
Unnur Elísabet Gunnarsdótti h fd í

Bóta- og trygg-
ingasvik hérlendis eru talin 
nema hundruðum milljóna króna 
á hverju ári. Auðgunarbrot 
starfsmanna í heilbrigðiskerfinu 
eru einnig staðreynd. Einstakl-
ingar svífast einskis til að svíkja 
út fé og eru aðferðir þeirra 
stundum með ólíkindum. Reynt 
hefur verið að fá greitt fyrir 
rannsóknir á látnu fólki.

Gunnar Þ. Andersen, forstöðu-
maður eftirlits Tryggingastofn-
unar ríkisins (TR), segir að auðg-
unarbrot í heilbrigðiskerfinu og 
bóta- og tryggingasvik á Íslandi 
almennt séu ekki einungis stað-
reynd heldur séu dæmi um mjög 
gróf brot.

„Tannlæknir sendi yfir hundr-
að reikninga til Tryggingastofn-
unar varðandi meðferð á nær 
tannlausum sjúklingi og dæmi 
er um tannlækni þar sem meira 
en helmingur þeirra reikninga 
sem hann sendi inn á margra ára 
tímabili var tilhæfulaus.“ Að 
sögn Gunnars hafa heilbrigðis-
starfsmenn einnig reynt að fá 
greiðslu fyrir rannsóknir á 
látnum einstaklingum. 

Gunnar segir að svik innan 
almannatryggingakerfisins hafi 
viðgengist á Íslandi árum saman. 
„Hér er um fámennan hóp að 
ræða sem nær að svíkja út háar 
upphæðir.“

Karl Steinar Guðnason, for-
stjóri TR, segir enga ástæðu til 
að halda að bóta- og trygginga-
svik séu minni hér á landi en í 
öðrum Evrópulöndum og það 

sama eigi við um auðgunarbrot 
starfsmanna í heilbrigðis-
geiranum. Karl Steinar segir þó 
ekki vitað nákvæmlega hve 
umfangsmikill vandinn sé hér á 
landi. 

Til almannatrygginga teljast 
lífeyris-, sjúkra- og slysatrygg-
ingar. Á árinu 2006 námu útgjöld 
TR um 75 milljörðum króna. 
Áætlað er að heildarfjárhæð 
vegna tryggingasvika í Evrópu 
sé á bilinu þrjú til tíu prósent af 
heildarútgjöldum til heilbrigðis-
mála. 

TR gengst fyrir alþjóðlegri 
ráðstefnu um eftirlit með bóta- 
og tryggingasvikum á Hótel 
Nordica í dag. „Við viljum með 
ráðstefnunni hleypa af stað 
umræðu um þessi mál hérlendis,“ 
segir Karl Steinar. 

„Annað meginmarkmið okkar 
er að verja heiður þeirra sem 
sannarlega þurfa á aðstoð að 
halda. Það er skelfilegt fyrir 
öryrkja og aldraða að sitja undir 
því að það séu tómir svindlarar í 
þessu kerfi. Reyndin er önnur; 
svikin eru bundin við fámennan 
hóp manna.“ 

Rukkað fyrir 
rannsóknir 
á látnu fólki
Forstjóri Tryggingastofnunar telur bóta- og trygg-
ingasvik jafn algeng hér á landi og annars staðar í 
Evrópu. Um fámennan hóp er að ræða sem nær að 
svíkja út háar upphæðir.

Setur alla orkuna 
í danskennslu

Enn má búast við hreti
 Borgarbúar voru frekar hissa þegar þeir fóru á fætur í 

gærmorgun. Esjan var orðin hvít á ný og það snjóaði fram eftir 
morgni. Trausti Jónsson veðurfræðingur segir að ekki sé óvenjulegt 
að hret komi á þessum árstíma. 

„Vestanáttin hefur verið ríkjandi og þá getur sést snjór af og til 
sem tekur upp nánast samstundis. Í fyrra gerði mjög slæmt hret 
eftir 20. maí og snjóaði mikið fyrir norðan,“ segir Trausti.  

Það sem af er þessum mánuði hefur hitastig verið í kringum 
meðallag. Útlit er fyrir að kalt verði í veðri næstu daga og búast má 
við slyddu eða snjókomu á köflum.

Tannlæknir sendi yfir 
hundrað reikninga til 

Tryggingastofnunar varðandi 
meðferð á nær tannlausum 
sjúklingi.

73%

38%35%

Fr
é
tt

a
b

la
ð

ið
Fr

é
tt

a
b

la
ð

ið

M
b

l.
M

b
l.

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.
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83. árgangur
2. tölublað

Fylgir
Fréttablaðinu
í dag

7 milljón eintök seld 

FER SIGURFÖR UM HEIMINN

ELLEFU VERSALNIR OG UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

Alls voru 180 nauðganir tilkynntar til 
Stígamóta í fyrra. Það eru 65 fleiri nauðganir en 
tilkynntar voru árið áður. Nærri lætur að ein 
nauðgun sé tilkynnt annan hvern dag að meðaltali. 
„Þessar tölur eru sláandi,“ segir Guðrún Jónsdóttir, 
talskona Stígamóta. 

Guðrún segir svo margar nauðganir ekki hafa 
komið til kasta Stígamóta síðan á upphafsárum 
samtakanna fyrir um sautján árum. Þá hafi gríðar-
legur uppsafnaður vandi verið í samfélaginu þar sem 

úrræði fyrir þolendur kynferðisofbeldis hafi verið af 
skornum skammti. Tilkynningum um sifjaspell 
fjölgaði einnig frá árinu 2005 til 2006. Alls voru 165 
sifjaspellsbrot tilkynnt á fyrra árinu en á því síðara 
voru þau 185 talsins.

Guðrún segist ekki hafa skýringar á þessari 
fjölgun. Tvennt komi til greina; að kynferðisbrotum 
hafi fjölgað eða að fleiri en áður kjósi að leita 
aðstoðar samtakanna. Upplýsingarnar séu mikið 
áhyggjuefni.



Hlé var gert á stjórnar-
myndunarviðræðum Sjálfstæðis-
flokks og Samfylkingar um klukk-
an 16 í gær, en formenn flokkanna 
sögðust reikna með fundarhöldum 
áfram í dag. 

Meðal þess sem rætt hefur verið 
síðustu daga er flutningur verk-
efna milli ráðuneyta auk gerðar 
stjórnarsáttmála og skiptingar 
ráðuneyta milli flokkanna. 

„Við tökum bara þann tíma sem 
við þurfum í þetta, en það er ekki 
mikið eftir,“ sagði Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir, formaður Sam-
fylkingarinnar, eftir að um fjög-
urra klukkustunda fundi 
forsvarsmanna flokkanna í Ráð-
herrabústaðnum við Tjarnargötu 
lauk í gær. 

Ingibjörg þvertók fyrir að hléið 
væri til marks um ágreining milli 
flokkanna, þó að enn væru mál 
sem eftir ætti að ná lendingu í. 
Hún sagði ekkert hafa komið upp á 
í viðræðunum sem ekki hefði mátt 
sjá fyrir. „Þetta er bara í eðlilegum 
farvegi, við erum að fara yfir öll 
málin,“ sagði Ingibjörg.

„Við ætlum að gera hlé á þessu, 
en tala svo saman,“ sagði Geir H. 
Haarde, formaður Sjálfstæðis-
flokksins. Hann sagðist reikna 
með því að viðræðurnar héldu 
áfram í dag. Hvorki Geir né Ingi-
björg skýrðu frekar hvers vegna 
þetta hlé var gert á viðræðunum 
öðruvísi en að það hentaði að taka 
hlé á þessum tímapunkti.

Vitað var að þingmenn Samfylk-
ingar ætluðu að hittast í gærkvöldi 
til að kveðja þingmenn sem eru að 
hætta og fagna nýjum þingmönn-
um flokksins.

Spurð hvenær líklegt væri að ný 
ríkisstjórn kæmi saman sagði Ingi-
björg: „Ég get ekki svarað því á 
þessari stundu, við verðum að sjá 
hvað setur.“ Geir sagðist aðspurður 

í öllu falli reikna með að það yrði 
fyrir hvítasunnu.

Auk formannanna sátu fund 
gærdagsins þau Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, varaformaður 
Sjálfstæðisflokksins, og Össur 
Skarphéðinsson, formaður þing-
flokks Samfylkingarinnar. Þegar á 
leið slógust framkvæmdastjórar 
flokkanna, Andri Óttarsson Sjálf-
stæðisflokki og Skúli Helgason 
Samfylkingunni, í hópinn.

Ræða flutning verk-
efna milli ráðuneyta  
Hlé var gert á stjórnarmyndunarviðræðunum eftir fund í ráðherrabústaðnum í 
gær en reiknað með að þeim verði fram haldið í dag. Flutningur verkefna milli 
ráðuneyta er meðal þess sem rætt hefur verið í samningaviðræðum síðustu daga.

 Brotist var inn í tölvukerfi Menntasviðs 
Reykjavíkur í gær. Á skjá allra tengdra tölva í 
grunnskólum Reykjavíkur birtist fjöldi truflandi 
skilaboða frá hakkaranum, og að lokum fölsk játning 
á innbrotinu ásamt símanúmeri Sindra Heiðars-
sonar, nema í Hólabrekkuskóla.

„Ég er búinn að fá endalaust af hringingum í allan 
dag frá brjáluðum kennurum og nemendum í 
Rimaskóla, Langholtsskóla og fullt af öðrum 
skólum,“ segir Sindri, sem kveðst blásaklaus. „Ég 
veit ekkert hver gerði þetta, og hef ekki hugmynd af 
hverju númerið mitt var þarna. Ég slökkti bara á 
símanum eftir að allir fóru að hringja í mig.“

Berglind Arndal Ásmundsdóttir, deildarstjóri 
tölvu- og upplýsingamenntar Hólabrekkuskóla, segir 
ljóst að einhver klár nemandi hafi „hakkað“ kerfið. 

„Við erum með samtengt kerfi sem við notum til 
að koma skilaboðum áleiðis og nemendur eiga ekki 
að hafa aðgang að því. Augljóslega hefur einhverj-
um þeirra tekist það í þessu tilviki en það er búið að 
loka fyrir þá öryggisholu,“ segir hún. „Við verðum 
bara að vona að viðkomandi nýti sér þessa þekkingu 
til góðs og verði tölvunarfræðingur.“ 

Flóttaleiðir vegna 
bruna í fangelsinu á Litla-Hrauni
eru ófullnægjandi og dæmi eru 
um að neyðarútgöngum sé læst 
með hengilás utan frá. Á þetta er 
bent í nýjasta tölublaði Tíma-
móta, fréttabréfs fanga á Litla-
Hrauni.

Í gamla húsinu á Litla-Hrauni
eru fangar lokaðir inni í klefum 
sínum á nóttunni. Slagbrandur er 
settur fyrir dyrnar og er klefun-
um síðan læst utan frá með hengi-
lás. Ef eldur kemur upp þurfa 
fangaverðir að opna hvern lás 
fyrir sig. Í nýbyggingu sem tekin 
var í notkun 1995 er hins vegar 
hægt að opna alla fangaklefana 

með einu handtaki frá varðstöð ef 
eldur kviknar. 

Björn Karlsson brunamála-
stjóri segir fulla ástæðu til að 
yfirfara eldvarnarmál og 

rýmingaráætlanir á Litla-Hrauni.
„Ég mun í kjölfar þessara 

skrifa hafa samband við hlutað-
eigandi aðila og ræða hvort 
ástæða sé til að breyta þessu 
kerfi,“ segir Björn og bætir því 
við að það sé á ábyrgð rekstrar-
aðila að rýmingaráætlanir virki 
og þær séu æfðar reglulega. 

„Þegar fangelsi eiga í hlut rek-
ast á tvö andstæð markmið. Ann-
ars vegar að halda föngum læst-
um inni og hins vegar að ná þeim 
út á sem stystum tíma ef það 
kviknar í. Björgun mannslífa á að 
hafa algeran forgang, sama hvort 
menn eru fangar eða ekki,“ segir 
Björn.

Neyðarútgöngum læst utan frá

Kristján, er þetta hús ekki til 
sóma?

Við tökum bara þann 
tíma sem við þurfum í 

þetta, en það er ekki mikið eftir.

Geitungarnir eru 
vaknaðir til lífsins þó að menn 
verði almennt minna varir við þá 
nú en áður miðað við árstíma. „Það 
hefur ekki komið nein gusa ennþá 

en það gæti líka verið 
minna af þeim, ég veit 
það ekki. Þetta gæti 
verið vísbending um 
það,“ segir Erling 
Ólafsson, skordýra-
fræðingur hjá 
Náttúrufræðistofnun
Íslands.

Hann segir ekkert 
benda til þess að 
geitungarnir hafi náð 

hámarki í fjölda ennþá. „En ef 
geitungarnir verða ekki fleiri en 
þetta þá verður þetta sennilega 
þægilegt sumar,“ segir hann.

Geitungar enn 
færri en áður

 Jaroslaw Kaczinsky, 
forsætisráðherra Póllands, segist 
ekki eiga neinn bankareikning, 
heldur leggur hann alla sína 
peninga inn á bankareikning 
Jadwigu móður sinnar. Þetta 
segir hann alls enga sérvisku.

„Ég vil ekki lenda í þeim 
aðstæðum að einhver greiði 
peninga inn á minn reikning án 
minnar vitundar, og daginn eftir 
myndi ég lesa um það í blöðun-
um,“ sagði Kaczinsky til útskýr-
ingar í blaðaviðtali á sunnudag.

Hann gaf þó engar skýringar á 
því hvers vegna einhver ætti að 
vilja greiða fé inn á bankareikn-
ing án hans vitundar. 

Á ekki neinn 
bankareikning

Fullyrt var í þættinum 
Ísland í dag á Stöð 2 í gær að Jón 
Sigurðsson, formaður Framsóknar-
flokksins, hefði ákveðið að láta af 

formennsku í 
flokknum. Jón bar 
þessar fregnir til 
baka í samtali við 
Fréttablaðið í gær.

Ísland í dag hafði 
eftir heimildum að 
Jón hefði þegar 
tilkynnt nánustu 
samstarfsmönnum
um þessa ákvörðun 

og að reiknað væri með því að 
formlega yrði tilkynnt um afsögn 
Jóns á næstu dögum. 

„Fregnir af andláti mínu eru 
stórlega ýktar,“ sagði Jón Sigurðs-
son í gærkvöldi. Hann sagði enga 
slíka ákvörðun hafa verið tekna, of 
snemmt væri að hugsa um slíkt 
þar sem ný ríkisstjórn hafi ekki 
verið mynduð enn.

Jón sagður ætla 
að segja af sér

Landsbjörg og Land-
helgisgæsla Íslands ætla að vinna 
saman í þyrluútköllum vegna 
leitar og björgunar á landi. 
Skrifað var undir samkomulag 
þess efnis um síðustu helgi.

Í samkomulaginu felst að 
Landhelgisgæslan getur kallað til 
björgunarfólk frá Landsbjörg ef 
með þarf, til dæmis þegar þyrla 
gæslunnar kemst ekki að slysstað 
vegna veðurs eða landslags. Bæði 
félögin munu í framhaldi af 
undirritun samningsins senda 
starfsfólk sitt í þjálfun þar sem 
umgengni við þyrlu verður kennd 
og hífingar æfðar. 

Vinna saman í 
þyrluútköllum
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Þinn stökkpallur
að  loknu

Þegar námi lýkur taka við spennandi tímar. Sparisjóðurinn býður þeim sem lokið 

hafa háskólanámi eða sambærilegu námi, og eru að koma undir sig fótunum, 

þjónustu sem er sérsniðin að þeirra þörfum. Farðu inn á eða komdu til okkar 

í næsta sparisjóð og kynntu þér kosti þjónustunnar – reiknum dæmið saman.



Sjö breskar verslanakeðjur hafa 
heitið því að kaupa ekki fisk frá fyrirtækjum sem 
tengjast hvalveiðum Íslendinga. Grandi, ein stærsta 
útgerð landsins, er sú eina sem uppfyllir þau skilyrði 
vegna tengsla sinna við Hval hf.

Verslanirnar sem um ræðir eru Waitrose, Tesco, 
Sainsbury‘s, Marks and Spencer, Co-op og Iceland, 
sem er að hluta til í eigu Baugs. Saman hafa þær yfir 
sextíu prósenta markaðshlutdeild á breska matvöru-
markaðnum.

Aðgerðirnar koma í kjölfar áskorunar hvalavernd-
unarsamtakanna Whale and Dolphin Conservation 
Society, þar sem breskar verslanakeðjur voru 
hvattar til að sniðganga fyrirtæki sem tengjast 
íslenskum hvalveiðum.

Í bréfi til samtakanna segjast talsmenn Tesco, 
stærstu matvörukeðju Bretlands, „ekki kaupa vörur 
frá útgerðum sem stunda hvalveiðar eða græða á 
þeim“.

Eggert B. Guðmundsson, forstjóri Granda, segist 

ekki hafa frétt af þessu tiltekna bréfi en viti til þess 
að hvalaverndunarsamtökin hafi verið að senda bréf 
til verslana og fyrirtækja.

„Þetta er framhald á áróðri og þrýstingi sem 
samtök af þessu tagi hafa verið að beita og við sjáum 
ekki ástæðu til að bregðast neitt sérstaklega við því,“ 
segir hann. „Við erum ekki að selja þessum verslana-
keðjum beint, heldur aðallega veitingahúsum, og 
höfum því ekki fundið fyrir neinum áhrifum vegna 
þessara yfirlýsinga. Okkar kúnnahópur er sterkur.“

Spurður hvort honum finnist athugavert að 
Iceland, fyrirtæki að hluta til í eigu Íslendinga, sé 
meðal þeirra sem ætla að sniðganga vörur fyrirtæk-
isins segist Eggert ekki vita hvort Íslendingar eða 
erlendir stjórnendur hafi tekið þá ákvörðun. „Þessir 
menn verða bara að fá að taka sínar ákvarðanir 
sjálfir.“

Um tuttugu prósent af afla Granda eru flutt út til 
Bretlands. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals hf., 
situr í stjórn Granda.

Breskir stórmarkaðir 
sniðganga Granda
Sjö breskar verslanakeðjur ætla ekki að kaupa fisk af útgerðum sem tengjast hval-
veiðum. Grandi er eina slíka útgerðin á Íslandi. Ein keðjanna sjö er Iceland, sem er 
í eigu Baugs. Höfum ekki fundið fyrir neinum áhrifum, segir forstjóri Granda.

Fjórir voru fluttir á slysa-
deild eftir umferðaróhöpp á 
Reykjanesi aðfaranótt mánudags. 

Um klukkan hálf þrjú reyndi 
ökumaður fólksbíls að fara fram 
úr lítilli rútu á Reykjanesbraut en 
missti stjórn á bifreiðinni vegna 
hálku og rakst utan í rútuna. Bæði 
rútan og fólksbíllinn höfnuðu utan 
vegar og voru ökumenn beggja 
bíla, auk farþega fólksbílsins, 
fluttir með sjúkrabíl á Heilbrigðis-
stofnun Suðurnesja. 

Þá var ökumaður fluttur á 
Landspítalann í Fossvogi með 
höfuðmeiðsli eftir útafakstur á 
Grindavíkurvegi sem rekja má til 
hálku.

Undir morgun velti ökumaður 
bifreið sinni á Reykjanesbraut en 
enginn slasaðist.

Fjórar bifreiðir 
utan vegar

Skipta þarf út rafkerfi í 
hverri og einni íbúð á gamla 
hersvæðinu í Keflavík, áður en 
húsnæðið verður leigt út í haust.

Bandarískt rafkerfi er í öllum 
íbúðunum og er það talsvert ólíkt 
því evrópska. Guðmundur 
Gunnarsson hjá Rafiðnaðarsam-
bandinu telur kerfið langt frá því 
að uppfylla íslenska öryggis-
staðla. Í því séu til að mynda 
engir lekaliðar og allar töflur úr 
málmi.

Framkvæmdastjóri Þróunar-
félags Keflavíkurflugvallar sagði 
í gær að kostnaðurinn vegna 
rafmagnsins verði „frekar lítill 
miðað við hlutfall af byggingar-
kostnaði.“

Skipta þarf út 
öllu rafmagni

Sænskur vísindamaður 
hefur fundið út hvernig hægt er að 
rækta jarðarber sem valda ekki 
ofnæmi. Lífefnafræðingurinn 
Rikard Alm hefur skrifað doktors-
ritgerð um þetta og segist hafa 

verið í sambandi við 
áhugasama

ræktendur. Það 
má því búast 
við að 
ofnæmisfrí
jarðarber líti 
dagsins ljós á 
næstunni.

Í jarðar-
berjum eru 
prótein sem 
minna á 
birkifrjókorn,

að sögn vefútgáfu sænska blaðsins 
Expressen, og þess vegna fá þeir 
sem hafa ofnæmi fyrir birkifrjó-
kornum oft kláða í góminn og 
bólgnar varir þegar þeir borða 
jarðarber. 

Ofnæmisfrí 
jarðarber

Maður sem staðinn var 
að verki við innbrot og játaði á 
sig tilraun til þjófnaðar fær ekki 
refsingu vegna þess að ákæru-
valdið gerði ekki kröfu um 
refsingu í ákærunni. Maðurinn 
hafði spennt upp glugga á húsi í 
Reykjavík og var á leið inn þegar 
hann var staðinn að verki. Hann 
játaði brotið greiðlega fyrir dómi.

Þegar dómari fór yfir ákæruna 
eftir dómtöku sá hann að refsi-
kröfu vantaði. Maðurinn var 
sakfelldur fyrir brotið, en þar 
sem lög mæla fyrir um að 
refsikrafa skuli vera sett fram í 
ákæru var ekki hægt að gera 
manninum neina refsingu. 

Refsingar ekki 
krafist í ákæru

Æðstu ráðamenn Evr-
ópusambandsríkjanna eru, þótt 
hljótt fari, byrjaðir að gera breyt-
ingar á stjórnarskrársáttmálanum 
sem felldur var í þjóðaratkvæða-
greiðslum tveggja aðildarríkjanna 
fyrir tveimur árum.

Hugmyndin er sú að sáttmálinn 
verði miklu minni í sniðum en upp-
haflega var stefnt að og hugsanlega 
verði aðeins gerðar veigaminni 
breytingar á stofnsáttmála Evrópu-
sambandsins.

Þýskaland, sem nú fer með for-
mennsku í ráðherraráði Evrópu-
sambandsins, hefur stjórnað leyni-
legum samningaviðræðum með 
nokkrum embættismönnum frá 

hverju aðildarlandi, með það í huga 
að finna einfalda leið út úr ógöngum 
stjórnarskrársáttmálans.

Stefnt er að því að hafa náð niður-
stöðu fyrir leiðtogafund í Berlín 
dagana 21. til 22. júní næstkomandi.

Afar skiptar skoðanir eru þó 
milli ríkjanna um hvernig fram-
haldið eigi að verða en málamiðl-
unarhugmyndir Þjóðverja eru 
meðal annars þær að hætta að tala 
um stjórnarskrá, sleppa ákvæðum 
um söng og fána Evrópu og sömu-
leiðis hætta við að stofna nýtt emb-
ætti utanríkisráðherra Evrópu-
sambandsins. Einnig þykir líklegt 
að ekkert verði úr mannréttinda-
skrá Evrópusambandsins.

Stefnt að veigaminni sáttmála



Enn ein snjöll lausn frá IKEA

Hvað þarf 
marga Íslendinga 

til að skipta um peru?*

IKEA býður mesta úrval landsins af sparperum. 
Þær endast 10 sinnum lengur en hefðbundnar 

ljósaperur og eru á frábæru verði.

Með því að skipta út gömlu perunum fyrir sparperur geta
Íslendingar minnkað raforkukostnað sinn umtalsvert.

Viðmiðunarverð: Hefðbundin pera 60W: 50 kr. Sparpera 11W: 200 kr. Miðað er við 5 klst. meðaltalsnotkun
á dag á hverri peru. Hefðbundin pera endist að meðaltali í 6 mánuði, en sparpera í 5,5 ár. 
Sjá nánar á www.IKEA.is/spar

* Í raun bara einn. En til að spara rúmlega 793 milljónir kr. á ári með 
minni rafmagnsnotkun og færri peruskiptum ættu allir Íslendingar
að sameinast um að skipta yfir í sparperur frá IKEA. 

20 hefðbundnar perur á ári 9.512 kr.
20 sparperur á ári  2.097 kr.
Mismunur sem sparast: 7.415 kr.

Kostnaður fyrir eitt heimili:
2,14 millj. hefðbundnar perur á ári 1.017.784.000 kr.
2,14 millj. sparperur á ári 224.379.000 kr.
Mismunur sem sparast:793.405.000 kr.

Kostnaður fyrir Ísland (107.000 heimili):



Karlmaður hefur verið 
dæmdur í þriggja ára fangelsi í 
Héraðsdómi Norðurlands eystra 
fyrir kynferðisbrot gegn þroska-
heftri dóttur sinni. Hann var jafn-
framt dæmdur til að greiða henni 
800 þúsund krónur í skaðabætur.

Maðurinn var ákærður fyrir að 
hafa tvisvar sinnum í janúarmán-
uði 2007 haft samræði við dóttur 
sína á heimili hennar og notfært 
sér að hún gat ekki spornað við 
verknaðinum sökum andlegra 
annmarka sinna.

Maðurinn neitaði alfarið sök en 
kvaðst aðeins hafa litið til kon-
unnar í fimm til tíu mínútur og 
drukkið með henni kaffi. Var 
honum þá tjáð að lífsýni úr henni 

eftir síðari atburðinn væri til 
staðar.

Daginn eftir mætti maðurinn til 
lögreglunnar að eigin frumkvæði 
og kvaðst vilja breyta framburði 
sínum frá því daginn áður. Gaf 
hann þá skýrslu að nýju að við-
stöddum verjanda sínum og játaði 
að hafa í tvígang haft samfarir við 
konuna á heimili hennar. 

Maðurinn hafði áður verið  
dæmdur í 15 mánaða fangelsi árið 
1991 fyrir sifskapar- og skírlífis-
brot gegn þessari sömu stúlku, 
með því að hafa á tímabilinu frá 
hausti 1986 til apríl 1987 marg-
sinnis, að minnsta kosti 13 sinn-
um, haft við hana holdlegt sam-
ræði.

Þrjú ár inni fyrir kynferðis-
brot gegn þroskaheftri dóttur

 Halldór Halldórsson, bæjarstjóri 
á Ísafirði, segir að farið hafi verið af stað með 
þríþætta áætlun til að bregðast við uppsögn-
um 120 starfsmanna Kambs á Flateyri.

„Í fyrsta lagi þarf að tryggja að útgerðar-
menn á svæðinu eignist sem mest af þessum 
aflaheimildum,“ segir Halldór. „Því miður 
virðist hafa verið búið að semja um sölu á 
einhverjum hluta kvótans.“ Fréttir bárust af 
því í gær að einn bátur hefði verið seldur 
ásamt hundrað tonna kvóta til Dalvíkur. 
Halldór segist þó búast við að útgerðarmönn-
um á svæðinu takist að kaupa eitthvað af kvót-
anum.

„Í öðru lagi erum við að búa til teymi til að 
halda utan um þetta fólk sem tapar vinnunni, 
til að hjálpa því að finna vinnu, setja upp 

námskeið, sækja um styrki til að fara í 
sérverkefni og svo framvegis.“ Um áttatíu 

þeirra 120 sem missa vinnuna eru erlendir, en 
Halldór segir þá þó nær alla hafa fasta búsetu 
á Flateyri. Þeir hafi allir lögheimili á staðnum 
og margir hafi búið þar í mörg ár.

„Í þriðja lagi þá þarf að finna leið til að 
koma vinnslunni af stað á Flateyri aftur, eða 
finna aðra leið sem er atvinnuskapandi í 
einhverjum svipuðum mæli.“ Halldór segist 
þar hafa sérstaklega í huga leið sem gafst vel 
á Þingeyri fyrir nokkrum orðum, þar sem 
kvóta frá Byggðastofnun var úthlutað á 
Þingeyri gegn því að einhver tvöfaldaði hann í 
það minnsta og ynni hann á staðnum.

„Svo bíð ég bara eftir að það verði mynduð 
ríkisstjórn svo ég geti farið að ræða við 
forsvarsmenn hennar um aðgerðir,“ segir 
Halldór. „Við höfum séð það svartara.“ 

Finnst þér að Neytendastofa 
eigi að sekta þá sem brjóta 
reglur um verðmerkingar?

Hefurðu brotið lög?

 „Við vitum að 
Íslendingar eru ekkert öðruvísi en 
borgarar annarra landa og því 
engin ástæða til að halda að svikin 
séu minni hér en í öðrum Evrópu-
löndum“, segir Karl Steinar 
Guðnason, forstjóri Trygginga-
stofnunar ríkisins (TR), en stofn-
unin gengst fyrir alþjóðlegri ráð-
stefnu í dag um bóta- og 
tryggingasvik. Á hverju ári tapast 
gríðarlegt fé til einstaklinga sem 
stunda tryggingasvik í Evrópu. 
Það sama á við hér á landi. Svikin 
bitna á þeim sem síst skyldi; líf-
eyrisþegum og öryrkjum, sem 
mæta tortryggni hjá afgreiðslu-
stofnunum vegna bóta- og trygg-
ingasvika sem stunduð eru af til-
tölulega fámennum hópi.

Á undanförnum árum hafa nor-
rænar þjóðir og margar Evrópu-
þjóðir lagt aukna áherslu á eftirlit 
með bóta- og tryggingasvikum. 
Með slíkum svikum er horft til 
fölsunar á bótaréttindum og auðg-
unarbrotum starfsmanna í heil-
brigðisgeiranum. Karl Steinar 
segir að eftirlit hafi verið aukið 
mikið á Norðurlöndunum og ann-
ars staðar í Evrópu fyrir um tíu 
árum. Hann segir að Íslendingar 
eigi langt í land með að afla nauð-
synlegra upplýsinga um umfang 
þessara svika hér á landi. „Þess 
vegna höfum við ekki þróað 
aðferðir til að takast á við svik af 
þessu tagi á jafnárangursríkan 
hátt og mörg nágrannalönd okkar.“ 
Karl Steinar segir það eitt megin-
markmið ráðstefnunnar að læra 
af reynslu annarra þjóða til að 
koma í veg fyrir þau bóta- og 
tryggingasvik sem hér viðgangist. 

Það sama eigi við um auðgunar-
brot heilbrigðisstarfsmanna sem 
skjóti upp kollinum hér á landi 
eins og í öðrum löndum.

Umrædd svik virða engin landa-
mæri og því hafa Íslendingar 
fengið að kynnast. Gunnar Þ. And-
ersen, forstöðumaður eftirlits TR, 

segir dæmi um að TR hafi fengið 
falsaða sjúkrareikninga senda frá 
útlöndum. Annað vaxandi vanda-
mál í Evrópu eru svik þar sem 
reynt er að fá greiddar bætur 
fyrir einstaklinga sem ekki eru til. 
„Við höfum ekki séð dæmi um 
þetta en mýmörg dæmi eru um 
slíkt í Noregi og Svíþjóð.“ Gunnar 
segir stærstu hættuna í dag felast 
í svikum á netinu. „Alþjóðaheil-
brigðisstofnunin telur að tíu pró-
sent allra lyfja í heiminum séu 
seld ólöglega á netinu. Við höfum 
ekki séð neitt slíkt hér ennþá en 
hættan er fyrir hendi. Þúsundir 
manna látast á hverju ári vegna 
þessara ólöglegu lyfja,“ segir 
Gunnar.

Svik fárra bitna á 
þeim sem síst skyldi
Lífeyrisþegar og öryrkjar mæta tortryggni á afgreiðslustofnunum vegna skipu-
lagðra bóta- og tryggingasvika. Íslendingar eru skammt á veg komnir í eftirliti 
með svikunum. Tryggingastofnun hefur fengið falsaða reikninga frá útlöndum.

Þess vegna höfum við 
ekki þróað aðferðir til 

að takast á við svik af þessu tagi á 
jafn árangursríkan hátt og mörg 
nágrannalönd okkar.

Lórítín®
– Kröftugt ofnæmislyf
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Reykhólar – Króksfjarðarnes
Til sölu

Rekstur matvöruverslananna á 
Reykhólum og í Króksfjarðarnesi

er til sölu. Verslunarhúsnæðin fást annað 
hvort keypt eða leigð. Rekstraraðili er 

umboðsaðili fyrir N1, bæði á 
Reykhólum og Króksfjarðarnesi.

Nánari upplýsingar veita:
Ingólfur hjá Informa ehf. í síma 820-5505

Jón Kjartansson rekstraraðili í síma 434-7890



Vandað nám í fjölskylduvænu og fögru umhverfi

Leiðtoga- og stjórnendaskóli í hartnær 100 ár. Háskólinn á Bifröst býður upp á nám 
í 4 deildum: viðskiptadeild, lagadeild, félagsvísindadeild og frumgreinadeild

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

Nýtt upphaf!

Umsóknarfrestur í grunnám er til 10. júní 2007

Kynntu þér málið á:

Göngufæri með börnin í leikskóla

Akstur í grunnskóla

Heitur matur í hádeginu í grunnskólanum

Tónlistarskóli í grunnskólanum

Öruggt umhverfi í leik og starfi

Verslun á svæðinu

Líkamsrækt á staðnum

Öflugt félagslíf

Stórbrotin náttúra - útivistarparadís

Blandaður hópur nemenda

Gott bókasafn og lesaðstaða aðgengileg allan sólarhringinn

Þráðlaust netsamband á öllu svæðinu

Nemendur vinna raunhæf verkefni í gegnum allt námið

Bjóðum upp á mjög öflugt fjarnám

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

70% útskrifaðra nemenda
Háskólans á Bifröst eru komnir 
í stjórnunarstarf innan 5 ára
að námi loknu.



Sagnfræðingurinn Jón 
Hjaltason, einn fjórmenninganna 
sem ákærðir hafa verið fyrir að 
draga að sér milljónir með því að 
nýta sér kerfisvillu í netbanka 
Glitnis, segist ekki hafa haft 
nokkra hugmynd um að athæfið 
væri ólöglegt. Hann hafi ekki áttað 
sig á því að um villu væri að ræða. 
„Ekki eitt augnablik flögraði það 
að mér,“ segir Jón. „Ég hélt að 
þarna væri bara um hagkvæma 
skráningu á gjaldeyri að ræða.“

Jón er ákærður fyrir að hafa í 
ágúst misnotað villuna og aflað sér 
þannig rúmlega 2,4 milljóna með 
384 færslum, eða rúmlega sex þús-
und krónur í hverri færslu. 

Sá fjórmenninganna sem mest 
hagnaðist aflaði sér rúmra 24 millj-
óna í 3.908 færslum og kona hans 
um 350 þúsund krónur. Þá er bróðir 
Jóns ákærður fyrir að draga sér 
rúmar þrjár milljónir. Allir segjast 
saklausir af fjárdrætti, en upp 
undir sex ára fangelsisvist getur 
legið við broti sem þessu.

Villan olli því að kaup- og sölu-
gengi víxlaðist. Allir sakborning-
arnir keyptu þannig dollara fyrir 
evrur, seldu þá strax aftur fyrir 
evrur, og högnuðust um mismun-
inn á kaup- og sölugengi, sem renn-
ur öllu jafna til bankans. Í ákærunni 
segir að villuna megi rekja til mis-
taka starfsmanna Glitnis við for-
ritun.

Í atvikalýsingu sem Pétur Krist-
insson, lögmaður Jóns og bróður 

hans, sendi 
Fréttablaðinu í 
gær bendir hann 
á klausu í samn-
ingi Glitnis við 
viðskiptavini
sína þar sem 
segir að „öll mis-
tök sem verða 
vegna bilana eða 
rangrar virkni í 

tölvukerfum Glitnis [skuli] Glitni 
heimilt að leiðrétta án samráðs við 
viðskiptavin“. Pétur segir þessi 
gjaldeyrisviðskipti bræðranna 
hafa verið frumraun þeirra á því 
sviði, og bendir á að þeir hafi verið 
alls óhræddir, vitandi það að ef 
eitthvað væri athugavert við við-
skiptin myndi bankinn einfaldlega 

bakfæra færslurnar. Bræðurnir 
hefðu frá upphafi látið þá skoðun 
sína í ljós að þeir hefðu engan 
áhuga á að hagnast á mistökum 
bankans. Bankinn hefði strax átt 
að hafa samband við þá og segja 
þeim að leiðrétta þyrfti mistökin, 
en ekki fara rakleiðis með málið til 
lögreglu.

Pétur Þ. Óskarsson, forstöðu-
maður kynningarmála hjá Glitni, 
segir að þegar starfsmenn Glitnis 
tóku eftir óeðlilegum viðskiptum 
þennan dag hafi verið haft sam-
band við lögreglu vegna þeirra. 
Þar með hafi málið verið komið í 
rannsókn hjá lögreglu og verið 
alfarið úr þeirra höndum. Hann 
vildi ekki tjá sig um efnisatriði 
málsins.

Segjast saklaus af 
tugmilljónasvikum
Fjórmenningar sem nýttu sér villu í netbanka Glitnis til að græða samtals yfir 30 
milljónir segjast hafa gert það í góðri trú og undrast ákærur. Glitnir má leiðrétta 
mistök vegna bilunar án samráðs. „Úr okkar höndum,“ segir talsmaður Glitnis.

Maður var í gær 
sýknaður af því að hafa haft þrjá 
Pólverja í byggingarvinnu án 
þess að þeir hefðu tilskilin 
atvinnuleyfi.

Pólverjarnir sjálfir höfðu áður 
verið dæmdir fyrir þetta, en 
dómnum var áfrýjað og þeir fóru 
úr landi áður en málið var tekið 
fyrir í Hæstarétti.

Hinn ákærði hélt því fram að 
hann hefði ekki vitað að mennirn-
ir hefðu verið í vinnu hjá sér, því 
hann hefði þá verið í endurhæf-
ingu á Reykjalundi. Mennirnir 
hefðu gist hjá sér og tekið upp 
hjá sjálfum sér að vinna.

Hjörtur O. Aðalsteinsson 
dómstjóri kvað upp sýknudóminn 
í Héraðsdómi Suðurlands.

Vissi ekki að 
hann hafði 
menn í vinnu

 Dýraverndarsamtökin 
Greenpeace stóðu í gær fyrir 
mótmælum gegn hvalveiðum í 
Berlín. Sautján dauðir smáhvalir 
voru lagðir til sýnis á götuna rétt 
við Brandenborgarhliðið, sem í 
eina tíð stóð á mörkum Vestur- og 
Austur-Berlínar.

Mótmælendurnir sögðu suma 
hvalina hafa drepist í netum 
fiskveiðiskipa, en aðrir hefðu lent 
í skipsskrúfum og voru þeir með 
ljót sár á skrokknum.

Alþjóðahvalveiðinefndin kemur 
saman í Alaska í næstu viku og er 
reiknað með að Japanar fari þar 
fram á að bann við hvalveiðum 
verði afnumið.

Dauðir smá-
hvalir í Berlín

Hvað heitir leiðtogi Sea 
Shepherd-samtakanna?

Hvað heitir nýjasta plata 
Mínuss?

Hver skrifar sjálfstætt fram-
hald bókarinnar Indjáninn?

Náin tengsl við náttúru svæðisins -  Stutt í útivistarperlur - Samfélagsvænt skipulag - Góðir skólar - Fjölbreytt íbúðagerð fyrir alla aldurshópa
Einbýlishús - Raðhús - Fjölbýlishús -  Nálægt helstu umferðaræðum - Umhverfisvænar skipulagslausnir - Barnvænt hverfi - Lifandi byggðakjarni 
við torg  -  Grænir geirar og göngustígar  -  Sólrík og skjólsæl byggð í suðvesturhlíð

www.urridaholt.is 

Sverrir Krisinsson, 
löggiltur fasteignasali
Sími 588 9090

Björn Þorri Viktorsson,
löggiltur fasteignasali
Sími 533 4800

Góðar sam- 
göngur svo 
við komumst 
fyrr heim
Heimilið er sá staður þar sem flestum líður best en við viljum
einnig hafa vinnu, verslanir og menningarlíf innan seilingar. 
Í Urriðaholti getum við notið kyrrðar náttúru og heimilis með 
greitt aðgengi að helstu umferðaræðum höfuðborgarsvæðisins.

Öll þau þægindi sem fylgja góðum samgöngum eru ómetan-
leg en nálægðin við náttúruna og allar þær gönguleiðir sem 
nágrenni Urriðavatns hefur upp á að bjóða er einstök fyrir 
höfuðborgarsvæðið.

Frestur til að skila inn tilboðum í lóðir í Urriðaholti rennur út
24. maí. Hægt er að nálgast tilboðsgögn á www.urridaholt.is 
og hjá fasteignasölunum Eignamiðlun og Miðborg.
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„Við vitum ekkert hvað kemur út úr 
þessum stjórnarmyndunarviðræðum og viljum minna 
stjórnmálamenn á loforð þeirra og fyrirheit,“ segir 
Gísli Rúnar Konráðsson úr Áhugahópi um verndun 
Jökulsánna í Skagafirði. 

Áhugahópurinn sendi í gær frá sér yfirlýsingu þar 
sem komandi ríkisstjórn er hvött til þess að beita sér 
fyrir verndun ánna og minnt á að hugmyndir um 
virkjun þeirra samræmist ekki yfirlýstri umhverfis-
stefnu Samfylkingarinnar.  

Nýlega voru birtar niðurstöður skoðanakönnunar um 
hug íbúa á Norðausturlandi til byggingar álvers á 
Húsavík. Gísli segir það enga tilviljun að þær birtust 
núna, þegar flokkar sitji við stjórnarmyndun. 

„Áróðurinn er byrjaður enn á ný af krafti fyrir 
álversuppbygginguna þar. Maður hefur heyrt sögu-
sagnir um að það sé verið að búa til forsendur fyrir því 

að taka Húsavík fram fyrir Helguvík. Kristján Möller 
Samfylkingu er yfirlýstur stuðningsmaður álversins, 
þrátt fyrir Fagra Ísland-stefnuna,“ segir Gísli Rúnar og 
segist viss um að Kristján muni berjast fyrir álverinu. 
„Hann er fylginn sér hann Kristján, það sýna nú 
Héðinsfjarðargöngin, meðal annars,“ segir hann. 

Aflaverðmæti 
íslenskra skipa nam 15,2 milljörð-
um króna á fyrstu tveimur 
mánuðum ársins 2007 samanborið 
við 11,3 milljarða á sama tímabili í 
fyrra. Aflaverðmætið hefur aukist 
um 3,9 milljarða, tæplega 35 
prósent milli ára. Þetta kemur 
fram á vef Hagstofunnar.

Aflaverðmæti febrúarmánaðar 
nam 9,5 milljörðum en í febrúar í 
fyrra var það 7,7 milljarðar. 
Aflaverðmæti botnfisks var orðið 
10,5 milljarðar í lok febrúar miðað 
við 8,1 milljarð á sama tíma í 
fyrra. Verðmæti þorskafla var 6,2 
milljarðar, ýsu 2,2 milljarðar og 
ufsa 465 milljónir. 

Þriðjungsaukn-
ing milli ára

Svartur reykur byrgði 
himininn yfir palestínsku flótta-
mannabúðunum Nahr el Bared í 
útjaðri Trípólí, höfuðborgar 
Líbanon, þar sem hörð skothríð og 
sprengingar ómuðu í gær meðan að 
átök stjórnarhers Líbanon og liðs-
manna Fatah Islam héldu áfram frá 
deginum áður. Harðari innanlands-
átök hafa ekki átt sér stað í Líbanon 
frá því að fimmtán ára borgara-
styrjöld lauk árið 1990.

Hundruð stjórnarhermanna á 
skriðdrekum og vopnuðum farar-
tækjum umkringdu flóttamanna-
búðirnar og snemma í gærmorgun 
hófu þeir skothríð á flóttamanna-
búðirnar sem var svarað þaðan 
með sprengjuvörpum. Talsmaður 
Fatah Islam, Abu Salim, varaði við 
því að ef að herinn myndi ekki láta 
af umsátrinu myndu samtökin 
herða árásir sínar. „Þetta er barátta 
upp á líf og dauða.“

Að minnsta kosti níu óbreyttir 
borgarar létust í átökunum í gær 
og fjörutíu særðust að sögn stjórn-
enda í flóttamannabúðunum. Á 

sunnudaginn féllu tæplega fimmtíu 
þeirra sem tóku beinan þátt í átök-
unum en ekki var staðfest hvort og 
hve margir óbreyttir borgarar féllu 
í flóttamannabúðunum á sunnudag-
inn.

Átökin hófust þegar lögregla 
réðst inn á nokkra staði í Trípólí til 
að hafa hendur í hári nokkurra liðs-
manna Fatah Islam sem grunaðir 
eru um aðild að bankaráni. Til skot-
bardaga kom og átökin undu upp á 
sig.

Ekki hefur áður komið til slíkra 
átaka á milli stjórnarhersins og 
herskárra hópa sem hafa myndast í 
palestínskum flóttamannabúðum í 
Líbanon þar sem tugir þúsunda búa 
við fátækt og glæpi. Líbanskir her-
menn hafa almennt ekki leyfi til að 
fara inn í búðirnar.

Bandarísk stjórnvöld vörðu í gær 
aðgerðir líbanska hersins sem væri 
að beita sér „með löglegum hætti“ 
gegn „ögrunum ofbeldisfullra öfga-
manna“ sem héldu til í palestínsk-
um flóttamannabúðum.

Blóðug átök í 
Nahr el-Bared
Tugir hafa látist í átökum stjórnarhers Líbanon og 
herskárra íslamista í hörðustu innanlandsátökum í 
landinu frá því borgarastyrjöldinni lauk árið 1990.

Nýju heitu og girnilegu réttirnir frá Holta

lasagne
ásamt grænmeti

Kjúklinga-lasagne
ásamt grænmeti
Létt og nýstárlegt. 

Tikka masala 
með hrísgrjónum og grænmeti
Tikka-kjúklingur hefur alls staðar 
slegið í gegn. 

Kjúklingabringa í sveppasósu 
með hrísgrjónum og grænmeti
Sígildur, bragðgóður réttur. 

Grillaður kjúklingur
– heill eða hálfur
Stendur alltaf fyrir sínu, heitur 
eða kaldur, sem aðalréttur, nesti 
eða í salatið.

Byggð á höfuðborgar-
svæðinu mun eflast með fyrirhug-
uðu álveri Norðuráls í Helguvík á 
Suðurnesjum. Frá þessu er skýrt í 
frummatsskýrslu um álverið sem 
var opinberuð í síðustu viku.

Í skýrslunni segir að álver í 
Helguvík muni hafa í för með sér 
einhverja fólksflutninga til Suður-

nesja en sú staðreynd að unnt verði 
að sækja vinnu til Helguvíkur frá 
höfuðborgarsvæðinu dragi þó úr 
þeim miklu áhrifum sem annars 
gætu orðið á húsnæðismarkaðnum. 

„Sé horft til byggðaþróunar á 
Suðvesturlandi er ljóst að fyrirhug-
að álver í Helguvík mun efla byggð 
á Suðurnesjum og einnig að ein-
hverju leyti á höfuðborgarsvæð-
inu,“ segir í skýrslunni.

Þá kemur fram að geri megi ráð 
fyrir að heildartekjur sveitarfélaga 
af útsvari á framkvæmdatíma 
álversins hlaupi á hundruðum millj-
óna króna.

Reiknað er með að áhrifa fram-
kvæmda gæti að tveimur þriðju 
hlutum í Reykjanesbæ, að fimmt-
ungi í öðrum sveitarfélögum á 
Suðurnesjum og litlu innan við 
fimmtung á höfuðborgarsvæðinu.

Álver eflir byggðina

Nýtt fraktflugfélag, 
Norðanflug, ætlar að fljúga 
þrisvar í viku milli Akureyrar og 
Belgíu frá og með 3. júní. 

Forsvarsmenn fyrirtækisins 
benda í fréttatilkynningu á að frá 
Belgíu sé aðeins um tveggja 
stunda akstur til stærsta áfanga-
staðar fyrir íslensk fiskflök í 
Frakklandi, og því hægt að stytta 
þann tíma sem tekur að koma 
afurðum frá Norðausturlandi á 
markað um sólarhring. 

Fiskur sólarhring 
fyrr á markað



 „Því miður er 
útlitið dökkt í þessu, nema það 
komi ábendingar um það hverjir 
hafi verið þarna á ferð,“ segir 
Hörður Jóhannesson, aðalvarð-
stjóri lögreglunnar í Mosfellsbæ. 
„Við höfum ekki fengið neitt nýtt í 
hendurnar,“ segir hann um fram-
gang rannsóknarinnar. 

Málið er nú til meðferðar hjá 
rannsóknarlögreglunni á Hverfis-
götu, „en það þýðir ekki að við 
hættum að hlusta, aldeilis ekki. 
Okkur svíður þetta svolítið,“ segir 
aðalvarðstjórinn og furðar sig á 
skemmdarverkunum.

Hjá rannsóknarlögreglunni var 
tekið undir þessi orð. Á litlu sé að 
byggja nema vísbendingar fáist 

utan frá. Verksummerki á staðn-
um, til að mynda skóför, dugi lítið 
til nema þau megi bera saman við 
hinn grunaða.

Í síðustu viku voru unnin 
skemmdarverk á einum sjö vinnu-
vélum verktakafyrirtækisins 
Magna í Álafosskvos. Rúður voru 
brotnar og úðað var „X-D“ á vél-
arnar. Eigandi fyrirtækisins 
metur tjónið á nokkrar milljónir 
króna. Skemmdarverkin voru 
unnin eftir að íbúar í Kvosinni 
höfðu mótmælt framkvæmdum 
um tveggja daga skeið. Enginn 
þeirra liggur sérstaklega undir 
grun.

Án hjálpar er útlitið dökkt

 Samband Írans 
og Hvíta-Rússlands hefur náð 
stigi „hernaðarlega mikilvægrar 
samvinnu“ að sögn forseta Hvíta-
Rússlands, Alexanders Lúka-
sjenkó.

Mahmoud Ahmadinejad, forseti 
Írans, kom til Hvíta-Rússlands í 
gær í tveggja daga heimsókn til 
að endurgjalda heimsókn 
Lúkasjenkós til Írans í nóvember. 
Ríkin tvö eiga það sameiginlegt 
að vera upp á kant við Evrópu-
sambandið og Bandaríkin. Íran 
sætir viðskiptabanni Öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna vegna 
kjarnorkuáætlunar landsins.

Forseti Írans í 
Hvíta-Rússlandi

 Kræklingur verður 
ræktaður í búrum í grennd við 
fyrirhugað álver í Helguvík til að 
fylgjast með áhrifum mengunar 
frá verinu á lífríki hafsins. 

Magn þungmálma í mjúkvef 
kræklingsins verður mælt, auk 
þess sem öðrum aðferðum verður 
beitt við vöktun sjávar. Þá mun 
dýralæknir skoða hross sem eru á 
beit sumarlangt á afgirtum túnum 
við hesthús Hestamannafélagsins
Mána áður en rekstur álversins 
hefst. Gefi flúormælingar í gróðri 
á beitarsvæðum tilefni til að ætla 
að hrossin gætu orðið fyrir 
flúorskaða verður ummerkja þess 
leitað á tönnum dýranna.

Kræklingur mæl-
ir mengun í sjó

Íbúar tveggja lítilla 
eyja við norðvesturströnd 
Írlands, Arranmore og Tory, 
greiddu í gær atkvæði í þingkosn-
ingum á Írlandi, þremur dögum á 
undan öðrum íbúum landsins, 
sem ganga til atkvæðagreiðslu á 

fimmtudag-
inn. Þetta var 
gert til að 
tryggja að 
atkvæði
eyjarskeggj-
anna, sem 
samtals eru 
um 700 
talsins,
kæmust
örugglega í 
tæka tíð í 
talningu.

Samkvæmt
nýjustu

skoðanakönnunum virðist Fianna 
Fail, flokkur Bertie Ahern 
forsætisráðherra, ætla að hafa 
sigur þrátt fyrir að hafa stjórnað 
landinu í tíu ár. Allar fyrri 
skoðanakannanir bentu hins 
vegar til þess að bandalag vinstri- 
og miðjuflokka stjórnarandstöð-
unnar myndi hafa sigur á 
stjórninni.

Gæfan að snú-
ast Ahern í vil

Aldraði Svíinn, sem rænt 
var í Kólumbíu í síðustu viku, er 
enn í haldi mannræningjanna en 
kólumbísk sambýliskona hans er 
laus úr haldi.

Henni tókst að flýja þegar 
átök brutust út milli mannræn-
ingjanna og lögreglu, að sögn 
vefútgáfu Dagens Nyheter.

Tveir mannræningjar létust í 
átökunum.

Lögregla og her leita nú að 
Svíanum, meðal annars með 
aðstoð þyrlusveita, og beinist 
leitin einkum að fjallasvæðinu 
Tierralta norðan við höfuðborg-
ina Bogotá.

Enn í haldi 
mannræningja
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Orkuveitan er fyrst íslenskra fyrirtækja með þá stefnu að fjölga vistvænum farartækjum í starf-

semi sinni. Innan sex ára er stefnt að því að vera með að minnsta kosti 55% af bíla- og vinnu-

vélaflota fyrirtækisins knúin með vistvænum orkugjöfum og strax í ár mun hlutfallið verða að 

minnsta kosti 10%.

Orkuveita Reykjavíkur tengir heimilin við náttúruauðlindir

landsins. Ábyrg stefna og umhyggja fyrir umhverfi og samfé-

lagi er því grundvallarþáttur í starfsemi OR.

Við viljum 
gera 
enn betur



„Afköstin hafa ekki 
haldið í við biðlistana og því halda 
þeir áfram að lengjast,“ segir Jens 
Þórisson augnlæknir um biðlista 
eftir augnsteinaskiptaaðgerð, sem 
gerð er þegar ský myndast á auga. 
Um fimm hundruð manns bíða 
eftir slíkri aðgerð. 

Augnasteinaskipti eru gerð á 
þremur stöðum á landinu, St. Jós-
efspítala í Hafnarfirði, þar sem 
biðin er níu mánuðir, Landspítalan-
um, þar sem biðin er um hálft ár, 
og svo á Akureyri þar sem biðlistar 
eru í eðlilegu horfi, um þrír til 
fjórir mánuðir. 

Jens segir ástæðu biðlistana 
vera þá að ekki fáist nægilega 
mörg leyfi hjá heilbrigðisráðuneyt-
inu fyrir aðgerðum. Að sögn Jens 
þyrfti ekki að gera miklar breyt-
ingar til að bæta ástandið og seina-
gangurinn sé undarlegur.  

Ský eru fjarlægð af um það bil 
2.300 augum árlega. Hver aðgerð 
kostar um það bil 65 þúsund. Til 
þess að halda biðlistum í skefjum 
segir Jens að fjölga þyrfti leyfum 
fyrir augnaðgerðum um 600 á ári. 
Það þyrfti því um 39 milljónir til að 
koma hlutunum eðlilegt horf.

„Ég get ekki séð að það ætti að 
vera erfitt í framkvæmd, hins 
vegar er erfitt fyrir fólk að missa 
sjónina. Eldra fólk sem aðallega 
fær ský á auga á erfitt með að bíða 
mánuðum saman,“ segir Jens. 
Hann segir að nú sé svo komið að 

drjúgur tími starfsfólksins fari í að 
svara sjúklingum hvers vegna 
biðin sé svona löng. „Við vildum 
gera miklu betur og höfum bæði 
tæki og mannskap til þess,“ segir 
Jens.

Friðbert Jónasson, yfirlæknir á 
augndeild Landspítalans, tekur 
undir að bið eftir aðgerð sé löng en 
vonast til þess að hægt verði að 
greiða úr biðlistum eftir um það bil 
hálft ár.  Jens Þórisson er ekki jafn-
bjartsýnn og bendir á að þjóðin sé 
að eldast og æ fleiri vilji gangast 
undir slíka aðgerð.

„Þetta er langur biðlisti. Það er 
þannig að langur listi kallar á að 
hann verði enn lengri því augn-
læknarnir vita að það er þörf á að 
setja fólk snemma á listann. Ég vil 
alls ekki geri lítið úr bið fólks en 
bendi á að fólk á þessum lista er að 
jafnaði ekki þjáð og ekki í hættu.

 Það þarf hins vegar ótrúlega 
lítið fjármagn til þess að hægt væri 
að hreinsa þessa biðlista upp og 
gott væri að eldri borgarar gætu 
notið þeirra lífsgæða að sjá,“ segir 
Matthías Halldórsson landlæknir.

Fimm hundruð bíða 
eftir augnaðgerð
Algeng bið eftir augnsteinaskiptum er sex til níu mánuðir. Um 39 milljónir 
króna þyrfti til að greiða úr biðlistum. Jens Þórisson augnlæknir segir biðina 
erfiða mörgum. Tæki og mannskapur séu til staðar fáist leyfi fyrir aðgerðum. 

Meira en 200 af 600 
sjúkrahúsum Póllands veittu 
einungis bráðaþjónustu í gær 
eftir að pólskir læknar fóru í 
verkfall.

Hundrað sjúkrahús í viðbót 
hóta sömu aðgerðum.

Læknarnir krefjast rúmlega 
hundrað prósenta launahækkun-
ar en mánaðarlaunin eru í dag 
tæplega þrjátíu þúsund krónur 
fyrir almenna lækna og tæp 
sjötíu þúsund fyrir sérfræði-
lækna.

Forsætisráðherra landsins, 
Jaroslaw Kaczynski, sagði að 
laun heilbrigðisstarfsmanna 
ættu að hækka en að Pólland 
hefði ekki ráð á að mæta kröfum 
læknanna.

Mikið er um að læknar flytjist 
burt frá Póllandi vegna lágra 
launa.

Pólskir læknar 
farnir í verkfall

Landlæknisembættið
hefur ritað bréf til allra heilsu-
gæslustöðva, þar sem læknar eru 
hvattir til að láta sjúklinga sem 
þeir þekkja ekki í sjón sýna 
skilríki. Brögð eru að því að fólk 
svíki út lyf með því að nota 
kennitölur annarra einstaklinga, 
eins og Fréttablaðið hefir greint 
frá. Framvísun skilríkja getur 
hamlað þessu.

Matthías Halldórsson land-
læknir segir að jafnframt komi 
öðru hvoru upp tilvik þar sem 
reynt er að falsa lyfseðla með því 
að breyta þeim. Þá sé lögregla 
kvödd til og málið tilkynnt 
viðkomandi lækni. Nú sé verið að 
vinna að því að taka rafræna 
lyfseðla í notkun. Það verði að 
líkindum gert innan tveggja ára 
og þar með verði útilokað að 
breyta lyfseðlum.

Sjúklingar látn-
ir sýna skilríki

Úrhellisrigning
undanfarna þrjá daga hefur valdið 
gífurlegum flóðum víða um 
Búlgaríu. Engar fréttir hafa borist 
af meiðslum.

Ástandið hefur verið einna verst 
í höfuðborg landsins, Sofiu, og í 
nálægum þorpum að sögn 
yfirvalda.

Flætt hefur inn á tugi heimila 
eftir að ár hafa flætt yfir bakka 
sína. Nokkrir vegir eru ófærir sem 
hefur leitt til mikilla umferðartafa. 
Einhver þorp hafa einangrast eftir 
að brýr og vegir hafa eyðilagst í 
flóðum og aurskriðum.

Veðurfræðingar spá áframhald-
andi rigningum næstu daga. 

Mikil flóð víða 
um Búlgaríu

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

SKRÁÐU ÞIG 
NÚNA!

Þeir sem skrá sig fyrir 
17. júní fá 10.000 
Glitnispunkta strax!
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 UMP-flokkur Nicolas 
Sarkozy, forseta Frakklands, 
myndi hljóta fjörutíu prósenta 
fylgi yrði gengið til þingkosninga 
nú, meðan sósíalistar fengju 
aðeins 28 prósent samkvæmt 
könnun sem birt voru í gær. Kosið 
verður til franska þingsins í júní.

Yrði þetta niðurstaðan fengju 
Sarkozy og bandamenn hans 365 
til 415 sæti af 577 sætum neðri 
deildarinnar. Sterkur þingmeiri-
hluti er Sarkozy mikilvægur til að 
hrinda í framkvæmd áætlun sinni 
um efnahagslegar og félagslegar 
umbætur í Frakklandi.

Leiðtogi Sósíalistaflokksins, 
Francois Hollande, varaði kjós-
endur við því um helgina að mikill 
meirihluti Sarkozy og banda-
manna hans myndi færa allt vald í 
hendur forsetanum.

Enn hefur ekki verið 
tekin ákvörðun um hvort vanfóðr-
un hrossa á Suðurlandi verður 
kærð til lögreglu, að sögn Katrínar 
Andrésdóttur héraðsdýralæknis.

Um er að ræða tugi hrossa sem 
reyndust vera vanfóðruð og van-
hirt, svo sum þeirra voru orðin 
grindhoruð. Lóga þurfti tveimur 
hrossum af þessum sökum. Aðbún-
aður og fóðrun hinna sem eftir lifa 
hafa verið tryggð um sinn.

Níu hryssur voru fluttar í 
Þykkvabæ, þar sem þær eru undir 
ströngu eftirliti að sögn Katrínar. 

Afgangurinn fór í Landeyjar, þar 
sem eigendur þeirra hafa aðsetur. 
Ekkert hross er nú á jörðinni þar 
sem þau voru haldin í vetur. 

Engin ákvörðun 
tekin um kæru

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

GÓÐIR VIÐSKIPTAVINIR 
GÓÐIR PUNKTAR

F
A

B
R

IK
A

N
 2

0
0

7







fréttir og fróðleikur

Nauðgunarmálum fjölgaði 
mjög milli áranna 2005 
og 2006. Ekki hefur verið 
tilkynnt um fleiri ofbeldis-
menn til Stígamóta í ára-
tug en á árinu 2006. Fleiri 
lyfjanauðganir voru einnig 
tilkynntar til samtakanna 
og færst hefur í auka að 
fólk leiti sér hjálpar vegna 
klámvæðingar og vændis. 
Þetta er meðal þess sem 
fram kemur í ársskýrslu 
Stígamóta sem gerð var 
opinber í gær.

Eftirspurn eftir þjónustu Stíga-
móta jókst mjög á síðasta ári. 
Guðrún Jónsdóttir, talskona sam-
takanna, segir fleiri á höfuðborgar-
svæðinu óska eftir aðstoð og upp-
lýsingum um starfið. 

Einnig hafi verið reynt að koma 
til móts við það fólk sem þarfnast 
þjónustunnar en er búsett á lands-
byggðinni. Verkefnið „Stígamót á 
staðinn“ var útbúið til að anna 
þeirri þörf en það kemst formlega 
á laggirnar nú á næstunni. Stíga-
mótakonur fóru fjölmargar ferðir 
út á land á síðasta ári til að veita 
fólki sem hefur orðið fyrir ofbeldi 
ráðgjöf. Guðrún segir augljóst að 
frekari aðstoðar hafi verið þörf.

Alls voru 180 nauðganir tilkynntar 
til Stígamóta í fyrra og eru það 65 
nauðgunum fleiri en árinu áður. 
Það þýðir að ein nauðgun er að 
meðaltali tilkynnt annan hvern 
dag. „Þetta eru sláandi tölur. Við 
verðum að fara aftur til fyrstu ára 
Stígamóta til að finna álíka fjölda 
en þá var gríðarlegur uppsafnaður 
vandi sem beið úrlausnar,“ segir 
Guðrún. Hún segir að erfitt sé að 
meta á tölunum hvort nauðgunum 
fjölgi eða hvort skýringin sé sú að 
fleiri konur leiti nú hjálpar eftir 
að hafa orðið fyrir þeim. „Þetta er 
mikið áhyggjuefni,“ segir 
Guðrún.

Í 62 tilvikum af þessum 180 
nauðgunum sem tilkynntar voru 
var vinur eða kunningi þolandans 
að verki, næst á eftir voru menn 
sem ókunnugir voru þolandanum 
en þeir voru 44 talsins.

Níu hópnauðganir voru svo til-
kynntar og 15 konur töldu sig hafa 
orðið fyrir lyfjanauðgun.

Fleira fólk leitaði hjálpar Stíga-
móta í fyrsta skipti í fyrra en árið 
á undan, alls 266 manns. Kærur 
voru einnig hlutfallslega fleiri en 
árið á undan. Alls voru þær 39 eða 
10,7 prósent allra mála sem komu 
á borð Stígamóta. Ekki liggur enn 
nákvæmlega fyrir hve margar 
þeirra enduðu með ákæru hjá lög-
reglu.

Afleiðingar vændis eru þær sömu 
og hjá fólki sem hefur orðið fyrir 
misnotkun. Þetta var meðal þess 
sem fram kom á fundi Stígamóta. 
Á síðasta ári leituðu tuttugu konur 
hjálpar vegna vændis. Þar af voru 
níu ný mál. Telma Ásdísardóttir, 
starfskona samtakanna, segir 
erfitt að gera sér almennilega 

grein fyrir umfangi vandans því 
þeir sem hafi leiðst út í vændi 
skammist sín jafnvel enn meira 
vegna þess heldur en að hafa orðið 
fyrir misnotkun. „Meginumtals-
efni ráðgjafarviðtala okkar eru, 
það sem ég vil kalla, órökrétt 
skömm og sektarkennd þeirra 
sem hafa orðið fyrir ofbeldi,“ 
segir Guðrún Jónsdóttir og minnir 
á að þær tilfinningar eigi með 
réttu að þjaka geranda ofbeldisins 
en ekki þolanda þess. 

„Við finnum fyrir því að mjög 
margt fólk sem hingað kemur 
fyrst til okkar til að reyna að vinna 
úr misnotkun treystir sér ekki til 
þess að segja frá því að það hafi 
verið í vændi fyrr en eftir langan 
tíma. Það finnur fyrir skömm 
vegna misnotkunarinnar en það 
skammast sín enn meira fyrir að 
hafa leiðst út í vændi,“ segir 
Þórunn Þórarinsdóttir, starfskona 
Stígamóta.

Telma segir að þjóðfélags-
umræðan um að vændi sé aðeins 

frjálst val einstaklinganna ýti enn 
frekar undir þessar tilfinningar 
fólks.

Átta konur leituðu sér aðstoðar 
eftir að þær höfðu orðið fyrir því 
að myndir af þeim í kynferðisleg-
um stellingum væru birtar eða 
þær fengið hótanir um að slíku 
efni yrði lekið á netið. Segja Stíga-
mótakonur að slíkt sé alvarlegt 
ofbeldi. Engin kæra vegna slíks 
máls hefur þó borist. Björgvin 
Björgvinsson, lögregluþjónn hjá 
rannsóknardeild lögreglunnar, 
segir að verið sé að skoða ýmis 
atriði í tengslum við netið hjá lög-
reglu og dómsmálaráðuneytinu. 
Von sé á niðurstöðum úr því síðar 
á árinu.

Stígamót hafa nú verið starfandi í 
sautján ár. Á þeim árum hefur 
margt breyst til batnaðar. Neyðar-
móttaka hefur verið opnuð á spít-
ölunum og mikið verk hefur verið 
unnið í Barnahúsi. Tölurnar sem 
koma fram í ársskýrslunum sýna 
þó að full þörf er á að samtökin 
haldi áfram að vaxa. Árangurinn 
birtist ef til vill einna best í orðum 
Lovísu Christiansen, fram-
kvæmdastjóra Krýsuvíkursam-
takanna, en þau veita vímuefna-
neytendum langtímameðferð. 
„Fólk þarf oft að grafa dýpra 
þegar það vill komast að rótum 
vanda síns. Það besta sem við 
höfum gert í okkar meðferðarpró-
grammi var að fá Stígamótakonur 
til liðs við okkur,“ segir Lovísa. 

Mun fleiri nauðganir tilkynntar
SAFT hefur 

borið árangur

Gróðursetning trjáa bætir fyrir fólksbílinn





greinar@frettabladid.is

Gætu menn ímyndað sér pólitískt hjóna-
band Margrétar Thatcher, fyrrum leið-

toga Íhaldsflokksins breska og forsætis-
ráðherra Bretlands, og Tony Blair, leiðtoga 
breska Verkamannaflokksins og núver-
andi forsætisráðherra Bretlands? Við fyrstu 
sýn mundi slíkt ef til vill þykja fjarri lagi. 
Ég held þó að brúðarparinu hefði þótt þetta 
hinn besti ráðahagur. Hermt er að hin hægrisinn-
aða Thatcher hafi haft meira dálæti á Blair en flest-
um öðrum stjórnmálamönnum og langt umfram 
samherja sína í pólitíkinni, til dæmis eftirmann sinn 
á forsætisráðherrastóli, John Major. Enda varla 
að undra. Blair gekk að mörgu leyti harðar fram 
í „Thatcherisma“ en Íhaldsflokkurinn gerði eftir 
hennar dag í pólitíkinni. Þá vísa ég almennt til stefnu 
í samfélagsmálum. 

Í stefnumótun um grunnþjónustu samfélagsins 
hefur Verkamannaflokkurinn í stjórnartíð Blairs 
gengið enn lengra en Íhaldsflokkurinn gerði með 
svokallaðri einkaframkvæmd (Private Finance 
Initiative). PFI gengur yfirleitt út á það að skatt-
borgarinn borgar fyrir veitta velferðarþjónustu en 
einkaaðilar framkvæma – og maka krókinn. 

Skrif formanns Samfylkingarinnar um 
heilbrigðisþjónustuna í aðdraganda kosn-
inganna og annarra Samfylkingarmanna 
áður, t.d. varaformanns þess flokks, ganga 
meira og minna út á þetta og falla því sem 
flís við rass að stefnu Sjálfstæðisflokks-
ins um einkaframkvæmd í heilbrigðis-
kerfinu. Sú stefna var ítrekuð á landsfundi 
Sjálfstæðisflokksins í vor. Góð tíðindi fyrir 
starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar? Ef-
laust hugsa einhverjir bisnissmenn á hvít-
um sloppum sér gott til glóðarinnar. Öðru 

gegnir um hinn almenna starfsmann, hvort sem um 
er að ræða lækni eða ræstitækni. Hinir síðarnefndu 
hafa reynsluna af „úthýsingu“ með tilheyrandi rétt-
indamissi! Fyrir notandann, sjúklinginn og fyrir 
velferðarsamfélagið bendir því miður allt til þess að 
fyrirkomulag af þessu tagi leiði ekki einvörðungu 
til mismununar heldur sé það einnig dýrara fyrir 
greiðandann. Þetta sýnir reynslan frá Bretlandi og 
víðar. 

En Thatcher og Blair höfðu engan áhuga á reynsl-
unni – þau létu stjórnast af blindri hugmyndafræði. 
Því miður óttast ég að það geri þau líka, Geir Hilmar 
og Ingibjörg Sólrún.

Höfundur er þingmaður Vinstrihreyfingarinnar – 
græns framboðs.

Maggie and Tony 

Fiskveiðistjórnunarkerfið, sem 
komið var á fyrir rúmum 20 

árum, átti að styrkja byggðirnar 
og vernda fiskinn. Við lögleiðingu 
þessa kerfis má segja að nútíma-
væðing sjávarútvegsins hafi haf-
ist og bein afskipti ríkisins fóru 
minnkandi með hverju árinu sem 
leið. Í dag er það lögmál frelsis-
ins sem ræður ríkjum með öllum 
þeim kostum og göllum sem slíku 
fylgir. Veruleg hagræðing hefur 
átt sér stað í sjávarútveginum og 
hefur það leitt af sér meiri verð-
mætasköpun og meiri hagnað 
fyrirtækjanna.

Gallar kerfisins eru hins vegar 
stórkostlegir. Samþjöppunin og 
hagræðingin hefur komið af stað 
vítahring þegar kemur að verð-
lagningu kvóta – og gildir það jafnt 
um kaup og leigu. Það er hagur 
kvótaeigandans að hlutabréf hans, 
sem í þessu tilfelli eru óveiddir 
fiskar, hækki jafnt og þétt. Þetta 
hvetur til brasks því enginn ætlar 
sér að missa af lestinni né detta af 
baki ef verðin skyldu lækka. Þegar 
slíkt umhverfi blandast saman við 
óstöðugleika í efnahagslífinu eins 
og við höfum gengið í gengum 
undanfarin ár er voðinn vís.

Í dag má segja að útgerðin sé á 
öldutoppi. Afurðaverð er gott og 
kvótaverð aldrei hærra. Það eru 
hins vegar blikur á lofti. Hugsan-
legt þykir að Hafró skeri niður há-
marksafla næsta ár og krónan fer 
hækkandi. Það er óheilbrigt að við 
slíkar aðstæður sitji eitt fyrirtæki 
í hverju þorpi með allt atvinnulífið 
á staðnum í höndunum. 

Leiðarahöfundur Morgunblaðs-
ins þann 20. maí sl. ber stöðuna á 
Flateyri í dag saman við stöðuna í 
Bolungarvík árið 1993 þegar stór-
veldi EG sigldi í þrot. Vissulega 
er staðan sambærileg að því leyti 
að stór hluti bæjarbúa starfaði þá 
hjá EG líkt og hjá Kambi á Flat-
eyri. Munurinn liggur hins vegar 
í þeim verðmætum sem liggja í 

kvótaeigninni og þeirri breytingu 
sem orðið hefur á veðsetningu 
og viðskiptum með aflaheimildir. 
Þeir sem stóðu að EG höfðu ekki 
í hyggju að leggja upp laupana en 
neyddust til þess, þeir áttu ekki þá 
útgönguleið sem blasir við eigend-
um Kambs. Þeir aðilar eru reyndar 
enn að starfa við sjávarútveg í 
Bolungarvík. Málin eru því í raun 
gjörólík. Annað fyrirtækið varð 
gjaldþrota á meðan hitt leggur upp 
laupana og fer út úr greininni með 
gríðarlega fjármuni vegna sölu 
aflaheimilda.

Það er rétt athugað hjá leiðara-
höfundi Morgunblaðsins þegar 
hann bendir á þá staðreynd að 
eins sé farið víða um land. Með 
óbreytt fiskveiðistjórnunarkerfi 
má búast við því að sagan frá Flat-
eyri endurtaki sig. Kerfið býður 
upp á þessa útgönguleið sem 
þýðir að menn geta gengið út með 
milljarða úr greininni og eftir 
situr heilt byggðarlag með sárt 
ennið. Úti um allt land eru strang-
heiðarlegir útgerðarmenn sem 
ætla sér fyrst og fremst að gera 
það sem þeir gera best: að gera út. 
Þeir nýta aflaheimildir sínar til 
fulls og eru ábyrgir atvinnurek-
endur. En það er því miður ekki 
nóg. Fiskveiðistjórnunarkerfið 
hefur ekki styrkt byggðirnar held-
ur hefur algjörlega snúist upp í 
andhverfu sína. Við því verður að 
bregðast. Það hlýtur að teljast eðli-
leg krafa að hér sé um eitt brýn-

asta verkefni nýrrar ríkisstjórnar 
að ræða. Það þarf að endurvekja 
þá byggðahugsun sem var hluti 
af fiskveiðistjórnarkerfinu í upp-
hafi og styrkja forgang fólks-
ins í sjávarbyggðunum til þess að 
nýta auðlindina sem er hér rétt við 
bæjardyrnar.

Önnur verkefni nýrrar ríkis-
stjórnar, vegna stöðu Vestfjarða og 
annarra byggða landsins, snúast 
um grunnþjónustu. Uppbygging 
grunnþjónustunnar hefur gengið 
það hægt á Vestfjörðum að fá-
breytni í atvinnulífi er staðreynd 
og ný fyrirtæki þurfa að stíga yfir 
hærri þröskulda en í öðrum lands-
hlutum vegna ástands fjarskipta-
mála, lélegs vegakerfis og lélegs 
raforkukerfis. Þetta er hið raun-
verulega ástand og það þýðir ekk-
ert að malda í móinn með það 
– fiskveiðistjórnunarkerfið og 
seinagangur við uppbyggingu á 
grunnþjónustunni eru helstu or-
sakir stöðunnar. 

Í þeirri stöðu sem nú blasir við á 
Vestfjörðum þurfa stjórnvöld, auk 
þess að endurreisa byggðahugs-
un í fiskveiðistjórnuninni, fyrst og 
fremst að endurskoða samgöngu-
áætlun frá grunni og hraða þarf 
verkefnum eins og frekast er unnt. 
Við jarðgangagerð þarf að hugsa 
til framtíðar, ekki aðeins til dags-
ins í dag og því þarf að endurskoða 
framkvæmdir sem nú eru á teikni-
borðinu og taka djarfar ákvarð-
anir. Einnig þarf að huga strax 
að því að hringtengja rafmagn og 
setja línur í jörðu. Það er líka kom-
inn tími til að standa við fyrirheit 
um að íbúar og atvinnulíf hér hafi 
sambærilegan aðgang að háhraða-
tengingum og öðrum Íslending-
um þykir sjálfsagður. Þessi brýnu 
verkefni hafa beðið of lengi og 
ættu að vera efst á forgangslista 
nýrrar ríkisstjórnar.

Höfundur er bæjarstjóri 
Bolungarvíkur.

Til framtíðar 
K

ynferðislegt ofbeldi gegn konum á Íslandi fer vax-
andi, samkvæmt ársskýrslu Stígamóta sem greint 
er frá hér í Fréttablaðinu í dag. Stingur í stúf sú 
gífurlega aukning sem er á nauðgunum auk þess sem 
hópnauðgunum hefur fjölgað. Ofbeldismennirnir eru 

jafnframt fleiri. Staðreyndirnar eru óhugnanlegar auk þess 
sem ný tegund af kynferðisglæpum gegn konum er að koma 
fram. Er hún rakin til klámvæðingarinnar þar sem dæmi eru 
um að menn hafi undir höndum myndefni af konum í kynferðis-
legum athöfnum sem teknar eru með eða án þeirra samþykkis. 
Efninu er dreift í óþökk kvennanna eða þeim hótað slíku. Má 
rétt ímynda sér hversu hræðilegt er að vera á valdi einhvers 
sem hefur slíkt efni undir höndum.

Ekki þarf að tíunda hversu alvarlegur glæpur nauðgun er. 
Þess vegna sætir það undrum hversu margir telja nauðgun vera 
að einhverju leyti sök fórnarlambsins. Könnun sem gerð var á 
vegum Amnesty International í Danmörku og Englandi leiddi í 
ljós að meirihluti karlmanna telur fórnarlambið eiga einhverja 
sök að máli eða alla. Hvað þýðir það? Að konan kalli það yfir sig 
að láta nauðga sér? Að hún eigi það skilið að láta nauðga sér ef 
hún höfðar til kynhvatar karla með hegðun sinni? Hvað segir 
það þá um karlmenn? Að þeim sé ekki sjálfrátt? Að sjálfsögðu 
á fórnarlambið aldrei sök að máli. Í öðrum ofbeldisglæpum 
eru ekki slíkar sakir bornar upp á fórnarlömbin. Skoðanir sem 
þessar eru þó helsta ástæða þess að fórnarlömbin þora oft ekki 
að tilkynna um glæpinn þar sem þau upplifa skömmina og taka 
á sig ábyrgð á glæpnum. Skömmin og ábyrgðin á að sjálfsögðu 
að liggja hjá gerandanum. 

Nauðgun felur í sér algera vanvirðingu á konum, vanvirðingu 
á sjálfræði þeirra og frelsi. Og að sumir karlmenn skuli taka 
sig saman í hópum til að nauðga konu er vægast sagt ógeðs-
legt. Jafnframt að menn leggi það á sig að byrla ólyfjan til þess 
að fremja brot. Ásetningurinn og einbeittur brotaviljinn er 
augljós.

Í mörg ár var forvarnastarfi beint að konum og þeim ráðlagt 
að passa sig. Síðustu ár hefur forvarnastarfinu verið beint að 
karlmönnum og þeim send þau skilaboð að það sé aldrei í lagi 
að nauðga. Vonandi bera þau skilaboð einhvern árangur. Skila-
boðin væru ef til vill skýrari ef refsingin við slíkum glæpum 
væri þyngri. Hefur samfélagið kallað eftir því. Það er þó ekki 
lausn allra mála. 

Þeir sem nauðga eru karlmenn. Flestir þeirra eru undir þrí-
tugu og heyrir það til algerra undantekninga að eldri karlmenn 
nauðgi. Liggur því við að spyrja hvað það er í menningu ungra 
karla sem veldur. Klámhugmyndafræðin á að sjálfsögðu ein-
hvern hlut að máli, enda byggist hún á ofbeldishugmynda-
fræði. Samt eru það karlmenn á öllum aldri sem horfa á klám 
en ekki bara menn undir þrítugu. 

Hvað er það í menningu karla sem veldur því að þeir nauðga? 
Þeirri spurningu er afar brýnt að svara.

Hvað veldur?



[Hlutabréf]

Actavis hefur hafið sölu á þvag-
færalyfinu Finasteride í Banda-
ríkjunum eftir að hafa fengið 
samþykki bandarísku matvæla- 
og lyfjastofnunarinnar, FDA. 
Finasteride er notað við góðkynja 
stækkun í blöðruhálskirtli.

Í tilkynningu Actavis kemur 
fram að Finasteride sé sjötta sam-
heitalyfið sem félagið markaðs-
setji í Bandaríkjunum á þessu ári, 
en ætlunin sé að koma með átján 
til tuttugu lyf á markaðinn í ár. 

Actavis er í hópi fimm sam-
heitalyfjafyrirtækja sem hafa 
markaðssett lyfið en einkaleyfið 
rann út í júní í fyrra. 

Actavis kemur 
að lyfi í BNA

Stjórn ítalska bankans Unicredit 
greindi frá því um helgina að 
samningar hefðu náðst um kaup á 
ítalska bankanum Capitalia. Kaup-
verð, sem greiðist að öllu leyti 
með hlutafé, nemur 22 milljörðum 
evra, jafnvirði 1.882 milljarða ís-
lenskra króna. Hluthafar beggja 
banka eiga þó eftir að samþykkja 
viðskiptin.

Með kaupunum verður til 
stærsti banki á evrusvæðinu að 
markaðsvirði, sem nemur rúmum 
100 milljörðum evra, jafnvirði 
8.554 milljarða íslenskra króna. 
Þá verður hann næststærsti banki 
Evrópu á eftir HBSC.

Unicredit og Capitali reka 9.200 
útibú víða um heim og hafa fjöru-
tíu milljónir viðskiptavina. 

Risasamruni 
á Ítalíu

Gengið hefur verið frá samkomu-
lagi milli Auðhumlu svf., móður-
félags Mjólkursamsölunnar, og 
Sólar ehf. um kaup þess síðar-
nefnda á Emmessís hf. Fram kemur 
í tilkynningu að samkomulag hafi 
verið undirritað með fyrirvara um 
áreiðanleikakönnun. Kaupverð er 
sagt trúnaðarmál.

Snorri Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Sólar, fagnar kaup-
unum á Emmessís, einu þekktasta 
vörumerki landsins. „Vörurnar 
eru framleiddar úr hreinum ís-
lenskum landbúnaðarafurðum sem 
eiga góða samleið með þeirri vöru 
sem Sól framleiðir í dag,“ er eftir 
honum haft. Rekstur ísgerðarinn-
ar verður áfram að Bitruhálsi 1, 
en stefnt er að sameiningu félag-
anna í lok ársins. Fyrirtækjaráð-
gjöf SPRON sá um sölu félagsins 
og verðbréfafyrirtækið Arev fjár-
magnaði kaupin. 

Sól kaupir 
Emmessís

Eignarhaldsfélagið Arev og Icebank 
hafa stofnað nýjan einkafjármagns-
sjóð, Arev N1. Sjóðurinn hefur allt að 
þrjá milljarða króna til fjárfestinga 
í íslenskum neytendavörufyrirtækj-
um á sviði heildsölu, smásölu og þjón-
ustu. Þetta mun vera eini sjóðurinn með 
þessu sniði hérlendis sem fjárfestir í 
neytendavörufyrirtækjum.

Elín Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
Arev, segir mikla fjárfestingarmögu-
leika í geiranum enda hafi fáir sjóðir 
komið að honum með sama hætti og 
Arev N1. 

Einkafjármagnssjóðurinn mun fjár-
festa fyrir 50 til 200 milljónir króna að 
jafnaði í hverju því fyrirtæki sem upp-
fyllir skilyrði hans en jafnan er um að 
ræða fyrirtæki sem hyggja á breyting-
ar eða sjá fram á mikinn vöxt og þurfa 

því á fjármagni að halda. Kaupin nema 
um þrjátíu til fimmtíu prósentum af 
hlutafé fyrirtækja og er stefnt að því 
að eiga hann í nokkur ár. Með fjárfest-
ingunni  kemur einstaklingur frá sjóðn-
um í stjórn fyrirtækjanna og mun hann 
vinna náið með stjórnendum fyrirtækja 
sem sjóðurinn fjárfestir í. 

Arev N1 er byggður á grunni eigna-
safns sem Eignarhaldsfélagið Arev 
hefur byggt upp í gegnum árin en í því 
eru fyrirtæki á borð við Áltak, Sól, Vín-
kaup, Yggdrasil og Lífsins tré. 

Fjárfesta í neytendageiranum



„Það er aðeins einn afkimi 
alheimsins sem þú getur 

verið viss um að geta bætt 
– og sá afkimi er þitt eigið 

sjálf.“Aldous Huxley

Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð í Kópa-
vogi á 25 ára starfsafmæli um þess-
ar mundir. Það var í lok maí árið 1982 
sem fyrsti íbúinn, Þórður Þorsteins-
son á Sæbóli, fyrrverandi hreppstjóri 
Kópavogshrepps, var innritaður. Þar 
með var fyrsta sérhannaða hjúkrun-
arheimili landsins komið í notkun. Nú-
verandi formaður Sunnuhlíðarsamtak-
anna er Guðjón Magnússon og hann 
lýsir upphafinu svo:

„Það voru níu félagasamtök í Kópa-
vogi sem stofnuðu Sunnuhlíðarsam-
tökin því þörfin á hjúkrunarheimili 
fyrir aldraða Kópavogsbúa var orðin 
knýjandi. Sunnuhlíð var fyrsta heimil-
ið sem hannað var með þarfir aldraðra 
sjúklinga í huga. Með því var lögð sú 
lína að einbeita sér að uppbyggingu og 
rekstri slíkra heimila í landinu í stað 
þess að teppa sjúkrarúm spítala fyrir 
langlegusjúklinga.“

Sunnuhlíð stendur nærri voginum 
í túni gamla Kópavogsbæjarins. „Já, 
við erum á frábærum stað,“ segir Guð-
jón og horfir fram á stækkun heimilis-
ins en nú eru rúmin á hjúkrunarheim-
ilinu 72, þar af 39 í fjölbýli. „Krafa nú-
tímafólks er einbýli fyrir hvern og 
einn og hana viljum við uppfylla en 
um leið fækkar rúmum. Þess vegna er 
brýnt að stækka heimilið og við höfum 
óskað eftir að bæjaryfirvöld í Kópa-
vogi styðji okkur í þeim umbótum,“ 
segir hann.

Í Sunnuhlíð er sjálfstætt starfandi 
sjúkraþjálfun og í þjónustukjarna er 
hársnyrtistofa og fótaaðgerðastofa. 
Sjúkravinir á vegum Rauðakrossdeild-
ar Kópavogs hafa í fjölda ára heimsótt 

íbúa Sunnuhlíðar og séð um upplest-
ur og samveru. Inn af setustofu er svo 
lítil kapella og þangað koma sóknar-
prestar Kópavogs vikulega að sjá um 
helgistund með íbúum.

Guðjón segir Sunnuhlíðarsamtökin 
snúast um rekstur hjúkrunarheimilis-
ins, dagvistar og 102 íbúða fyrir aldr-
aða. „Við fengum úthlutað lóð undir 
70 þjónustuíbúðir og ætlum að hefja 
byggingu þeirra seinna á þessu ári,“ 
lýsir hann. „Eftirspurn eftir íbúðum 
er mikil og biðlistar langir því öldruð-
um Kópavogsbúum fjölgar hratt.“ En 

munu samtökin ekki gera sér daga-
mun í tilefni 25 ára afmælis hjúkrun-
arheimilisins?

„Jú, við ætlum að bjóða heimilis-
fólki, aðstandendum og fulltrúum 
Kópavogsbæjar í kaffi hinn 31. maí. 
Það verður ekkert stærra enda er 
fjárhagurinn mjög þröngur. Heimil-
ið er rekið með framlagi ríkisins sem 
greiðir með hverjum vistmanni og 
eins og staðan er í dag þá nægir það 
ekki fyrir þeirri þjónustu sem við 
veitum.“

Johnny Carson lætur af störfum

Eiginmaður minn, faðir og tengdafaðir,

Karl Magnússon
Tröð, Fróðárhreppi,

lést laugardaginn 19. maí á St. Franciskusspítalanum
í Stykkishólmi. Útförin fer fram frá Ólafsvíkurkirkju
föstudaginn 25. maí kl. 13.30.

Hallfríður Eiðsdóttir
Hrafnhildur Karlsdóttir
Hörður Karlsson   Sigurborg Leifsdóttir

Ástkær faðir okkar, sonur, tengdafaðir og
afi,

Róbert Kárason
Frostafold 6, Reykjavík, áður til heimilis
að Ásgarði á Svalbarðsströnd,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut
þriðjudaginn 15. maí sl. Útförin fer fram frá
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 24. maí kl. 13:00.
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim
sem vildu minnast hans er bent á Hjartavernd.

Hlíf Harpa Róbertsdóttir
Arna Vala Róbertsdóttir Elías Már Hallgrímsson
Páll Róbertsson            Auður Sólmundsdóttir
Heiðdís Ellen Róbertsdóttir

Arnfríður Róbertsdóttir
og barnabörn.

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

Þórmundur Hjálmtýsson
Gullsmára 7,

lést á Líknardeild LHS í Kópavogi þann 19. maí síðast-
liðinn. Jarðsungið verður frá Digraneskirkju fimmtu-
daginn 24. maí kl. 11.00.
Hólmfríður Jóna Arndal Jónsdóttir
Óskar Herbert Þórmundsson Helga Ragnarsdóttir
Sigurjón Þórmundsson   Ragnheiður Lilja Georgsdóttir
Þórður Rúnar Þórmundsson   Ingibjörg Harðardóttir
Jóhanna S. Hannesdóttir
Sjöfn Sóley Þórmundsdóttir Gunnar Þór Magnússon
Fanney Þórmundsdóttir Hilmar Jóhannesson
Sigurbjörn Jakob Þórmundsson Anna Guðný Friðleifsdóttir
Bjarni Gaukur Þórmundsson   Sóley Ægisdóttir
Barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Jensína Þóra
Guðmundsdóttir
Reynihvammi 29, Kópavogi,

lést að heimili sínu aðfaranótt 20. maí.

Katrín A. Magnúsdóttir Jack D. Sublett
Unnur Magnúsdóttir   Sævar Þór Sigurgeirsson
Þórhildur Magnúsdóttir   Einar Finnbogason
Andrés Magnússon   Guðrún Brynjólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,

Gunnar Hjálmarsson
Víðihvammi 24, Kópavogi,

lést þ. 18. maí á gjörgæslu Landspítalans við Hringbraut.
Útförin verður auglýst síðar.

F. h. aðstandenda,

Þórey Þórðardóttir

Ástkær sonur minn, bróðir okkar og mágur,

Ásþór Sigurðsson
verkstjóri, Garðarsbraut 77, Húsavík,

verður jarðsunginn frá Húsavíkurkirkju laugardaginn
26. maí kl. 14.
Jóhanna Sigfúsdóttir
Ólafur Ármann Sigurðsson Þórunn Ástrós Sigurðardóttir
Guðrún Sigurðardóttir
Óðinn Sigurðsson
Edda Sigurðardóttir     Jón Pétursson
Margrét Sigurðardóttir    Árni Grétar Gunnarsson
Klara Valgerður Sigurðardóttir   Hafliði Jónsson
Þórsteinunn Rut Sigurðardóttir

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
útför

Kristjáns Benediktssonar
Hólmavaði.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki Heilbrigðis-
stofnunar Þingeyinga fyrir alúð og góða umönnun.

Helga Baldursdóttir
og fjölskylda.

Hjartkær eiginmaður minn,

Helgi Hallsson
frá Siglufirði, Víðilundi 24, Akureyri,

lést á Hjúkrunarheimilinu Seli laugardaginn 19. maí.

Útförin verður auglýst síðar.

Edda Indriðadóttir.

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson



Unnur Elísabet Gunnarsdóttir hefur æft 
dans í nítján ár og miðlar af reynslu sinni á 
námskeiðum fyrir krakka í sumar.

„Ég verð með dansnámskeið í sumar í Ballettskóla 
Guðbjargar Björgvinsdóttur ásamt Riinu Turunen, 
fyrir krakka á aldrinum tíu til tólf ára og þrettán 
til sextán ára,“ segir Unnur Elísabet Gunnarsdóttir 
dansari. „Boðið verður upp á tvö námskeið fyrir 
hvorn hóp: ballett, nútímadans og djassballett á 
báðum námskeiðum fyrri hópsins en námskeið þess 
síðari skiptist í ballett annars vegar og nútímadans 
og djassballett hins vegar.“

Unnur hlakkar til sumarsins og kvíðir ekki fyrir 
að kenna ólíkar dansgreinar, enda er hún búin að 
lifa og hrærast í dansi frá unga aldri. „Ég er búin 
að æfa klassískan ballett síðan ég var fjögurra ára. 

Svo komst ég inn í Konunglega sænska ballettskól-
ann fimmtán ára eftir nám í Listdansskóla Íslands og 
dansaði þar allan liðlangan daginn næstu þrjú árin: 
klassískan ballett, djassballett og nútímadans. Ég 
bætti síðan í reynslusarpinn þegar ég dansaði með 
Íslenska dansflokknum, þar til ég meiddist illa á hné. 
Ég er smám saman að skríða saman eftir meiðslin og 
set bara alla orkuna í kennsluna.“

Unnur kveður starfið afar gjöfult, þótt það geti 
stundum verið krefjandi. „Ég hef mjög gaman af því 
að kenna krökkum. Við Riina, sem útskrifaðist með 
mér úr Konunglega sænska ballettskólanum, vorum 
með sams konar námskeið í fyrra og þau heppnuð-
ust vel. Það kemur fyrir að einhverjir séu feimnir 
í byrjun, en þeir losna oftast fljótt við feimnina. Í 
lok hvers námskeiðs höldum við síðan danssýningu, 
svona hálfgerða uppskeruhátíð, fyrir foreldra og 
aðra aðstandendur.“

Öll orkan í kennsluna



Sjúkranudd getur linað verki 
og spennu tengda hversdags- 
og atvinnulífinu. Ekki er allt 
nudd sjúkranudd.

Sjúkranudd á sér langa sögu og er 
meðal elstu meðferðarforma sem 
vitað er með vissu að maðurinn 
hafi beitt í lækningaskyni. Öfugt 
við margar lækningameðferðir er 
það algjörlega einstaklingsmiðað 
og byggir á skoðun á hverju tilfelli 
fyrir sig. „Sjúkranudd byggist 
mikið á fyrirbyggjandi aðgerð-
um sem stuðla að minni þörf á 
lyfjum og að halda líkamanum 
góðum,“ segir Elsa Lára Arnar-
dóttir, sjúkranuddari og formaður 
Sjúkranuddarafélags Íslands. „Við 
fáumst við ýmis vandamál. Stoð-
vandamál eru algeng, sömuleiðis 
gigt, mígreni og vöðvabólgur.“

Sænskt nudd er grunnurinn í 
sjúkranuddi en sjúkranuddarar 
beita ýmsum öðrum aðferðum 
samhliða því, þar á meðal band-
vefsnuddi, triggerpunkta-með-
ferð, notkun á heitum og köld-
um bökstrum, vatnsmeðferð, 
vaxmeðferð, hreyfingarfræði, 
bjúgmeðferð, teygjum og styrkj-
andi æfingum, fræðslu og mörgu 
fleiru. „Sjúkranudd er góður kost-
ur til að lina verki og óþægindi í 
mjúkvefjum líkamans og spennu 
tengda hversdags- og atvinnulífi,“ 
segir Elsa. „Sjúkranudd getur 

komið í veg fyrir til dæmis verki 
sem stafa af misbeitingu, einn-
ig álagseinkenni vegna streitu, 
meiðsla, sjúkdóma, íþróttaiðkunar 
eða áverka.“

Sjúkranuddari er lögvernd-
að starfsheiti en nokkuð hefur 
borið á að fólk sem ekki hefur 
tilskilin leyfi bjóði upp á sjúkra-
nudd. „Fólk ætti að vera með-

vitað um hvert það er að fara og 
hvernig meðferð það er að sækj-
ast eftir. Margar stofur auglýsa 
að þær hafi sjúkranuddara innan-
borðs, sem reynist svo ekki þegar 
betur er að gáð,“ segir Elsa. „Það 
er ekki sama nudd og sjúkranudd 
og fólk á rétt á að fá bestu mögu-
legu meðferð.“

Sjúkranudd er fyrir-
byggjandi meðferð

Stafgöngunámskeið hefst 29. maí n.k.

TÍMAR FYRIR BYRJENDUR: þriðjud- og fimmtudaga  kl 17:30 
TÍMAR FYRIR LENGRA KOMNA: þriðjud- og fimmtudaga kl 17:30

STAFGANGA – áhrifarík leið til líkamsræktar

STAFGANGA Í LAUGARDAL

GUÐNÝ ARADÓTTIR * stafgönguþjálfi * sími 616 8595 
JÓNA H. BJARNADÓTTIR * stafgönguþjálfi  * sími 694 3571

SKRÁNING OG NÁNARI UPPLÝSINGAR Á: www.stafganga.is



Hver króna telur.

Í hverju barnaherbergi leynist 
líklega í það minnsta einn bauk-
ur. Við viljum kenna hinum verð-
andi launþegum að peningar 
vaxa ekki á trjánum. Yfir-
dráttur er á þessum tíma-
punkti ekki inni í mynd-
inni heldur telur hver 
króna sem spöruð er.

Græddur er
geymdur eyrir



BÍLAR &
FARARTÆKI
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Það er draumur hvers knatt-
spyrnumanns að vinna Meistara-
deildina. Sumir hafa þó meira að 
sanna en aðrir, sumir eiga harma 
að hefna og aðrir vilja veita sínum 
nánustu innblástur.

Craig Bellamy er afar skraut-
legur leikmaður. Hann var seldur 
frá Newcastle vegna þess hve 
óvinsæll hann var, hann hefur átt 
misjöfnu gengi að fagna hjá Liver-
pool og svo keyrði allt um þverbak 
er hann lamdi liðsfélaga sinn John 
Arne Riise með golfkylfu vegna 
þess að hann neitaði að syngja í 
karókí. „Þetta er augnablikið mitt. 
Ef þetta gengur eftir verður allt 
sem ég hef gert, allt ruglið sem ég 
hef gengið í gegnum, þess virði,“ 
sagði Bellamy.

Paolo Maldini á harma að hefna 
á móti Liverpool og þó svo að fáir 
hafi meiri reynslu en hann verður 

enginn hungraðri í sigur. „Ég hef 
tapað ýmsum úrslitaleikjum en 
engum eins og leiknum við Liver-
pool fyrir tveimur árum. Ég geri 
hvað sem er til að bæta upp fyrir 
það,“ sagði Maldini við blaðamenn 
á dögunum.

Faðir Dirk Kuyt berst nú við 
krabbamein og segist Kuyt yngri 

vilja vinna leikinn fyrir pabba 
gamla. Barátta föðurins veiti 
innblástur og þennan innblást-
ur vilji hann gefa til baka. „Pabbi 
er of veikur til að ferðast en hann 
mun horfa á leikinn í sjónvarpi 
hjá mér í Liverpool og ég vil koma 

með bikarinn heim fyrir hann 
svo hann geti fagnað með 
okkur öllum,” sagði Kuyt. - tg

MILAN GETUR UNNIÐ BIKARINN Í ÞRIÐJA SINN Árið 
1992 var fyrirkomulagi Evrópukeppni meistaraliða breytt og Meistara-
deildin varð til. Fyrstu keppnina 
vann Marseille og urðu Frakk-
ar því fyrstir til að hampa 
Meistaradeildarbikarn-
um. Með sanni má segja 
að bikarinn hafi farið heim 
því það voru Frakkar sem 
voru upphafsmenn Evrópu-
keppninnar árið 1955.

Fyrsta Evrópukeppnin 
var 16 liða mót. Í keppninni 
voru ekki einungis meistaralið 
heldur var liðum sem talin voru 
höfða mest til áhorfenda boðið 
að taka þátt.

Real Madrid vann fyrstu keppn-
ina. Liðið vann reyndar Evrópu-
keppnina fyrstu fimm árin sem hún 
var haldin og hefur ekkert lið náð 
slíkum árangri síðar. Real Madrid er því 
sigursælasta félag Evrópukeppninnar og 
reyndar einnig Meistaradeildarinnar því það 
hefur unnið hana þrisvar. Milan getur með 
sigri á morgun jafnað þann árangur og 
fengið dolluna í þriðja sinn.

BETRA FÓTBOLTALIÐIÐ VINNUR
Fáir fylgjast betur með boltanum en þeir sem sitja yfir öllum leikjum 

og lýsa því sem fyrir augu ber. Þetta eru mennirnir sem vita hvað þeir eru 
að tala um, eða öllu heldur vinna við það að þykjast vita hvað þeir eru að 
tala um. 

Hörður Magnússon og Valtýr Björn Valtýsson voru beðnir um að spá 
fyrir um úrslit leiksins og láta hjartað frekar en heilann ráða spánni.

HÖRÐUR MAGNÚSSON:
Við töpum aldrei úrslitaleikjum og það verður engin undantekning á 

því. Þetta fer 2-0 fyrir Liverpool, Gerrard og Riise skora.

VALTÝR BJÖRN:
Þetta leggst illa í mig og ég er 

mjög smeykur fyrir hönd minna 
manna. Ég trúi því samt að betra 

fótboltaliðið vinni og þetta fari 3-1 
fyrir Milan og að Kaká skori tvö.

Ármúla 36 – 108 Reykjavík
s.588 1560 joiutherji.is

Fótboltasumarið 2007 er hafið

2.990.-

Frábærir takkaskór
frá
Aðeins kr.

st. 30 - 39

Ert þú besti markmaðurinn?

Legghlífar frá
Mitre – Nike - Adidas

Verð frá kr. 990.-
Nike Ronaldinho R10

Nýr og spennandi litur
Kr. 17.990.-

Nike T90 Swift
Frá kr. 4.990.-

Adidas Predator
Absolute kr. 19.990.-
Absolion kr. 11.990.-/ 8.990.-
Absolado kr. 7.990.-/5.990.-

Mitre Hurricane
Kr. 1490.-

Mitre Tornado
Kr. 1990.-

Leiðin í úrslitaleikinn er löng og torfarin. Bæði 
Liverpool og AC Milan hafa fundið fyrir því og 
þurftu bæði lið að fara gegnum forkeppni til að kom-
ast í Meistaradeildina. Reyndar var lengi vel útlit 
fyrir að Milan fengi ekki að keppa vegna dómara-
hneykslisins á Ítalíu en eftir nokkurt stapp fékk fé-
lagið grænt ljós.

Liverpool lenti í miklu basli í forkeppninni og 
vann Maccabi Haifa samanlagt 3-2 á ósannfærandi 

hátt. Annað var uppi á teningnum í riðlakeppninni og 
vann Liverpool sinn riðil nokkuð örugglega. 

AC Milan sigraði serbneska liðið Crvena Zvezda 3-
1 samanlagt í undankeppni og líkt og Liverpool vann 
liðið riðil sinn nokkuð örugglega. Milan-menn gátu 
leyft sér að slappa af í seinni umferð riðilsins og töp-
uðu þeir tveimur síðustu leikjunum. Næsti tapleik-
ur kom hinsvegar ekki fyrr en í undanúrslitum á Old 
Trafford, 2-3.

Leiðin í úrslitaleikinn

AC Milan Liverpool

RIÐLAKEPPNI
Milan - Lille 0-2 AEK - Milan 1-0
Milan - Anderlecht 4-1 Anderlecht - Milan 0-1
Lille - Milan 0-0 AEK - Milan 3-0

16 LIÐA ÚRSLIT
Celtic - Milan 0-0 Milan - Celtic 1-0

8 LIÐA ÚRSLIT
Milan - Bayern 2-2 Bayern - Milan 0-2

UNDANÚRSLIT
Man United - Milan 3-2 Milan - Man United 3-0

RIÐLAKEPPNI
PSV - Liverpool 0-0 Liverpool - Galatasaray 3-2
Bordeaux - Liverpool 0-1 Liverpool - Bordeaux 3-0
Liverpool - PSV 2-0 Galatasaray - Liverpool 3-2

16 LIÐA ÚRSLIT:
Barcelona - Liverpool 1-2 Liverpool - Barcelona 0-1

8 LIÐA ÚRSLIT:
PSV - Liverpool 0-3 Liverpool - PSV 1-0

UNDANÚRSLIT:
Chelsea - Liverpool 1-0 Liverpool - Chelsea 1-0

  (4-1)

Meira en bikar að veði

Craig Bellamy

Paolo 
Maldini
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FJÓRÐI ÚRSLITALEIKUR EVRÓPUKEPPNI Í AÞENU Úrslita-
leikur Meistaradeildarinnar í ár fer fram á Ólympíuleikvanginum í Aþenu, 
höfuðborg Grikklands. Völlurinn tekur tæplega 70.000 manns í sæti og löngu 
er uppselt á leikinn. 

Þetta er fjórði úrslitaleikur Evrópukeppni sem fram fer á vellinum. Árið 
1982 bar Hamburger SV sigurorð af Juventus 1-0 í Evrópukeppni meistaraliða, 
Ajax sigraði Lokomotiv Leipzig í úrslitum Evrópukeppni bikarhafa árið 1987 
og árið 1994 vann AC Milan yfirburðasigur á Barcelona 4-0 í Evrópukeppni 
meistaraliða. Völlurinn er heimavöllur bæði AEK og Panathinaikos en Milan 
spilaði einmitt við AEK á vellinum í riðlakeppninni í ár og tapaði 0-1.

Leikurinn hefst klukkan 19.45 og er að sjálfsögðu í beinni á Sýn.

MARKASKORARAR
Kaká er sá leikmaður sem 
skorað hefur flest mörk í Meist-
aradeildinni, tíu talsins. 
Næstur á eftir honum 
kemur Peter Crouch 
með sex mörk. Kaká 
hefur 
einnig 
átt flest 
skot á 
mark en 
hann hefur 
reynt fyrir sér 
27 sinnum. 
Sá Liverpool-maður sem oftast 
hefur skotið á mark er Steven 
Gerrard með 13 skot.

Markahæstu menn:
10  Kaká                   Milan
6    Crouch               Liverpool
6    v. Nistelrooy    Real Madrid
6    Morientes          Valencia
6    Drogba              Chelsea

HVERJIR LEGGJA UPP MÖRKIN?
Tölfræðin segir okkur að líklegast sé að þeir 
Finnan og Seedorf leggi upp mörk liðsfélaga 
sinna í úrslitaleiknum. Þeir hafa lagt 
upp fjögur mörk hvor, en sá sem 
flestar stoðsendingar á í keppn-
inni þetta árið er hinn síungi Ryan 
Giggs, sjö stykki.
Flestar stoðsendingar:
7  Ryan Giggs                  Man. United
5  Juninho Pernambucano Lyon
5  Cristiano Ronaldo Man. United
4  Steve Finnan                   Liverpool
4  Clarence Seedorf                  Milan

LIVERPOOL OG MILAN SKORA JAFN MIKIÐ
Bæði Liverpool og Milan hafa skorað átján mörk í keppninni. Þetta þýðir 
að liðin hafa skorað að jafnaði 1,5 mörk í leik. Það lið sem skoraði flest 
mörk í leik er gamli risinn Real Madrid, 
2,2 mörk í leik, en lestina rekur Levski 
með eitt mark í allri kepninni, sem er 
0,17 mörk í leik.
Markahæstu liðin:
Lið Mörk í leik Mörk í keppni

Real Madrid   2,2 18
Man. United   1,9 23
Barcelona   1,8 14
Bayern 1,6 16
Valencia 1,6 16
Liverpool 1,5 18
Lyon 1,5 12
Milan 1,5 18

TÆKLINGAR OG BROT
Bæði Milan og Liverpool eru 
frekar prúð lið ef marka má 
fjölda brota í leik. Sér í lagi Liver-
pool, sem er í fjórða sæti yfir 
prúðustu liðin með einungis 13 
aukaspyrnur dæmdar á sig í leik.

Prúðasta liðið í keppninni 
er PSV með 10,7 brot í leik en 
grófastir eru liðsmenn Shaktar 
Donetsk.

Grófustu liðin:
Lið               Brot í leik  Heildarbrot

Shakhtar     23                      138
Steaua          22,3                  134
Hamburg    18,8                  113
Sporting     18,7                  112
Bremen       18,5                   111

Verbúð 8 við Geirsgötu, 101 Reykjavík, Sími 553 1500Opið 7-21    alla daga vikunnar
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Heilbrigði og almenn hreysti
getur haft stór áhrif á lífsgæði og hamingju.

Grunninn leggur þú í nýrri og glæsilegri
líkamsræktarstöð, Silfur Sporti, þar sem

boðið er upp á einkaþjálfun, ráðgjöf, fullkominn tækjasal,
upphitun og þol, lyftingasal og próteinbar,

svo eitthvað sé nefnt.

Í Silfur Sporti er lögð sérstök áhersla
á persónulega þjónustu og stresslaust umhverfi.

Leggðu grunninn
að heilbrigðri sál í hraustum líkama.

Hátún 12 • 105 Reykjavík • Sími 551 0011
www.silfursport.is • silfursport@silfursport.is
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Þeir gerast ekki dramatískari úr-
slitaleikirnir en leikur Milan og 
Liverpool í Istanbúl 2005. Milan 
hafði algjöra yfirburði í fyrri 
hálfleik eftir að fyrirliðinn Paolo 
Maldini kom liðinu yfir á fyrstu 
mínútu leiksins.

Miðjumenn Liverpool voru 
álíka líflegir og smjörstykki og 
Kaká fékk að leika lausum hala. 
Áður en dómarinn flautaði til hálf-
leiks var Hernan Crespo búinn 
að skora tvö mörk til viðbótar 
og staðan var orðin 3-0 og ekkert 
benti til annars en öruggs stórsig-
urs Milan.

En Liverpool hafði sýnt það í 
viðureignum sínum við Juventus 
og Chelsea að liðið er ekki auð-
unnið. Á einhvern ótrúlegan hátt 
náði liðið að komast aftur inn í 
leikinn með mörkum frá Gerr-
ard og Smicer. Liverpool fékk svo 
vítaspyrnu og til að kóróna ótrú-
lega endurkomu skoraði Alonso 
úr frákastinu eftir að Dida hafði 
varið vítaspyrnu hans.

Milan sótti án afláts í fram-
lengingu og varði Dudek nokkr-
um sinnum á ótrúlegan hátt. Það 
kom reyndar í ljós að hann tók út 
markvörslukvótann fyrir næstu 
ár í þessum leik en það er önnur 
saga.

Í vítaspyrnukeppninni byrjuðu 
Milan-menn illa og klúðruðu Serg-
inho og Pirlo fyrstu tveimur spyrn-
unum. Liverpool-menn létu press-
una ekki fara með sig og skoruðu 
Hamann og Cisse úr sínum spyrn-
um. Svo var komið að norræna 
framlaginu í vítaspyrnukeppninni 
og skoraði Jon Dahl Tomasson 
fyrir Milan á meðan Riise missti 
marks fyrir Liverpool. 

Bæði Kaká og Smicer skor-
uðu úr sínum spyrnum en svo var 
komið að hetju kvöldsins, Dudek, 
að verja vítaspyrnu Shevchenko 
og tryggja Liverpool sigurinn. 

Frammistaða beggja liða gerði 
þetta kvöld í Istanbúl að einu af 
ógleymanlegustu kvöldum knatt-
spyrnusögunnar. - tg

Ógleymanlegt kvöld
Alonso skorar hér þriðja mark Liverpool og gerir eina ótrúlegustu endurkomu knatt-
spyrnusögunnar að veruleika.  NORDICPHOTO/GETTY IMAGES

Í stórleikjum, líkt og úrslita-
leikur Meistaradeildar Evrópu 
er, eiga stóru nöfnin það oftar 
en ekki til að sanna ágæti sitt. 
Í leik Liverpool og AC Milan í 
Aþenu eru flestir á því að bar-
áttan á milli Steven Gerrard 
og Kaká sé lykilatriði sem gæti 
ráðið úrslitum leiksins, og það 
ekki að ósekju.

Gerrard er leiðtogi Liverpool innan 
vallar sem utan og liðið horfir til 
þess að hann leiði það til sögulegs 
sigurs í Aþenu. Hinn 26 ára gamli 
fyrirliði leiddi liðið einmitt til ótrú-
legustu endurkomu í sögu knatt-
spyrnunnar í úrslitaleiknum í 
Istanbúl fyrir tveimur árum og ef 
dramatíkin í Aþenu verður í hálf-
kvisti á við dramatíkina í Istan-
búl eiga knattspyrnuáhugamenn 
von á góðu. Leikmenn Milan hafa 
svo sannarlega ekki gleymt hinum 
örlagaríka maídegi á Atatürk-
vellinum og leita nú hefnda í Grikk-
landi.

Gerrard verður að öllum líkind-
um á hægri kantinum í leiknum, 
staða sem hann þrífst ágætlega í en 
hans uppáhaldsstaða er inni á miðri 
miðjunni. Drifkrafturinn í honum er 

þó slíkur að hann er stanslaust að úti 
um allan völl og yfirferðin á honum 
er með ólíkindum. Hann er því síður 
en svo bundinn við kantstöðuna 
og búast má við því að hann hrelli 
Kaká, sem er mun sóknarsinnaðri 
en Gerrard.

Brasilíumaðurinn Kaká kann best 
við sig fyrir aftan fremstu menn en 
hefur reyndar spilað frammi undan-
farið. Líklegt er að svo verði áfram 
enda hefur Kaká verið duglegur að 
skora í keppninni. Hæfileikar hans 
eru ótvíræðir og skottæknin og 
yfirsjónin eru hans helstu vopn.

Kaká ólst upp í meðal efnafólks í 
Brasilíu en hinn 25 ára gamli Ricar-
do Izecson dos Santos Leite, eins og 
hann heitir réttu nafni, gekk í raðir 
AC Milan árið 2003. Flestir eru á 
því að hann sé einn af allra bestu 
leikmönnum heimsins í dag. Kaká 
og Gerrard bera mikla virðingu 
hvor fyrir öðrum og nýverið hafði 
Brasilíumaðurinn þetta að segja 
um Englendinginn:

„Ég hrífst mjög af Gerrard, bæði 
sem leikmanni og sem persónu. 
Hann er leikmaður sem getur ráðið 
úrslitum. Hann er með nútímalegan 
stíl í því hvernig hlaup hann tekur, 
verst, hvernig hann sendir boltann 
og gefur fyrirgjafir. Hann skorar 
mörk og er leiðtogi innan vall-

ar sem utan hjá Liverpool. Hann 
er leikmaður sem ég vildi gjarnan 
hafa í mínu liði.“

Gerrard hefur áður hrósað Kaká 
en hann kýs frekar að einblína ekki 
á einn leikmann heldur liðsheild-
ina sjálfa. „Ég er búinn að horfa 

mikið á Milan-liðið á þessu tímabili. 
Það er öðruvísi en árið 2005 en er 
enn mjög sterkt. Leikmenn Milan 
sýndu það gegn Manchester United 
að þeir eru enn með frábært lið og 
eiga mikla virðingu skilið. Hana fá 
þeir í leiknum en við óttumst þá svo 
sannarlega ekki. Við erum líka með 
gott lið og allir eru sannfærðir um 
að við getum klárað verkefnið. Það 
sem skiptir öllu máli er að undirbúa 
sig rétt og að við sýnum sömu takta 

í þessum leik og við höfum gert í 
öðrum leikjum í Meistaradeild-
inni á tímabilinu. Ef við gerum það 
í Aþenu verður leikurinn erfiður 
fyrir Milan og við erum sannfærðir 
um að við getum hampað bikarnum 
aftur,“ sagði Gerrard.

Hvorugt liðið treystir á einhvern 
einn einstakling til að ráða úrslit-
um í Aþenu en þessir tveir frábæru 
leikmenn geta svo sannarlega skipt 
sköpum í leiknum. - hþh

Stjörnurnar sem geta skipt öllu máli 

Baráttan var í algleymingi í Istanbul árið 2005. Hér sækir Gerrard hart að Kaká í leiknum margfræga en þessir tveir frábæru leik-
menn munu eigast aftur við á Ólympíuleikvanginum í Aþenu á miðvikudag þar sem búast má við svipaðri baráttu.
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PÍPARAR
Erum með vana pípara sem óska eftir 

mikilli vinnu 
Upplýsingar  ehf

Verð: Tilboð
Stærð: 300fm

Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 23,7

Eldshöfði
110 Reykjavík

RE/MAX  BÆR  Kynnir:   300m2  iðnaðarhúsnæði  með  tveimur  innkeyrslu
hurðum, þar af 2 sinnum 50m2 milliloft. Einnig 200m2 kjallari með malargólfi
sem ekki  er  skráður.   Bílaplan  er  malbikað.     Í  húsinu  er  móttaka,  salerni,
skrifstofu herbergi og vinnslusalur.  Á efri hæð er kaffistofa, skrifstofa og tvö
auka  herbergi.   Einnig  er  gluggalaus  kjallari  með  malargólfi  en  loftræstur.
Húsnæðið  er  skráð  247,5m2  hjá  FMR  en  að  auki  er  ca.  50m2  milliloft  og
200m2  kjallari.    ÓSKAÐ  ER  EFTIR  TILBOÐI  Í  EIGNINA.   Allar  nánari
upplýsingar  veita  Guðbergur  s.893-6001  beggi@remax.is   og  Brynjólfur
s.820-8080 binni@remax.is
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binni@remax.is
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Einhver vinsæl-
asti leikur barn-
æsku minnar – 
fyrir utan Svarta 
Pétur og gula Pac-
man tölvuspilið – 

var frúin í Ham-
borg. Þetta var auð-

vitað fyrir daga 
PSP, PS2, X-Box 
og Nintendo. Leik-

urinn gat stundum 
staðið yfir tímunum saman þar til 
þolinmæðin þraut og gefist var 
upp eða andstæðingurinn gleymdi 
sér eitt augnablik yfir Andrésblaði 
og svaraði: „Hann var svartur.“

Ég hafði alltaf talið þennan leik 
vera gleymdan og grafinn í flóru 
tölvuleikja. Fullorðna fólkið virðist 

hins vegar síður en svo hafa gleymt 
þessum ágæta leik og sumir notast 
meira að segja við hann í starfi. Og 
þar fara pólítíkusarnir fremstir í 
flokki. Þeir mega nefnilega hvorki 
segja „já“ eða „nei“ í sínu starfi. 
Nema yfir kosningarnar, þá segja 
þeir já við öllu.

Á köflum má jafnvel leiða líkur 
að því að haldin séu sérstök nám-
skeið fyrir unga stjórnmálamenn í 
leynilega stjórnmálaskólanum þar 
sem ungviðinu er kennt að fara 
með hálfkveðnar vísur, að þeir séu 
óánægðir með hitt og þetta án þess 
að segja það hreint út. Nánast pott-
þétt eru haldin málþófsnámskeið 
með áherslu á útúrsnúninga og 
blaður. 

Eftirsóttasta námskeiðið er hins 

vegar hjá meistara Frúarinnar í 
Hamborg en þar fá menn einstakt 
tækifæri til að kynna sér herbrögð 
sem eru sérhönnuð fyrir hina út-
völdu. Afrakstur þessa námskeiðs 
sést kannski hvað best þegar kosn-
ingar eru nýafstaðnar og svörin 
blasa við almenningi eins og máfur 
á öskuhaug. Þá, líkt og áður, reyna 
stjórnmálamenn að fara í Frúna í 
Hamborg við fjölmiðlamenn þar 
sem hvorki má segja nei eða já og 
alls ekki nafn á öðrum stjórnmála-
flokki. En alltaf liggur þetta jafn-
mikið uppi á borðinu hjá almenn-
ingi sem hefur yfirleitt gaman af 
veikburða tilraunum stjórnmála-
manna til að slá ryki í augu þeirra. 
Enda hefur almúginn náð góðum 
tökum á Frúnni í Hamborg.

• Tómatar

Tómatar eru hollir og ljúffengir, 

litfagrir og ómissandi á matborðið. 

Íslenskir grænmetisbændur bjóða 

neytendum upp á margar tegundir 

sem auka fjölbreytnina og möguleikana. 

Nú er rétti tíminn til að prófa þær allar. 

www.islenskt.is

ljúffengar uppskriftir og fró›leikur

• Konfekttómatar

• Kirsuberjatómatar

• Plómutómatar
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„Kljúfum
loftið eins og

Concord-þota...“
- Vængjalaus, Sálin hans jóns míns,  Höf: Stefán Hilmarsson

Nýr vefur » Á hvað ert þú að hlusta?



Kl. 20.00
Goethe-Institut gengst fyrir kvik-
myndasýningum í fyrirlestrarsal 
Þjóðarbókhlöðunnar. Í kvöld verður 
sýnd myndin Wallers letzter Gang 
(Síðasta ganga Wallers) eftir leik-
stjórann Christian Wagner. Myndin 
er sýnd með enskum texta. 
Aðgangur er ókeypis.

Tónleikaröð helguð ungum ein-
leikurum er skipulögð í tengslum 
við Listahátíð í Reykjavík og  í 
kvöld verða fyrstu tónleikarnir 
haldnir í tónlistarhúsinu Ými og 
norður í Eyjafirði. Í borginni leika 
Elfa Rún Kristinsdóttir fiðluleik-
ari og Francesco Corti sembal-
leikari, sem bæði hafa vakið tölu-
verða athygli að undanförnu. Þau 
eru verðlaunahafar Bach-keppn-
innar í Leipzig frá því í fyrra 
og efnisskrá þeirra er að mestu 
helguð tónlist Bachs. 

Tónskáldið samdi sex sónötur 
fyrir fiðlu og sembal og eru þær 
taldar meðal hornsteina fiðlubók-
menntanna, og seinni tíma tón-
skáld líkt og Beethoven litu til 
þeirra við gerð sinna verka fyrir 
hljóðfærið, enda er tónlistin fjöl-
breytt og hugmyndarík svo sumir 
hafa talað um sónöturnar sem 
kennslubók í tónsköpunartækni. 
Sigurvegarar hinnar virtu tón-

listarkeppni í Leipzig, sem kennd 
er við tónskáldið, munu flytja 
tvær af þessum sónötum og verð-
ur spennandi að heyra þau takast 
á við þessa tónlist sem er þeim 
báðum svo hjartfólgin. Þau munu 
flytja þessi sömu verk á sjálfri 
Bach-hátíðinni í Leipzig í júní 
næstkomandi.

Í Laugaborg í Eyjafjarðar-
sveit frumflytur Tinna Þor-
steinsdóttir sex ný íslensk píanó-
verk sem samin hafa verið fyrir 
hana. Tinna hefur haft sérstak-
an áhuga á að flytja íslensk verk 
og kanna möguleika píanósins til 
hins ýtrasta og hefur leitast við 
að tileinka sér nýjar aðferðir til 
þess. Hér má heyra hefðbundinn 
píanóleik í bland við elektróník í 
ýmsum spennandi myndformum.

Tónskáldin sem eiga verk á tón-
leikunum eru Þuríður Jónsdótt-
ir, Karólína Eiríksdóttir, Hilmar 
Þórðarson, Jónas Tómasson, Áki 

Ásgeirsson og Gunnar Andreas 
Kristinsson. Tinna mun síðan 
halda aðra tónleika í Ými næst-
komandi fimmtudag. 

Hvorir tveggja tónleikarnir 
hefjast kl. 20 í kvöld og skal at-
hygli vakin á því að veittur er af-
sláttur fyrir tónleikagesti 25 ára 
og yngri.

Á öðrum tónleikunum flytja 
Ari Þór Vilhjálmsson fiðluleikari 
og Ástríður Alda Sigurðardóttir 
píanóleikari ýmsa þekkta kon-
fektmola og virtúósóverk tónbók-
menntanna, meðal annars eftir 
Bartok og Strauss. Nánari upp-
lýsingar um dagskrána má finna 
á heimasíðu Listahátíðar. 

Bach-sónötur og margfaldur frumflutningur

Ertu með Gertrude í eyrunum?
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Færð þú það besta sem við höfum að bjóða?
Persónuleg og vönduð þjónusta, sérsniðin að þörfum hvers og eins er það besta sem við höfum að bjóða. 
Með lipru skipulagi og stuttum boðleiðum bjóðum við þér skýrar og einfaldar þjónustuleiðir og þú velur 
það sem þér hentar hverju sinni. Kynntu þér málið – við leitum lausna.

Myndlistarkonan Nína 
Gautadóttir gerir rauð-
hærðum konum skil á for-
vitnilegri sýningu sem var 
nýverið opnuð í vesturbæ 
Reykjavíkur. Myndum af 
tæplega þrjú þúsund rauð-
hærðum konum er varpað á 
vegg á Ásvallagötunni.

Nína hefur haldið til haga mynd-
um af rauðhærðum kynsystr-
um sínum síðan árið 1988 en hún 
deilir þessu fagra litbrigði með 
þeim.  „Ég bjó lengi í París og 
það vildi svo til að þar var stofn-
að félag rauðhærðra kvenna. Við 
vorum þrjá íslenskar og rauð-
hærðar konur sem fórum á fund 
hjá því félagi að gamni. Okkur 
fannst þetta mjög merkilegt því 
rauðhært fólk er ekki áberandi 
úti á götum í Frakklandi og ótrú-
lega gaman að sjá svona marga 
saman,“ útskýrir Nína. 

Í framhaldinu fór hún að gefa 
því auga hversu algengt mótíf 
rauðhærðar konur eru í myndlist. 
„Ég fer mikið á sýningar og söfn 
og fór að taka eftir því hvað það 
eru margar rauðhærðar konur í 
myndlist, ekki karlmenn – rauð-
hærðir karlmenn eru ekki áber-
andi nema stundum er Jesús 
hafður rauðhærður.“ Nína fór að 
viða að sér kortum og myndum 
af þessum konum og árin liðu en 
þegar hún stóð í flutningum í hitt-
eðfyrra kom upp úr dúrnum að 
rauðkurnar fylltu stóran pappa-
kassa. „Ég fór að skoða safnið og 
skanna það inn í tölvu en þetta 
eru á þriðja þúsund myndir, alls 
konar myndlist, teikningar, aug-
lýsingar, málverk og frá öllum 
tímum. Meira að segja Egyptar 

og Grikkir voru með rauðhærðar 
konur á sínum myndverkum.“ 
Auk myndanna sem Nína varpar 
á vegginn hefur hún valið nokkr-
ar myndir, látið prenta á mismun-
andi grunna og bróderað með ör-
fínum koparvír í hár þeirra.

Minnugar félagsskaparins 
franska tóku Nína og fleiri dríf-
andi konur sig til og stofnuðu 
Samtök rauðhærðra kvenna 
þegar sýningin var opnuð. „Það 
eru náttúrlega hlutfallslega fleiri 
rauðhærðir hér en í Frakklandi 

og okkur datt í hug að það væri 
gaman að hóa þeim saman. Þetta 
fréttist ágætlega og það komu um 
fimmtíu konur á opnunina sem 
ekki þekktust mikið sín á milli. 
Þetta var alveg ægilega gaman, 
það var mikið hlegið,“ segir Nína.

Þessar stallsystur höfðu 
margt að ræða um sameigin-
legan reynsluheim rauðhærðra. 
„Margar höfðu upplifað eitthvað 
sérstakt tengt þessum háralit 
sínum í æsku, sumum hafði verið 
strítt en aðrar fengið mikið hrós 
fyrir litinn. Flestar höfðu í það 
minnsta upplifað að vera dálítið 
öðruvísi.“

Rauðhærðir hafa mátt sæta 
ýmsum fordómum og aðkasti í 
gegnum árin, rauðhærðar konu 
orðaðar við kukl og galdra og 
rauðhærðir strákar verið stimpl-
aðir illkvittin hrekkjusvín. 

Sjálf segist Nína einnig hafa 
fundið töluvert fyrir sínum hára-
lit. „Já, maður fann alltaf að maður 
er ekki alveg eins og hinir,“ segir 
hún og áréttar að nú sé rauði litur-
inn ef til vill í útrýmingarhættu. 
„Ég hef heyrt að rauðhærðum og 
ljóshærðum sé að fækka vegna 
aukinna fólksflutninga og blönd-
unar því að genin sem ráða þeim 
háralit eru víkjandi. Við erum því 
minnihlutahópur í útrýmingar-
hættu,“ segir hún sposk.

Þrátt fyrir kjörið tækifæri létu 
fáir rauðhærðir karlar sjá sig á 
stofnfundi félagsins en þeir eru 
þó velkomnir að sögn Nínu. Stefnt 
er að því að félagsskapurinn hitt-
ist að nýju með haustinu og taki 
sér sitthvað fleira skemmtilegt 
fyrir hendur. Þangað til geta 
rauðhærðir og aðrir áhugasamir 
litið við á Ásvallagötu 59. Sýning 
Nínu er opin þriðjudaga til sunnu-
daga milli kl. 14-18 og stendur til 
27. maí.

Nú stendur yfir sýning á tréristum 
eftir Elías B. Halldórsson í Kaffi-
stofu Hafnarborgar. Tréristurnar 
eru úr myndröðinni Hrátónar frá 
1990 og eru úr safni Hafnarborgar.

Elías fæddist 1930 og nam við 
Myndlista- og handíðaskólann. 
Eftir að námi lauk hér heima fór 
hann utan til frekari náms, fyrst til 
Stuttgart í Þýskalandi og síðan til 
Kaupmannahafnar þar sem hann 
lærði við Listaháskólann.

Elías vann jöfnum höndum í olíu 
og grafík auk þess sem hann mynd-
skreytti bækur. Fyrstu einkasýn-
ingu sína hélt hann í Bogasal Þjóð-
minjasafnsins árið 1960. Eftir 1974 
helgaði Elías sig myndlistinni ein-
göngu. Árið 1993 gaf Elías Hafnar-
borg veglega listaverkagjöf, en þar 
var um að ræða eintak af öllum gra-
fíkverkum sem hann hafði unnið 
fram til þess tíma og hefur hann 
bætt við þá gjöf síðar. Elías sýndi 
nokkrum sinnum í Hafnarborg en 
síðast sýndi hann óhlutbundin olíu-
málverk í Sverrissal og í Apóteki 
2002.

Elías B. Halldórsson lést í maí 
2007.

Hrátóna  verk



19 20 21 22 23 24 25

Samkór Kópavogs heldur vortón-
leika sína í Digraneskirkju í kvöld 
og annað kvöld. Þar flytur kórinn 
fjölbreytt úrval íslenskra og er-
lendra alþýðu- og þjóðlaga, þar á 
meðal verk eftir Sigvalda Kalda-
lóns og Sigfús Halldórsson.

Einsöngvari á tónleikunum er 
Hallveig Rúnarsdóttir sópran-
söngkona en meðleikari á píanó 
er Antonía Hevesi. Stjórnandi er 
Björn Thorarensen.

Samkór Kópavogs var stofnað-
ur árið 1966 af nokkrum áhuga-
sömum félögum í Kópavogi en 
fyrsti stjórnandi hans var Jan 
Moraveg

Kórinn fagnaði fjörutíu ára af-
mælinu með þrennum veglegum 
tónleikum í Salnum á síðasta ári. 
Í vetur hafa kórfélagar æft af 
kappi og halda nú tvenna tónleika 
í maí og síðan verður haldið í tólf 
daga ferð til Eystrasaltslandanna 
9.-20. júní. Í ferðinni mun kórinn 
syngja lag á máli heimamanna í 
hverju landi og verður hitað upp 

fyrir þann alþjóðleik á vortón-
leikunum hér heima.

Tónleikarnir í kvöld hefjast kl. 

20 og verða þeir endurteknir á 
sama tíma næstkomandi fimmtu-
dagskvöld.

Kvartett Sigurðar Flosasonar og 
Jóels Pálssonar heldur útgáfutón-
leika á Domo við Þingholtsstræti 
annað kvöld kl. 21. Tónleikarnir er 
haldnir til að fagna útkomu geisla-
disksins „Shanghai, China“ á Íslandi, 

en diskur-
inn kom 
út í Kína 
í febrúar.  
Forsaga
málsins er 
sú að kvart-
ettinn kom 
fram á átt-
undu Lista-
hátíðinni
í Sjanghæ 
í október 
síðastliðn-

um. Um 1.800 manns sóttu tónleika 
kvartettsins í aðaltónleikahöll borg-
arinnar og tóku tónlistinni firnavel.  

Í sömu ferð var geisladiskurinn 
hljóðritaður á einum degi í hljóð-
veri Shanghai Audio Video Publis-
hing Company, en þetta er fyrsti ís-
lenski geisladiskurinn sem tekinn 
er upp og gefinn út í Kína. Íslensk 
útgáfa disksins er í höndum Zonet, 
sem einnig skipulagði Kínaferðina. 

Kvartettinn skipa Sigurður Flosa-
son á altsaxófón, Jóel Pálsson á 
tenórsaxófón, Valdimar K. Sigur-
jónsson á kontrabassa og Einar 
Scheving á trommur. Tónlistin er 
eftir Jóel og Sigurð.

Sjanghæaðir

Vortónar af Digranesinu

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

              

                    

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is

grettir.blog. is



Líklega kannast flestir lesend-
ur við þá tilfinningu að leggja frá 
sér doðrant, hálfskömmustulega 
og dæsa svo yfir eigin vanmætti 
eða leti sem verður til þess að þeir 
gefast upp fyrir bók. 

Á dögunum efndi dagblaðið New 
York Times til býsna skemmti-
legs samkvæmisleiks í tilefni þess 
að breska Orion-útgáfan gefur í 
þessum mánuði út styttar útgáfur 
af nokkrum klassískum verkum 
en samkvæmt fyrrgreindum fjöl-
miðli er búið að skera um fjöru-
tíu prósent 
af „bólstrun-
inni“ í skáld-
verkum á 
borð við 
David Copp-
erfield, Moby 
Dick og Önnu 
Karenínu. Af 
þessu tilefni 
hafði blaðið 
samband
við nokkra 
rithöfunda
og spurð-
ist fyrir um 
hvaða bækur þeir mundu bregða 
sínum hnífi á og stytta, ef svo 
bæri undir.

Meðal þeirra sem svöruðu kalli 
New York Times var hinn orðmargi 
og afkastamikli spennukóngur 
Stephen King. Hann tók fram að 
Biblíunni veitt ekki af smá niður-
skurði (hann ætti kannski að ná 
sér í eintak af 100 mínútna útgáf-
unni) og hefur blaðið eftir honum 
að „allt þetta leiðinda hugarflæði“ 

mætti missa 
sig í Ódyss-
eifi eftir 
Joyce.

Rithöfund-
urinn Norm-
an Mailer 
er nú ekki 
þekktur
fyrir skeyta-
stíl heldur en 
hann sendi 
blaðinu lista 
yfir bækur 
sem mætti 

stytta, þar á meðal nefnir hann 
þrjár eftir sjálfan sig. Meðal hinna 
nefnir hann Þrúgur reiðinnar eftir 
Steinbeck, Ástkær eftir Toni Mor-
rison og Hverjum klukkan glymur 
eftir Hemingway. 

Skáldkonan Joyce Carol Oates 
deilir skoðun Mailers á verkum 
Hemingways og segir of mikið af 
reykingum, drykkju og veiðum í 
verkum hans og þá iðju megi auð-
veldlega strika út, það sé um sjötíu 
prósent af verkunum. Svo nefnir 
hún einnig verk Jane Austen þar 
sem of miklu púðri sé eytt í lýsing-
ar á húsgögnum og ballkjólum. 

Nýstirnið Jonathan Franzen 
fékk einnig að leggja sitt í púkk 
en hann vildi ekki nefna nein stór-
virki sem fara ættu undir hnífinn. 
Franzen er þekktastur fyrir bók 
sína The Corrections og því við-
eigandi að hann sendi inn leiðrétta 
titla á nokkrar bækur í staðinn, 
hann mælir með „Lite in August“ 
og „The Pretty Good Gatsby“.

Upp með söxin

Nú rennur upp tími stutt- og heim-
ildamynda því fyrir dyrum standa 
þrjár hátíðir nú í vikunni. Á morgun 
hefjast Stuttmyndadagar í Reykja-
vík en þeir fara fram í Tjarnar-
bíói. Að þeim loknum tekur Heim-
ilda- og stuttmyndhátíðin í Reykja-
vík, Shorts & Docs, við á sama stað 
en heimildamyndum verða einnig 
gerð skil á Patreksfirði þar sem 
hátíð fer fram í Skjaldborgarbíóinu 
um helgina.

Á Stuttmyndadögum verða sýnd-
ar myndir er bárust í stuttmynda-
samkeppnina en metþátttaka var 
nú þegar hátíðin var endurvakin. 
Fimmtíu og fimm myndir bárust í 
keppnina, sem verður haldin í ell-
efta sinn. 

Á Shorts & Docs verða sýndar 

tíu heimildamyndir og jafn marg-
ar stuttmyndir frá all fjórtán lönd-
um. Norræn kvikmyndagerð skipar 
stóran sess í dagskránni þetta árið 
en opunarmyndin ber titilinn The 
Price of the Pole og er eftir Svíann 
Staffan Julén. 

Meðal annarra mynda á hátíðinni 
eru stuttmyndin Góðir gestir eftir 
Ísold Uggadóttur, verðlaunamyndin 
Anna eftir Helenu Stefánsdóttur og 
ný mynd eftir Benedikt Erlingsson, 
Takk fyrir hjálpið.

Á Skjaldborgarhátíðinni verða 
frumsýndar tuttugu- og sjö heim-
ildamyndir en hátíðinni er einnig 
ætlað að vera vettvangur fyrir 
kvikmyndagerðarfólk og áhuga-
menn um heimildamyndir til að 
hittast og skiptast á skoðunum. 

Dýrtíð heimilda- og stuttmynda

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Garðar Thor Cortes mun á næstu 
vikum standa fyrir heldur óhefð-
bundnum tónleikum víðsvegar um 
London. Garðar hyggst syngja á 
götum úti, í bókstaflegri merkingu, 
og mun hann koma fram í verslun-
armiðstöðvum, við járnbrautar-
stöðvar og á fleiri opinberum stöð-
um í London. 

Markmiðið með uppátæki Garð-
ars Thors er að vekja athygli á að-
stæðum heimilislausra íbúa Lond-
on, en yfirvöld í London standa 
fyrir miklu átaki í þeim efnum 
þessa dagana, auk þess sem hann 
reynir að breiða út boðskap klass-
ískrar tónlistar. Enska blað-
ið Independent greinir frá þessu 
fyrirhugaða „tónleikaferðalagi“ 
Garðars Thors.

„Það verður algjörlega ný 
reynsla fyrir mig að syngja á göt-
unni í svo mikilli nálægð við hlust-
endur. Ég trúi því hins vegar að 
ópera sé tónlist sem snertir hjörtu 
fólks. Ég vonast til að almenningur 
muni njóta flutningsins hjá mér,“ 
segir Garðar Thor við Independ-
ent. Enn fremur segir að Garðar 
Thor muni ekki þiggja laun fyrir 
þáttöku sína í átakinu.

Fyrstu tónleikar Garðars munu 
fara fram á Leicester Square hinn 
1. júní næstkomandi en staður og 
stund annarra útitónleika Garðars 
Thors hafa ekki verið tilkynntir 
opinberlega, enda mun eitt aðal-
markmið skipuleggjanda vera 
að koma almenningi á óvart með 
flutningi íslenska tenórsins.  

Cortes syngur fyrir heimilislausa

Mikil spenna var í salnum 
þegar nýjasta mynd Coen-
bræðranna, No Country for 
Old Men var frumsýnd í 
Cannes en hún tekur þátt í 
keppninni um Gullpálmann 
eftirsótta.

Stórstjörnurnar berjast um að 
fá hlutverk í myndum Coen-
bræðranna og No Country for Old 
Men eða „Ekkert land fyrir gamla 
menn“ er engin undantekning á 
því. Josh Brolin leikur aðalpers-
ónuna Llewellyn sem óvart finnur 
skjalatösku fulla af peningum við 
landamæri Texas og Mexíkó, nokk-
ur kíló af heróíni og slatta af líkum. 
Spánverjinn Javier Bardem leikur 
náungann sem sendur er eftir pen-
ingunum og þar með hefst eltingar-
leikur í gegnum Texas. Tommy Lee 
Jones fer með hlutverk lögreglu-
stjórans, að sjálfsögðu, og leikkon-
an skoska Kelly MacDonald leikur 
eiginkonuna. Woody Harrelson 
kemur einnig við sögu í aukahlut-
verki.

Á blaðamannafund eftir frumsýn-
inguna mættu Joel og Ethan Coen, 
Josh Brolin, Kelly MacDonald og 
Javier Bardem sem stelur senunni 
í myndinni og fer algjörlega á kost-
um.

Stemningin á fundinum var 
mjög góð. Javier og Josh voru ofur 
töffaralegir og sögðu brandara 
til skiptis. Coen-bræðurnir svör-
uðu spurningum blaðamanna með 
sínum einstaka húmor. Þeir voru 
mikið spurðir út í það hvað þeir 
hefðu gert öðruvísi núna en svör-
uðu að ekkert hefði breyst. Margir 
hafa líkt myndinni við Óskarsverð-
launamynd þeirra Fargo sem vann 
einnig Gullpálmann í Cannes. 

Bræðurnir vinna sem einn 
maður; skrifa, leikstýra og fram-
leiða í sameiningu. „Það getur 
verið mjög ruglingslegt að vinna 
með einum manni með tvö höfuð,“ 

sagði Josh þegar hann spurður 
hvernig væri að vinna með bræðr-
unum og Javier bætti við: „Ég var 
mjög svekktur þegar ég komst að 
því að þeir sofa ekki í sama rúm-
inu.“ Javier var spurður hvernig 
hefði verið að leika í myndinni og 
svaraði: „Það var alveg frábært. 
Fyrir utan hárgreiðsluna sem ég 
þurfti að vera með, hún var mjög 
erfið,“ en hárgreiðslan passar vel 
við mann sem er gjörsamlega geð-
veikur og gerir hann ennþá fyndn-
ari enda Coen-bræður þekktir fyrir 
mjög svartan húmor. „Ástæðan 
fyrir því að ég er með þennan geð-
veikislega svip á mér alla mynd-
ina er af því að ég skil ekki ensku 
og veit ekkert hvað er að gerast 
eða hvað ég er að segja,“ grínað-

ist Javier með þegar hann viður-
kenndi að hafa hvorki lesið bókina 
né handritið þegar hann tók hlut-
verkið að sér. 

Josh Brolin átti erfiðara með 
að sannfæra bræðurna um að 
hann væri rétti maðurinn fyrir 
hlutverkið og voru tökur hafnar á 
myndinni áður en hann var ráðinn. 
„Ég var að klára að leika í Grind-
house og Quentin Tarantino tók upp 
videóbrotið sem ég sendi Ethan og 
Joel. En þeir tóku varla eftir mér 
og það eina sem þeir vildu vita 
var hver hefði séð um lýsinguna í 
vídeóinu.” En honum tókst að sann-
færa þá að lokum.

No Country for Old Men er talin 
mjög sigurstrangleg í keppninni 
um Gullpálmann og margir gagn-
rýnendur eru sammála um að þetta 
sé besta mynd bræðranna. „Það er 
erfitt fyrir okkur að meta það hvort 
þetta sé besta myndin okkar,“ svar-
aði Joel og þeir voru sammála um 
að þeir fyndu ekki fyrir neinni 
pressu þó að eftirvæntingin eftir 
myndinni hefði verið gríðarleg. 
„Það er pressa á okkur meðan við 
erum að vinna myndina, þá getum 
við ennþá lagað hana. Núna er 
myndin tilbúin og ekkert sem við 
getum gert þannig að það er engin 
pressa,“ svöruðu þeir sallarólegir. 

Britney Spears heldur áfram að 
koma sér í fréttirnar fyrir eitt-
hvað allt annað en tónlist sína. Í 
gær greindi News of the World frá 
því að söngkonan hefði gengið út 
úr flugvél skömmu fyrir flugtak 
en hún var á leið frá Los Angeles 
til Florida. Ástæðan fyrir óánægju 
Britney var að sæti vélarinnar 
voru ekki klædd leðri. 

„Þetta var með ólíkindum. Dyr-
unum hafði verið lokað og allt var 
reiðubúið fyrir flugtak. Skyndi-
lega stökk Britney á fætur og 
heimtaði að fara út úr vélinni. Hún 
sagðist ekki vilja fljúga þar sem 
engin leðursæti voru í flugvél-
inni,“ er haft eftir einum farþega 
flugsins í News of the World. 

Flugstjórinn neyddist til að 
biðja aðra farþega afsökunar á 
uppákomunni en tæplega hálftíma 

seinkun varð á fluginu á meðan 
Britney og hennar fylgdar-

lið strunsuðu út úr flug-
vélinni.

Britney vildi leðursæti 
og neitaði að fljúga

Óvenjumargir ljósmyndarar voru mættir á 
svæðið þar sem blaðamannafundur Mighty Heart 
fór fram. Brad Pitt er framleiðandi myndarinnar 
og Angelina Jolie fer með hlutverk Mariane 
Pearl, en þeirra hefur verið beðið með mikilli 
eftirvæntingu í Cannes. Myndin er sannsöguleg 
og er byggð á bók Mariane Pearl, eiginkonu Dani-
els Pearl, blaðamanns á Wall Street Journal, sem 
var rænt og tekinn af lífi í Pakistan árið 2002. 
Þau voru bæði starfandi blaðamenn í Afganist-
an og síðan Pakistan þar sem Danny var rænt. Þá 
var Mariane ófrísk af fyrsta barni þeirra. 

Mariane sjálf mætti á fundinn í dag með Ang-
elinu og Brad, Michael Winterbottom og leikur-
unum Archie Panjabi og Irfan Khan. Myndin féll 
mjög vel í kramið hjá blaðamönnum og gagnrýn-
endum. Alvarleiki myndarinnar setti svip sinn á 
fundinn en Angelina sagðist hafa dáðst að Mari-
ane Pearl frá upphafi. „Við eigum margt sam-
eiginlegt og ég hef trú á hennar rödd og því sem 

hún hefur fram að færa. En ég var mjög stress-
uð um að ná þessu rétt.“ Það var samt greini-
legt að mikið traust ríkti milli þeirra Angelinu 
og Mariane.

Mariane var spurð hvernig henni liði núna 
þegar myndin væri frumsýnd í Cannes og hún 
svaraði að hún saknaði mannsins síns og hugur-
inn væri hjá syni þeirra. „En ástæðan fyrir því 
að ég ákvað að segja sögu Danny er að það ríkir 
ákveðið ástand í heiminum sem fólk þarf að vera 
meðvitað um.“ 

Athyglin sem myndin hlýtur hefur verið 
gríðarleg, ekki bara vegna sögu Mariane Pearl 
heldur líka vegna fyrsta samstarfs Angelinu og 
Brad. „Við erum vön að hafa myndavélarnar 
á okkur allan sólarhringinn þannig að þetta er 
ekkert öðruvísi. En fyrir okkur var boðskapur 
myndarinnar mjög mikilvægur og það er 
ástæðan fyrir því að við fórum í þetta verkefni 
saman,“ sagði Brad.

Boðskapurinn mikilvægur fyrir Pitt og Jolie
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Hefur þú það sem til þarf ?

Róbert Bjarni Bjarnason er 19 ára.

Hann varð stúdent 2005 og lauk

fl ugmannsprófi  frá Oxford Aviation

Training nýlega. Hann hefur nú hafið

störf sem fl ugmaður hjá einu stærsta

fl ugfélagi Evrópu, Ryanair.

Margrét Kara Sturludóttir er 17 ára.Hún er að ljúka stúdentsprófi  og er á sérstökum heiðurslista yfirúrvalsnemendur Hraðbrautar. Hún er í landsliðinu í körfubolta og var nýlega valin í 5 manna lið ársins ásamt því að veravalin efnilegasti ungi leikmaðurinn.



Hljómsveitirnar GusGus og 
FM Belfast troða upp á sér-
stöku Iceland Airwaves-kvöldi 
í Kaupmannahöfn föstudaginn 
1. júní undir yfirskriftinni Mini-
Airwaves. Einnig koma fram 
frönsku raftónlistarmennirnir 
Spitzer, DJ Nil + Paral-lel og plötu-
snúðarnir Kasper Björke, Jack 
Schidt, Teki & Orgasmx. 

Tónleikarnir verða haldnir á 
skemmtistaðnum Vega í miðborg 

Kaupmannahafnar. Tilgangurinn 
með þeim er að færa hluta af Air-
waves-stemningunni út fyrir land-
steinana og kynna hátíðina fyrir 
Kaupmannahafnarbúum. Ice-
landair býður upp á pakkaferðir 
á tónleikana frá Íslandi á 29.900 
krónur.

Spila á Mini-Airwaves

FRACTURE   kl. 5.30 - 8 - 10.30 
THE CONDEMNED   kl. 8 - 10.30 
THE LIVES OF OTHERS   kl. 5.30 - 8 - 10.30 
NEXT kl. 8 - 10.30 
MÝRIN 2 FYRIR 1 SÍÐUSTU SÝNINGAR kl. 5.40
KÖLD SLÓÐ 2 FYRIR 1 SÍÐUSTU SÝNINGAR kl. 5.50

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

SÍMI 530 1919HAGATORG www.haskolabio.is

Ef þú rýnir

nógu

djúpt sérðu 

að allir

hafa veikan

blett.

MAGNAÐUR SÁLFRÆÐITRYLLIR

,, Kvikmynd sem snertir mann djúpt.”
-Steven Rea, Philadelphia Inquirer.

,,Langbesta rómantíska stórmynd ársins.”
-Mick LaSalle, San Francisco Chronicle.

GOLDEN GLOBE
V E R Ð L A U N

BESTA TÓNLISTIN

SAMTÖK
GAGNRÝNENDA

BESTA HANDRIT

2 INDEPENDENT SPIRIT 
AWARDS TILNEFNINGAR

BESTI LEIKARI
BESTA HANDRIT

KLIPPIÐ HÉR!

- Ekkert hlé á góðum myndum

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

FRUMSÝND 16. MAÍ SÝND Í REGNBOGANUM

FALIN ÁSÝND

www.graenaljosid.is  - Skráðu þig í Bíóklúbbinn og þú færð sendan  boðsmiðakóða á Miða.is alla frumsýningardaga

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

MIÐASALA Á
!óíbí.rk045

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

STÆRSTA ORRUSTAN
ER INNRI BARÁTTAN

B.I. 14 ÁRA

B.I. 10 ÁRA

B.I. 14 ÁRA

B.I. 10 ÁRA

B.I. 16 ÁRA
B.I.   7 ÁRA

B.I. 10 ÁRA
B.I. 16 ÁRA

FRACTURE kl. 8 - 10.10
IT´S A BOY GIRL THING kl. 6
SPIDERMAN 3 kl. 6 - 9

FRACTURE kl. 5.30 - 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING  kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3 kl. 5 - 8 - 10.50
SPIDERMAN 3 SÝND Í LÚXUS       kl. 5 - 8 - 10.50
PATHFINDER kl. 8 - 10.15
TMNT   kl. 4 - 6
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL kl. 3.45

THE PAINTED VEIL       kl. 5.30 - 8 - 10.30
IT´S A BOY GIRL THING       kl. 5.50 - 8 - 10.10
SPIDERMAN 3     kl. 6 - 9
INLAND EMPIRE     kl. 5.45 - 9

Ef þú rýnir nógu djúpt sérðu 

að allir hafa veikan blett.

MAGNAÐUR SÁLFRÆÐITRYLLIR



Í upphafi áttunda áratugarins leit-
uðu lögregluyfirvöld í Norður-
Kaliforníu að raðmorðingja sem 
hafði gefið sjálfum sér nafnið 
Zodiac. Hann skráði sig í sögu-
bækurnar þegar hann sendi fjöl-
miðlum nokkur bréf á dulmáli þar 
sem nafn hans var að eigin sögn 
gefið upp.  Myndasöguhöfundur-
inn Robert Graysmith komst næst 
því að ráða gátuna um hver Zodiac 
væri og byggir myndin á sam-
nefndri metsölubók hans. Gray-
smith starfaði sem skopmynda-
höfundur hjá San Francisco 
Chronicle en Zodiac sendi meðal 
annars bréfin sín þangað. 

Zodiac-myndinni má skipta í 
tvennt. Fyrri hlutinn beinir sjónum 
að skrifum blaðamannsins drykk-
fellda Robert Avery um málið og 
flókinni rannsókn lögreglumanns-
ins David Toschi þegar Zodiac-
morðinginn var enn á kreiki en 
seinni hluti myndarinnar fjallar 
um grúsk Graysmith í alls kyns 
rykföllnum skjölum þegar Zodiac-
morðinginn var flestum gleymdur 
og grafinn.

Leikstjóranum David Fincher 
bregst ekki bogalistin í Zodiac 
þótt honum virðist vera orðið 
tamt að teygja lopann um of. 
Fincher hefur hins vegar gott 
auga fyrir því hvernig á að byggja 
upp spennu og halda áhorfandan-
um við efnið án þess að notast við 
blóðugt ofbeldi eða eltingarleiki.  

Styrkur Zodiac liggur þó fyrst 
og fremst í snilldarlega skrif-
uðu handriti James Vanderbilt og 
leik þeirra Mark Ruffalo, Robert 
Downey Jr. og Jake Gyllenhaal.  
Downey gæti hafa farið langt með 
að tryggja sér Óskarsverðlauna-
tilnefningu fyrir leik sinn sem 
hinn ofurdjúsaði og drykkfelldi 
Avery. Gyllenhaal fer létt með að 
vera skátinn Graysmith og Ruff-
alo kemur skemmtilega á óvart 
sem lögreglumaðurinn Toschi. 

Zodiac stendur undir vænting-
um og er enn ein rósin í hnappa-
gatið hjá Fincher. Hún er hins 
vegar í lengsta lagi og gætu 
óþolinmóðir því átt erfitt með sig 
undir rest þótt þeir lifi eflaust 
lokin af.

Hinn óþekkti Zodiac

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

„16 og þú skalt
sjá mig í bíó..“

- 16, Grafík, Höf: Helgi Björnsson

Nýr vefur » Á hvað ert þú að hlusta?

Ný námsbraut -
leið til BA gráðu 
við Glasgow School of Art.
Námið er tilraunastofa þar 
sem efni, aðferðir og
hugmyndir mætast.

Umsóknarfrestur til 4.júní 2007

MYNDLISTA- OG
HÖNNUNARSVIÐ

Eins árs undirbúningur fyrir 
nám í hönnun-myndlist eða 

arkitektúr á háskólastigi

Góð reynsla -
Um 80% útskrifaðra
nemenda fara áfram
til náms á háskólastigi. 

Umsóknarfrestur til 25. maí 2007

Leir og
tengd efniMÓTUN

Hringbraut 121 • 107 Reykjavík
sími 5511990 

www.myndlistaskolinn.is



Verð væntanlega áfram hjá Celtic

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

www.stillumhitann.is

Landsbankadeild karla

Landsbankadeild kvenna

Sænska úrvalsdeildin

Roger Federer varð fyrsti 
tenniskappinn til að bera sigurorð 
af Spánverjanum Rafael Nadal 
á leirvelli í 82 leikjum. Þetta 
gerði hann í úrslitaviðureigninni 
á Masters-mótinu í Hamborg um 
helgina.

„Ég spilaði frábærlega og áttaði 
mig loksins á hvernig ég þarf að 
spila gegn honum,“ sagði Federer.

Nadal hefur einokað opna 
franska meistaramótið í tvö ár 
en það fer fram á leir. Federer 
hefur unnið öll stórmót nema það 
franska.

Nadal loksins 
stöðvaður á leir

 Landsbankadeild kvenna 
hófst í gær með þremur leikjum 
og litu þrettán mörk dagsins ljós. 
Íslandsmeistarar Vals byrjuðu á 
góðum sigri á Stjörnunni, 5-1, á 
meðan Keflavík fór illa með Þór/
KA, 7-0. Í Grafarvoginum skildu 
hins vegar Fjölnir og Fylkir jöfn í 
markalausum leik.

„Þetta var hörkuleikur,“ sagði 
Björn Kristinn Björnsson, þjálfari 
Fylkis, eftir leik. „Það var mikil 
stöðubarátta á vellinum og það 
sem var einkennandi fyrir hann 
var að fá sem engin færi litu dags-
ins ljós.“

Hann segir að lið Fjölnis sé 
sterkt og hann sé því feginn að 
hafa fengið eitt stig úr leiknum, 
úr því sem komið var.

„Fjölnir var að fá tvo sterka 
Kana sem passa afar vel í liðið. Ég 
hins vegar missti fljótan leikmann 
af velli snemma í leiknum vegna 
meiðsla og þá var Anna Björg 
Björnsdóttir í banni í þessum leik. 
Lið eins og Fylkir er svo brothætt 
að við megum við tiltölulega litl-
um skakkaföllum,“ sagði Björn 
Kristinn.

Hann sagði um leikmenn lið-
anna að þeir hefðu greinilega 
verið taugaóstyrkir og ragir. 
„Leikurinn byrjaði í raun ekki al-

mennilega fyrr en í seinni hálfleik 
en það var mikið af mistökum hjá 
leikmönnum í þessum leik,“ sagði 
hann.

„En við hlökkum mikið til móts-
ins og ég held að það verði margir 
góðir og spennandi leikir á dag-
skrá,“ bætti hann við.

Valur og Keflavík byrja vel

 Nýliðar HK byrja vel í 
Landsbankadeildinni en þeir lönd-
uðu sínum fyrsta sigri í deildinni 
í gær þegar ÍA kom í heimsókn. 
Skagamönnum hefur gengið illa 
gegn HK í bikarnum síðustu ár og 
á því varð engin breyting í gær. 
Leikurinn var lítið fyrir augað 
en HK gerði það sem Skagamenn 
komust ekki nálægt því að gera í 
gær – að skora.

Hann var ekki beint fagur fót-
boltinn sem boðið var upp á 
framan af leik í gær. Báðum liðum 
gekk ákaflega illa að halda bolt-
anum innan sinna raða og hver 
klaufasendingin rak aðra lengi 
framan af. Leikurinn minnti í raun 
á slakan neðrideildarleik.

Skagamenn voru skömminni 
skárri, sóttu meir og stýrðu um-
ferðinni. Þeim gekk aftur á móti 
bölvanlega að opna vel skipu-
lagða vörn HK. Heimamenn voru 
greinilega nokkuð taugaveiklaðir 
og sóknarleikur liðsins var mjög 
líflaus. Stungur upp miðjan völl-
inn og síðan sótt á fáum mönnum. 
Skagamenn voru að sama skapi 
mjög hugmyndasnauðir í sínum 
sóknaraðgerðum.

Það kom því eins og þruma 
úr heiðskíru lofti þegar Jón Þor-
grímur kom boltanum í netið af 

Nýliðar HK unnu góðan sigur á ÍA, 1-0, í sínum fyrsta heimaleik í efstu deild. Jón Þorgrímur Stefánsson 
skoraði markið. Guðjón Þórðarson þjálfari Skagamanna var gagnrýninn í garð dómaranna eftir leik.

stuttu færi eftir sendingu Finns Ól-
afssonar. Skagavörnin svaf illilega 
á verðinum og var refsað grimmi-
lega. Þetta var fyrsta skot HK á 
markið og aðeins annað skotið í 
leiknum sem rataði á rammann.

Skagamenn héldu áfram að 
stýra umferðinni í síðari hálfleik 
en voru ákaflega bitlausir fram á 
við svo vægt sé tekið til orða. Föst 
leikatriði liðsins skiluðu nákvæm-

lega engu, þeir komu ekki skoti á 
markið og voru ekki nálægt því 
einu sinni.

Það var svo hálfgert rothögg 
fyrir gestina þegar þeirra lang-
besti maður, Bjarni Guðjónsson, 
fékk sitt annað gula spjald rúmum 
tuttugu mínútum fyrir leikslok og 
þar með það rauða. Þar með var 
ballið í raun búið.

HK-ingar undu vel við sitt. Gátu 

setið til baka og sótt hratt eins 
og þeim hentar hvað best. Þann 
munað gat liðið leyft sér allan leik-
inn og það breyttist ekkert þótt 
liðið væri með manni meira. Liðið 
er massíft, vel skipulagt í vörn og 
með skeinuhætta menn fram á við. 
HK mun bíta frá sér í sumar með 
álíka skynsömum og þéttum leik.

Skagamenn eru stigalausir og 
staða þeirra lofar ekki góðu, sér-
staklega þar sem Bjarni er á leið 
í bann og Þórður er meiddur. Þeir 
þurfa klárlega að styrkja og það 
fyrr frekar en síðar ef ekki á illa 
að fara.

Guðjón Þórðarson sagði sína 
menn hafa verið óheppna, sér í lagi 
í fyrri hálfleik, í viðtali við Hörð 
Magnússon á Sýn eftir leik. Hann 
gagnrýndi dómara leiksins einnig 
mikið. „Fylgnin í dómgæslunni er 
athyglisverð. Það voru ákveðin 
atvik sem áttu sér stað í fyrri 
hálfleik sem fréttamenn þurfa að 
skoða. Þeir þurfa líka að velta fyrir 
sér hvers konar meðferð við erum 
að fá frá dómurum. Það er lagt út 
með ákveðin skilaboð og hópur 
HK-manna sem eltu dómarann og 
heimtuðu gult spjald. Ef það er 
farið af stað með þessi fyrirmæli 
er ljóst að það er einn maður sem 
fær falleinkunn hér í kvöld,“ sagði 
Guðjón. „Það er dapurlegt en ég 
vona að fréttamenn fjalli um þetta 
og fari faglega í gegnum það. Við 
þurfum á því að halda.“





 Skallagrímur er enn án 
þjálfara þótt nokkuð langt sé um 
liðið frá því deildinni lauk. Borg-
nesingar eru þó ekki þjálfaralausir 
að eigin vilja heldur gengur ekk-
ert að fá mann í starfið.

„Það virðist vera vonlaust að 
fá Íslending í starfið. Ég held 
við höfum talað við eina átta Ís-
lendinga um starfið en það skil-
aði okkur engu,“ sagði Hafsteinn 
Þórisson, sem er nýtekinn við sem 
formaður körfuknattleiksdeildari
nnar og verður ekki sagt að hveiti-
brauðsdagarnir hafi verið eftir-
minnilegir.

Valur Ingimundarson hætti 

sem kunnugt er störfum sem 
þjálfari liðsins eftir síðustu leik-
tíð. Hann gæti þó þurft að halda 
áfram finnist enginn þjálfari þar 
sem hann á eitt ár eftir af samn-
ingi sínum.

„Við skulum vona að til þess 
komi ekki enda viljum við ekk-
ert vera að pína mann til að þjálfa 
áfram sem er orðinn þreyttur og 
vill taka sér smá frí,“ sagði Haf-
steinn. En hver eru næstu skref?

„Við erum að þreifa fyrir okkur 
utan landsteinanna og gengur 
ágætlega. Vonandi getum við til-
kynnt um nýjan þjálfara fljót-
lega.“

Vonlaust að fá Íslending 
til að þjálfa Skallagrím

 ÍR-ingarnir Björg-
vin Hólmgeirsson, Ragnar Már 
Helgason og Jón Heiðar Gunnars-
son hafa samþykkt að ganga til 
liðs við Stjörnuna samkvæmt afar 
áreiðanlegum heimildum Frétta-
blaðsins. Þetta mun verða tilkynnt 
á næstunni en í síðustu viku var 
staðfest að Fylkismennirnir Guð-
laugur Arnarsson, Heimir Örn 
Árnason og Hlynur Morthens 
hefðu samið við Stjörnuna.

Bæði Fylkir og ÍR féllu úr úr-
valsdeildinni í vor og munu því 
leika í 1. deildinni að ári. Því er 
viðbúið að bestu leikmenn félag-
anna leiti annað og svo virðist 
sem langflestir þeirra fari í Garða-
bæinn.

Enginn þeirra vildi þó staðfesta 
þetta í samtali við Fréttablaðið. 
Björgvin sagði þó að hann hefði 
gefið ÍR-ingum afsvar. 

Um helgina greindi Fréttablaðið 
frá því að Patrekur Jóhannsson og 
Roland Valur Eradze hefðu sam-

þykkt að leika áfram með félaginu 
og þá verður Kristján Halldórsson 
áfram þjálfari liðsins. 

Nokkrir munu þó yfirgefa her-
búðir Stjörnunnar. Björn Óli Guð-
mundsson og Tite Kalandadze 
verða ekki áfram og þá hefur 

Elías Már Halldórsson samið við 
lið í Þýskalandi. 

Ljóst er að Stjörnumenn munu 
mæta gríðarlega sterkir til leiks 
næsta vetur og gera sterkt tilkall 
til Íslandsmeistaratitilsins.

Þrír af sterkustu leikmönnum ÍR hafa samþykkt að ganga til liðs við Stjörnuna 
og leika með liðinu næstu tvö árin. Þar með hafa Garðbæingar tekið til sín flesta 
stærstu bitana frá þeim tveimur liðum sem féllu úr úrvalsdeildinni í vor.

 Mjög umdeilt atvik átti 
sér stað eftir um 40 sekúndur í 
leik Keflavíkur og FH á sunnu-
dag. Þá braut FH-ingurinn Guð-
mundur Sævarsson á Keflvík-
ingnum Simuni Samuelsen þegar 
sá síðarnefndi var að sleppa í 
gegnum vörn FH-inga.

Vildu margir sjá rautt spjald 
á Guðmund þar sem hann virtist 
vera aftasti maður en annars fínn 
dómari leiksins, Erlendur Eiríks-
son, lét sér gult spjald.

„Það var kannski erfitt fyrir 
dómarann að meta þetta en hann 
rífur í mig og ég var að sleppa í 
gegn. Ég vil ekki vera að biðja um 
neitt en mér fannst að þetta hefði 
átt að vera rautt spjald. Dóm-
arar gera samt mistök eins og 

aðrir en ég vil taka fram að mér 
hefur fundist dómgæslan hafa 
verið mjög góð,“ sagði Simun við 
Fréttablaðið í gær.

Guðmundur tók í svipaðan 
streng og Færeyingurinn. „Ég 
hefði ekki kvartað neitt ef dóm-
arinn hefði gefið mér rautt. 
Simun var kominn í gegn og ég 
kippi í hendina á honum. Hann 
kryddar þetta reyndar aðeins en 
engu að síður þá kippti ég í hann. 
Þetta voru ósjálfráð viðbrögð og 
kannski ekki sérstaklega skyn-
samleg en í lagi fyrst ég fékk 
bara gult,“ sagði Guðmundur.

Erlendur Eiríksson dómari 
vildi ekki tjá sig um málið þegar 
eftir því var leitað. 

Hefði ekkert kvartað yfir rauðu spjaldi

 Nú er ljóst hvaða félög 
skráðu sig til þátttöku á næsta 
keppnistímabili í handbolta karla. 
Fimmtán félög senda samtals 
tuttugu lið til þátttöku, þar af 
leika átta lið í úrvalsdeild og tólf 
í 1. deild.

21 lið hefði þurft til að skipta 
í þrjár deildir en þó er alls ekki 
útilokað að einhver af þessum 
fimmtán félögum dragi lið sitt 
til baka áður en tímabilið hefst í 
haust.

Fylkir og ÍR, sem bæði féllu úr 
úrvalsdeildinni í vor, senda eitt 
lið til þátttöku.

Tólf lið skráð í 
fyrstu deildina

26.888 kr.

Réttu tækin í þrifin
Háþrýstingur á bílinn, stéttina og húsið

Tilboðið gildir út maí 2007 
eða meðan birgðir endast. 
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Bjarnþór Þorláksson
bílstjóri RV

Rekstrarvörur
1982–200725ára

Vortilboð
2007

Nilfisk-ALTO
háþrýstidælur

Nilfisk-ALTO C100 4-5

Dæluþrýstingur: 100 bör.
Vatnsmagn: 320 l/klst.

7.888 k
r.

Nilfisk-ALTO E140 1-9 S X-tra

Dæluþrýstingur: 140 bör.
Vatnsmagn: 500 l/klst.

 San Antonio Spurs vann 
fyrsta leikinn í úrslitarimmu 
vesturdeildarinnar gegn Utah 
Jazz í fyrrinótt, 108-100. Tim 
Duncan skoraði 27 stig fyrir San 
Antonio en Deron Williams 34 
fyrir Utah, þar af átján í fjórða 
leikhlutanum. Utah náði að 
minnka muninn í sjö stig þegar 
22 sekúndur voru eftir og hleypti 
þar með smá spennu í leikinn. 
Nær komst liðið þó ekki. 

„Mér fannst við spila vel í fyrri 
hálfleik,“ sagði Tony Parker, sem 
skoraði 21 stig í gær. „Við spil-
uðum góða vörn og pössuðum að 
Carlos Boozer fengi engar auð-
veldar körfur.“

Annar leikur liðanna verður 
sýndur í beinni útsendingu á Sýn 
klukkan eitt í nótt. 

San Antonio 
komið yfir

Sven-Göran Eriks-
son, fyrrverandi landsliðsþjálf-
ari Englands, hefur trú á sínum 
gömlu lærisveinum. „Ég er viss 
um að þeir komist áfram í úr-
slitakeppnina þar sem þeir munu 
standa sig vel,“ sagði hann. 

Spurður hvort Steve McClaren 
ætti að fá að halda starfi sínu sem 
landsliðsþjálfari sagði hann að 
sú umræða væri ómerk þar sem 
England myndi komast áfram. 
Þeim ensku hefur gengið fremur 
illa í upphafi undankeppninnar.

England kemst 
áfram í EM





Forboðin fegurð
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Við gerum þér tilboð í fjármögnun á 
atvinnuhúsnæði
– hvort sem er til kaupa eða endurfjármögnunar.  Þú 

velur um íslenska og/eða erlenda mynt allt eftir því

hvað hentar þér best.

Stuttar boðleiðir
Þú færð svar innan þriggja virkra daga frá því að þú skilar gögnum.
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„Það er Súpubarinn á Essostöð-
inni í Borgartúni. En hann er 
greinilega að flytja eitthvert. 
Hann var lokaður í dag, svo ég 
er í dálitlu uppnámi yfir því.“

„Okkur er ekki skemmt ef það er 
rétt að þessir peningar séu ekki að 
skila sér,“ segir Stefán Hjörleifs-
son, framkvæmdastjóri Tónlist.
is. Fréttablaðið greindi í gær frá 
óánægju nokkurra ungra tón-
listarmanna með vefinn Tón-
list.is. Í tölvupóstssam-
skiptum þeirra kom fram 
óánægja með stjörnugjöf 
sem settar voru á plötur á 
vefnum, sem og með rétt-
indagreiðslur fyrir notkun 
á tónlist þeirra. Stefán 

er ósáttur við að Tónlist.is sé kennt 
um það að listamennirnir fái ekki 
greitt, fyrirtækið hafi ekkert með 
þær greiðslur að gera. 

„Við gerum bara samninga við 
STEF og svo útgefendur. Útgef-

endurnir gera svo samninga við 
listamennina og þeir geta verið 
misjafnir. Við skiptum okkur 
ekkert af því. Það er alla vega 

klárt að við höfum staðið skil á 
öllum greiðslum,“ segir Stefán. 

Hann segir jafnframt að 
telji tónlistarmenn sig 
hlunnfarna ættu þeir 
að leita til útgefenda 
sinna eða STEFS. 
„Ég veit reyndar að 
nokkir hafa gert það 
þegar í dag [í gær].“

Samúel J. Samúelsson básúnu-
leikari er einn þeirra sem tóku þátt 
í umræðum á póstlista tónlistar-
mannanna. Í svari sínu segist hann 
sitja í stjórn FTT, félagi tónskálda- 
og textahöfunda, og hann hafi þar 
óskað eftir úttekt á Tónlist.is. Ekki 
náðist í Samúel í gær.

Stefán er ósáttur við gagnrýni 
á stjörnugjöf á plötur á Tónlist.is. 
Bent var á að plötur sem gefnar 
væru út af Senu og Cod, sem eru 
í sömu eigu og Tónlist.is, virtust fá 
hærri stjörnugjöf en plötur sam-
keppnisaðila. „Þetta er bara rangt, 
það er öllum gert jafnt undir höfði. 
Í byrjun settum við þrjár stjörnur 
á allar plötur og svo hækkaði eða 
lækkaði stjörnugjöfin eftir því 
hvað notendum fannst. Þessu hefur 

hins vegar verið breytt á þann veg 
að allar plötur byrja á núlli nú og 
einkunnagjöf notenda ræður ein-
vörðungu,“ segir Stefán.

Tónlist.is skuldar listamönnum ekkert

„Þetta gengur mjög vel, væg-
ast sagt,“ segir Ingvar Þórðar-
son hjá Kvikmyndafélagi Íslands 
en hann er nú ásamt samstarfsfé-
laga sínum Júlíusi Kemp í fullum 
gangi við að kynna hryllingsmynd-
ina Dark Floors: Lordi Motion Pict-
ure á kvikmyndahátíðinni í Cannes. 
Framleiðendurnir stóðu fyrir stór-
um tónleikum á laugardaginn þar 
sem Lordi lék fyrir dansi og segir 
Ingvar að góð stemning hafi mynd-
ast hjá stjörnunum í sólinni. 

„Við vorum náttúrlega að keppa 
við U2,“ útskýrir Ingvar en írsku 
rokkrisarnir voru að kynna tón-
leikamynd í þrívídd sem hefur 
fengið gríðarlega góða dóma í heim-
spressunni. „Við skiptum áhuga 
fjölmiðla bróðurlega á milli okkar. 
Þeir voru reyndar aðeins á undan 
okkur og það hjálpaði okkur við að 
fá athygli heimspressunnar,“ bætir 
Ingvar við og segir að hljómsveitin 
fái mikla athygli. „Þeir eru reyndar 
ekki öfundsverðir af því að ganga 

um í þessum búningum í tuttugu 
stiga hita,“ segir Ingvar.

Tökum á myndinni hefur verið 
frestað nokkrum sinnum að undan-
förnu en Ingvar segir að nú sé loks 
búin að negla niður tökudaga sem 
verða í lok þessa mánaðar. Eins og 
komið hefur fram í Fréttablaðinu 
hafa tveir íslenskir leikarar komið 
sterklega til greina í stór hlutverk 
í myndina, þau Theódór Júlíusson
og Brynhildur Guðjónsdóttir, en 
Ingvar segir að allt útlit fyrir að 
enginn Íslendingur fái hlutverk. 
„Því miður lítur þetta þannig út,“ 
útskýrir Ingvar. Íslenskt tæknifólk 
leikur hins vegar þeim mun stærra 
hlutverk í undirbúningsvinnunni 
og við gerð myndarinnar og hefur 
unnið hörðum höndum að því að 
byggja ógnarstórt sett í Finnlandi. 
Þá verður Ásta Hafþórsdóttir einn 
helsti förðunarsérfræðingurinn í 
myndinni og hefur komið að hönn-
un búninga fyrir myndina sem 
verða fjölmargir og flóknir.

Lordi lék við hvern sinn fingur í Cannes

Klara Ósk Elíasdóttir, söngkona 
í Nylon, stefnir á að verja sumr-
inu við sauma í búðinni Fígúru, 
sem verður opnuð á Skólavörðu-
stígnum í dag. Í versluninni selja 
nokkrir ungir íslenskir hönnuðir 
vörur sínar, og Klara er ein þeirra. 
„Ég verð að vinna eitthvað í búð-
inni og mun væntanlega nýta mér 
aðstöðuna þar til þess að sauma 
á meðan, svona til að nota tím-
ann,“ sagði Klara. Hún verður þar 
í góðra vina hópi, ef svo má segja, 
því hönnuðirnir í kringum Fíg-
úru þekkjast allir. „Við erum flest 
skólafélagar og tengjumst í gegn-
um það,“ sagði Klara, sem sagðist 
hæstánægð með nýjan feril. 

„Það er gaman að fá að gera eitt-
hvað nýtt, eitthvað annað skap-
andi. Ég bjóst ekkert við því að ég 
kynni þetta eða gæti – og því síður 
að fólk myndi fíla þetta,“ sagði 
hún og hló við. Hettupeysur Klöru 
hafa áður vakið eftirtekt, en ekki 
eru nema um tveir mánuðir síðan 
hún hóf að „fikta“ við saumavél-
ina, eins og hún orðar það. 

„Ég fékk hugmynd að hettupeysu 
sem mig langaði svo til að sauma. 
Ég tók saumavélina fram, keypti 
efni og fór að vesenast í þessu og 
útkoman varð fyrsta hettupeysan,“ 
sagði Klara, sem hafði ekki saum-
að mikið áður. „En ég hef samt allt-
af haft mikinn áhuga á hönnun 
og fötum. Ég er algjört fatafrík 
og hef alltaf verið,“ sagði Klara. 
Skömmu síðar annaði hún vart 
eftirspurn frá vinum og vanda-
mönnum, og því ekki allsendis 
órökrétt að hefja sölu á fatn-
aðnum. Ásamt hettupeys-
um Klöru má finna boli, 
gammosíur, hárskraut 
og skrautkraga. Þeim 

sem hafa áhuga á að kynna sér 
úrvalið nánar er bent á heimasíð-
una myspace.com/figurastore.
Söngkonan býst við því að fá dá-

lítið frí frá Nylon-störfum í ein-
hvern tíma í sumar. „Ég held við 
fáum að hafa það rólegt. Maður 
getur samt ekki sagt að það 
verði rólegt, það er það svo sem 
aldrei,“ sagði hún og hló við. „En 
við verðum að leggja lokahönd á 
nokkur lög og smáatriði, áður en 
næsta herferð hefst,“ sagði hún.
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– fáðu nánari upplýsingar hjá viðskiptastjórum SPRON eða á spron.is

Þitt stærsta lán er frelsi!
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þóttu mér fyndin heitin sem 
fjölmiðlafólk fann upp á þegar það 
fjallaði um manninn sem stundaði 
að borða á veitingastöðum án þess 
að borga. Raðsælkeri og raðafæta 
voru meðal þeirra orða sem voru 
notuð til að lýsa brotamanninum og 
hefur flestum líklega verið hlátur í 
hug þegar þeir lásu fréttirnar. 

var þó hvergi 
hlátur í hug þegar hann dæmdi í 
málinu. Þótti honum hæfileg refs-
ing vera fangelsisvist í eitt ár 
fyrir fjársvik. Málið fór til Hæsta-
réttar og kom þar fram að maður-
inn hafði snætt fyrir rúmlega sex-
tíu þúsund krónur án þess að greiða 
fyrir. Hegðun hans væri með öllu 
ólíðandi. Ákveðið var þó að hæfileg 
fangelsisvist væri hálft ár. 

ætla ég að rengja dómarann 
eða gera lítið úr þeim skaða sem eig-
endur veitingahúsanna urðu fyrir. 
Ég kemst samt ekki hjá því að finn-
ast dómurinn nokkuð þungur og, 
já, ósanngjarn. Sérstaklega þegar 
ég renni yfir aðra dóma sem hafa 
fallið að undanförnu. Stuttu áður 
en raðsælkerinn var dæmdur fyrir 
var maður færður fyrir Héraðsdóm 
Suðurlands. Í fartölvu hans fund-
ust 6.548 ljósmyndir og 179 hreyfi-
myndir sem sýndu barnaklám. 

mánaða fangelsisvist 
þótti hæfileg fyrir manninn sem 
safnaði barnaklámi. Í dómi sagði að 
litið hafi verið til þess að um mjög 
mikið magn mynda væri að ræða. 
Þar hefði einnig verið að finna 
myndir af mjög ungum börnum, 
nánast reifabörnum, sem svívirt 
væru á ruddalegan hátt. Af þessum 
orðum má ætla að dómarinn hafi 
talið sig vera að dæma manninn til 
þungrar refsingar. Fyrir dómi sagð-
ist maðurinn ekki hafa vitað að 
þessi söfnun væri ólögleg. Ef til vill 
hefur dómarinn séð aumur á honum 
vegna þessa misskilnings, hvað veit 
ég. Ég sá samt á dómi raðsælkerans 
að hann játaði brot sín greiðlega. 

þykir sýnt að börnin á slíkum 
myndum koma oftar en ekki frá fá-
tækum ríkum þar sem stjórnvöld 
veita þeim smæstu í samfélaginu 
litlar varnir. Í sumum tilvikum hafa 
menn selt lítil börn eða rænt þeim 
til að hægt sé að útbúa myndefni 
fyrir mennina á fyrir framan tölvu-
skjáinn.

og hefðir skipta miklu 
máli í dómsölum. Ég efast ekki um 
að dómarnir sem hér er getið eru í 
samræmi við aðra sem felldir hafa 
verið í svipuðum málum. Engu að 
síður held ég að réttlætiskennd nær 
allra svíði við lestur slíkra dóma.

Eru mathákar 
verri en barna-

níðingar? 


