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Ég skal bara segja þér þaö strax
svo aö þú þurfir ekkert að vera aö
lesa þessa langloku hér um hvaö viö
gætum keypt margar K röfluvirkjanir í staðinn, eöa margar götur
í Reykjavík (?), nú eða þá bara
eitthvaö annað enn gagnlegra. —
Herframkvæmdir Bandaríkjatnanna
hér á landi, þessa síðustu og bestu
hermangstíma,
kosta
nokkuð
varlega reiknaö um 43 milljaröa
islenskra króna. — En það er víst
best að geta þess einnig strax að ég,
ásamt flestum öðrum sem vilja að
bandariski herinn pilli sig héðan og
hætti þessum skefjalausa fjáraustri í
vígtól sín hér á landi, er víst með
horn og hala að sögn Morgunblaðsins.
Friðarbúðirnar eru
til að mótmœla þessu
Mikið hefur verið skrifað um veru
bandariska hersins hér á landi fyrr
og síðar. Og núna síðast í tilefni þess
að Samtök herstöðvaandstæðinga
ætla að gangast fyrir friðarbúðum í
nálægð við setuliðið á Miðnesheiðinni
til að minnast þess að fjörutiu ár eru
liðin frá þvi að verndararair okkar
hentu nokkrum kjarnorkusprengjum
á japönsku borgirnar Nakasaki og
Hirosima dagana 6. og 9. ágúst 1945.
En einmitt þá daga í ár ætla
herstöðvaandstæðingar að efna til
friðarbúða við þetta erlenda hersveitarfélag á lslandi.
En til hvers annars hér á landi?
Hér hefur aldrei neinum kjarnorkusprengjum verið varpað, eða er það
ekki? Margir spyrja sem svona. En
það eru ýmsar fleiri hliðar á þessu
máli samt. Og þeim vilja flestir stórborgarar jafnt sem smáborgarar
þessa lands sem minnst vita af.
En þar komum við einmitt aö
kjarna málsins. Hvers vegna við
erum að mótmæla við bandaríska
setuliðið hér á hinni íslensku Miðnesheiði.
En 43 milljarðarnir eru
bara f ramkvœmdirnar
Vissir þú, lesandi góður, að vígvæðing Bandaríkjamanna á lslandi
þessi tvö — þrjú misserin núna eru
bara fjárfestingar upp á litlar 43
milljarða íslenskra króna? — Já, það
stóð þarna. Fjörutíu og þrjú þúsund
milljónir króna.
Og vissir þú einnig það að heildartekjur ríkissjóðs Islands fyrir yfirstandandi ár eru ekki nema 25
milljarðar króna? Sem sagt allt fé
sem ríkiö eyðir i allan sinn rekstur
og allar fjárfestingar. En Nota Bene.
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hér í Reykjavík. Já, öll húsin hér. Og
ekki bara það heldur aUa Njálsgötuna og alla Bergþórugötuna og
aUan Austurbæjarskólann og Sundhöllina og þetta bara allt saman i
hverfinu. Því aðeins ein herþota
kostar Utlar 1.230 miUjónir, og það
án vopna.

„Ivlér raiknast svo til að fyrir aðeins eina F-15 herþotu, sem 6 af 18 stk. voru að koma hórna um d aginn til Keflavíkur, geti ég keypt alla götuna sem eg bý við, Grettisgötuna hór í Reykjavik. Já, öll húsin
hér. Og ekki bara það held ur alla Njálsgötuna og alla Bergþörugötuna og allan Austurbœjarskólann og
Sundhöllina. . . "
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Veistþuhvað

vígvæðing
íslands
kostar?
Hjá verndurunum okkar voru þetta
bara fjárfestingarnar. Þar fyrir utan
eru allar rekstrartölur alls þessa
herbrölts hér á landi.
En það var þetta með fjárfestingarnar. Við skulum líta nérna á
töflur yfir sundurliðun þessara
'hernaðarframkvæmda
í
sifellt
aukinni vígvæðingu NATO-eyjunnar
tslands.

Hægt að kaupa alla
Reykjavík f yrir þetta
Eg held að þessar tölur skýri sig
alveg sjálfar. En samt í lokin langar
mig að nefna smádæmi um hvaða
peningar hér eru eiginlega á
ferðinni. Þvi þetta eru stærðargráður sem flest venjulegt fðlk skilur
hreinlega illa.

Kjallarinn

Herframkvœmdirnar kosta i islenskum krónum, framraiknað:

Oliugeymar á Hólmsbergi
Olíulagnir og fl.
Olíuhöfn í Helguvík
Flugstöð á Keflavík urf lugvelU
Flughlað, aðkeyrslubrautir og fl.
Stjórnstöð fyrir herstöðina
FlugskýU, 9 stk.
Flugskýli í smíðum, 4 stk.
Ratsjárstöðvar, 4 stk.
Ymsar framkvæmdir og aukakostn.
Framkvæmdir alls.

mUlj.kr.
5.000
410
2.050
820
2.050
2.340
820
410
5.740
1.435
21.075

18 stk. F-15 herþotur, án vopna

1.230
22.140

Herkostnaður samtals

43.214

Til samanburðar: Tekjur ríkissjóðs Islands 1985:
Beinir skattar
Obeinir skattar
Aðrartekjur
Heildartekjur ríkissjóðs Islands

millj. kr.
3.115
21.435
785
25.335

MAGNUS H.
SKARPHÉÐINSSON
FYRRV. VAGNSTJÓRISVR

Þessir 43 tniUjaröar eru tU dæmis
meiri peningar en ÖU ReykjavDc
kostar. Já, þetta er kannski
htægUegt. Þó fyrir sumum sé þetta
fremur grátlegt. En það er hægt að
kaupa meira en allar íbúðir í
Reyk javík fyrir þessa peninga. Hef ði
ykkur dottið það i hug?
Ég gæti keypt allt hverf ið
mitt fyrir aðeins eina þotu
Mér reiknaðist svo tU að fyrir
aðeins eina F—15 herþotu sem 6 af 18
stk: voru aö koma hérna um daginn
tU K eflavfkur, geti ég keypt aUa
götuna sem ég bý við, Grettisgötuna

Eða þá Kröf lu og Haf narbúðir
og Viðey o g . . . o g . . .
Eigum við að Uta á annan samanburð við þessa herþotu? — Nú
nýverið var frú K rafla seld í heUu
lagi tU Landsvirkjunar. — En kaupverð hennar var ekki nema 1.117
mUljónir kr. Það er bara útsöluverð
miöað við þotuna. Því hún kostaði
eins og áður sagði 1.230 milljónir kr.
eða 113 mUljónum meira. Fyrir
afganginn gætum við keypt Hafnarbúðirnar margumræddu að auki.
Þær munu víst vera tU sölu eins og
flest annað hjá borgarstjóranum nú.
Þær kostuðu ekki nema 55 mUljónir.
Og samt eigum við heUing í afgang,
eða um 58 miUjónir. Fyrir það
gætum við keypt Engey og Viðey og
bara flest lauslegt sem okkur langaði
í hér á Reykjavíkursvæðinu. Og
þetta var eins og þið munið aðeins
fyrir eina herþotu eins og kom hérna
um daginn við söng og hljóðfæraslátt
þeirra setuUðsmanna og þessarar
svoköUuðu
varnarmálaskrifstofumanna. En þær voru eins og áður
sagði 18 stk. aUs. — Já, þaö er
skrýtið margt í þessum vígbúnaðarbransa.
INIei, þess vegna mótm æ l u m við!
Meöal annars út af þessu mótmælum við. Því þetta brjálæði er
ekki bara móðgun við heUbrigða
skynsemi, heldur er þetta líka
móðgun við allt sem heitir mannleg
siðfræði.
Eða er þetta þaö sem íslensk
stjórnvöld kaUa „að styðja sérhverja
viðleitni tU afvopnunar á alþjóðavettvangi"? eins og veifað er í öUum
samþykktum?
í ályktun sem SHA sendu frá sér
var skorað á stjórnvöld að beita sér
fyrir því að þetta fé yrði heldur notað
í baráttunni gegn hungri og
sjúkdómum í heiminum og til
menningarstarfsemi. — Þetta er
fróm ósk en sennilega jafnþýðingarlaus og að biðja djöfuUnn sjálfan um
góðverk, því miður. — Við búum
nefnilega
í
bananalýðveldinu
íslandi.
Magnús H. Skarphéðinsson.

MARGT ER SKRYHDIKYRHAUSNUM

Sýningunni á K jarvalsstöðum —
viðburði aldarinnar — er nú lokið og
finnst mér að svo stórfelldum eldsumbrotum hugarflugs og ímyndunarafls
haf i ekki verið gerð nægilega góð skil í
íslenzkum fjbTmiðlum. Því þetta er
viðburður sem er frábrugðinn öllu sem
áður hefur gerzt, bæði hér heima og
erlendis, sérstætt menningarundur —
goðsagnakennd Ustaendurreisn — sem
ber að fagna. Með öðrum orðum:
víðtæk blómgun allra Ustgreina á
Islandi!
Þarna voru sýndar 330 ljósmyndir af
170 íslenzkum listamönnum í fararbroddi hinna ýmsu listgreina, teknar
af heimsfrægum ljósmyndara sem
starfar fyrir þekktustu blöð veraldarpressunnar og talinn vinsælastur allra
GRETA
ljósmyndara siðasta áratugar. Auk
SIGFÚSDÖTTIR
þess var sýnd kvikmynd af sprengiRITHÚFUNDUR
gosinu í íslenzkum listum, gerð af
tveim amrískum kvikmyndagerðarmönnum er hloUð haf a hin eftirsóknar- siðast en ekki sizt, bókin Iceland
verðu Emmy-verðlaun átta sinnum Crucible (Island í deiglunni?) sem
Sigurður A.
fyrir frábæra sjónvarpsþætti. Og metsöluhöfundurinn
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„Þó furöa ég mig á að Olga Guörún skuli taka þátt í þessari listkynningu — eftir aö hafa úthúöaö skoðanabræðrum sínum í Þjóðviljanum. >>

Magnússon hefur tekið saman, en þar
rekur hann spor þróunar og uppruna íslenzkra Ustgreina frá upphafi tU
dagsins i dag. Bókin er skreytt
ljósmyndum af þeim 170 Ustamönnum
sem sýndar voru á Kjarvalsstöðum.

Hefur sennilega f rjóvgast
í hanastélsboðum sendiráðsins
Er ástæða til að gagnrýna val hinna
útvöldu? Langtífrá! Raunar sáust
þarna nöfn sem þegar hafa hlotið
frægð erlendis, ásamt nöfnum nær
óþekktra manna. En ekki er við öðru
að búast en að póUtiskir flokksbræður
haldi hópinn og hygli vinum sínum og
skoðanabræðrum, og svona til málamiðlunar skjóti einstaka listamanni af
öðrum toga inn á miUi. Eg dáist að herstöðvaandstæðingum sem tekizt hefur
að hreiðra um sig i Menningarstofnun
Bandaríkjanna. Þó furða ég mig á að
Olga Guðrún skuli taka þátt í þessari
Ustkynningu — eftir að hafa úthúðað
skoðanabræðrum sínum í ÞjóðvUjanum fyrir að koma vafrandi út úr
bandaríska sendiráðinu á sjálfan þjóðhátíðarmorguninn. En í hanastélsboðum sendiraðsins hefur áðurnefnd
Ustkynning
sennUega
frjóvgazt.
Einnig vekur það furðu mina að
óbreyttum háseta skuU meinuð landganga í Bandaríkjunum fyrir það eitt
að vera meðUmur í Alþýðubandalaginu þegar Sigurður A. Magnússon,
þjóðkunnur marxisti og herstöðvaand-

,,Þarna voru sýndar 330 Ijósmyndir af 170 islenskum listamönnum í fararbroddi hinna ýmsu listgreina, teknar af heimsfrœgum Ijósmynd ara
sem starfar fyrir þekktustu blöð verald arpressunnar og talinn vinsœlastur allra Ijósmyndara síðasta áratugar."

stæðingur, leikur lausum hala jafnt
innan vébanda sendiráðsins sem í
GODS OWN COUNTRY. Eða skyldi
hann hafa skipt úr f eldi yf ir i gæru?
HUda hf. og bókaútgáfan Vaka hafa
lagt hönd á plóginn og kostað þessa
stórbrotnu Ustkynningu, og sé ég
ekkert athugavert við það að kynna íslenzka menningu jafnhUða útflutningsafurðum landsmanna gefi þaö gull í

mund og hafi gagnkvæm áhrif. Og svo
lætur menningarsnekkjan úr höfn með
sinn dýrmæta farm undir handleiöslu
hins vinsæla f orseta, sem skrif að hefur
formála að bók Sigurðar, og bænum
frómra manna um að þú, Jesús, sjáir
tU þess að snekkjan kollsigU ekki
vegna bakborðs-slagsíðu á sinni löngu
og ströngu f erð um heimshöf in. Amen.
GrétaSigfúsdóttir.

