum tíma í vinnu með 
bundið mál, tíma til að fá leikarana 
til að temja sér það og skilja.“

Nota þeir spuna mikið í vinnu 
sinni? Aftur svarar Declan og 
neitar: „Spuni getur af sér afar 
sjálfhverfa túlkun og leikarinn 
fer að telja sér trú um eitt og 
annað sem er ekki í textanum, 
merkingu sem er hans sjálfs en 
sprettur ekki af persónunni sem 
hann er að túlka. Ég nota aftur 

mikið hljóðan leik, læt leikarana 
fara hljóðlaust í gegnum atburða-
rásina og leggja alla áherslu á 
merkingu í beitingu líkamans. 
Ná merkingunni fram með lík-
amanum. Víst er margt í bundnu 
máli flókið en leiktextinn er ekki 
til þess fallinn að við skiljum allt. 
Leikhús er ekki þess eðlis að við 
eigum að skilja allt með skyn-
seminni. Það höfðar til allra skyn-
færa og rétt eins margt í lífinu þá 
eiga að vera þar hlutir, fyrirbæri 
og hugsanir sem við skiljum ekki 
heldur skynjum bara, óræðir og 
fullir af furðum.“

Hann þagnar og heldur svo 
áfram: „Þess vegna hefur það 
reynst okkur svo hollt að vinna 
með fólki sem leikur á annarri 
tungu en við tölum. Við höfum 
unnið með Finnum og Rússum og 
tölum ekki málin. Þar verðum við 
að líta til alls sem segir okkur sög-
una, annað en bara orðin.“ 



Tónlistarspekingurinn var örugg-
ur í þriðja sætinu og virðast marg-
ir vera forvitnir hvað sé að ger-
ast á bakvið þennan nakta, þekkta 
haus. „Dr. Gunni liggur ekki á 
skoðunum sínum og fátt er honum 
óviðkomandi. Jafnvel þó maður 
sé ekkert endilega alltaf sammála 
honum er alltaf gaman að lesa það 
sem hann hefur að segja,“ sagði 
einn álitsgjafi  „Vangaveltur Dr. 
Gunna eru oft skemmtilegar og 
tenglar yfir á sérviskuleg rokklög 
svínvirka,“ bætti annar við.

F
yrir utan þessar 
tvær stóru blokk-
ir, mbl.is og visir.is 
stendur hópur manna 
sem hefur megnustu 
óbeit á þessum „sölu-

varningi“. Og telja sig vera hina 
sönnu bloggara. Margir hverjir 
hafa bloggað lengi en ekki á vef-

svæðum dagblaða heldur þar sem 
meira þarf að hafa fyrir því að 
afla sér vinsælda. 

En það virðist lítið bíta á þá 
blog.is- og blogg.visir.is-menn.
Þótt einhverjir gefist upp og nenni 
ekki lengur eru alltaf nýir og nýir 
að bætast í hópinn. Og menn hafa 
misháleitar hugmyndir um sín 

skrif. Á meðan sumir segja frá 
tanntöku barnanna sinna, henda 
inn nokkrum uppskriftum og ræða 
vinnustaðarómans eru aðrir sem 
telja sig vera alvöru fréttastofu 
eða greina frá kynlífi og græn-
meti í sömu línu. 

Fréttablaðið ákvað því að leita 
til nokkurra nafntogaðra einstakl-

inga; bloggara og þeirra sem hafa 
gaman af bloggi, og reyndi að finna 
út með lýðræðislegum hætti hverj-
ir væru bestu bloggararnir og 
hverjir þeir verstu. Að gefnu til-
efni skal þó taka fram að mat þetta 
endurspeglar á engan hátt skoðun 
Fréttablaðsins heldur eru þetta 
niðurstöður úr atkvæðagreiðslu.

Af góðum, vondum 
og verri bloggum
Ný della er mætt á svæðið. Það er ekki nýr tjaldvagn. Ekki ný tegund af ilmkertajóga. Heldur 
blogg. Hvort sem þú heitir Gunnar eða Páll, ert rafvirki eða alþingismaður − allir skulu blogga. 
Moggabloggið sló rækilega í gegn og Vísir.is fylgdi í kjölfarið. Júlía Margrét Alexandersdóttir tók að sér 
embætti kjörstjóra, smalaði kaffihúsaspekingunum inn í kjörklefa og stóð fyrir kosningu á bestu og 
verstu bloggurum landsins. 

Egill Helgason hlýtur þessa nafn-
gift og er vel að henni kominn. 
Fólk úr öllum áttum útnefndi Egil 
besta bloggarann og sagðist koma 
reglulega við hjá honum á Vísi 
á netrúnti sínum. „Egill Helga-
son er skemmtilegasti bloggar-
inn þótt hann telji sig ekki slík-
an. Hann er iðinn við kolann og 
alltaf með puttann á púlsinum,“ 
sagði einn álitsgjafa Fréttablaðs-
ins. „Egill er alltaf skemtilegur þó 
hann sé orðinn dálítið fyrirsjáan-
legur með aldrinum. Egill skrif-
ar mjög skýran og lipran texta.
Virkilega gaman þegar honum 
er mikið niðri fyrir, sem er ein-
att,“ bætti annar við. „Egill er enn 
bestur, eftir öll þessi ár. Nær enn 
að vera ferskur og ófyrirsjáanleg-
ur. Við getum ekki annað en verið 
þakklát fyrir að þessi víðlesni 
heimsborgari skuli hafa áhuga á 

íslenskri flokkapólítík,“ lét einn 
hafa eftir sér.

Egill er einn elsti „bloggari“ 
landsins þótt flestir af þeim kjós-
endum sem settu hann í þennan 
flokk nefndu að sjónvarpsmaður-
inn sjálfur liti ekki á sig sem blogg-
ara. „Þetta var nú hálfgert grin að 
þetta væri ekki blogg því ég byrj-
aði að skrifa á vefinn snemma árs 
árið 2000 og orðið blogg var ekki 
til þá,“ svarar Egill. 

Egill segist engar haldbærar 
skýringar hafa á vinsældum sínum. 
„En ég held að það sé erfitt að sjá 
hvers taum ég dreg í lífinu.  Það er 
erfitt að flokka mig og ekki auðvelt 
að sjá hvar ég stend í stjórnmálum. 
Svo hef ég líka leyft mér að skipta 
um skoðun, geri það óhikað og 
myndi aldrei monta mig af því að 
hafa staðið á sömu skoðun í gegn-
um allt. Það er engum til hróss.“

Þótt ótrúlegt megi virðast þá er 
sá sem fékk næst flestu atkvæðin 
hinn nafnlausi bloggari hnakkus.
blogspot.com en nafnleysi hefur 
löngum verið eitur í beinum blogg-
ara. „Hnakkus skrifar undir dul-
nefni og gerir það smekklega ólíkt 
sumum. Hann er drepfyndinn og 
kvikmyndagagnrýni hans á mynd-
bönd Guðmundar í Byrginu var 
óborganleg. Mæli með Hnakkusi 
fyrir stjórnleysingja og temmi-
lega illa innrætt folk,“ sagði einn 
viðmælandi blaðsins. „Hnakkus 
fylgist vel með og skýtur föstum 
skotum á þá sem eiga það skilið,“ 
sagði annar.

Hnakkus vildi ekki koma fram 
undir nafni þegar honum var til-
kynnt að hann væri næstskemmti-

legasti bloggari þjóðarinnar. Hann 
byrjaði að blogga haustið 2002 
þegar vinur hans stakk upp á 
því og sá hinn sami bjó til blogg. 
Síðan þá hefur boltinn bara feng-
ið að rúlla, hægt og rólega. „Það 
eru reyndar nokkrir sem vita hver 
ég er og ég get upplýst að ég er 
þrítugur Reykvíkingur úr mið-
bænum,“ segir Hnakkus og bætir 
því að hulunni verði ekki svipt af 
núna. „Enda yrði ég bara grýttur,“ 
útskýrir hann. Bloggarinn segist 
líkt og Egill enga skýringu hafa á 
vinsældum sínum. „Nema bara af 
því að ég er snillingur og ég reyni 
að blanda sama húmornum við 
meinfýsni,“ segir hann. „Og nú er 
það bara að koma Agli Helga fyrir 
kattrarnef.“



Ármann Jakobsson á skrubaf.blog-
spot.com: „Ármann hefur lengi 
borið höfuð og herðar yfir aðra 
bloggara og virðist vera einn af 
þeim fáu þessa dagana sem skilja 
út á hvað blogg gengur.“  Nanna
Rögnvaldardóttir matargúru á 
nannar.blogspot.com var oft nefnd 
sem einn besti bloggari landsins 
og fannst mörgum sýn hennar á 
tilveruna mjög kómísk.

Fleiri sem nefndir voru í hópi eð-
albloggara voru Þórarinn B. Þór-
arinsson á Badabing.is, Bryndís B. 
Johansson á Brisso.blog.is Sigmar
Guðmundsson á sigmarg.blog.is 
og Jónas Kristjánsson á jonas.is. 

Af kommentum kjósenda að dæma 
er greinilegt að fólk hefur sterkar 
skoðanir á því sem það sér á net-
inu. Flestir nefndu blogg Ellýar 
Ármannsdóttur sem versta blogg-
ið, sem er athyglisverð í ljósi þess 
að blogg hennar er eitt það mest 
lesna. Létu sumir það fljóta með 
að engu að síður læsu þeir blogg-
ið hennar; en þá vegna þess hve 
annarlegt það væri. Enginn nefndi 
blogg Ellýjar sem besta bloggið. 
Þá kom almannatengillinn Ómar 
R. Valdimarsson fast á hæla Ellýj-
ar en skrif hans þar kalla greini-
lega fram sterk viðbrögð.

Athygli vekur að á listanum yfir 
verstu bloggin eru fjórir stjórn-
málamenn en enginn þeirra komst 
yfir á lista yfir þau bestu.  Að-
eins Kastljósstjórnandinn Sig-
mar Guðmundsson komst í báða 

flokka; jafnmargir töldu hann 
vera skemmtilegan og þeim sem 
þótti hann leiðinlegur. Þá komst 
Steingrímur Sævarr einnig á list-
ann en flestir töldu ritstjóra Ís-
lands í dag hafa fatast flugið eftir 
að hann flutti sig yfir á Vísi og fór 
að stjórna magasínþætti.

Opið: mán-fös 10:00-18:00 -  lau 10:00-16:00 -  sun 13:00-16:00

g



Saltfélagið 

Verslanir og listamenn hafa komið sér vel fyrir á Grandagarði 2 en húsið er sögufrægt og þekkt sem gamla Ellingsenhúsið. Hús-
gagnaverslunin Saltfélagið er á fyrstu hæðinni en á efri hæðunum er ýmislegt forvitnilegt að finna.  Lára Björg Björnsdóttir og 
Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari heimsóttu Saltfélagið og hittu spennandi fólk í hverju horni.

á suðupunkti



66°N Dömu og herra peysur............. 2.000 kr

66°N Dúnúlpur dömu og herra ......... 8.000 kr

66°N Jakkar dömu og herra ............. 4.000 kr

66°N Buxur dömu og herra frá ......... 2.000 kr

66°N Krakka úlpur ........................... 3.000 kr

66°N Fylgihlutir ................................ 500 kr

66°N Bolir ........................................ 500 kr

Herraskór frá ................................... 2.000 kr

Dömuleðurstígvél frá ....................... 2.000 kr

Barnaskór frá................................... 1.000 kr

Sandalar frá ..................................... 500 kr

Puma íþróttagallar frá ..................... 3.990 kr

Puma fótboltaskór frá ..................... 1.990 kr

Puma bolir frá .................................. 1.000 kr

Puma stuttbuxur frá ........................ 1.000 kr

ÚTIVISTAR, SPORT OG SKÓMARKAÐURINN

í PERLUNNI
LOKAHELGI

EKKI MISSA AF
ÓTRÚLEGUM TILBOÐUM

PERLURUGL!

LÆKKAÐ VERÐ

LÆKKAÐ VERÐ

FULLT AF NÝJUM VÖRUM – OPIÐ FRÁ 12:00 – 18:00 ALLA HELGINA

LOKADAGUR Í DAG

OG Á MORGUN

SUNNUDAG!

Kaupir 2 skópör og færð 3 parið frítt (það ódýrasta)

Steinar Waage, Kaupfélagið og Ecco búðirnar



Hefur þú fylgst með kosningabar-
áttunni? Nei. Ég hef ekki séð neitt 
svoleiðis.
Hvaða flokk myndir þú kjósa ef þú 
fengir að kjósa í alþingiskosning-
unum á laugardaginn?

Hvað heitir flokkurinn aftur? Já, 
Samfylkinguna. Það er besti flokk-
urinn og þeir ætla að gera margt 

fyrir fólkið. Ég held að mamma 
og pabbi fylgist svolítið með í 
sjónvarpinu, kosningunum. En ég 
myndi ekki kjósa X-D. Mér finnst 
þeir montnir. 
Hvað finnst þér að sá flokkur sem 
tekur við landinu eigi að gera fyrir 
fólkið í landinu? 

Mér finnst að það ætti að vera 

ókeypis í allar búðir í heila viku. 
Og svo mætti búa til tívolí. Í garð-
inum heima hjá mér. Þeir ættu 
líka að leyfa fullorðna fólkinu að 
borga enga skatta í heilt ár. Já, ég 
veit líka um eitt sem ég vil að sé 
breytt! Að skólinn sé styttri. Búinn 
á hádegi. 
Veistu hvað stjórnmálamennirnir 
heita?

Forsetinn heitir annaðhvort Geir 
Haarde eða Ólafur Ragnar. Annað 
hvort, man það ekki alveg.
Horfðirðu á Eurovison?

Já. Mér fannst lagið alveg 
ágætt. Silvía Nótt var með leið-
inlegra lag, mér finnst leiðinlegt 
að Eiríkur Hauksson komst ekki 
áfram. En lagið var ekkert rosa-
lega skemmtilegt. Bara alveg 
ágætt. En ég ætla að borða nammi 
á laugardagskvöldið og vaka lengi. 
Örugglega til átta um morguninn. 

Hvað ef börnin 
fengju að kjósa?
Þau eru klædd í sparifötin, dregin á kjörstað og látin hálf afskiptalaus allan 
kjördaginn. En hvað myndu þau setja x-ið við ef þau fengju að fara inn í 
kjörklefana og skildu mömmu og pabba eftir fyrir utan, bíðandi með sleiki-
pinna og gosflösku? Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við framtíðarkjós-
endur landsins. 

Hefurðu fylgst með kosningabar-
áttunni?

Já, mjög mikið.

Hvaða flokk myndir þú kjósa ef 
þú fengir að kjósa í alþingiskosn-
ingunum á laugardaginn?

Íslandshreyfingin er mjög góð. 
Þeir héldu frábært boð fyrir lúðra-
sveitina sem ég er í. En ég myndi 
ekki kjósa Framsóknarflokkinn. 
Þeir fengu fá atkvæði en enduðu 
samt í sjálfri ríkisstjórninni.

Hvað finnst þér að stjórnmála-
menn eigi að gera fyrir fólkið í 
landinu?

Gera skemmtilegri námsskrá í 
skólana. Ég myndi taka út bækur 
sem kenna alltaf það sama. Bæta 
inn betri bókum, ef þær eru þá til 
einhvers staðar.

Fullorðna fólkið mætti hafa 
frjálslegri vinnutíma. Þannig að 
það gæti sinnt börnunum og unnið 
þegar því sýnist. Þannig að það 
gæti bara laðað vinnutímann að 
sínu lífi. Það þarf líka að bæta kjör 
gamla fólksins, ekki spurning. 

Hver er eftirlætisstjórnmálamað-
urinn þinn?

Ómar Ragnarsson er í miklu 
uppáhaldi, var hann ekki grínisti 
fyrir nokkrum árum?

Hvaða stjórnmálamenn þekkirðu 
í sjón?

Halldór Ásgrímsson og Davíð 
Oddsson. Ég þekki svipinn og 
krullurnar.  

Hefurðu fylgst með kosningabaráttunni?
Já, svolítið mikið.

Hvaða flokk myndir þú kjósa ef þú fengir að kjósa í alþingiskosningun-
um á laugardaginn?

Ég myndi kjósa Sjálfstæðisflokinn. Enginn vafi á því. Hann vill styrkja 
háskólanám og ég ætla einhvern tímann í háskóla.

Hvað finnst þér að stjórnmálamenn eigi að gera fyrir fólkið í landinu?
Þeir eiga að gera það sama og Sjálfstæðisflokkurinn vill gera. Ég er 

sjálfur bara mjög ánægður og glaður og vil að sama ríkisstjórnin sé við 
völd.

Er ekkert sem má betur fara?
Jú, auka störf í landinu. Mér finnst fullorðna fólkið alls ekki vinna 

nógu mikið og það er aldrei nóg af vinnu að hafa. 

Áttu þér eftirlætisstjórnmálamann?
Geir H. Haarde er í miklu uppáhaldi hjá mér. Bæði flottur og svona 

valdsmannslegur. Ég hef oft séð hann í sjónvarpinu en ég held að ég 
þekki ekki aðra stjórnmálamenn í sjón. En Vinstri grænir eru ekki í 
uppáhaldi. Þeir eru aðeins of mikið á móti. 

Ertu búinn að fylgjast með kosningabaráttunni?
Nei. Ég hef bara horft á það pínu. Séð það í sjónvarpinu. En mér finnst 

það svo leiðinlegt að ég hef ekki nennt að horfa á það. Þetta er of mikið í 
sjónvarpinu.
Hvaða flokk myndir þú kjósa ef þú fengir að kjósa í alþingiskosningunum 
á laugardaginn?

Ég hef aldrei heyrt um þessa flokka. Eiga þeir að ráða landinu? Ég vil 
ekki hafa einhvern mann sem ræður öllu á Íslandi. Ég veit ekki um neinn 
mann sem er nógu góður til að stjórna landinu. Ef ég yrði að velja einhvern 
myndi ég horfa á alla DVD-diskana mína og velja einn leikara sem þar er, 
ég man ekki hvað hann heitir. En ég þekki röddina hans. 
Hvað finnst þér að stjórnmálamenn eigi að gera fyrir fólkið í landinu?

Ég vil ekkert láta fullt af fólki gera eitthvað fyrir mig. Ég þarf ekkert 
svoleiðis. En það vantar rólur hjá Melaskóla. Þar er kastali og klifurgrind 
og eitthvað dót sem snýst. Mér finnst líka mjög pirrandi að það er búið að 
byggja þrjá ljóta kofa á Melaskóla. Mér og Jóni finnst það skemma Mela-
skólann. Þeir geta tekið kófana og sett rólur í staðinn. 
Hvernig fannst þér Eurovision?

Mér finnst rauður fáránlegur litur á hári. En ég kaus Lordi í fyrra, þeir 
voru mjög flottir en Silvía Nótt var pirrandi. Í mjög pirrandi búningi. 



Hefurðu fylgst með kosningabarátunni?
Já, ég hef séð auglýsingar frá flokkunum. 

Ég þekki Össur Skarphéðinsson og Geir H. 
Haarde í sjón. Líka Davíð Oddsson.

Hvaða stjórnmálaflokk myndir þú kjósa, feng-
ir þú að kjósa í alþingiskosningunum á laug-
ardaginn?

Ég myndi kjósa Samfylkinguna. Mér finnst 
hinir flokkarnir ekki vera nógu mikið í lagi. 
Samfylkingin er með flottasta merkið og flott-
ustu litina. Og svo bjóða þeir líka upp á ókeyp-
is tannvernd fyrir börn og betri framtíð.

Hvað finnst þér að stjórnmálamenn eigi að 
gera fyrir fólkið í landinu?

Ég myndi bæta við fleiri leiktækjum á leik-

svæði skólanna. Skólinn verður aldrei gerður 
of skemmtilegur. Ef ég væri stjórnmálamaður 
yrði öllum látið líða vel, ekki bara fullorðnum 
heldur líka börnum. Launin þurfa líka að vera 
hærri fyrir kennara og starfsfólk í hjúkrunar-
geiranum, þau eiga að fá sömu laun og aðrir. 

Hver er eftirlætisstjórnmálamaðurinn þinn?
Össur Skarphéðinsson. Hann er í miklu 

uppáhaldi. Ég veit ekkert sérlega mikið um 
stjórnmálamenn en tilfinningin segir mér að 
hann sé góður maður.

www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 

Lacetti

Vertu klár – engin útborgun fyrir nýjan bíl
Þú færð nýjan fjölskyldubíl úr kassanum með 100% fjármögnun og borgar aðeins 26.980 kr. á mánuði. 

Bíllinn, sem er hluti af evrópulínu Chevrolet, er með 3ja ára ábyrgð og Chevrolet gæðastimplinum.

Vertu því klár, komdu og kynntu þér málið. Við erum á Tangarhöfðanum og tökum vel á móti þér.

Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.

Engin útborgun…
…og þú ert kominn á nýjan fjölskyldubíl!
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Nýr Chevrolet Lacetti Station
á aðeins 26.980,- á mán.*

100% fjármögnun
Engin útborgun
Í erlendri mynt, vextir 4,27%
3 ára ábyrgð 

Chevrolet Lacetti
frá GM stærsta bílaframleiðanda í heimi
Verð: 1.899.000,-

100%
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Ómar hefur sömu lífstölu og Guð-
jón Arnar og þeir deila því mörg-
um einkennum. Ómar hefur hins 
vegar líka töluna 16, sem tákn-
ar rökhyggju, og það vinnur með 
honum. En þegar á öllu er á botn-
inn hvolft er þristurinn uppistand-
ari og grínisti. Það er líka mikil bar-
átta í honum og hann er dálítið pól-
itískur, vill fá niðurstöður, en eins 
og aðrir þristar á hann það til að 
ýkja. Það er hins vegar ekki mikill 
samhljómur milli 3 og 8 og dagur-
inn er því ekki ávísun á velgengni 
hjá þeim Guðjóni og Ómari. 

Þ
versumma dagsetn-
ingarinnar 12. maí 
er átta, sem Sigríð-
ur Klingenberg spá-
kona segir tákna 
mikinn hraða og 

skiptingu. „Daginn ber líka upp 
hinn 12. maí en talan tólf er heil-
ög og kemur víða við.“ Í talna-
spekinni er talan átta líka tákn 
óendanleikans, dauða og fæðing-
ar. „Þessum degi fylgir mikið afl, 
það er gott að trúlofa sig á þess-
um degi, gott að búa til börn sem 
og að koma undir í þessari orku,“ 
segir Sigríður.  

Hermundur Rósinkranz talna-
spekingur tekur undir að degin-
um fylgi miklir kraftar efnislega 
heimsins en margir þættir hafi 
áhrif á hin kosmísku áhrif á fólk. 
„Þetta er velgengnistala en líka 
tala sjálfseyðingar,“ segir hann 
með þunga. „En það er að ýmsu 
að huga. Nafn viðkomandi og fæð-
ingardagur skipta líka máli.“ 

Lífstala fólks skiptir ekki síst 
máli þegar meta á hvort við-
komandi eigi góðan eða slæman 
dag fyrir höndum. Hefði Eiríkur 
Hauksson til dæmis komist áfram 
í Eurovison væri hann á grænni 
grein í dag, því lífstala hans er líka 
átta. „Það er ávísun á velgengni 
þegar lífstala manns er sú sama 
og tala dagsins. Eiríkur hefði því 

komist langt í kvöld, enda plumar 
hann sig líka vel á sviði. Þótt hann 
sé hógvær og lítillátur nýtur hann 
þess að vera í sviðsljósinu. Hann 
þarf bara að læra að sleppa fylli-
lega fram af sér beislinu,“ segir 
Hermundur en bætir við að dag-
urinn sem forkeppnina bar upp 
á hafi verið slæmur fyrir Eirík. 
„Hann hefði þurft að vera heima 
og sinna heimilinu þennan dag,“ 
segir hann.

Um gengi stjórnmálaflokk-
anna í kosningunum í dag er erf-
iðara að rýna enda koma margir 
þættir við sögu. „Þetta er góður 
dagur til að gera viðskipti,“ segir 
Sigríður. „Kannski mun það nýt-
ast flokkum sem eru viðskipta-
sinnaðri og í blárri kantinum.“ 
Lífstala formannanna skiptir líka 
máli eins og Hermundur bendir á. 
„Tökum Davíð Oddsson og Hall-
dór Ásgrímsson sem dæmi. Talan 
22 kom við sögu hjá Davíð, sem er 
tala stórmenna; manna sem hugsa 
stórt, verkfræðinga sem reisa 
stórhýsi og svo framvegis. Hall-
dór var hins vegar með töluna ell-
efu, sem er afskaplega viðkvæm 
og má ekki við miklu mótlæti 
enda var Davíð alltaf með hann í 
vasanum.“

Hermundur Rósinkranz rýnir í 
lífstölur formannanna: 

Hvað segja tölurnar okkur? 
Það leggst allt á eitt laugardaginn 12. maí. Landsmenn ganga að kjörborðinu í alþingiskosningum, 
Eurovision-keppnin verður haldin í Finnlandi og þá hefst Íslandsmeistaramótið í knattspyrnu, svo 
dæmi séu tekin. Fréttablaðið fékk talnaspekinga til að rýna í tölur dagsins og spá hvaða úrslit þær 
kunna að hafa í för með sér. 

„Geir er ás, sem þýðir að hann er 
sterkur karakter sem er illa við að 
láta stjórna sér. Hann er leiðtogi 
með rökhyggju en heldur aftur 
af sér. Yfirleitt segir ásinn hlut-
ina hreint út en G-ið í nafni Geirs 
veldur því að hann heldur aftur af 
sér. Þetta verður hins vegar lík-
lega ágætur dagur fyrir hann. 

Talan fimm einkennir þá sem eru 
dálítið fljótfærir og eiga jafnvel til 
að vera tækifærissinnaðir. Talan 
fimm táknar líka nýjungagirni 
og þenslu og þess vegna er Stein-
grímur dálítið einkennilegur, þar 
sem hann er jafnan á móti álverum 
og öðru sem veldur þenslu. Stein-
grímur hefur hins vegar fjarkann 
sér til fulltingis, sem táknar stað-
festu og að hann er traustur vinur. 
Þeir sem hafa lífstöluna 5 þola 
ekki langvarandi skuldbindingar, 
til dæmis gagnvart ríkisstjórnar-
samstarfi eða einhverju slíku. 

Ingibjörg er í góðum málum því 
lífstala hennar rímar við daginn. 
Framkvæmdir, félagsleg staða, 
valdasókn og efnisleg markmið 
eru meðal þess sem einkennir þá 
sem bera töluna átta en hættir til 
að vera miskunnarlausir, ef ekki 
er að gáð. Út frá talnaspekinni er 
þessi dagur ávísun á velgengni 
fyrir Ingibjörgu og mér sýnist 
á öllu að Samfylkingin og Sjálf-
stæðisflokkurinn séu að undirbúa 
hjónasængina.

Guðjón er þristur, sem þýðir að 
hann er gleðibolti, en út af fimm-
unni er líka einhver óstöðugleiki í 
honum. Þristarnir eru hins vegar 
jákvæðir að því leyti að þær sækj-
ast eftir nýjungum. Þeir eru barn-
góðir og draga að sér börn, að 
hluta skýrist það af því að þristur-
inn er litli strákurinn sem vill ekki 
vaxa úr grasi. 

Eiginleikar sem tengjast þess-
ari tölu eru meðal annars ábyrgð, 
vernd, samfélag og samúð. Hann 
er tilfinningavera og fjölskyldu-
bönd skipta hann miklu. Talan 
fimm er hins vegar undirliggj-
andi og veldur að þetta er sveiflu-
kenndur karakter, oftar en ekki 
eru þessar tölur undirliggjandi hjá 
listafólki. Þetta er hins vegar ekki 
góður dagur fyrir hann á bakvið 
tölurnar eru sterkar kenndir, til 
dæmis í átt að taugaveiklun sem 
aukast undir þrýstingi og laugar-
dagurinn er dagur mikilla krafta. 
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Í gær fór ég með Niki, leikkonu-
vinkonu minni, í eitt stærsta kvik-
myndastúdíóið hér í borg. Við keyrð-
um í gegnum risa hlið og við veginn 
upp að húsinu stóðu há tré. Fyrir 
framan húsið var marmaraverönd 
með marmarasúlum og sundlaug í 
risa garðinum. Þetta var dæmigerð 
höll eins og venjulegt ríkt fólk bjó 
í á tímum keisarans. Eftir bylting-
una tók stjórnin margar svona hall-
ir í sína vörslu og núna hýsir þetta 
ótrúlega fallega hús kvikmynda-
bransann. 

Þarna eru fullkomnustu klippi-
herbergin og hljóðstúdíóin í Íran. 
Íranar eru mikil kvikmyndaþjóð og 
írönskum kvikmyndagerðamönnum 
hefur gengið vel í alþjóðlega kvik-
myndaheiminum, þrátt fyrir mjög 
erfiðar aðstæður heimafyrir, aðal-
lega vegna stöðugrar ritskoðunar. 

Ritskoðunin fer fram í þrem-
ur stigum. Fyrst þurfa leikstjórar 
að ritskoða sjálfa sig meðan á ferl-
inu stendur, þeir þurfa alltaf að hafa 
bak við eyrað hvað þeir mega og 
mega ekki og hversu langt þeir geta 
dansað á þeirri línu. Á öðru stigi 
skila þeir handritinu til ritskoðunar-
nefndar menningarráðuneytisins til 
að fá leyfi. Handritinu er yfirleitt 
breytt á því stigi. Þegar myndin er 
fullunnin fer hún aftur fyrir ritskoð-
unarnefndina sem gefur grænt ljós 
eða bendir á nokkrar senur sem eru 
ekki í lagi. Þá fer fram 
annað klippiferli til að fá 
græna ljósið. En þótt allt 
sé klippt í burtu sem gerð 
var athugasemd við fá 
ekki allar myndir leyfi. 
Þannig eru helstu leik-
stjórar Íran sem njóta al-
þjóðlegra vinsælda oftar 
en ekki bannaðir heima-
fyrir. 

Í vikunni fór ég á 
bókaráðstefnu sem er 

sú stærsta í 
Mið-Austurlönd-
um. Þar voru 
allir mögulegir 
bókaútgefendur 
heimsins komnir 
saman en stjórn-
in fylgist vel með 
hvaða bækur eru 
í boði. Bækur 
eru oftar en ekki 

á bannlista. Það er fyndið að fletta 
í gegnum bækurnar í bókabúðun-
um og sjá límmiðana sem er búið að 
líma yfir einhverjar myndir. Sömu-
leiðis ritskoða íranskir höfund-
ar sjálfa sig meðan þeir skrifa og 
bókin þarf að sleppa í gegnum rit-
skoðunarferlið áður en hún er gefin 
út. Um daginn hitti ég ungan rithöf-
und sem unnið hefur Bókmennta-
verðlaun Írans. Hann sagði mér 
að bókaútgáfa hefði dregist saman 
eftir að nýi forsetinn tók við. Færri 
höfundar sleppa í gegn en áður. 

Sama gildir um tónlistarbrans-
ann. Þessi ritskoðun fer fram á eig-
inlega öllum stigum samfélagsins. 
Bæði í listum og daglegu lífi.  Af því 
að netið er svo heiftarlega ritskoð-
að eru endalaust margar vefsíður 
bannaðar hér. Hér eru vefsvæði eins 
og YouTube og MySpace kolólögleg 
fyrirbæri og að sjálfsögðu blokker-
aðar. En í staðinn eiga Íranar líklega 
bestu hakkara í heimi. Tölvunördar í 

Íran þurfa að vera helm-
ingi klárari til að komast 
framhjá öllum þessum 
hindrunum. Ef eitthvað 
er bannað þá er það helm-
ingi meira spennandi. 
Þannig eru ýmsar leiðir 
sem unga fólkið finnur til 
að komast framhjá filter-
unum og tónlist er „dán-
lódað“ grimmt af netinu. 
Íranskir krakkar hlusta á 
alla tónlist á mp3. 

Annars byggja Íranar menningu 
sína að miklu leyti á listum og lista-
saga Persíu er mjög rík. Fólk vitn-
ar ennþá í helstu ljóðskáldin Hafez, 
Ferdosi, Saadi, og Rumi í daglegu 
lífi. Hafez er á rokkstjörnustalli og 
sömuleiðis Rumi sem er mjög vin-
sæll meðal unga fólksins. Hvergi hef 
ég séð jafn mikið af ungum krökk-
um með SLR-myndavélar á öxlinni, 
og þá er ég ekki að tala um túrista 
því þeir eru sjaldséðir, heldur ungt 
kreatívt Teheran-fólk. Ljósmyndun, 
málun, kvikmyndagerð, hljóðfæra-
leikur og svo framvegis er eitthvað 
sem fólk gerir mjög náttúrulega 
hér, og eru algeng hobbí. Málara-
trönur þykja sjálfsögð húsgögn og 
þótt þú sért læknir, verkfræðingur 
eða tölvunarfræðingur er mjög lík-
legt að listrænir hæfileikar blómstri 
heimafyrir. 

Þrátt fyrir allt og allt er hér 
blómstrandi listalíf. Í vikunni fór 
ég á opnanir í stærstu listamiðstöð-
inni hér í borg sem heitir einfald-
lega Artist´s House. Þar var mikið 
líf og alls konar listum blandað 
saman. Þar voru heilu fjölskyld-
urnar mættar og aldursbilið var 
frá ungabörnum með snuð til gam-
almenna í hjólastólum. Artist´s 
House er á nokkrum hæðum og 
þar var myndlistarsýningum, bíó-
sýningum, spuna, leikritum, ljós-
myndasýningum og svo framveg-
is blandað saman. Þar voru bæði 
frægir listamenn og leikarar og 
venjulegt fólk komið saman til 
að njóta. Umhverfis húsið er stór 
garður með gosbrunnum þar sem 
fólk sat úti og drakk te langt fram 
á kvöld meðan listalífið iðaði inn-
andyra jafnt sem utan. Það verður 
ekki annað sagt en að Teheran sé 
mjög lifandi borg og fólkið sömu-
leiðis.

hannabjork@gmail.com
hannabjork.blogspot.com  

Ég var aftur orðinn einstæðingur, 
umkomulaus, vonsvikinn, iðrandi. 
Lindir allífsins voru horfnar niður 
í sandauðnir sálarinnar. Lóurnar 
horfnar úr móum og túnum. Spó-
arnir flúnir af melum og börðum. 
Hrossagaukurinn hættur að seiða 
til sín ástvininn uppi í bláma 
himinsins. Gustkaldur vindgnýr 
í fjallinu í stað glitrandi leiks 
lækjarins. Og ég söng án þess 
að unna hjarta mínu andartaks-
hvíldar: Taktu sorg mína, svala 
haf. Taktu sorg mína, svala haf.

Þannig enda allir dagar, sem 
hefjast með ást á hinu forgengi-
lega.

Þórbergur Þórðarson: Íslenzkur 
aðall (1938)

Salome Þorkelsdóttir skrifar 
mér og telur eðlilegra að tala um 
karla og konur en menn og konur 
– og jafnvel fremur karlmenn og 
kvenmenn – en karlmenn og konur. 
Orðið maður getur merkt tegund-
ina, en einnig karlmaður. Skýrt 
dæmi um fyrri merkingu má lesa 
í 13. kafla Laxdælu er Höskuld-
ur Dala-Kollsson fór út að ganga: 
„sá hann þar tvá menn og kenndi; 
var þar Ólafur sonur hans og 
móðir hans“. Í kvæðinu alþekkta 
segir: „bæði menn og fljóð“ og er 
maður þar auðvitað karlmaður. 
Því er ærið löng hefð fyrir hvoru 
tveggja.

segir í fyrirsögn í Blaðinu 1. 
maí – og mætti þessi blaðamað-
ur læra að so. krefjast stýrir eign-
arfalli og kvenkynsorð sem enda 
á –ing fá eignarfallsendingu –
ar. Þessi blaðamaður er þó ekki 

einn um slík afglöp. Í Fréttablað-
inu sama dag má lesa eftirfarandi: 
„Að sögn Bjarna er það rakið til 
þriggja þátta: Aukningu(ar) á um-
svifum bankans, eflingu(ar) inn-
viða bankans (nástaða) og fjárfest-
ing(ar) í framlínustarfsfólki til 
frekari vaxtar.“ Þurfa blaðamenn 
ekki lengur að kunna venjulegar 
fallbeygingar? 

Þarna kemur líka við sögu tor-
kennilegt orð: framlínustarfsfólk. 
Ég þykist að vísu hafa hugboð um 
merkingu þess orðs, en skelfing 
finnst mér það ljótt. 

Ég hygg það nýmæli að tala 
um reynslubolta, einkum þegar 
reyndur maður lætur af störfum 
eða hverfur af vettvangi. Finnst 
mönnum það fallegt? Ég kannast 
við ýmiss konar bolta, meira að 
segja straubolta og drykkjubolta. 
Bolti getur merkt hár og gild-
ur maður, og kannski er drykkju-
boltinn einhver sem er mikill fyrir 
sér í drykkjuskap. En að tengja 
bolta reynslu, er það eðlilegt?

Þegar Guðmundur Magnússon 
lét af störfum á Austurlandi 1996, 
sendu starfsmenn og nemendur 
Hafnarskóla honum lítið hefti með 
sögum og ljóðum eftir nemend-
urna. Það var kærkomin sending. 
Heftið nefndu þau Undir Horna-
fjarðarmána.  Hann þakkaði fyrir 
með eftirfarandi braghendu: 

Launa vil ég litla bók með ljóði 
mínu.
Hollar átti ég heillastundir
„Hornafjarðarmána undir“.

Artí Teheran og iðandi listalíf

Dregið úr réttum svörum n.k.
fimmtudag kl. 12. - 99 kr. smsið

Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN LAUSNARORÐIÐ

á númerið 1900!
Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svarið er Jón.

Þá sendir þú SMS-ið JA LAUSN JON.

LEYSTU

KROSSGÁTUNA!

Þú gætir unnið

“A good year” á DVD

með Russel Crow!

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



Nýstofnaður alþjóðleg-
ur kvennakór sem ber nafn-
ið Regnbogakvennakór Ís-
lands heldur vortónleika sína á 
morgun í Fella- og Hólakirkju.

Kórinn flytur fjölbreytt efni, 
allt frá þjóðlögum til negra-
sálma. Sungið verður á yfir 
tíu tungumálum og klæðast 
kórfélagar enn fremur þjóð-
búningum heimalanda sinna.

Stjórnandinn Natalía Chow 
Hewlett stofnaði kórinn síð-
astliðið haust og markið var 
strax sett  hátt. Kórinn hefur 
síðan þá komið fram við hin 

ýmsu tækifæri en þetta eru 
fyrstu formlegu tónleikar 
hans. Félagar í kórnum koma 
frá fimmtán þjóðlöndum, þar á 
meðal frá Búlgaríu, Skotlandi, 
Suður-Ameríku, Japan, Kína 
og Nepal.

Natalía syngur jafnframt ein-
söng með kórnum en meðleik-
ari á píanó er Julian Hewlett, 
sem jafnframt útsetti nokk-
ur lög fyrir kórinn. Í hléinu 
verður selt kaffi og kökur sem 
konurnar baka sjálfar svo tón-
leikagestir geta smakkað kökur 
frá ýmsum löndum.

Sungið á yfir 
tíu tungumálum

Evrópusambandið hefur nú komið 
á fót safni á netinu þar sem finna 
má viðtöl á myndböndum við fé-
laga úr andspyrnuhreyfingum í 
Evrópu. Vefritið Deutsche Welle 
greindi frá þessu á dögunum.

Sögum manna og kvenna sem 
börðust gegn uppgangi nasismans 
og fasismans í Evrópu á tímum 
seinni heimsstyrjaldarinnar verð-
ur safnað í þennan gagnagrunn og 
þegar má þar finna tuttugu viðtöl 
við fólk víðsvegar úr Evrópu. Saga 
fórnarlamba Helfararinnar hefur 
verið skráð með margvíslegum 
hætti. Aðstandendum ERA – evr-
ópska andspyrnugagnasafnsins – 
er umhugað um að skrásetja einnig 
sem mest af upplýsingum um and-
spyrnu- og hversdagshetjur sem 
lögðu sitt af mörkum en kynslóðir 
þeirra eru óðum að hverfa. 

Sex lönd hafa þegar skráð sig 
til þátttöku í verkefninu, Ítalía, 
Þýskaland, Austurríki, Frakkland, 
Pólland og Slóvenía en vonast er 
til þess að fleiri bætist í hópinn. 
Á heimasíðu grunnsins, www.res-
istance-archive.org, eru fróðlegar 
upptökur og skjöl, kort, myndir og 
fræðitexta sem ungt fólk í Evrópu 
hefur safnað og unnið ásamt sagn-
fræðingum, kvikmyndagerðafólki 
og „minnis-hjálparkokkum“ en 
jafnframt er þar óskað eftir að-
stoð almennings og ábendingum 
við að bæta hann.

Andspyrnan 
og saga hennar

Dísil vél tog 310 Nm, Sjálfskiptur. Glæsileg og sérlega þægileg innréttingByggður á grind með hátt og lágt drif

www.benni.is Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. 12.00 - 16.00 Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilsstöðum.

Fullkominn jeppi fyrir íslenskar aðstæður

KYRON er fullvaxinn jeppi með hátt og lágt drif, byggður á grind 

og er stærri en ætla má við fyrstu sýn. Tækninýjungar eru 

fjölmargar og skila sér í einstakri nýtingu á afli og frábærum 

aksturseiginleikum. Komdu til okkar á Tangarhöfðann, þú verður 

ekki fyrir vonbrigðum með þetta vel varðveitta leyndarmál.

Þú gerir einfaldlega ekki betri kaup í jeppum í dag!

KYRON - dísil - sjálfskiptur
Verð aðeins: Kr. 3.495.000,-

Bilabúð Benna
1975-2005 30 ára

Dísil Túrbó Intercooler :::

5 Gíra sjálfskipting SideTronic :::

Sjálfvirkt miðstöð :::

Loftkæling :::

Cruise Control :::

Álfelgur og 31” Toyo dekk :::

Litaðar rúður :::

Leður stýri :::
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Landgræðslufélag Biskupstungna 
fékk í gær 7,5 milljón króna 
styrk úr Pokasjóði verslunarinn-
ar. Þetta var hæsti styrkurinn 
sem veittur var en alls var úthlut-
að rúmum 100 milljónum til 122 
verkefna.

Landgræðslufélagið í Biskups-
tungum hlýtur styrkinn fyrir upp-
græðslu rofabarða og endurheimt 
landgæða í Biskupstungum en 
verkefnin sem hlutu styrk voru 
af ýmsum toga á sviði umhverfis-
mála, mannúðarmála, lista, menn-
ingar, íþrótta og útivistar. 

Þetta er í tólfta sinn sem úthlut-
að er úr Pokasjóði en að sjóðnum 
standa 160 verslanir um allt land. 
Sjóðurinn fær tekjur sínar af sölu 
plastburðarpoka. Alls sóttu 900 
aðilar um styrk úr sjóðnum. 

Veittu 122 verk-
efnum styrk



Eiríkur Hauksson kom, 
sá og fór aftur, án þess 
að vinna nokkurn skap-
aðan hlut. Ekki honum 

að kenna kallinum, hann 
stóð sig vel en gömlu 
sovétgrýlunni var ekki um 

hann gefið. Austanblokk-
in kramdi germanska goðið með 
endalausum bumbuslætti og dynj-
andi Scooter-takti.

Ef við ætlum okkur nokkurn tím-
ann að geta eitthvað í Eurovision og 
komast með tærnar þar sem Selma 
og frakkaklæddu orkukanínurnar 
höfðu hælana er bara eitt í stöðunni. 
Fyrst Austur-Evrópa hefur undir 
fölsku flaggi frjáls flæðis vinnu-
afls og leitarinnar að betra lífi náð 
undirtökum í stigagjöf Vestur-Evr-

ópu verðum við að gera það sama. 
Við verðum að leggja íslenska und-
irlægjuháttinn til hliðar og fella 
andstæðinga okkar á eigin bragði. 

Við færum næsta X-factor upp á 
Kárahnjúka og finnum næsta Eur-
ovision-keppanda þar. Einn af þess-
um þúsundum verkamanna hlýtur 
að kunna að syngja. Meðal þeirra 
fjölmörgu útlensku ræstitækna 
sem þrífa upp eftir lata Íslend-
inga hlýtur ein englarödd að leyn-
ast. Hvar sem við finnum næsta 
keppanda þá verður hann af er-
lendu bergi brotinn og það austur-
evrópsku bergi. Stuðlabergið er 
einfaldlega ekki að duga.

Svo liggur í augum uppi að við 
náum aftur í harmonikkusígaunana. 
Bjóðum þeim lágmarkslaun fyrir að 

standa bak við keppanda okkar og 
spila á harmonikkur og trommur, 
við verðum að hafa trommur. Við 
setjum vindvélina á fullt og syngj-
um um vonlausar ástir og forna 
frægð.

Við getum líka farið aðra leið. 
Við getum sætt okkur við breytt 
landslag í Evrópu og einbeitt 
okkur að einhverju öðru en hinni 
heilögu Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva, eða Hinsegin 
dögum í Helsinki eins og keppnin 
er almennt kölluð. Við getum litið 
í eigin barm og spurt hversu mikið 
af frambærilegri tónlist geti komið 
frá einni rótgrónustu opinberu 
stofnun landsins í keppni sem fæst-
ir taka sem nokkru öðru en einnar 
kvöldstundar skemmtun.





Kl. 14.00
„Ástarörlaganna þjáningarfulla 
sæluvíma“. Myndlistarmaðurinn 
Jón Garðar Henrysson heldur sýn-
ingu á teikningum og sæluvímu-
dúkum í sýningarsalnum Populus 
Tremula á Akureyri. Sýningin er 
opin þessa einu helgi milli kl. 14 
og 17.

Þrír rómantískir menn

CoBrA-sýningin stóra sem 
var opnun Listahátíðarinnar 
í Reykjavík í gær verður 
ekki ekki til af sjálfu sér. 
Forráðamenn Listasafns 
Íslands drógu enga dul á 
að þegar farið var í alvöru 
að ræða hugmyndina, sem 
kom upp í sendiráði Íslands 
í Kaupmannahöfn, hafi eng-
inn annar komið til greina til 
að setja sýninguna saman en 
Norðmaður á eftirlaunum: 
Per Hovdenakk, fyrrverandi 
safnstjóri á Onstadt-safninu 
í Osló.

Það þarf heldur ekki að graf-
ast lengi fyrir um feril Hovde-
nakks til að komast að því að 
hann er réttur maður á réttum 
stað. Verkefnið er snúið: verk 
Svavars Guðnasonar eru til hér 
á landi í miklu magni þótt mörg 
lykilverka hans frá CoBrA-tím-
anum séu í eigu erlendra aðila. 
Verra er með verk allra hinna 
félaganna sem Asger Jorn, Con-
stant og Dotremont drógu saman 
í þennan formlega – og óform-
lega hóp listamanna fyrir tæpum 
sextíu árum. Það þarf harðfylgni 
og ótakmarkað traust til að ná 
verkum úr söfnum einstaklinga 
og opinberra safna, fá þau hingað 
sumarlangt og skipuleggja ferð 
þeirra áfram á virt og þekktari 
söfn í Skandinavíu en Listasafn 
Íslands. Enda stafar trausti af 
Per. Og bak við kyrrlátt og stillt 
fas þessa hlédrægna manns sem 
talar af yfirburða þekkingu og 
greind um svo óstýrilátan flaum 
sem CoBrA-hreyfingin var finn-
ur áheyrandinn ólgandi ástríðu 
fyrir myndlist. 

Hovdenakk fær það erfiða hlut-
verk í myndarlegri sýningar-
skrá að setja lífsverk Svavars og 
margra annarra í samhengi af 

sanngirni. Ég spyr hann um texta-
verk Dotremonts sem voru sam-
bland af af persónulegri útfærslu 
Belgans af kalligrafíu og mynd-
list og hann dæsir: „Alechinsky 
(sem var yngstur í þessum hóp 
og lifir enn í hárri elli) stóð fyrir 
yfirlitssýningu fyrir fáum árum 
á verkum Dotremont og það var 
ekki gott. Hann var einfaldlega 
ekki merkilegur málari.“ Við 
göngum um sali Listasafnsins og 
ég sé í einu verkanna sprungur og 
spyr hann hvort þetta sé algeng-
ur kvilli í verkum þessara mál-
ara sem smurðu gjarnan olíunni 
þykkri á strigann: „Þeir eru enn 
að gera við málverk sem Carl-

Henning og Else Ahlfelt gáfu í 
safnið sitt í Hjerning. Þau voru 
lengi svo fátæk og Carl-Henning
var með afbrigðum vinnusamur 
og agaður. Kjallarinn þeirra var 
fullur af verkum á striga og illa 
hitaður. Rakinn lagðist undir olí-
una og menn eru skammt komn-
ir að gera við þessi verk. Kostar 
milljónir.“ 

Hann þekkir sögu flestra mál-
verka á sýningunni frá því þau 
urðu til, hver eignaðist þau, þekk-
ir feril þeirra. Og þetta er ekki 
eina sviðið sem þessi kurteisi og 
elskulegi maður hefur kynnt sér 
til hlítar. Hann hefur samið höf-
uðverk um Egil Jakobsen hinn 
danska: „Það á eftir að gefa út 
þriðja og síðasta bindið af verka-
skránni en ég er búinn með það.“ 
Hann er talinn einn helsti sér-
fræðingur í heimi um verk Chris-
tos þess sem klæðir stórbygg-
ingar heimsins lituðum klæð-
um: „Við erum búnir að þekkjast 
síðan í París 1961 og alltaf haldið 
sambandi. Hann er hættur öllum 
þessum stóru verkefnum og ein-
beitir sér að minni verkum. Svo 
þarf hann líka að telja peningana 
sína.“ Glettnin brennur í augum 
hans.

Per segir að CoBrA-hreyf-
ingin hafi fyrst og fremst verið 
hreyfing málara þó þeir hafi 
margir sinnt öðrum formum, 
bæði skúlptúrum og grafík. 
Hann hikar ekki við að skilgreina 
gæði verkanna: „Þetta verk eftir 
Appel minnir svolítið á Jorn á 
tímabili. Þeir máluðu allir ein-
hvern tíma eins og Jorn. Alechin-
sky fékk einhvern tíma að heyra 
það hjá Jorn og svaraði honum að 
sár að Appel gengi líka í smiðju 

til danska meistarans. Munurinn 
er sá, svaraði Jorn, að Appel er 
góður málari en það er þú ekki.“

Per dregur enga dul á að í djúpri 
þekkingu sinni á högum CoBrA-
málaranna, bréfaskiptum þeirra 
og deilum frá öndverðu og allt 
til loka þá er Asger Jorn sá sem 
hann dáist mest að. Enginn sem 
kynnir sér sögu þessara lista-
manna getur enda komist hjá því 
að dást að ótrúlegum krafti Jorns: 
„Hann var einstaklega gjafmild-
ur maður og átti auðvelt með að 
fá alla á sitt band. Örlæti hans 
var einstakt. Hann stóð sjálfur 
yfir þrykkinu þegar unnið var 
við grafíkverkin og þegar starfs-
deginum var lokið rakaði hann 
prufuþrykkunum saman óskráð-
um, rullaði þeim upp og fór með 
þau heim. Þar sat hann svo ég 
sendi fólki eitt og eitt áritað sem 
hafði einhvern tíma á lífsleiðinni 
aðstoðað hann endurgjaldslaust. 
Sumum félaga sinna hélt hann 
uppi á erfiðum tímum.“

Per horfir arnaraugum yfir 
stöðu CoBrA í evrópskri mynd-

listarsögu. Hann á auðvelt með 
að skilgreina einangrun og sum-
part sjálfskipaða útlegð hér 
uppi á Íslandi. Hann segir hóp-
inn hafa komist aftur í sviðsljós-
ið þegar nýja málverkið kom upp 
í Þýskalandi um 1980. Því miður 
fari minna fyrir CoBrA en sann-
gjarnt geti talist: „Það eru sýn-
ingarstjórar og galleríistar sem 
halda nafni þeirra lifandi. Yngri 
menn kalla þetta stofulist og 
þeim finnst lítið í þessi málverk 
varið,“ segir hann og slær hend-
inni í átt að sýningarsölunum 
þar sem verk eftir verk ólgar af 
spennu og ólgandi litum.

„Ertu ánægður með þessa sýn-
ingu,“ spyr ég. Hann verður al-
varlegur aftur og segir að hér séu 
mörg góð verk. Úrvalið sé gott 
og þjóni vel því erindi að setja 
Svavar í sitt rétta samhengi, eins 
og upphafsmönnum sýningarinn-
ar var umhugað. „Sýning er svo 
margt, kynning, sýningarskrá-
in, samhengið sem hún fellur í. 
Það munar mestu um framlag 
þeirra bræðra Lars og Jens Ole-
sen. Þeir eiga ansi mörg fín verk 
eftir þennan hóp og eru búnir að 
safna lengi.“ Per segir safneign 
stóru safnanna vera afar bundna 
við upphafsár CoBrA-manna.
Síðari ár þeirra séu í raun ekki 
síður merkileg og þar komi menn 
að tómum kofunum hjá söfnun-
um. Þá verði að leita til safnara. 
Verk eftir flesta úr hópnum má 
kaupa enn víða í Evropu, printin 
þeirra fást fyrir góð verð, en þá 
verða menn líka að kunna fyrir 
sér. Málverkin seljast í nokkrum 

hundruðum
þúsunda. Framboðið er 

mest í Danmörku og nú 
er að hverfa sú kynslóð 

sem átti mest af málverk-
um og annarri myndlist þessa 
hóps.

Verð er enda afstætt: Á vinnu-
stofu Svavars Guðnasonar í Höfn 
kom kaupandi. Á trönunum stóð 
sú magnaða mynd Ofstækis-
maðurinn eftir Hornfirðinginn. 
Gesturinn spurði um verð og 
Svavar sagði hvað hann vildi fá 
fyrir verkið. 

Kaupandinn tók að prútta og 
nefndi helming ásettrar upp-
hæðar. Fyrir þann pening færðu 
þetta svaraði Svavar, tók pens-
ilinn af blautu litaspjaldi með 
hvítum lit og gerði ferning inn í 
myndina miðja, sem stendur þar 
enn þann dag í dag.

Per brosir dauflega við þess-
ari sögu: „Þetta fólk var svo fá-
tækt, það leit enginn við mynd-
unum þeirra sem var ein ástæða 
þess að hópurinn klofnaði og þeir 
fóru hver í sína átt. En myndirn-
ar þeirra eru margar...“ hann lítur 
aðeins í kringum sig, „..dásam-
legar.“ 



Verk Atla Heimis Sveinssonar, Tóna-
mínútur, verður flutt á tónleikum í 
Þjóðleikhúsinu á morgun í tilefni 
af Listahátíð í Reykjavík. Tónamín-
útur er verk fyrir einleiksflautu og 
flautu og píanó en flytjendur verða 
Áshildur Haraldsdóttir flautuleik-
ari, Anna Guðný Guðmundsdóttir 
píanóleikari og tónskáldið sjálft.

Atli Heimir hefur verið leiðandi 
tónskáld í íslensku listalífi í ára-
tugi og samið fjölda tónverka. Verk 
fyrir flautu eru áberandi á verka-
skrá hans enda gjörþekkir hann 
hljóðfærið, möguleika þess og tak-
markanir. Hann dregur fram eðli 
eða karakter flautunnar og skrifar 
tónlist þar sem syngjandi flautu-
tónninn jafnt sem lipurð hljóð-
færisins fær að njóta sín á tónsvið-
inu öllu. Í því samhengi má nefna að 

árið 1976 hlaut Atli tónskáldaverð-
laun Norðurlandaráðs fyrir flautu-
konsert sinn. Í fyrra kom út diskur 
sem inniheldur öll verk hans fyrir 
einleiksflautu og flautu og píanó í 
flutningi Áshildar Haraldsdóttur, 
tónskáldsins sjálfs og Önnu Guð-
nýjar Guðmundsdóttur og hlaut sá 
diskur tilnefningu til Íslensku tón-
listarverðlaunanna sem besti disk-
ur ársins 2006.

Á tónleikum Listahátíðar verða 
flutt nokkur þeirra verka sem sá 
diskur hefur að geyma: Xantis, 
fyrir flautu og píanó, frá árinu 
1975, Lethe fyrir altflautu frá 1987, 
21 tónamínúta fyrir einleiksflautu 
frá 1981 og Sónata fyrir flautu og 
píanó frá 2005.

Tónleikarnir hefjast kl. 15. á 
morgun.

Tónamínútur fyrir flautu og píanó
9 10 11 12 13 14 15

Athugið að Sögusýningunni lýkur 20. maí. 
Misstu ekki af tækifærinu til að upplifa þessa einstöku sýningu.

Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM). Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11:00-17:00, um helgar kl. 13:00-17:00
Enginn aðgangseyrir - Barnahorn – Alltaf heitt á könnunni

Í dag, laugardag
Leiðsögn í boði kl. 13:30 og 15:30.

Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur 
og Sveinbjörn Guðbjarnarson, sem er fjölkunnugur
um sögu bankans, leiðbeina gestum um sýninguna 
og svara spurningum þeirra.

Á Sögusýningu Landsbankans er margt markvert
að sjá og skoða, ekki aðeins úr bankasögunni
heldur eru dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðarinnar sam-
tvinnuð á ýmsan hátt. 

Á sýningunni má m.a. sjá skrifstofuherbergi frá
árinu 1886, nýtt líkan sem sýnir miðbæinn eftir
brunann mikla 1915, tækniþróunina allt frá
pennastöng til samskiptatækja nútímans og líkan
af framtíðarskipulagi miðborgarinnar.

Landsbankinn
120 ára

SÖGUSÝNING

Dagskráin í dag
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Sigríður Lára Sigurjóns-
dóttir leikskáld á heiðurinn 
að verkinu Listin að lifa 
sem var valið áhugaverð-
asta áhugaleiksýning leik-
ársins 2006-2007. Þetta er í 
annað sinn sem höfundinum 
hlotnast þessi heiður en 
verkið verður sýnt í Þjóð-
leikhúsinu í júní. 

Sigríður Lára var fengin til að 
skrifa leikrit fyrir Leikfélag 
Fljótsdalshéraðs í tilefni af fjöru-
tíu ára afmæli þess í ár. Sigríð-
ur Lára steig einmitt sín fyrstu 
leikhússpor með því leikfélagi 
en hún er ættuð frá Egilsstöðum. 
„Það atvikaðist nú bara þannig að 
þau höfðu samband við mig og ég 
leyfði þeim að skoða draslið mitt 
og svo sögðu þau mér hvaða leik-
rit þau vildu að ég kláraði,“ segir 
höfundurinn hæversklega. Hún 
segist hafa komið sér upp dálitl-
um sarpi til að sækja í og þegar 
fólk hafi samband leyfi hún því 
að grúska í „draslinu“. „Þetta til-
tekna verk varð til sem stutt-
verk sem leikfélagið Hugleikur 
setti upp árið 2004 og var sýnt á 
stuttverkahátíð hjá Bandalagi ís-
lenskra leikfélaga. Það var upp-
hafið og endirinn. Þetta er búið 
að vera svolítið skrítin þróunar-
vinna því nú skrifaði ég miðj-
una í því.“ Verkið Listin að lifa 
var síðan frumsýnt á Iðavöllum 
á Héraði í nóvember á síðasta ári 
í leikstjórn Odds Bjarna Þorkels-
sonar.

Í umsögn dómnefndar, sem skip-
uð var Tinnu Gunnlaugsdóttur 
Þjóðleikhússtjóra og Hlín Agnars-
dóttur, listrænum ráðgjafa Þjóð-
leikhússins, kom fram að í verk-
inu færi saman „góð tilfinning 

höfundar fyrir því sem gerir texta 
áhugaverðan til flutnings á leik-
sviði sem og skapandi og frum-
leg úrvinnsla leikstjórans á efni-
við höfundar“. Leikritið lýsir lífi 
þriggja einstaklinga nánast frá 
vöggu til grafar og er margslung-
ið í einfaldleika sínum. 

Sigríður Lára hefur fengist við 
leikritaskrif frá árinu 1996 og 
hefur til dæmis skrifað fyrir Hug-
leik og Stúdentaleikhúsið en verk 
hennar, Ungir menn á uppleið, 
sem hið síðarnefnda setti upp, var 
valið áhugaverðasta áhugaleik-
sýningin ársins 2001.

Sigríður Lára kveðst, líkt og 
allir aðrir sem skrifa fyrir leik-
hús, alltaf vera á leiðinni að skrifa 
fyrir atvinnuleikhúsin líka. „Ég 
hef alltaf ætlað mér að klára eitt-

hvað nógu vel til að senda til verk-
efnavalsnefndanna en síðustu ár 
hefur verið svo mikið að gera í 
öðrum verkefnum. Nú er náttúr-
lega borðleggjandi að maður þarf 
að taka sig á og fara að einbeita 
sér aðeins meira.“ Hún áréttar 
að leikskáldin séu alls ekki jafn 
bundin af skilgreiningum um at-
vinnu- eða áhugaleikhús enda 
takist fáum að lifa eingöngu af 
skrifum, hvað þá aðeins fyrir 
leikhúsin. „Vonandi tekst mér að 
gera mér einhvern mat úr þessari 
upphefð,“ segir hún kímin, „mér 
finnst hroðalega skemmtilegt að 
skrifa leikrit og að fá greitt fyrir 
það væri alveg fáranlega mikil 
draumastaða – þó ekki væri nema 
fyrir eitt og eitt.“

Norska listakonan Ellen Karin 
Mæhlum hefur á undanförnum 
árum unnið röð verka sem hún 
kallar „Geoþrykk“ og opnar sýn-
ingu á þeim á vegum Íslenskrar 
grafíkur í dag. 

Upphaf vinnu Mæhlum má 
rekja til þess að henni var boðið 
að taka þátt í tveimur rannsókn-
arleiðangrum vísindamanna 
frá jarðfræðistofnun innan Há-
skólans í Osló á Svalbarða. Leið-
angrarnir voru farnir árin 2003 
og 2004. Markmið þeirra var að 
kanna norðlæg svæði sem hugs-
anlega kynnu að líkjast yfirborði 
Mars. Verkefnið er til undirbún-
ings ferðar sem verður farin til 
Mars árið 2009.

Í leiðöngrunum tók Mæhlum 
ljósmyndir, gerði skissur og fylgd-
ist með vettvangsrannsóknum líf-
fræðinga og jarðfræðinga. Einnig 
fékk hún tækifæri til að nýta sér 
aðferðir og tæki vísindamanna, 
meðal annars færanlega stafræna 
smásjá sem hún notaði til að skoða 

og ljósmynda örsmáar agnir úr 
steinum. Einnig hafði Mæhlum 
aðgang að myndefni sem varð til 
við vísindarannsóknirnar. Þessar 
aðferðir opnuðu möguleika á að 
horfa á náttúruna með nýju móti, 
kanna undirliggjandi form og 
falin munstur, ýmist í smáheimin-
um eða á stærri skala.

Sýning Mæhlum er gott dæmi 
um hvernig listir og vísindi geta 
myndað opið og áhugavert sam-
tal sem leiðir inn á ný og ókönnuð 
svæði. Mæhlum hefur sýnt verk 
sín víða og eru verk eftir hana í 
eigu stærstu listasafna í Noregi. 
Verkin sem hún sýnir á Íslandi 
eru stór og tilkomumikil. Þau eru 
unnin með djúpþrykksaðferðum 
sem gefa kost á fjölbreyttri teikn-
ingu og ríku tónaspili. 

Sýningin verður opnuð kl. 15 í 
dag í sal félagsins Íslensk grafík, 
Tryggvagötu 17 – hafnarmegin. 
Hún stendur til 27. maí og er opin 
fimmtudaga til sunnudaga frá kl. 
14-18.

Listin og vísindin

Gunnar Auðunn Jóhannsson

EINKASPÆJARINN
     Fyrir bein áhrif frá sjónvarpinu er njósnað

um nágrannann.

Irma Þöll Þorsteinsdóttir

   INNSKOT IRMU
     Tónlistin, tónskáldið og íslensk náttúra.

–þrenning sem sameinast í einni stuttmynd.

Pétur Jónsson

LOKAKAFLINN
     Hvenær drepur maður mann?

Hugleiðing um innhverft ofbeldi.

Rannveig Magnúsdóttir

LUNDI Í HÆTTU
     Veðurfarsbreytingar koma ekki aðeins niður

á mannfólkinu. Dæmi úr dýraríkinu.

Magnús Unnar Georgsson

SMÁSAGA
     Ungir menn þrá frægð og frama.

– Og kannski líka eina kærustu.

Haukur Viðar Alfreðsson

STEINGRÍMUR
     Virðingu fyrir náunganum má vekja upp í

ólíklegustu hjörtum. Einnig vináttu.

Böðvar Þór Unnarsson

SPRENGJAN
     Óbreytt ástand er ungu fólki stundum

óbærilegt. Stutt mynd um byltingu.

Guðmundur Magnússon

VÍSNA BLÓM
     Draumur um draum inni í draumi.

Myndljóð um æskuna.

Framleiðandi: Gu›mundur Magnússon. Leikstjórn: Bö›var fiór Unnarsson & Haukur Vi›ar
Alfre›sson. Kvikmyndataka: Gunnar Au›unn Jóhannsson. Handrit: Ari Eldjárn.
Aðstoðarleikstjórn: Rannveig Magnúsdóttir. Klipping : Magnús Unnar Georgsson & Pétur
Jónsson. Hljóðupptaka: Irma fiöll fiorsteinsdóttir. Leikmynd: Magnús Unnar.
Hljóðvinnsla: Magnús Unnar. Grafík: Magnús Unnar Georgsson & Pétur Jónsson.
Leikarar: Gunnar B. Gu›mundsson,  Álfrún Örnólfsdóttir, Gu›mundur Ólafsson,
Magnús Ólafsson og  fiorsteinn Bachmann.

       Þeir sem eru á undan sinni samtíð
vita ekki alltaf af því sjálfir...

Einstaklingsverkefni - Stuttmyndir:

Brautskráningarverk nemenda af kvikmyndabraut verða sýnd í dag í Bæjarbíói, í Hafnarfirði, kl. 12:30.

Kvikmyndaskóli Íslands •  Lynghálsi 5 •  110 Reykjavík •  Sími 533 3309 •  www.kvikmyndaskoli.is

Sameiginlegt verkefni

Aðgangur er ókeypis og öllum heimill

Kvikmyndaskóli Íslands
         kynnir útskriftarverk nemenda



Hvort sem þú ert sérfróður um viðskipti eða einn af þeim sem finnst viðskiptafréttir

yfirleitt of flóknar og háfleygar, getur þú fylgst með öllu því sem er að gerast í viðskiptalífinu

í gegnum Markaðinn. Við færum þér fréttirnar skýrt og skorinort.

MARKAÐURINN

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á Vísi alla daga
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VIÐSKIPTAFRÉTTIR ALLA DAGA VIKUNNAR



Síðasta kvöldmessa vetrarins 
í Laugarneskirkju verður flutt 
annað kvöld að lokinni vorhátíð
safnaðarins. Þar verður flutt  
Misa criolla, argentínsk messa 
eftir Ariel Ramírez, í stað hefð-
bundinna messuliða og auk þess 
sungnir suðrænir sálmar til þess 
að æsa upp sumarskapið. Hildur 
Eir Bolladóttir prédikar og þjón-
ar fyrir altari.

Kór Laugarneskirkju syngur 
undir stjórn Gunnars Gunnars-
sonar organista; einsöngvarar 
verða Guðlaugur Viktorsson 
og Örn Arnarson. Tómas R. 
Einarsson spilar á kontrabassa, 
Matthías M.D. Hemstock á slag-
verk  og Ómar Guðjónsson á gít-
ara og mandólín. Það er tólf ára 
hefð fyrir slíkum kvöldmessum 
í Laugarneskirkju en þær byrj-
uðu 1995. 

Í aldanna rás hefur verið vin-
sælt meðal tónskálda að færa 
messuliði klassískrar messu í 
fjölskrúðugri búning og gera úr 
þeim sjálfstæð tónverk. Hér má 
segja að hlutunum sé snúið við 
og Misa criolla notuð til að auðga 
hefðbundna íslenska messu og 
fylla hana af suðrænni angan, 
birtu og yl. Tónlistin við messulið-
ina er þjóðlagatónlist frá sveitum 
Norður-Argentínu og Bólivíu en 

sveitatónlistin sker sig að nokkru 
leyti frá tónlist borganna þar 
sem tangóinn átti mestu fylgi að 
fagna. Sem fyrr segir eru allir 

sálmar kvöldmessunnar auk þess 
ættaðir frá Suður-Ameríku eða 
hafa verið þýddir úr spænsku. 

Messan hefst kl. 20.

Kvöldmessa og vorhátíð

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

    
   
    

                  

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Óvenjuleg myndlistarsýning á 
vegum hátíðarinnar List án landa-
mæra verður opnuð í Norræna 
húsinu í dag. Þetta er sannköll-
uð parasýning þar sem fimmtán 
ólíkir listamenn sameina krafta 
sína en meðal þátttakenda eru 
meðal annars pörin Gauti Ás-
geirsson og Finnbogi Pétursson, 
Halldór Dungal og Hulda Hákon 
og Guðrún Bergsdóttir og stúlk-
urnar í Gjörningaklúbbnum.

Myndlistarfólkið Davíð Örn 
Halldórsson og Sigrún Huld 
Hrafnsdóttir, sem einnig er kunn 
fyrir afrek sín á íþróttasviðinu, 
unnu saman að verkinu „Kofa-
köttur“. „Þetta er stórt málverk 
á viðarplötu, unnið með bland-
aðri tækni,“ útskýrir Davíð. „Við 
erum bæði úthverfabörn og alin 
upp í Breiðholti svo það mætti 
segja að viðfangsefnið væri sam-
spil úthverfanna og náttúrunn-
ar.“ Davíð segir að samstarfið 
hafi gengið vel og þau séu bæði 
við stjórnvölinn en hlutverk 
hans hafi meðal annars verið að 
stækka sýn samstarfskonu sinn-
ar. „Ég sá strax að Margrét [M. 
Norðdahl, framkvæmdastjóri 
Listahátíðar án landamæra] hafði 
haft rétt fyrir sér að para okkur 

saman. Við erum bæði mjög litrík 
og alveg smellpössum saman.“ 

Davíð er mjög ánægður með 
þetta framtak. „Þetta er ótrúlegt 
fyrirbæri, það eru frjóir hugar 
sem standa að baki þessu og 
myndlist þátttakendanna er það 
líka. Ég hef sjálfur verið að vinna 
svolítið með utangarðsmyndlist 
og gat því ekki afþakkað svona 
tækifæri. Svo er auðvitað dásam-
legt að kynnast Sigrúnu og henn-
ar myndum.“

Samstarfsverkefninu  eru 
margskonar. Til dæmis sýnir 
myndlistarkonan Hulda Hákon 
verk sem blindir geta skoðað með 
höndunum. Hennar samstarfs-
maður Halldór Dungal er aftur 
blindur málari sem sýnir verk 
fyrir sjáandi. Tolli og Gígja Thor-
oddsen sýna málverk af fólki, þar 
af eitt sem þau unnu í samein-
ingu, og  Guðrún Bergsdóttir og 
Gjörningaklúbburinn sýna innri 
mynstur, textíl og vídeóverk sem 
þessar fjórar listakonur hafa 
unnið saman. 

Sýningin verður opnuð kl. 15 í 
dag en hún stendur til 3. júní. Hún 
er opin alla daga nema mánudaga 
milli 12 og 17.

Óvenjuleg listapör

Þuríður Sigurðardóttir, Þura, 
kynnir myndbandsverk og sína 
nýjustu málverkaröð á sýningunni 
„STÓÐ“ í galleríi Suðsuðvestur 
í Reykjanesbæ. Sýningin verður 
opnuð kl. 16 í dag.

Viðfangsefni á sýningunni er ís-
lenski hesturinn og býður lista-
maðurinn áhorfandanum að taka 
þátt í rannsókn sinni á tengslum 
manns og dýrs í gegnum upplifun 
lita og áferðar feldsins. Með því 
að höfða til löngunarinnar til að 
klappa mjúkum dýrum verða mál-
verkin nánast ómótstæðileg og 
um leið koma fram spurningar um 
málverkið sem miðil. Þaulunnin 
og tímafrek kallast þau á við lista-
söguna og vega salt milli hins fíg-
úratífa og abstrakt. 

Um leið og Þura vinnur með upp-
lifun áhorfenda í sýningarrýminu 
skoðar hún líka eigin upplifun úti í 
náttúrunni í hestamennsku. 

Hún reynir ekki að endurgera 
reiðtúr heldur, líkt og í málverk-
unum, einangrar takmarkaðan 

hluta þeirrar upplifunar og þaul-
skoðar í formi myndbands. 

Tengsl hests og manns

Dans-leikhúsið Pars pro toto er 
vaknað enn á ný eins og það gerir 
reglulega: tilefnið er boð um að 
sýna tvö verk á hátíð í Stuttgart 
í Þýskalandi hinn 18. og 19. maí 
næstkomandi. Þar hefur flokkn-
um verið boðið að sýna verkin 
Von og G.Duo á Íslandshátíð þar 
í bæ. 

Og meðan járnið er heitt verða 
tvær sýningar hér á landi í sam-
starfi við Íslensku óperuna, sú 
fyrri í dag kl. 17 og á morgun kl. 
20. Pars pro toto (PPT) er sjálf-
stæður danshópur undir forystu 
Láru Stefánsdóttur, en hópurinn 
setur að jafnaði upp eina til tvær 
nýjar sýningar á ári, með marg-
víslegum dönsurum og lista-
mönnum. Að þessu sinni frum-
flytur PPT verkið G.Duo og eru 
höfundar þau Lára Stefánsdóttir 
og Vicente Sancho. Vinnuaðferð-
ir Láru og Vicente Sancho eiga 
sérlega vel saman, Sancho kemur 
úr heimi látbragðsins með rætur 
í Decroux-tækni og bókmenntum 
en hefur einnig unnið mikið sem 
dansari og leikari. 

Lára Stefánsdóttir hefur langa 
reynslu að baki sem dansari og 
danshöfundur og unnið til marg-
víslegra verðlauna og viðurkenn-
inga fyrir verk sín. Þau dansa í 

G.Duo ásamt þeim Kamil War-
chulski frá Póllandi, Sögu Sig-
urðardóttur og Sverri Guðjóns-
syni. Leikræn útfærsla er í um-
sjón Vicente Sancho, tónlist eftir 
Atla Heimi Sveinsson og Guðna 
Franzson en um lýsingu sér 
Björn Bergsteinn Guðmundsson. 
G.Duo er styrkt af Reykjavíkur-

borg. Dansverkið Von var sýnt í 
Íslensku óperunni í nóv 2005 og 
fékk fádæma góðar viðtökur. Von 
er byggt í kringum nokkur ljóða 
Árna Ibsen rithöfundar og er nú 
endursýnt með nýjum karldans-
ara, Kamil Warchulski, sem leysir 
Hannes Egilsson af hólmi. 



Ég varð fyrir því síðustu jól að „festast“ í korseletti eftir heljarinnar 
hangikjötshlaðborð og gat ómögulega komist úr því sjálf. Ég þurfti því  
að eyða nokkrum stundum í að líða eins og aðþrengdri konu frá fyrri 
öldum í hvalbeini og silki. Ég rifjaði þetta upp þegar ég loks horfði á 
kvikmyndina Marie Antoinette eftir Sofiu Coppola um daginn. Stór-
fenglegir búningarnir skildu eftir hjá mér undarlegan keim af rósrauð-
um fjaðraskreyttum rjómakökum og slatta af absúrdisma. Aumingja 
Marie Antoinette sem varð fyrir barðinu á illum tungum og rógburði. 
Hún sagði víst aldrei „Hvers vegna borða þau ekki kökur?“ og  missti 
höfuð sitt í fallöxi frönsku byltingarinnar. „La Dauphine“ varð þó ein 
frægasta tískugyðja sögunnar, gerði París að hátískuborg og skanda-
liseraði með sínum brjálæðislegu íburðarmikla klæðaburði. Hún var 
barnlaus fyrstu sjö árin í  hjónabandi sínu við krónprinsinn og því 
var staða hennar innan hirðarinnar fallvölt. Með tískubyltingu sinni 

styrkti Marie Antoinette völd sín. Hún 
hóf tískubylgju með brjóstsykurslituð-
um, demantsofnum kjólum, ótrúlegum 
þriggja feta háum hvítum hárkollum og 
hárgreiðslum sem í voru heil líkön af 
borgum, skipum eða fjarlægum lönd-
um. Korselettin voru svo þröng og fleg-
in að næstum því öll munúðarfull nekt 
brjóstanna var til sýnis. Ímyndunar-
aflinu og íburðinum voru engin takmörk 
sett. Í litlu sveitahöllinni sinni gekk hún 
í gegnsæjum kjólum sem fengu hirðina 
til að gapa af hneykslan. Hún var konan 
sem gat gert allt, gengið í öllu og eytt 
öllum þeim fjármunum sem henni sýnd-
ist, sem að lokum varð til þess að þjóð-
in kallaði fyrst á ljóshært höfuð hennar 
undir „la guillotine“. Kvikmyndin fékk 

mig til að hugsa um hversu geld tískan er í hinum frjálsa nútímaheimi 
miðað við þennan seinni hluta átjándu aldar. Ímyndið ykkur heim þar 
sem allir í kringum ykkur ganga daglega í haute couture fötum Johns 
Galliano og ýkið svo um helming. Heim þar sem þröng korselett, krín-
ólínur, hvítpúðruð andlit og hár á konum jafnt og karlmönnum, svartir 
fegurðarblettir málaðir ofan í sýfilis- og bólusóttarör, slaufur, sokka-
buxur og silki voru daglegt brauð. Heim sem er algjörlega absúrd og 
súrrealískur í íburði og tísku sinni og á ákveðinn hátt jafnvel hálf ógn-
vekjandi fyrir okkar einfalda nútímasmekk. Undanfarið ár, eða síðan 
mynd Coppola var sýnd í Cannes, hafa tískuhönnuðir fengið innblástur 
frá frægustu drottningu Frakklands. Gegnsæjar blómaskreyttar flíkur 
í pastellitum verða áberandi í sumar með íburðarmiklum, efnismikl-
um kjólum og jafnvel fjöðrum og glitrandi steinum. Korselett koma 
áfram sterk inn en á öld frelsis munu þau væntanlega stoppa stutt við 
og aðeins rétt kinka kolli í átt til fyrri alda. Ég verð  þó að viðurkenna 
að einstöku sinnum í okkar frjálslega vestræna heimi er eitthvað synd-
samlega sexý og seiðandi við það að hefta og ýkja kvenlegar kúrvur og 
hold, svo lengi sem einhver er ekki langt undan til að leysa reimarnar...

Fallaxartíska
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Hönnuðir endursköpuðu blóm á 
tískupöllunum fyrir sumarið 2007  
og bóndarósir og fjólur voru í aðal-
hlutverki. Korselett úr silki litu út 
eins og væru þau ofin úr rósablöð-
um, tjull myndaði blóm á öxlum 
og úlnliðum og blóm voru sett í 
íburðarmikið hárskraut. Alexand-
er McQueen sótti augljóslega inn-
blástur til Frakklands fyrir bylt-

ingu og sendi fyrirsæturnar fram 
í rómantískum Marie Antoinette-
legum múnderingum og hárgreiðsl-
um. Fyrirsæturnar hjá Yves Saint 
Laurent voru ekki einungis þaktar 
blómum heldur gengu þær eftir lif-
andi og ilmandi fjóluengi sem hafði 
verið haganlega komið fyrir. Sum-
arið gæti því ekki verið kvenlegra 
og rómantískara.



FRÁ KL. 23.00 – 5.30
MIÐAVERÐ KR. 2000.-

S. 511-1313 / WWW.NASA.IS

ENN OG AFTUR TRYGGIR 
DJ PÁLL ÓSKAR ÞJÓÐINNI 
STANSLAUST STUÐ OG SPILAR
BESTU EUROVISION LÖG 
ALLRA TÍMA, ALLA NÓTTINA. 

FRAM KOMA:
PÁLL ÓSKAR
SILVÍA NÓTT
SELMA BJÖRNS
FRIÐRIK ÓMAR
HELGA MÖLLER
PÁLMI GUNNARSSON
TELMA OG EINAR ÁGÚST
…OG FLEIRI GÓÐAR
STJÖRNUR ÚR EUROVISION-
SÖGU ÍSLANDS.
SAMA HVERNIG KOSNINGAR EÐA EUROVISION FER, 
ÞÁ VERÐUR MESTA STUÐIÐ Á NASA!

PÁLL ÓSKAR KYNNIR
LAUGARDAGSKVÖLDIÐ 12. MAÍ 2007

Ekkert er jafnskemmtilegt og 
að prófa sig áfram með nýja og 
nýja förðun til þess að breyta að-
eins um stíl. Sumarið fram undan 
verður fullt af fallegum förð-
unarútfærslum, allt frá falleg-
um skærum augnlitum, dökkum 
sixtís-augum, ljómandi farða og 
jafnvel stundum púðruðu andliti 
og plómulitum vörum í stíl við 
Marie Antoinette-tískuna sem er 
fjallað um annars staðar á síð-
unni. Reglan er að ef heitt er í 
veðri eða þú ert á sólarströnd er 
best að leyfa húðinni að glansa, en 
annars virðist allt vera leyfilegt...

-

Falleg í 
sumar



Michael Imperioli er staddur 
hér á landi til að leika í kvik-
mynd Ólafs Jóhannessonar, 
Stóra planið, þar sem hann 
fer með hlutverk glæpa-
foringjans Alexanders. 
Freyr Gígja Gunnarsson 
hitti leikarann við sjávar-
síðuna á Seltjarnarnesi.

„Ég verð í tökum einn dag í við-
bót en fæ síðan helgina til að ferð-
ast um landið með eiginkonunni 
minni,“ segir Michael. Hann fær 
sér sæti á sófanum og Jóhann G. 
Jóhannsson, aðstoðarleikstjóri 
myndarinnar, færir honum kaffi 
með mjólk. „Mig hefur alltaf lang-
að til að heimsækja Ísland. Vin-
kona mín vann hérna með Frið-
riki Þór Friðrikssyni og þegar mér 
bauðst hlutverk í íslenskri mynd 
kviknaði strax áhugi,“ heldur 
Imperioli áfram. „Ég las handrit-
ið, fannst það skemmtilegt og per-
sónan mín áhugaverð þannig að ég 
sló bara til,“ segir Michael. Hann 
talar með þessum týpíska New 
York/Ítala-hreim sem hefur verið 
gerður ódauðlegur í mafíósa-kvik-
myndunum.

Imperioli leikur glæpaforingjann 
Alexander og segir helstu ástæð-
una fyrir því að hann tók hlutverk-
ið að sér vera þá að Alexander er 
mjög ólíkur hinum ítölsku mafíós-
um sem hann hefur leikið í sjón-
varpsþáttaröðinni Sopranos. Og 
íslenskir sjónvarpsáhorfendur 
ættu að kannast við. „Mafíósarnir 
ítölsku eru oft illa menntaðir, of-
beldisfullir ruddar sem hafa alist 
upp í kringum ofbeldi. En Alex-
ender er ekki þannig. Hann er víð-
lesinn og finnst ógn við beitingu 

ofbeldis mun áhrifameiri en of-
beldið sjálft,“ útskýrir leikarinn 
en viðurkennir síðan að jafnvel 
þótt Alexender hefði verið þessi 
týpiski ítalski glæpamaður hefði 
hann nú sennilega tekið hlutverk-
ið að sér. „Bara til að hafa góða af-
sökun fyrir að koma til Íslands.“

Imperioli hefur ekki lagt lag sitt 
við Hollywood-kvikmyndir heldur 
kýs frekar að leika í sjálfstæðum 
kvikmyndum sem eru helst gerð-
ar nálægt New York. „Ég er New 
York-búi og kann best við mig þar. 
Ég á þar að auki þrjú börn og vil 
helst ekki vera of lengi í burtu 
heiman frá,“ segir Imperioli. „Ef 
mér býðst hlutverk í Hollywood er 
það auðvitað fínt en ég er ekkert 
að sækjast neitt sérstaklega eftir 
því. Við hjónin rekum auk þess 
leikhús í New York þannig að þar 
eru mínar rætur,“ segir Imperioli. 
„Auk þess hrífur það mig hversu 
kjarkaðir menn eru í sjálfstæða 
kvikmyndageiranum. Þeir þora að 
gera öðruvísi hluti,“ heldur hann 
áfram.

Stóra planið er þriðja evrópska 
kvikmyndin sem Imperioli tekur 
þátt í og hann segist kunna vel við 
þetta afslappaða andrúmsloft sem 
ríkir á tökustað í Evrópu. „Þetta 
kallar fram það besta í leikaran-
um. Maður verður einhvern veg-
inn svo óheftur og hugmyndirn-
ar flæða fram. Í Bandaríkjunum 
hangir klukkan alltaf fyrir ofan 
höfuðið á þér og tifar. Þar verða 
hlutirnir að gerast strax. Senni-
lega hefur þetta líka eitthvað með 
bandarísku þjóðarsálina að gera,“ 
útskýrir Imperioli.

Og leikarinn stendur á ákveðn-
um tímamótum. Verið er að sýna 
sjöundu og síðustu seríuna af 
Sopranos og segir Micheal að 
hálfgert æði ríki í Bandaríkj-

unum yfir endalokunum. „Allir 
vilja vita hvernig þetta endar allt 
saman, hver deyr og hver lifir af,“ 
útskýrir hann og viðurkennir að 
hann eigi eflaust eftir að sakna 
þáttanna. „En ég er líka ánægður 
með að þessu sé lokið og er spennt-
ur að sjá hvað tekur við eftir Sopr-
anos. Þetta var skemmtilegur tími 
en allt hefur sinn enda. Sem betur 
fer var ákveðið að ljúka þáttaröð-
inni þegar henni átti að ljúka en 
ekki verið að teygja lopann,“ segir 
Imperioli.

En það er varla hægt að sleppa 
Imperioli án þess að spyrja hann 

út í eina frægustu senu hans í 
kvikmyndasögunni þegar Joe 
Pesci skaut hann í fæturna á 
pókerkvöldi í Goodfellas. „Þetta 
var auðvitað rosaleg lífsreynsla 
fyrir 23 ára ítalskættaðan New 
York-búa að leika við hliðina á Ro-
bert DeNiro undir stjórn Mart-
in Scorsese,“ segir Imperioli. „Og 
fólk man þetta atriði enn þann 
dag í dag. Enda er kvikmyndin al-
gjör klassík,“ segir Imperioli, sem 
bjóst reyndar ekki við að þetta at-
riði yrði svona opinskátt og hrátt. 
„En eftir það vissu einhvern veg-
inn allir hver ég var.“

Leikkonan Drew 
Barrymore
hefur verið gerð 
að sendiherra 
hjá Sameinuðu 
þjóðunum. Mun 
hún einbeita sér 
að því að berj-
ast gegn hungri. 
Fetar hún þar 
með í fótspor 
þekktra nafna á 
borð við Angel-
ina Jolie, George Clooney, Michael 
Douglas og Geri Halliwell.

„Þetta er mikill heiður og ég 
tek þessari áskorun og mikilvægu 
stöðu af mikilli auðmýkt,“ sagði 
Barrymore. „Ég get ekki hugsað 
mér neitt mikilvægara en að reyna 
að koma í veg fyrir hungursneyð á 
meðal barna.“ Á meðal þekktustu 
mynda Barrymore í gegnum tíðina 
eru Charlie´s Angels og E.T.

Drew verður 
sendiherra

Sumarvörurnar
komnar

Munið Gjafabré n okkar

VATNSSTÍG 3, S: 552 0990

„Litla Ellý fæddist í gærkvöldi 
klukkan 19:36. 13 merkur og 51 
cm. Allt gekk eins og í sögu og við 
vorum komin heim skömmu eftir 
miðnæti. Með kveðju, Freyr, Ellý 
og börn,“ skrifaði stolt móðir, Ellý 
Ármanns, til vina og vandamanna í 
gærmorgun.

Hún og dagskrárstjórinn Freyr 
Einarsson eignuðust sitt fyrsta 
barn saman um svipað leyti og Ei-
ríkur Hauksson steig á sviðið á 
fimmtudagskvöldinu. Fréttablað-
ið reyndi að ná sambandi við hina 
nýbökuðu foreldra en ekki reyndist 
unnt að ná í þau. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins ríkir þó mikil 
gleði og hamingja á heimili þeirra í 
Hlíðunum.

Ellý varð nýlega vinsælasti 
bloggari landsins og lét sig ekki 
muna um að setja inn nýja færslu 
í gær, undir heitinu „Ég get alveg 
sætt mig við trúðanefið og indí-
ánafjaðrirnar en nú er þetta farið út 
fyrir öll velsæmismörk,“ sagði hún 
uppspennt...“. Í viðtali við Sirkus, 
fylgirit Fréttablaðsins á föstu-
daginn, sagðist Ellý ætla að fylla 
heimilið af börnum. Og er óhætt 

að segja að Ellý sé komin vel á veg 
með það takmark sitt því fyrir eru 
fjögur börn á heimilinu; Ellý á tvo 
stráka af fyrra sambandi en Freyr 
á tvær stelpur fyrir. „Það er ekki 
að ástæðualausu að ég valdi Frey. 
Við erum samstíga í þessu og vilj-
um bæði eiga stóra samheldna fjöl-
skyldu,“ sagði Ellý við Sirkus.

Litla-Ellý fædd





!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í
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STÆRSTA ORRUSTAN ER INNRI BARÁTTAN

IT´S A BOY GIRL THING kl. 4 - 8 - 10
SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5 - 8 - 10.40
NEXT kl. 6
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 2

B.I. 10 ÁRA
B.I. 14 ÁRA

IT´S A BOY GIRL THING  kl. 1.30 - 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 2 - 5 - 8 - 11
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS       kl. 2 - 5 - 8 - 11
NEXT           kl. 5.45
PATHFINDER kl. 8 - 10.15
HILLS HAVE EYES 2 kl. 10.30
PERFECT STRANGER      kl. 5.30 - 8
TMNT   kl. 1.30 - 3.30
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 2 - 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

IT´S A BOY GIRL THING       kl. 3 - 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3     kl. 2.30 - 5.30 - 8.30 - 11.20
PATHFINDER     kl. 8
INLAND EMPIRE     kl. 2.30 - 5.45 - 9
HILLS HAVE EYES 2      kl. 10.15
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL       kl. 3 - 6 

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

Hann reynir að komast úr
nærbuxunum hennar...
...ekki í þær!

Með Samaire Armstrong úr O.C.

20.000 manns á
aðeins 8 dögum!

Hljómsveitin Leaves er 
komin langt með upptökur 
á sinni þriðju plötu. Arnar 
Guðjónsson söngvari segir 
tónlistina tilraunakenndari 
en áður.

„Við ætlum ekkert að gefa út fyrr 
en við erum orðnir ánægðir. Við 
ætlum að taka upp tvö lög í viðbót 
áður en við segjum þetta gott,“ 
segir Arnar Guðjónsson, söngvari 
Leaves. Sveitin gefur þriðju plötu 
sína út í haust. 

Síðasta plata sveitarinnar, The 
Angela Test, kom út fyrir tveim-
ur árum og í framhaldinu hitaði 
sveitin upp fyrir Supergrass á tón-
leikaferð um Bretland.

Að sögn Arnars verða upptök-
urnar kláraðar í sumar og er út-
gáfa fyrirhuguð í haust. „Við 
höfum í rauninni aldrei hætt að 
vinna. Við erum alltaf að vinna í 
nýju efni. Við erum búnir að semja 
helling sem hefur verið hent.“ 
Arnar segir að nýja platan sé rök-
rétt þróun frá The Angela Test. 
„Það eru meiri tilraunir í gangi. 
Hún er ekki jafnþung og Angela 
og hún fer víða, allt frá elektróník 
yfir í popp.“ 

Þeir félagar ætla að gefa plöt-
una út sjálfir hér heima og síðan 

kemur í ljós hvort hún verði gefin 
út erlendis. Leaves er laus undan 
samningi við Island Records og er 
því frjáls sem fuglinn þessa dag-
ana.

Fram undan hjá sveitinni eru 

tónleikar í Stúdentakjallaranum 
miðvikudagskvöldið 16. maí, þar 
sem hljómsveitin Ég treður einn-
ig upp. Í ágúst spilar Leaves síðan 
á tónlistarhátíð í Litháen. 

THE CONDEMNED   kl. 5.30 - 8- 10.30 
THE LIVES OF OTHERS   kl. 5.30 - 8- 10.30 
NEXT kl. 8 - 10 
MÝRIN 2 FYRIR 1  kl. 3.30 - 5.40 - 8 
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1  kl. 3.40 - 5.50
HOT FUZZ kl. 10.10
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL  kl. 3.30

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

SÍMI 530 1919HAGATORG www.haskolabio.is

TÍU MUNU BERJAST, NÍU MUNU DEYJA, ÞÚ FÆRÐ AÐ HORFA

SVAKALEG
HASARMYND MEÐ 
TÖFFARANUM
VINNIE JONES.



/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

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

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

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

FRÁ FRAMLEIÐANDA 
MATRIX, DIE HARD OG 

LETHALWEAPON

SUMT ER EKKI HÆGT AÐ ÚTSKÝRA MEÐ VÍSINDUM

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

BLADES OF GLORY kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

GOAL 2 kl  6 B.i. 7

BLADES OF GLORY kl  6 B.i.12

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL kl. 4 Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 4 Leyfð

Stærsta
orrustan
er innri 
baráttan

DIGITAL
DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

ALDREI HAFA TVEIR KARLMENN DANSAÐ JAFN VEL SAMAN!

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA

STÓRSTJÖRNUR ÚR REAL MADRID... 

hraðskreiðir bílar, súpermódel og partý... 
þarf ekki eitthvað meira til að sanna að þú sért frábær leikmaður?

HILARY SWANK

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

MR. BEAN´S HOLIDAY kl. 2 - 4 Leyfð

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

WILD HOGS kl. 8 b.i 7

BECAUSE I SAID SO kl. 6 Leyfð

THE REAPING kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.16

SPIDER MAN 3 kl. 12 - 3 - 6 - 9 - 10:30 B.i.10

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

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

SHOOTER kl. 8 B.i.16

GOAL 2 kl. 3:30-5:50-8:10-10:30 B.i.7

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

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

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

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

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

Kvikmyndaframleiðandinn The 
Halcyon Co. hefur keypt sýningar-
réttinn að kvikmyndunum um Tor-
tímandann og ætlar sér að búa til 
þrjár myndir til viðbótar þannig 
að úr verði sexalógía.

Nýi eigandinn ætlar að hefja 
þegar í stað undirbúning að Term-
inator 4 og vonast til að frumsýna 
myndina árið 2009. Enginn leikari 
eða leikstjóri hefur ennþá verið 
ráðinn vegna myndarinnar. 

Arnold Schwarzenegger, ríkis-
stjóri Kaliforníu, fór með hlutverk 
Tortímandans í þremur myndum 
sem nutu allar mikilla vinsælda. 
Síðasta myndin í seríunni, Term-
inator 3: Rise of the Machines, 
kom út fyrir fjórum árum.

Vill sexalógíu

Meðlimir Pink Floyd stigu allir 
á svið á minningartónleikum um 
Syd Barrett, fyrrverandi liðs-
mann sveitarinnar, í London fyrir 
skömmu. Roger Waters, sem hélt 
tónleika í Egilshöll á síðasta ári, 
spilaði einn á sviðinu en David 
Gilmore spilaði með trommaran-
um Nick Mason og hljómborðs-
leikaranum Rick Wright sem 
báðir voru í Pink Floyd. Gilmore 
og félagar spiluðu nokkur lög, þar 
á meðal fyrsta smáskífulag Pink 
Floyd, Arnold Layne.

Á meðal fleiri þekktra tónlistar-
manna sem komu fram voru 
Damon Albarn og Chrissie Hynde. 
Í lok tónleikanna komu allir saman 
upp á svið nema Waters og sungu 
lagið Bike. Waters lenti upp á kant 
við Gilmore fyrir 25 árum og hafa 

þeir haft lítil samskipti allar götur 
síðan, eins og sýndi sig á tónleik-
unum.

Syd Barrett, sem hætti í Pink 
Floyd árið 1968, lést sextugur að 
aldri á síðasta ári vegna veikinda 
tengdum sykursýki.

Minntust Syd Barrett
Söngkonan Janet Jackson segir að 
bróðir sinn Michael, fyrrverandi 
konungur poppsins, hafi uppnefnt 
sig þegar þau voru lítil vegna 
þyngdar hennar. Í viðtali í banda-
rískum spjallþætti vildi hún samt 
lítið tjá sig um hvað hann kall-
aði hana. „Þú vilt ekki vita það. 
Þetta voru ekki falleg uppnefni. 
Villisvín var eitt af þeim. Ég segi 
þér ekki meira,“ sagði Janet. Hún 
segir að vegna uppnefnanna hafi 
hún lagt áherslu á að koma sér í 
gott form og hafi reynt að halda 
sér þannig allar götur síðan.

Michael stríddi Janet

SparBíó* — 450kr

ANNAR ÞESSARA TVEGGJA 

HEFUR
HEILA....

...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !

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

SPARbíó
laugardag og sunnudag

SparBíó* — 450kr

BLADES OF GLORY KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA OG KL. 2 Í KEFLAVÍK

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

MR BEAN KL. 2  Í ÁLFABAKKA OG KLUKKAN 4 Á AKUREYRI

MEET THE ROBINSONS KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA OG KLUKKAN 4 Á AKUREYRI
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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



Væri að ljúga ef ég segði leikinn ekki sérstakan

 Íslandsmótið í knatt-
spyrnu hefst í dag þegar Íslands-
meistarar FH fara í heimsókn til 
ÍA á Skipaskaga. Þessa opnunar-
leiks hefur verið beðið með mik-
illi eftirvæntingu, ekki síst vegna 
þeirrar staðreyndar að Guðjón 
Þórðarson er að stýra sínum fyrsta 
deildarleik með ÍA í tæp ellefu ár. 

„Ég hlakka til, þetta verð-
ur spennandi,“ sagði Guðjón við 
Fréttablaðið í gær. „Það vilja allir 
byrja vel og FH hefur alltaf byrj-
að vel undanfarin ár.“

Eins og flestir vita hafa FH-
ingar unnið deildina síðastlið-
in þrjú ár, þar af síðustu tvö með 
miklum yfirburðum. Og öll þessi 
þrjú ár hefur FH byrjað á tveimur 
útileikjum, rétt eins og nú.

„Mér er í sjálfu sér sama hvort 
við byrjum á útivelli eða ekki. Það 
þarf að spila alla þessa leiki hvort 
eð er,“ sagði Ólafur Jóhannesson,
þjálfari FH. „Akranes er einn 
mesti fótboltabær landsins og 
ekki auðvelt að fara þangað og 
spila. Svo er gamli þjálfari liðsins 
að koma aftur og eftirvæntingin 
eftir árangri er mikil þó þeir séu 
að reyna að tala hana niður. Við 
erum að fara í hörkuleik og ætlum 
ekki að vanmeta Akranesliðið.“

Eins og gefur að skilja ríkir 
mikil tilhlökkun í herbúðum 
beggja liða fyrir leikinn. En Ól-
afur segir að mikilvægi leiks-
ins sé ekki meira en fyrir hvaða 
leik sem er. „Þetta er bara einn af 
átján leikjum. Allir leikir skipta 
máli þegar upp er staðið en úrslit 

þessa leiks munu ekki hafa nein 
afgerandi áhrif upp á framhaldið 
að gera,“ sagði Ólafur.

 Guðjón segir að sínir menn hafi 
verið afskrifaðir fyrir þennan leik. 
„Ég hef heyrt að menn spái FH 6-
0 sigri í þessum leik. Svo er stuð-
ullinn á heimasigur á Lengjunni 
fjórir þannig að það er greinilegt 
að menn hafa ekki trú á okkur,“ 
sagði Guðjón. „Svo má ekki horfa 
framhjá því að FH-ingar eru með 

þrjá frábæra Skagamenn í sínu liði 
þannig að þeir eins og mörg önnur 
lið njóta góðs af uppeldisstarfi ÍA,“ 
sagði hann og átti þar við tvíbura-
bræðurna Arnar og Bjarka Gunn-
laugssyni sem og Frey Bjarnason.

Báðir þjálfarar geta valið flesta 
sína sterkustu menn í leikinn. 
Hjá FH eru þeir Auðun Helgason 
og Atli Viðar Björnsson fjarver-
andi vegna meiðsla. „Ég er að von-
ast til þess að ég geti nú í fyrsta 

skipti síðan ég tók við liðinu valið 
úr öllum hópnum. Það eru góðar 
fréttir,“ sagði Guðjón.

Sem fyrr eru FH-ingar með stór-
an og breiðan hóp leikmanna en 
Ólafur ætti að vera orðinn vanur 
því að taka erfiðar ákvarðanir. „Í 
FH verða alltaf góðir menn fyrir 
utan byrjunarliðið og leikmanna-
hópinn. Þannig er þetta í þjálfara-
starfinu, stundum þarf maður að 
taka óvinsælar ákvarðanir og er 
ég ekki feiminn við það.“

Guðjón Þórðarson, þjálfari ÍA, segir að búið sé að afskrifa sína menn fyrir opnunarleik Íslandsmótsins í 
dag en þá mæta Skagamenn Íslandsmeisturum FH á heimavelli. Mikillar tilhlökkunar gætir fyrir leikinn.

 Landsbankadeild karla 
hefst í dag með leik ÍA og FH uppi 
á Akranesi. Þetta verður sautj-
ánda sinn sem deildin opnar með 
sérstökum leik síðan hún innihélt 
fyrst tíu lið sumarið 1977. Mótið 
hefur byrjað á fleirum en einum 
leik í fjögur af síðustu fimm skipt-
um en á árunum 1991 til 2001 var 
sérstakur opunarleikur á níu af 
ellefu tímabilum.

Það má ekki búast við neinni 
markaveislu ef marka má úrslit 
síðustu fjögurra opnunarleikja en 
í þeim litu aðeins þrjú mörk dags-
ins ljós á 360 mínútum, sem gerir 
mark á aðeins 120 mínútna fresti. 

FH vann KR á KR-vellinum 1-0 
2004, Fylkir vann KR 1-0 á Fylk-
isvellinum 2001, Stjarnan og 
Grindavík gerðu markalaust jafn-
tefli í Garðabæ 2000 og þá vann 
KR 1-0 sigur á KR-vellinum 1999 
þar sem eina mark leiksins kom 
eftir aðeins 17 sekúndna leik. 

Áhorfendur á Akranesvelli von-
ast örugglega eftir að leikmenn 
verði ekki allt of varkárir og bjóði 
upp á fleiri mörk í dag. 

Það hafa reyndar verið opnunar-

leikir fullir af mörkum, Þrótt-
ur og ÍBV gerðu 3-3 jafntefli á 
Laugardalsvellinum 1998, Víking-
ur vann FH 4-2 í Kaplakrika 1991 
og KR vann Þrótt 4-3 á KR-vellin-
um 1985. 

Mörkin eru alls 47 í leikjunum 
16, sem gerir 2,9 mörk að meðal-
tali, heimaliðin hafa aðeins unnið 
7 af leikjunum 16 og Íslands-
meistarar eiga enn eftir að vinna 
opunarleik í titilvörn en KR tap-
aði 1-0 2001 og ÍBV gerði 3-3 jafn-
tefli þremur árum áður.

Fá mörk í síðustu 
opnunarleikjum

 Guðjón Þórðarson 
stjórnar í dag sínum fyrsta leik 
í íslensku deildinni í tæp ellefu 
ár þegar Skagamenn fá Íslands-
meistara FH-inga í heimsókn 
upp á Akranes. 

Guðjón ætti að þekkja það vel 
að mæta FH-ingum í fyrsta leik 
því þetta verður í sjötta sinn á 
tíu tímabilum hans sem þjálfari 
í efstu deild sem lið hans hefur 
mótið á leik við FH. 

ÍA vann FH 1-0 í hans fyrsta 
leik sem þjálfari 21. maí 1987 og 
hann hefur góðar minningar sem 
þjálfari Skagamanna af að opna 
mótið á móti FH. ÍA vann nefni-
lega FH 5-0 í Kaplakrika í fyrstu 
umferð sumarið 1993. 

Það gekk ekki eins vel í hinum 
leikjunum á móti FH í fyrstu 
umferð. KA gerði 0-0 jafntefli 
1989 og tapaði 0-1 árið eftir og 
KR tapaði 0-1 fyrir FH á heima-
velli árið 1995. Skagamenn hafa 
aftur á móti ekki tapað opnunar-
leik undir stjórn Guðjóns og þeir 
unnu Stjörnuna 3-1 árið 1996 þar 
sem Bjarni Guðjónsson skoraði 
tvö mörk.

Byrjar sjötta sum-
arið á leik við FH

Ragna Ingólfsdóttir 
er komin upp í 43. sæti á heims-
listanum í einliðaleik kvenna og 
hefur hækkað sig um þrjú sæti 
frá því að hún meiddist á opna 
hollenska meistaramótinu.

Ragna hefur ekkert spilað síðan 
að hún varð fyrir hnémeiðslunum 
og verður frá keppni næsta mán-
uðinn að minnsta kosti og getur 
því glaðst yfir því að meiðsl-
in hafi ekki slæm áhrif á stöðu 
hennar á listanum. 

Hækkar sig í 
meiðslunum

 Spænska pressan gekk af 
göflunum í gær eftir neyðarlegt 
4-0 tap Barcelona fyrir Getafe í 
undanúrslitum spænsku bikar-
keppninnar. Börsungar voru með 
5-2 forystu eftir fyrri viðureign 
liðanna en eru nú úr leik.

„Maður á von á öðru en slíkri 
frammistöðu af stórliði eins og 
Barcelona. Ég get ekki útskýrt 
þetta,“ sagði Samuel Eto‘o, leik-
maður Barca í gær. „Ég skamm-
aðist mín. Ég óskaði þess að jörð-
in gæti opnast og gleypt mig. Ég 
grét eftir leikinn í gær og gat 
ekkert sofið um nóttina.“

Pressan slátraði 
Börsungum

 Lawrie Sanchez verður 
áfram stjóri enska úrvalsdeildar-
liðsins Fulham og hættir því sem 
þjálfari norður-írska landsliðsins. 
Þetta tilkynnti hann í gær. 

Sanchez hafði tekið tímabund-
ið við Fulham eftir að félagið rak 
Chris Coleman í apríl. 

Sanchez hættir með norður-
írska landsliðið þegar það er í 
toppsæti síns riðils í undankeppni 
EM 2008 en Norður-Írland hefur 
ekki komist á stórmót síðan á HM 
í Mexíkó 1986. Liðið er með Ís-
landi í riðli og eina tap þess var 
gegn Íslandi í fyrsta leiknum. 

„Ég fann það eftir að hafa verið 
hjá Fulham síðasta mánuðinn 
að ég er miklu áhugasamari um 
að geta unnið með mínum leik-
mönnum á hverjum degi,“ sagði 
Sanchez, sem bjargaði Fulham 
frá falli í vetur.

Hættur með 
Norður-Írland



15.915 8.725 6.328* ** ***

MD30202
Medion LCD veggsjónvarp
Skjástærð: 40 tommur
Upplausn: 1366x768 HD ready
Mynd við mynd
Textavarp við mynd
PIP - myndfrystimöguleiki
3D Comb Filter
Borðstandur fylgir
Contrast: 1:1200

Birta cd/m2: 500
Svartími: 8ms
Textavarpsminni: 1000 síður
Sjónvarpsmóttakari: 2
HDMI tengi: 1
Component tengi: 1
VGA tengi: 1
Scart tengi: 2
A/V tengi: 1
Hátalarar: 2x10W

159.999

Skjástærð: 32 tommur
Upplausn: 1366x768 HD ready
3D Comb Filter
Borðstandur og veggfesting fylgir
Contrast: 1:1000
Birta cd/m2: 450
Svartími: 8ms
Textavarpsminni: 1000 síður

Sjónvarpsmóttakari: 1
HDMI tengi: 1
Component tengi: 1
VGA tengi: 1
Scart tengi: 2
A/V tengi: 1
Tengi fyrir heyrnartól: 1
Hátalarar: 2x5W 9.994 5.489 3.988* ** ***

99.999

HDMI tengi
Tækið er búið stafrænu
hljóð & mynd tengi fyrir
háskerpumynd og næstu
kynslóð dvd spilara.

VGA tengi
Notaðu sjónvarpið sem 40”
tölvuskjá eða sem hluta af
mediacenter.

8ms svartími
Hröð og skörp mynd fyrir 
krefjandi efni eins og
hasarmyndir og fótbolta.
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HDMI tengi
Tækið er búið stafrænu
hljóð & mynd tengi fyrir
háskerpumynd og næstu
kynslóð dvd spilara.

VGA tengi
Notaðu sjónvarpið sem 32”
tölvuskjá eða sem hluta af
mediacenter.

8ms svartími
Hröð og skörp mynd fyrir
krefjandi efni eins og
hasarmyndir og fótbolta.



 Birgir Leifur Hafþórsson 
heldur áfram að gera það gott á 
Evrópumótaröðinni en í gær komst 
hann í gegnum niðurskurð á móti 
sem fram fer á Spáni. Birgir Leif-
ur lék á fjórum höggum undir pari 
í gær og er samtals á þrem högg-
um undir pari. Það setur hann í 
30. sæti mótsins ásamt nokkrum 
öðrum kylfingum. 

Þessi spilamennska var tals-
verð framför frá fyrsta deginum 
þar sem Birgir Leifur lék á einu 
höggi yfir pari. Hann fékk fimm 
fugla á hringnum í gær og einn 

skolla, sem verður að teljast vel af 
sér vikið.

Birgir Leifur náði sínum besta 
árangri á Evrópumótaröðinni í 
síðustu viku er hann varð í 11.-
13. sæti á móti á Ítalíu. Hann fékk 
tvær og hálfa milljón króna í verð-
launafé á því móti og er því búinn 
að vinna sér inn tæplega fjórar 
milljónir króna það sem af er.

Mótið á Spáni er áttunda mótið 
á Evrópumótaröðinni sem Birgir 
Leifur tekur þátt í síðan hann 
vann sér inn fullan þáttökurétt á 
röðinni.

Birgir komst í gegn-
um niðurskurðinn

 Eins og Fréttablað-
ið greindi frá í gær hefur Breiða-
blik ráðið Einar Árna Jóhannsson, 
fyrrverandi þjálfara Njarðvíkur, 
sem þjálfara hjá sér.

Einar Árni skrifaði undir samn-
ing við Blika í gær en hann mun 
þjálfa meistaraflokk félagsins 
ásamt að vera yfirþjálfari ungl-
ingaflokka hjá félaginu.

Blikar búast við miklu af Einari 
Árna á komandi árum en honum 
er ætlað að búa til samkeppnis-
hæft lið í efstu deild hjá Blikum 
þar sem ágætur efniviður er til 
staðar. 

Skrifaði undir 
hjá Blikum

 Spánverjinn Fernando 
Alonso ætlar sér sigur í Spánar-
kappakstrinum sem fram fer um 
helgina.

Alonso náði besta tíma allra á 
æfingum í gær og þótti keyra ein-
staklega vel. Félagi hans, Lewis 
Hamilton, keyrði best á morgun-
æfingunni en Alonso náði mun 
betri tíma eftir hádegi. 

Keppnin um helgina verður sú 
fyrsta sem Michael Schumacher 
mætir á síðan hann lagði stýrið á 
hilluna.

Ætlar sér sigur 
á heimavelli

 Robbie Fowler mun um 
helgina leika sinn síðasta deildar-
leik með Liverpool á ferlinum. 
Það staðfesti framherjinn í gær 
en hann fær ekki nýjan samning 
við félagið.

„Ég hef ekkert hugsað um 
framtíð mína fjarri Liverpool,“ 
sagði leikmaðurinn vinsæli við 
staðarblöð í Liverpool. „Stjór-
inn útskýrði stöðuna fyrir mér í 
vikunni og niðurstaðan kom mér 
ekkert á óvart ef ég á að vera 
heiðarlegur.“

Fowler fær væntanlega ljúfar 
móttökur fyrir leikinn gegn 
Charlton og eflaust eiga einhverj-
ir stuðningsmenn félagsins eftir 
að fella tár þegar hann gengur af 
Anfield í hinsta skipti. 

Á förum frá 
Liverpool

Útsölumarkaður 

10. - 2
0.maí Allt a

ð 70%

afslá
ttur af öllum vörum

Skeifunni 17
Opið: 11:00-19:00

Laugardaga 11:00 -18:00
Sunnudagur 11:00-17:00



 Geir Þorsteinsson, for-
maður KSÍ, telur ekki eðlilegt að 
leikmenn í Landsbankadeildinni 
veðji á eigin leiki, hvað þá á opin-
berum vettvangi. Á vefsíðunni 
fótbolti.net hófst í gær nýr liður 
undir nafninu Tippað á Lengjuna. 

Fyrsti þáttakandinn er Davíð 
Þór Viðarsson, miðjumaður FH. 
en það eru Íslenskar getraunir 
sem greiða 3.000 kr. fyrir seðil-
inn. Davíð getur unnið 155 þúsund 
krónur ef hann spáir öllum leikj-
um réttum og myndi féð renna í 
leikmannasjóð hjá FH.

Davíð Þór tippar á fimm leiki og 
þar á meðal leik ÍA og FH þar sem 
hann verður væntanlega sjálfur að 
spila. Hann spáir sigri FH-inga.

„Leikmenn og dómarar eiga 
ekki að standa í veðmálum á eigin 
leiki. Þetta kannski endurspegl-
ar þann sakleysislega stimpil sem 
er á íslenskri knattspyrnu og ég 
held að þetta hljóti að hafa verið 
gert í einhverju hugsunarleysi,“ 
sagði Geir Þorsteinsson í gær en 
Íslenskar getraunir eru einn af 
styrktaraðilum KSÍ og Geir situr 
í stjórn þar á bæ. 

„Ég mun taka upp símann og 
hringja í félaga mína á Lengj-
unni. Almennt séð er það þannig 
að leikmenn og dómarar eiga ekki 
að veðja á eigin leiki og það verð-

ur að vera ljóst. Það er eðlilegasta 
ástandið þó ég óttist ekki þetta 
atvik í sjálfu sér en það má ekki 
gefa fordæmi fyrir slíku,“ sagði 
Geir. 

Leikmenn eiga ekki 
að veðja á eigin leiki

 Samkvæmt áreiðan-
legum heimildum Fréttablaðsins 
verður Einar Jónsson næsti þjálf-
ari kvennaliðs Fram. Einar tekur 
við starfinu af Magnúsi Kára 
Jónssyni, sem mun sjá um þjálfun 
yngri flokka hjá félaginu.

„Ég er laus allra mála hjá ÍBV 
og hef heyrt í Frömurum. Það 
er samt ekki búið að ganga frá 
neinu,“ sagði Einar við Frétta-
blaðið í gær en hann er uppalinn 
hjá félaginu, þjálfaði áður yngri 
flokka í Safamýrinni og veit því 
af hverju hann gengur.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að gengið verði frá samningum 
um helgina eða strax eftir helgi.

Einar tekur við 
Fram-stelpum

 Floyd Landis greindi 
frá því í gær að honum hefði 
verið boðinn mildari dómur í 
lyfjamáli sínu ef hann myndi 
gefa saknæman vitnisburð um 
hjólreiðagoðsögnina Lance Arm-
strong.

Landis vann Tour de France-
hjólreiðakeppnina árið 2006 en 
var sviptur titlinum þegar hann 
féll á lyfjaprófi. Landis held-
ur því fram að honum hafi verið 
boðinn stysti mögulegi dómur ef 
hann gæfi vitnisburð sem kæmi 
Armstrong mjög illa.

„Þetta tilboð var svo glórulaust 
að það þurfti ekki að svara því,“ 
sagði Landis. „Ég gerði ekki það 
sem ég er sakaður um og ekkert 
af þessu snertir Lance.“

Travis Tygart hjá Lyfjaeftirlit-
inu er maðurinn sem Landis segir 
hafa lagt fram boðið. Hann segist 
ekki geta tjáð sig um málið sam-
kvæmt reglum lyfjaeftirlitsins. 
Landis þarf að gefa því leyfi til að 
tjá sig og Tygart segist vera til í 
það með leyfi Landis.

Armstrong og Landis eru fyrr-
verandi félagar en vinskapur 
þeirra fór út um þúfur árið 2004. 
Engu að síður hefur Armstrong 
staðið með Landis í þeirri orra-
hríð sem hann stendur í og Landis 
virðist vera að endurgjalda greið-
ann.

Sagt að vitna 
gegn Lance

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting með morgunverði. Verð miðast við að bókað 
sé á netinu.  Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

TORRE ALMONTE – UMBRIA

Glæsilegur turn frá 17. öld trónir yfir smábænum
Frontignano, umkringdur trjám og útsýni sem gleður
sálina. Hér ríkir glæsileg hönnun í bland við 
ættargersemar og forna grjótveggi. Öll þægindi
nútímans með sjarma liðinna alda.

Verð frá: 94.867,-
á mann eina viku, brottför 5. júní, m.v. 4 í íbúð.

Verð frá: 58.967,-
á mann í eina viku, brottför 3. júlí,
m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð Fedora.

Sveitarómantík í Umbria
klukkutíma frá Róm

BEINT FLUG ALLA ÞRIÐJUDAGA FRÁ 5. JÚNÍ TIL 21. ÁGÚST

Íbúðahótel með 9 íbúðum, sem eru með sameiginlega
sundlaug og standa í  2 km fjarlægð frá Collazzone,
sem er ekta ítalskt sveitaþorp. Ef gestir vilja láta dekra
sértaklega við sig þá býðst sú þjónusta að fá matreiðslu-
mann í eldhúsið þitt og elda gómsæta ítalska rétti.

BORGO LE CINISCHIE Umbria hefur oft verið kölluð Ítalía
lífsstílsins og á það vel við. Þetta
fallega sveitahérað er aðeins
klukkutíma frá hinni fögru Róm
og er sannkallaður staður sælkera,
rómaður fyrir ræktun á gæðavínum,
ólífum og trufflusveppum.
Tilvalið er að dvelja í sumarhúsi 
eða kastala með alla fjölskylduna.
Þar er hægt að slaka á og leika sér 
í sundlaugagarði í einu fegursta
umhverfi  sem hugsast getur fyrir
neðan miðaldarbæin Todi sem er
eins og málverk af ævintýraþorpi.
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 Landsbankadeild karla í 
knattspyrnu hefst í dag með leik 
ÍA og FH á Akranesvelli. 

FH-ingar hafa unnið Íslands-
meistaratitilinn þrjú ár í röð og 
eru farnir að nálgast met Skaga-
manna, sem unnu titilinn fimm 
ár í röð frá 1992 til 1996. Allar 
spár knattspyrnuspekinga fyrir 
sumarið eru á einn veg, FH-ingar 
verða Íslandsmeistarar þrátt fyrir 
að lið eins og KR og Valur mæti 
mjög vel mönnuð til leiks og séu 
bjartsýn á að geta náð Hafnfirð-
ingum niður af toppnum.

Yfirburðir FH-inga í Lands-
bankadeild karla undanfarin tvö 
tímabil hafa endurskrifað meta-
skrá deildarinnar og eitt glæsileg-

asta metið af þeim er seta liðsins 
í toppsæti deildarinnar. Síðustu 
34 mánuði hefur engu liði tekist 
að koma Hafnarfjarðarliðinu af 

toppnum. FH hefur unnið fimm 
fyrstu leiki sína tvö síðustu tíma-
bil og hafa gefið tóninn strax frá 
fyrsta leik. 

Síðan risinn vaknaði og komst á 
toppinn fyrir 34 mánuðum hefur 
FH-liðið unnið 32 leiki, aðeins 
tapað 4 leikjum og skorað 101 
mark gegn aðeins 30. Alls hafa 104 
stig komið í hús í Krikanum, sem 
eru 35 fleiri stig en næsta lið, ÍA, 
hefur náð í á þessu tímabili. 

18. júlí 2004 var sögulegur dagur 
fyrir Landsbankadeild karla því 
það var síðasti dagurinn sem eitt-
hvert annað lið en FH sat í efsta 
sæti deildarinnar. FH-ingar unnu 
daginn eftur 1-0 sigur á Fylkis-
mönnum á heimavelli sínum og 
liðin höfðu sætaskipti á toppnum. 
Það var Emil Hallfreðsson sem 
skoraði sigurmarkið í leiknum á 
63. mínútu. FH-ingar komust þar í 
fyrsta sinn í efsta sæti deildarinn-
ar síðan liðið vann tvo fyrstu leiki 
sína sumarið 1995. 

Valsmenn hafa oftast verið í 2. 
sætinu á eftir FH-ingum þennan 
tíma, alls eftir 21 af umferðunum 
44. Valur var í 2. sæti í 17 umferð-
um af 18 sumarið 2005.

Framarar eru eina liðið sem 
hefur komist með tærnar þar 
sem FH-ingar hafa haft hælana 
því þeir sátu við hlið FH í efsta 
sæti eftir fyrstu umferð deildar-
innar 2005. FH vann þá 3-0 sigur 
á Keflavík en Fram vann á sama 
tíma 3-0 sigur á ÍBV. Það átti allt 
eftir að breytast því sautján um-
ferðum munaði 31 stigi á liðunum, 
FH var orðið Íslandsmeistari en 
Fram fallið í 1. deild.

Nú er að sjá hvort FH-ingar bæti 
enn við ótrúlegt met sitt eða hvort 
það sé komið að öðru liði að upp-
lifa það að sitja í efsta sæti Lands-
bankadeildar karla.

FH-ingar hafa setið samfellt í efsta sæti Landsbankadeildar karla í tvö og hálft tímabil og hafa með því 
fyrir löngu sett glæsilegt met í tíu liða efstu deild. Þeir hafa verið á toppnum síðan 19. júlí 2004.

 Skagamönnum var spáð 
8. sætinu af fyrirliðum, þjálfur-
um og forráðamönnum Lands-
bankadeildar karla í fótbolta. 

Þetta verður tíunda tímabil 
þjálfara liðsins,  Guðjóns Þórðar-
sonar, í efstu deild og honum 
hefur aðeins einu sinni áður verið 
spáð svo neðarlega í þessari ár-
legu spá.

 KA var einnig spáð áttunda 
sætinu sumarið 1988 en það 
þekkja allir þá sögu. KA endaði í 
4. sætinu það ár og varð síðan Ís-
landsmeistari árið eftir. 

Lið Guðjóns hafa fimm sinnum 
endað ofar en þeim hefur verið 
spáð, einu sinni í sama sæti og 
þrisvar neðar. Þar af voru bæði ár 
hans með lið KR. 

Var síðast spáð 
8. sætinu 1988



,, Kvikmynd sem snertir mann djúpt.”
-Steven Rea, Philadelphia Inquirer.

,,Langbesta rómantíska stórmynd ársins.”
-Mick LaSalle, San Francisco Chronicle.

,,Með stórkostlegum leik tókst Norton og Watts að túlka
þvílíka meinfýsni, að ég átti bágt með að horfa.”

-Marrit Ingman, Austin Chronicle

,,Leikstjórinn Curran, ásamt leikurum og handritshöfundinum
hafa gert gamaldags, hástemmda og ljóðræna frásögn í anda 
gömlu myndanna, að hreint út sagt magnaðri mynd.”

-Stephanie Zacharek, Salon.com

- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum Engin truflun
Sýning myndarinnar byrjar fyrr Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is — Skráðu þig á póstlistann og þér verður boðið á forsýningar allra mynda Græna ljóssins

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.
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Af Eurovision og vel teygðum asnaeyrum
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„Þetta er nákvæmlega það sem 
ég spáði fyrir um fyrir þremur 
árum,“ sagði Jónatan Garðarsson, 
þaulreyndur Eurovision-speking-
ur, um úrslitin í undankeppni Euro-
vision. Mikillar óánægju hefur 
orðið vart bæði á Íslandi og í lönd-
um á borð við Noreg, Danmörku 
og Holland, þar sem enginn kepp-
andi frá vesturhluta Evrópu komst 
áfram.

„Ég var á fundi fyrir þrem-
ur árum þar sem farið var yfir 
fyrirhugaða forkeppni. Ég benti 
á að það væru allar líkur á því að 
þær þjóðir sem hafa mestan áhuga 
á keppninni, Austur-Evrópuþjóð-
irnar sem eru að koma nýjar inn í 
hana, myndu yfirtaka hana,“ sagði 
Jónatan. „Fólk hélt að þetta myndi 
jafna sig, og mér sýndist í fyrra að 
það væri reyndin. Skiptingin var 
eðlilegri þá, en núna er þetta að 
koma í ljós,“ sagði hann.

Að sögn Jónatans verður keppnis-
fyrirkomulagi breytt á næsta ári. 
„Ég veit ekki betur en að það verði 
tvær forkepnir. Þá færu stóru 
löndin fjögur og sigurþjóðin í úr-
slitakeppnina, ásamt tíu lögum úr 
hvorri undankeppni. En þeir eru 
að vandræðast með hvernig skipt-
ingin eigi að vera, svo sanngirni 
sé gætt,“ sagði hann. Einhverjir 
hafa mælt með því að skipt væri 
eftir tímabeltum, en Jónatan telur 
þó líklegra og jafnframt betra að 
dregið verði í forkeppnirnar. „Það 
verður að vera einhvers konar 
jafnvægi á milli menningarheima, 
eins og er núna, þó að okkur finnist 
það ekki atkvæðalega séð,“ sagði 
hann og hló við. 

Spáir tveimur undankeppnum að ári

Eftir því hefur verið tekið á Stöðvar-
firði að nýr bíll er kominn í pláss-
ið. Um er að ræða svartan Land 
Rover Discovery jeppa árgerð 2006 
sem var áður í eigu ekki ómerkari 
manns en Bubba Morthens. Nýi eig-
andinn er trillusjómaðurinn Guð-
björn Sigurpálsson sem geng-
ur nú undir gælunafninu Gubbi 
Morthens í bænum.

„Jú, það er rétt, ég keypti 

bílinn og viðurkenni að það var ekki 
síst vegna þess að hann var áður í 
eigu Bubba Morthens,“ segir Guð-
björn í samtali við Fréttablaðið. 
„Þetta er fínasti bíll en mér fannst 

þó skrítið að það var búið að 
keyra hann 16 þúsund kíló-

metra án þess að setja 
hann í smurningu. Ég 
veit ekki hverjum er þar 
um að kenna, B&L eða 
Bubba, en það verður að 

hugsa vel um þessa bíla.“
Guðbjörn vill ekki viður-

kenna að hann sé einn af 
hörðustu aðdáend-

um Bubba en seg-
ist þó hafa gaman 
af honum. „Hann 
hefur nú samið 
mörg góð lögin 
en ég kunni 

aldrei við hann í dómarahlutverk-
inu í Idol-keppninni. Hann er alltof 
mikill hrokagikkur til að geta dæmt 
í slíkri keppni,“ segir Guðbjörn og 
má greina vott af vanþóknun í rödd-
inni.

Ekki hefur Guðbjörn hlustað á 
Bubba í Land Rovernum eftir að 
hann festi kaup á bílnum þar sem 
hann á enga diska með kóngin-
um. „Það fylgdu engir diskar með í 
kaupunum. Er ekki Sjóvá líka búin 
að kaupa allt klabbið af honum?“ 
spyr Guðbjörn.

Það var auðsótt mál fyrir blaða-
mann að fá Guðbjörn til að stilla 
sér upp í myndatöku en þó með einu 
skilyrði. „Ég vil ekki svona „Guð-
björn fallinn“ fyrirsögn. Ég hætti 
að reykja fyrir þremur árum og er 
ekki fallinn enn,“ segir Guðbjörn og 
hlær.

Eftir Eurovision-keppnina á 
fimmtudag loguðu allar símalín-
ur í útvarpshúsinu við Efstaleiti. 
Voru þar á ferð í það minnsta 
þrjátíu ósáttir greiðendur afnota-
gjalda sem blöskraði klámfeng-
ið tal kynnisins, Sigmars Guð-
mundssonar í Kastljósinu, milli 
laga.

Gerður Helgadóttir símadama 
tók við símtölunum en hún harð-
neitaði að staðfesta þetta við 
blaðamann Fréttablaðisins, sagð-
ist vera bundin meiri trúnaði en 
leigubílstjórar í starfi sínu og að 
nú væri RÚV orðið ohf. Og ekki 
hægt lengur að vísa í upplýs-
ingalög. Gerður gaf hins vegar 
samband við Jóhönnu Jóhanns-
dóttur, aðstoðardagskrárstjóra 

innlendrar dagskrár og sérstak-
an umsjónarmann Eurovision-
keppninnar hjá RÚV ohf. Jó-
hanna staðfesti það að margir 
hefðu haft samband og lýst yfir 
óánægju sinni.

„Fólk hefur misjafnan smekk 
fyrir húmor,“ segir Jóhanna. Þeir 
sem hringja og kvarta fá að tjá 
sig að sögn Jóhönnu, á þá er hlust-
að og skoðað hvort um réttmætar 
athugasemdir sé að ræða.

„En það sem einum finnst 
ósæmilegt finnst öðrum fyndið. 
Fólk á fullan rétt á því, mislíki því 
eitthvað, að setja fram þá skoð-
un sína. En ég held að ekki hafi 
vakað fyrir Sigmari að vera meið-
andi. Heldur hans leið að gera 
góðlátlegt grín. En við verðum að 

passa upp á það, upp að 
ákveðnu marki, að tala 
ekki niðrandi um kepp-
endur og hampa einum á 
kostnað annars.“

Að sögn Jóhönnu voru 
það einkum Eista-brand-
arar Sigmars sem fóru 
fyrir brjóstið á 
fólki sem og nær-
buxnatal.

„Hann sagði 
reyndar að þetta 
væri margtugg-
inn aulabrand-
ari. Og umræður 
um nærbuxur 
höfðu verið í 
fjölmiðlunum
áður. Kannski 

er þetta einnig spurning um 
aldur. Skoðanir fullorðinna 
eru jafn réttháar og yngra 
fólks. Við verðum að gæta 
þess að öll þjóðin er að horfa 
en Eurovision hefur mælst 
með 87 prósenta áhorf.“

Megn óánægja með nærbuxnatal SigmarsJón Þór Júlíusson

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

www.stillumhitann.is



N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR
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SÍMI 440 1100
WWW.N1.IS 

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

höfuðborgarsvæðinu. N1 – Meira í leiðinni
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Sumarið
er tíminn...

Morgunmatur
frá kl. 9:00 - 11:00

mánudaga - laugardaga

Kryddbakaður lax
með graslaukssósu, kartöflum 

og grænmeti

195,- 490,-

SOMMAR íspinnamót
H10 cm ýmsir litir

195,-

BROMMÖ fellistóll 48x89 cm
gegnheill akasíuviður 4.995,- SOMMAR strandpoki

45x45 cm marglitur
SOMMAR diskamotta 4 stk. 
37x37 cm ýmsir litir 250,-

SOMMAR kökuhjálmur
Ø35 cm ýmsir litir 395,-

FÄLLÖN kollur
35x35x83 cm
gegnheilt beyki 695,-

SOMMAR
drykkjarhræra
4 stk. L24 cm 195,-

SOMMAR flugnaspaði 2 stk.
L47 cm ýmsir litir

SOMMAR pappadiskar
50 stk. ýmsir litir 395,-

SOMMAR servíettur 50 stk.
33x33 cm ýmsar tegundir 195,-

SOLKATT ísskeið 
L17 cm 

SOMMAR borðdúkur 
m/6 servíettum 145x240/40x40 cm
ýmsir litir 1.695,-/settið

SOMMAR plastpokar 10 stk.
24x20 cm ýmsir litir 150,-

SOMMAR einnota glös 50 stk. 
H9 cm ýmsir litir 295,-

SOMMAR bakki
33x33 cm ýmsir litir 495,-

GRENÖ púði
40x60 cm marglitur 895,-

95,-

95,-

95,-/stk

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Ídag er komið að því að almenn-
ingur taki umsóknir nokk-

urra einstaklinga um störf í hans 
þágu til umfjöllunar. Margur um-
sækjandinn hefur verið á þönum 
um borg og bý undanfarið í sínu 
fínasta pússi og freistað þess að 
segja vinnuveitandanum í stuttu 
máli fyrir hvað hann standi og 
hvers vegna honum sé best treyst-
andi fyrir starfinu. Í þessari kosn-
ingabaráttu steig undirritaður sín 
fyrstu skref í þessum viðsjárverða 
heimi og lét reyna á sannfæring-
arkraft sinn í þágu málstaðarins. 
Í kvöld kemur í ljós hvort árang-
ur hafi náðst. Þumall upp eða þum-
all niður. 

 get vitaskuld ekki neitað því 
– og kannski óhætt að segja það 
svona í lokin á baráttunni – að í hita 
leiksins, þegar dýpstu öldudalirnir 
gengu yfir, hvarflaði að hinum 
unga frambjóðanda að grípa til 
óhefðbundinna aðferða í atkvæða-
öflun. Einni aðferð velti ég til 
dæmis talsvert fyrir mér, en hún 
snýst um að ná ákveðnu návígi við 
kjósendur. Þannig er nefnilega mál 
með vexti að afi minn heitinn, sem 
einnig var stjórnmálamaður, átti 
það til að fara um kjördæmið sitt 
norður á Ströndum og glíma þar 
við bændur, í bókstaflegri merk-
ingu, og hafði þá jafnan undir. 

 vakti lukku. Á tímabili, 
þegar fylgið virtist vera sam-
kvæmt könnunum í ákveðnu lág-
marki, velti ég því vissulega fyrir 
mér hvort ég ætti að reyna svip-
aðar aðferðir. Hefði verið tilhlýði-
legt að ganga í hús í Suðvesturkjör-
dæmi og glíma við fólk? Ég hætti 
hins vegar við þetta þegar mér 
varð ljóst –í kjölfar sjálfsskoðun-
ar—að ég myndi líklega óþægilega 
oft, sökum vankunnáttu á þessu 
sviði, verða lagður undir. Einn 
kraftajötunn – búsettur í kjördæm-
inu – benti mér á það glottandi út í 
annað að ef ég vildi endilega gera 
þetta gæti ég jú kannski farið í 
grunnskólana og glímt við börnin. 

 annarra aðferða sem ég 
íhugaði voru aðferðir af því tagi 
sem henta vel til þess að ná upp svo-
kölluðu samúðarfylgi – eins og t.d. 
að falla í yfirlið á almannafæri eða 
detta í læk – en þær hugrenningar 
mínar strönduðu á því að ég vissi 
aldrei almennilega hvar og hvernig 
ég ætti að koma slíku í framkvæmd. 
Myndi fólk taka eftir því ef eitthvað 
svona kæmi fyrir mig? Þyrfti ég 
ekki að kalla til sérstaklega blaða-
menn og ljósmyndara, áður en við-
burðurinn ætti sér stað? 

 hljómaði of flókið. Í lokin 
komst ég auðvitað að því að vita-
skuld er alltaf best að reyna að 
segja einfaldlega á skýru manna-
máli hvað maður sjálfur og flokkur-
inn manns vill gera ef hann fengi 
að ráða. Það er alltaf klassískt. Í 
öllu falli hefur þessi kosningabar-
átta verið skemmtileg og spennan 
sjaldan verið meiri. Skoðanakann-
anir sýna fylgi allra upp og niður 
eins og í jójói. Enginn veit hvað 
hver og einn gerir í kjörklefanum. 
Þar eru allir frjálsir og jafnir til 
þess að taka þá ákvörðun sem sam-
viska þeirra og hjarta býður þeim. 
Njótum þess vel, því það eru for-
réttindi. Gleðilegan kjördag!

Gleðidagur


