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ÆVINTÝRIÐ 1939  kallast sýning sem opnuð verður í dag á 
Skriðuklaustri í tilefni af því að sjötíu ár eru liðin frá byggingu hins 
einstæða húss Gunnars Gunnarssonar skálds. Þar verður í máli 
og myndum sagt frá byggingunni en hátt í hundrað manns unnu 
sex daga vikunnar frá vori og fram að jólum við að reisa stórhýsið. 
Sýningin stendur fram á haust.

„Réttinn hef ég borið fram fyrir marga gesti við ýmis tækifæri og hann veldur aldrei vonbrigð-um,“ segir Guðrún Edda Bents-dóttir verkefnastjóri. „Rétturinn er úr einni af fyrstu matreiðslu-bókunum sem ég eignaðist sem ber yfirskriftina Great Chin-ese Cooking – From Fire Pot to 
Food Processor.“ Uppskriftirnar þar eru einfaldaðar og lagaðar að vestrænum matreiðsluaðferð-um. „Rétturinn mun uppruna-lega vera frá norður-Kína,“ segir hún.
Guðrún Edda rakst á bókina á námsárunum í New York og hefur hún verið mikið notuð. Guðrún segir réttinn ódýran enda hafi svínakjöt verið á góðu verði að undanförnu. Hún bend-ir á að tilvalið sé að undirbúa sig deginum áður þar sem réttur-inn sé kannski ekki

Réttur úr fyrstu bókinni
Guðrún Edda Bentsdóttir, verkefnastjóri á grunnskólaskrifstofu hjá Menntasviði Reykjavíkur, er 

matgæðingur mikill og á ekki í vandræðum með að gefa uppskrift að rétti sem klikkar ekki.

  Guðrún Edda segir réttinn tilvalinn á veisluborðið. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÍNVERSKAR KJÖTBOLLUR Í súrsætri sósu (um 30 stykki) FYRIR 3-41-1,5 sm sneið fersk engiferrót
1/2 stk. stór laukur eða 1 stk. lítill
8 stk. vatnahnotur (water chestnuts - frystið afgang-inn úr dósinni og notið síðar)

1 msk. sojasósa (Kikk-oman)
1 msk. fremur þurrt sérrý1 msk. maízenamjöl1 egg

2 tsk. sesamolía1 geiri hvítlaukur450 g svínahakk1 stk. paprika (1/2 rauð og 1/2 græn)1/2 laukur
1 2

Sósa
2 dl vatn eða ananassafi úr dósinni og vatn1/2 dl sykur (eða eftir smekk)

2 msk. vínedik2 msk. tómatsósa1 msk. sojasósa (Kikk-oman)
Öllu ofangreindu efni í sósuna blandað saman í skál.

4 tsk. maízenamjöl í 2 msk. vatni (í sér skál)
Aðferð:
1. Skerið engiferrót og lauk í bita Setjið

steikið bollur. Má gera daginn áður og geyma í ísskáp eða frysta.
2. Hellið olíu af pönnu og þrífið með vatni og þurrkið. Skerið papriku,lauk og gulrætur. Hitið olíu yfir meðalhita og steikið engiferrót í 1 mín og bætið grænmeti út í og steikið í um 2 mín. Takið engiferrót frá og hendið. Hægt að gera tólf tímum fyrir fram.

3. Bætið því iðro
t

Næg ókeypis 
bílastæði

við Perluna

Ódýrt og gott!

Súpubar 620 kr.
Salatbar 990 kr.Súpa og salatbar á aðeins 1.430 kr.~ NÝBAKAÐ BRAUÐ FYLGIR MEÐ SÚPU- OG SALATBAR. ~Í kaffiteríunni Perlunnar er hægt að fá alls kyns góðgæti 

á frábæru verði: Crépes, samlokur, pizzur og smurt 
brauð. Eins er hægt að fá heimatilbúinn ítalskan ís, alls 
kyns ísrétti, kökur og tertur.
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Allt sem þú þarft...

Fréttablaðið er með 97%
meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18-49 ára. Könnun Capacent í nóvember 2008 - janúar 2009.

FÖSTUDAGUR
1. maí 2009 — 103. tölublað — 9. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

FÓLK Gengið hefur verið frá 
samningum við Ágústu Evu 
Erlendsdóttur um að hún leiki 
Bjarnfreði, móður Georgs Bjarn-
freðarsonar, í kvikmyndinni 
Bjarnfreðarson sem byggir á 
sjónvarpsþáttunum þremur um 
Ólaf Ragnar, Daníel og áður-
nefndan Georg. Leikstjórinn 
Ragnar Bragason segir Ágústu 
hafa verið þá einu sem komið hafi  
til greina. Meðal annarra leikara 
sem munu birtast í kvikmyndinni 
eru Örn Árnason, Helga Braga 
Jónsdóttir og Jóhannes Haukur 
Jóhannesson. - fgg / sjá síðu 34

Ágústa Eva Erlendsdóttir:

Leikur mömmu 
Georgs Bjarn-
freðarsonar

Fær verðugan 
andstæðing
Jóhanna Guðrún 
mætir Ditu Von 
Teese ef hún 
kemst alla leið.

FÓLK 34

AUDDI OG SVEPPI

Rafbyssan gerð 
upptæk
Vinur Audda ekki par sáttur

FÓLK 34

GUÐRÚN EDDA BENTSDÓTTIR

Eldar kínverskar kjöt-
bollur með súrsætri sósu
• matur • helgin

           Í MIÐJU BLAÐSINS
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RIGNING   Í dag verða austan og 
norðaustan 5-13 m/s. Víða rigning, 
síst þó fyrir norðan. Hiti 4-13 stig, 
svalast á Vestfjörðum en mildast til 
landsins. 

VEÐUR 4

KEPPT Á KAJÖKUM Haraldur Njálsson fór með sigur af hólmi í Elliðaárródeóinu í kajaksiglingum, sem fram fór í leikholunni við 
rafstöðvarhúsið í Elliðaárdal í gær. Keppt verður um Reykjavíkurbikarinn á laugardaginn á Geldinganesi, þar sem sumarhátíð 
Kayakklúbbsins fer fram. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EFNAHAGSMÁL Undirbúningur að málsókn lántakenda 
á hendur gömlu bönkunum gengur eftir áætlun og á 
fjórða hundrað hafa nú skráð sig á heimasíðu Lög-
manna Laugardal, segir Björn Þorri Viktorsson lög-
maður. Hann segist mjög bjartsýnn á að málaferlin 
gangi upp.

„Við teljum að fjölmargt leiði til þess að ekki sé 
hægt að líta svo á að þessir lánasamningar séu að 
öllu leyti skuldbindandi fyrir lántakendur í dag. Þá 
er öll áhættan af heilu efnahags- og gengishruni lögð 

á lántakendur, eins og það komi ekki lánveitandanum 
við,“ segir hann.

Fólk sem hafi samið um frystingu lána eftir hrunið 
kunni að hafa lakari rétt til málaferla. Því bendi hann 
fólki á að setja fyrirvara við allar skuldbreytingar.

Hér á landi skorti lög um hópmálsóknir og því ætli 
stofa Björns Þorra að setja skuldarana í hópa eftir 
samningum þeirra og setja svo upp prófmál fyrir 
hvern og einn hóp, sem gagnist fólki með samsvar-
andi samninga.  - kóþ

Málsókn í þágu lántakenda miðar vel að sögn lögmanns:

Mörg hundruð stefna bönkum

HEILBRIGÐISMÁL Aðsókn í sjúkra-
sjóð tveggja stærstu stéttarfélag-
anna, VR og Eflingar, hefur auk-
ist um helming eða rúmlega það 
í kreppunni. Sérstaklega hefur 
aðsóknin aukist vegna geðrask-
ana og stoðkerfisvandamála.

Guðrún Óladóttir, sviðsstjóri 
hjá Eflingu, segir að aðsóknin hafi 
aukist um rúmlega helming strax 
eftir efnahagshrunið í haust. Hún 
sé aðeins minni nú en það sé ekki 
vegna minni veikinda heldur sé 
fólk búið með réttindi sín.

Aðsóknin í sjúkrasjóð VR hefur 
líka aukist um helming. VR greiddi 
tæpar 59 milljónir í mars á þessu 
ári en rúmar 39 milljónir króna í 

sjúkradagpeninga í mars í fyrra.
„Þetta er svo gífurleg aukning 

að það er hugsanlegt að við verð-
um að skerða réttindi eða setja þak 
á greiðslur,“ segir Stefanía Magnús-
dóttir, formaður framkvæmda-
stjórnar VR. „Fólk fellur saman í 
þessu efnahagsástandi,“ segir hún 
og bendir á að atvinnuleysi og fjár-
hagsáhyggjur séu það versta sem 
fólk geti orðið fyrir, næst á eftir 
ástvinamissi og skilnaði. „Þetta er 
ekkert óeðlilegt. Fólk missir fót-
anna gjörsamlega.“

Haukur Sigurðsson sálfræðing-
ur segir að auknar greiðslur úr 
sjúkrasjóðum komi ekki á óvart. 
Í starfi sínu upplifi hann mikla 

aukningu á vandamálum sem teng-
ist ástandinu; þunglyndi og kvíða. 

„Þessi vandamál hafa aukist 
hjá fullorðna fólkinu. Það hefur 
bein áhrif á heimilislífið og börn-
in. Óeðlilega stór hluti þessara 
barna þiggur örorkubætur eða 
dagpeninga eftir tíu til fimmtán 
ár vegna geðrænna vandamála,“ 
segir hann.

Kristófer Þorleifsson, formaður 
Geðlæknafélagsins, segir að geð- 
og stoðkerfisvandamál aukist í 
kreppu og örorka í kjölfar atvinnu-
leysis. Þó að ekki hafi verið mikið 
sótt á neyðarmóttökuna finni lækn-
ar úti í bæ fyrir vaxandi ásókn. 
 - ghs

Stóraukin ásókn í 
sjúkrasjóði í kreppu
Aukin aðsókn er í sjúkrasjóði stærstu stéttarfélaga. „Fólk fellur saman í þessu 
efnahagsástandi,“ segir starfsmaður VR. Hugsanlega þarf að skerða réttindi.

Opið hús og kökuboð
Flugfélag 
Íslands 
á Akureyri 
fagnar tíu 
ára afmæli.

TÍMAMÓT 18

STJÓRNMÁL Öruggt er að næsta 
ríkisstjórn verður tveggja flokka 
stjórn Samfylkingar og Vinstri 
grænna, samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins. Hún verður 
þó ekki mynduð í dag, heldur 
á næstu dögum – líklega í lok 
næstu viku. 

Eftir er að útfæra það að fullu 
hvernig Evrópumálin verða leyst, 
og sögðu forystumenn flokkanna 
í gær að líklega þyrftu báðir 
flokkar að gefa eftir í mála-
flokknum.

Leiðtogar flokkanna hitt-
ust á formlegum fundi í Nor-
ræna húsinu í gær og ræddu 
fyrst og fremst ríkisfjármál og 
atvinnumál. Hlé verður gert á 
formlegum viðræðum í dag.  - sh

Evrópumálin enn óútkljáð:

Vinstristjórn í 
næstu viku

BESTUR Í DÝFUM Pálmi Rafn Steindórs-
son úr Foldaskóla setti Íslandsmet í 
dýfum. Hann tók heilar 67 dýfur.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÍÞRÓTTIR Lið Heiðarskóla í Reykja-
nesbæ fór með sigur af hólmi í 
úrslitakeppni Skólahreystis 2009 
sem fram fór í Laugardalshöll-
inni í gær. Fjögur Íslandsmet 
voru slegin á mótinu, og félli tvö 
þeirra í skaut liðs Heiðarskóla.

Sigur Heiðarskóla var nokkuð 
öruggur, því skólinn hlaut 55 stig 
í keppninni. Foldaskóli varð í 
öðru sæti með 46 stig og Háteigs-
skóli í því þriðja með 45,5 stig.

Mjólkursamsalan gaf verðlaun-
in, sem voru 250.000 krónur sem 
renna til nemendafélags Heiðar-
skóla, fjallahjól og ýmsir smærri 
vinningar. - kg

Skólahreysti 2009:

Lið Heiðarskóla  
hraustast allra

STEINUNN SIGURÐARDÓTTIR

Vinsælasti fata-
hönnuður landsins

FÖSTUDAGUR FYLGIR Í DAG

Á leið til Bretlands?
Gunnleifur Gunn-
leifsson hefur fengið 

fyrirspurnir frá 
breskum liðum.

ÍÞRÓTTIR 30

Lið að Neytendastofu
„Talsverðar leifar af viðskipta-
snilld finnast enn á Íslandi þrátt 
fyrir hrunið,“ skrifar Sighvatur 
Björgvinsson.

UMRÆÐAN 14
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FÓLK „Hugsaðu þér vonbrigðin,“ 
segir Ingibjörg Auður Ingvadóttir, 
sem í febrúar jarðsetti eiginmann 
sinn og komst síðan að því að leg-
steinninn á gröfinni verður að vera 
til fóta.

Eiginmaður Ingibjargar hvílir í 
Gufuneskirkjugarði í Grafarvogi. 
Þar snúa allir hinir látnu ásjónu 
mót austri. Vegna uppbyggingar 
garðsins snýr helmingur leiðanna 
þannig að höfuð hinna látnu snúa 
að göngustígum en helmingur 
frá þeim. Síðan er reglan þannig 
að legsteinar og krossar á leiðun-
um eiga að vera í þeim enda leið-
anna sem snýr frá stígunum. Þetta 
þýðir að við helming leiðanna eru 
legsteinar til fóta og helmingur við 
höfðalagið. Þetta á líka við um aðra 
nýrri kirkjugarða á svæði Kirkju-
garða Reykjavíkurprófastsdæm-
is að sögn Þorgeirs Adamssonar 
garðyrkjustjóra.

„Ég á að vera við hliðina á mann-
inum mínum og sætti mig ekkert 
við að vera með fæturna upp við 
steininn sem ég ætla að hafa við 
höfðalagið,“ segir Ingibjörg, sem 
sjálf er orðin 74 ára gömul og er 
farin að svipast um eftir sameigin-
legum legsteini fyrir þau hjón-
in. Hún kveðst hafa beðið um að 
maðurinn hennar yrði fluttur. „Þá 
var mér sagt að ég yrði að fara í 
kirkjumálaráðuneytið og að það 
væri ansi mikið mál. Ég veit ekki 
hvað ég geri.“

Þorgeir Adamsson segir ekk-
ert hægt að gera fyrir Ingibjörgu 
úr því að eiginmaður hennar hafi 
þegar verið jarðsettur. „Þetta 
er búið og gert. Það er algjört 
neyðar úrræði að færa til kistur 

og við gerum það helst ekki,“ segir 
hann.

Að sögn Þorgeirs gera fáir 
athugasemdir við fyrirkomulagið 
sem tíðkast. „Allur þorri aðstand-
enda sættir sig við þetta eins og 
það hefur verið undanfarna ára-
tugi,“ segir hann en bendir á að 
sé óskað eftir því fyrir fram að 
minnismerki komi við höfðalagið 
sé hægt að verða við því.

Þorgeir segir hugmyndafræðina 
að baki því að allir snúi ásjónu mót 
austri vera þá að þá vísi þeir mót 
sólarupprásinni. Þetta sé þó ekki 
þannig í Fossvogskirkjugarði en 
þar snúi þó allir eins. „Undanfarna 

áratugi hefur það verið vinnuregla 
að minnismerki eru sett þannig á 
grafirnar að þau vísi út að stígun-
um en snúi ekki í þá baki,“ segir 
Þorgeir og útskýrir að það auð-
veldi bæði álestur á legsteinana 
og umhirðu í garðinum að hafa þá 
ekki út við stígana.

Ingibjörg telur hins vegar 
að hönnun garðanna sé mistök. 
„Arkitektinn hlýtur að hafa getað 
hannað göturnar þannig að allir 
gætu notað höfðalagið. Það er allt-
af verið að stjórna fólki og það 
má helst enginn vita neitt. Það 
var bara tilviljun að ég komst að 
þessu.“ gar@frettabladid.is

Legsteinninn til fóta 
við aðra hverja gröf
Ingibjörg Auður Ingvadóttir segir það hafa verið mikil vonbrigði að uppgötva 
eftir jarðsetningu eiginmanns síns að legsteinn við gröf þeirra hjóna verði að 
vera þeim til fóta. Búið og gert, segir garðyrkjustjóri Kirkjugarða Reykjavíkur.

Í GUFUNESKIRKJUGARÐI Ásjónur hinna látnu vísa allar mót sólarupprásinni en helm-
ingurinn snýr þannig við stígakerfi kirkjugarðsins að legsteinarnir eru til fóta en ekki 
við höfðalagið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUMÁL Fjórar stúlkur sem 
grunaðar eru um aðild að árás á 
fimmtán ára gamla stúlku í Heið-
mörk á miðvikudag gáfu sig fram 
við lögreglu í gær. Þær voru yfir-
heyrðar að viðstöddum forráða-
mönnum sínum eða fulltrúum frá 
barnaverndarnefnd, þar sem þær 
eru undir lögaldri, að sögn Frið-
riks Smára Björgvinssyni yfirlög-
regluþjóns. Stúlkurnar hafa þó náð 
sakhæfisaldri.

Stúlkurnar eru grunaðar um að 
hafa numið fimmtán ára stúlku á 
brott frá heimili hennar, ekið með 
hana í Heiðmörk og gengið þar í 
skrokk á henni.

Þolandi árásarinnar gaf skýrslu 

hjá lögreglu í gær og kærði verkn-
aðinn formlega, segir Friðrik 
Smári Björgvinsson, yfirlögreglu-
þjónn rannsóknardeildar Lögreglu 
höfuðborgarsvæðisins.

„Það er skelfilegt að sjá andlitið 
á systur minni, hún er mjög bólg-
in og er í rauninni ennþá í sjokki,“ 
segir Hrönn Óskarsdóttir, syst-
ir fórnarlambsins. Hún vonar að 
aðrir sem lent hafi í svipaðri lífs-
reynslu en ekki þorað að kæra 
hingað til fari nú alla leið og kæri 
til lögreglu. Friðrik segir mál af 
þessu tagi ekki algeng. Hann hafði 
ekki upplýsingar um hvort stúlk-
urnar sjö hefðu komið áður við 
sögu lögreglu. - bj, kg

Fimmtán ára stúlka kærði hóp stúlkna sem gengu í skrokk á henni í Heiðmörk:

Fjórar stúlkur gáfu sig fram

ÓVIÐUNANDI Hrönn Óskarsdóttir, systir 
fórnarlambsins, segir að samfélagið 
sætti sig ekki við að unglingar séu barðir 
til óbóta. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SAMFÉLAGSMÁL „Við erum að reyna 
að gera meira úr þessu en áður 
hefur verið,“ segir Hafsteinn Egg-
ertsson, framkvæmdastjóri 1. maí 
nefndar Reykjavíkur, um hátíðar-
höldin í dag. „Enda ærin ástæða 
til, við erum í miðri kreppu. Tut-
tugu þúsund manns eru atvinnu-
lausir og margir eiga um sárt að 
binda svo það er mikilvægt að 
sýna samstöðu.“

Af því tilefni verða hátíðarhöld-
in haldin á Austurvelli en ekki 
Ingólfstorgi eins og undanfarin ár. 
„Það tengir þetta við búsáhalda-
byltinguna að hafa hátíðarhöldin á 
Austurvelli enda má segja að það 
hafi verið 1. maí á hverjum degi 
þegar hún var í gangi.“ 

Hann segir að eins verði gert 
meira úr tónlistarflutningi við 
hátíðarhöldin en verið hefur, til 
að reyna að ná til fleira fólks.

Hátíðarhöldin þóttu ekki sér-
lega móðins í góðærinu. „Undan-
farin ár hafa mætt um þrjú til 
fimm þúsund manns en við von-
umst til að fá sjö til átta þúsund 
manns að þessu sinni.“

Kjörorð dagsins eru sótt í 
Inter nasjónalinn (Alþjóðasöngur 
verkalýðsins) „Byggjum réttlátt 
þjóðfélag“ og verður gengið niður 
Laugaveg undir því við lúðraþyt 
og trommuslátt. Gangan hefst 
klukkan hálf tvö. Á vefsíðu ASÍ, 
asi.is, má finna upplýsingar um 
hátíðarhöld víða um land. - jse 

Meira verður lagt í 1. maí hátíðarhöldin sem að þessu sinni verða á Austurvelli:

Þá var 1. maí á hverjum degi

ÖLLU TJALDAÐ TIL Hafsteinn segir 
boðskap 1. maí hátíðarhalda eiga mun 

meira erindi nú en oft áður og því verði 
meira lagt í þau en undanfarin ár.

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært mann og konu fyrir heiftar-
lega árás með kjötexi og hafna-
boltakylfu.

Skötuhjúin sem eru bæði um 
þrítugt réðust á mann aðfaranótt 
laugardags í september 2007. 
Árásarmaðurinn lagði til fórnar-
lambsins með kjötexi. Í kjölfarið 
sló konan manninn með hafna-
boltakylfu í vinstri öxl. 

Af atlögunni hlaut fórnarlamb-
ið djúpan skurð frá nefrót og upp 
á mitt enni og yfir alla nefbrún-
ina og sex til sjö sentimetra lang-
an skurð á vinstri framhandlegg. 
 - jss

Maður og kona ákærð:

Réðust á mann 
með öxi og kylfu 

VIÐSKIPTI MP Banki hefur keypt 
útibú gamla SPRON í Borgartúni 
og hyggst hefja starfsemi þar í 
þarnæstu viku. Sextán fyrrver-
andi starfsmenn SPRON hafa 

verið ráðnir til 
bankans.

MP hafði 
áður náð sam-
komulagi við 
skilanefnd 
SPRON um 
kaup á öllu úti-
búanetinu fyrir 
800 milljónir 
króna. Full-
trúar bank-

ans sögðu hins vegar Kaupþing 
hafa hindrað söluna og hættu því 
við. Spurður hvort þessi nýju tíð-
indi þýði að breyting hafi orðið 
þar á, segir stjórnarformaðurinn 
Margeir Pétursson að verið sé að 
reyna að bjarga því sem bjargað 
verði. „Við erum tilbúnir að 
standa við okkar hluta af samn-
ingnum en við borgum auðvit-
að ekki fyrir eitthvað sem hefur 
farið forgörðum,“ segir hann.  - sh

Opna fljótlega í Borgartúni:

MP kaupir eitt 
útibú SPRON

MARGEIR 
PÉTURSSON

Steinþór, er það ekki bara 
grís að fá ferðamenn eins og 
ástandið er?

„Nei, ekki þegar þú býður upp á 
góða þjónustu. Það er trikk sem 
svínvirkar.“

Svínaflensan hefur slæm áhrif á ferða-
iðnaðinn að sögn Ernu Hauksdóttur, 
framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjón-
ustunnar. Steinþór Jónsson er hótelstjóri 
Hótels Keflavíkur. 

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu handtók í gær 
fjóra menn sem voru eftirlýstir 
vegna gruns um tilraunir til inn-
brota í hraðbanka og verslanir að 
undanförnu. 

Þrír mannanna voru hand-
teknir í Leifsstöð þegar einn 
þeirra var á leið úr landi. Sá 
fjórði gaf sig fram við lögreglu, 
eftir því sem fram kemur í til-
kynningu frá lögreglu. Mennirnir 
eru allir af erlendu bergi brotnir.

Einn mannanna var færður í 
Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem 
krafist verður farbanns á hann 
vegna rannsóknar lögreglunnar 
á Selfossi á innbroti í hraðbanka 
í Hveragerði fyrir skömmu. Lög-
reglan útilokar ekki að fleiri 
handtökur verði framkvæmdar 
vegna þessa máls.  - kg

Grunaðir hraðbankaþjófar:

Fjórir voru 
handteknir

BANDARÍKIN, AP Lögmenn tveggja 
ungra manna sem hafa verið í 
haldi í Guantanamo-fangabúðun-
um frá árinu 2002 hvöttu banda-
rísk stjórnvöld í gær til að fylgja 
sáttmálum um barnahermenn og 
láta þá lausa.

Mennirnir voru teknir höndum 
í Afganistan árið 2002. Annar var 
fjórtán eða fimmtán ára þegar 
hann var tekinn til fanga en hinn 
sextán eða sautján ára. Þeir réð-
ust báðir á bandaríska hermenn 
með handsprengjum. Öryggis-
ráðið fjallaði í gær um barnaher-
menn. Fulltrúi Bandaríkjanna 
ítrekaði þar andstöðu landsins 
við notkun barnahermanna.  - bj

Minna á barnahermenn:

Vilja frelsi frá 
Guantanamo

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
dæmt tvo fyrrverandi blaðamenn 
Ísafoldar til að greiða Ásgeiri 
Davíðssyni, betur þekktum sem 
Geira á Goldfinger, hálfa milljón 
króna í miskabætur vegna meið-
yrða. Í grein blaðamannanna 
Jóns Trausta Reynissonar og 
Ingibjargar Daggar Kjartans-
dóttur var Ásgeir sakaður um að 
selja nektardansmeyjar á Gold-
finger í vændi.

Hæstiréttur lækkar með þessu 
bæturnar um helming, en héraðs-
dómur hafði áður dæmt Ásgeiri 
milljón í miskabætur. Hann fær 
hins vegar eftir sem áður 300 
þúsund krónur til að birta dóm-
inn í fjölmiðlum. Alls ómerkir 
Hæstiréttur fimm ummæli í 
greininni, en héraðsdómur hafði 
áður ómerkt sjö ummæli.  - sh

Dómur fyrir meiðyrði:

Miskabætur 
til Geira lækka 
um helming

SPURNING DAGSINS



Einleikstónleikar 
VÍKINGS HEIÐARS
Víkingur frumflytur eigin 
sönglagaumskrifanir á 
ljúf lings lögum eftir Sigvalda 
Kaldalóns, Emil Thoroddsen 
og Pál Ísólfsson.

STOFUTÓNLEIKAR 
og HÚSLESTRAR
Í heimahúsum um borg og bý.
Miðaverð 1.500 / 1000

»Hann er snillingur.«
The Times

REYK JAVÍ K ARTS FE STI VA L

15.–31. M A Í

LISTAHÁTÍÐ
Í  REYK JAVÍ K

Miðasala á www.listahatid.is
www.midi.is og í síma 552 8588

LHASA DE SELA
Mexíkósk/kanadíska heimstónlistarkonan 
og söngvaskáldið, með hljómsveit.

Nasa 23. maí - Miðaverð: 3.500

Orbis Terræ –ORA 
Margrét Vilhjálmsdóttir fer fyrir hópi 50 listamanna 
sem leggja undir sig Þjóðmenningarhúsið.

Frumsýnt 16. maí — Miðaverð: 3.450

VÖLUSPÁ
Hljóðheimur radda, hryns, takta, 
frumkrafta og seiðs. Höfundar og 
fl ytjendur: Sten Sandell og Sverrir 
Guðjónsson.

Langholtskirkja 21. maí
Miðaverð: 3.000

Stórstjarna
í íslenskum 
tónlistarheimi

Goðsögnin 
GENNADIJ 
ROSDESTVENSKIJ
STJÓRNAR 
SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT 
ÍSLANDS

Háskólabíó 29. maí
Miðaverð: 
3.500 / 3.100

Einstakur 
tónlistar-
viðburður

ásamt glæsilegri kammersveit.
Íslenska óperan 27. maí
Miðaverð: 2.500

HJALTALÍN undir stjórn 
DANÍELS BJARNASONAR DEBORAH VOIGT

Einsöngstónleikar
Háskólabíó 31. maí 
Miðaverð: 6.900 / 6.400

»Voigt er 
bersýnilega 
á hátindi 
ferils síns.«
New York 
Times, 2008

Færeysk ópera eftir Sunleif Rasmussen. Söngvarar: 
Eyjólfur Eyjólfsson, Þóra Einarsdóttir og Bjarni Thor 
Kristinsson. Hljómsveitarstjóri: Bernharður Wilkinson.

Þjóðleikhúsið 22.- 23. maí — Miðaverð: 3.400

Í ÓÐAMANSGARÐI

»Áleitið
verk hlaðið 
fegurð og 
frumleika.«
The Times

Kynntu þér alla dagskrána á www.listahatid.is

»Lhasa de Sela holdgervðist 
í senn í alheimsstjörnuna 
Edith Piaf og kvenkyns-
útgáfuna af Tom Waits 
á stórkostlegum 
tónleikum.«
Guardian

VLADIMIR STOUPEL stjórnar 
KAMMERSVEIT REYKJAVÍKUR

VORIÐ ER TÍMINN
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á LISTAHÁTÍÐ

Háskólabíó 17. maí
Miðaverð: 2.900

Saxófónleikarinn og Grammy verðlaunahafi nn 

BOB MINTZER 
& STÓRSVEIT REYKJAVÍKUR
Fríkirkjan 30. maí, og Akureyri 31. maí 
Miðaverð: 2.900

Landnámssetur Íslands, 
Borgarnesi 23. maí Miðaverð: 2.800TRIO NORDICA 

Hárómantísk verk og ný norræn tónlist.

Listasafn Íslands, 26. maí — Miðaverð: 2.500

Ný íslensk ópera

HEL
Tónlist: Sigurður Sævarsson. 
Söngvarar: Ágúst Ólafsson, 
Jóhann Smári Sævarsson, 
Hulda Björk Garðarsdóttir og 
kór. Hljóðfæraleikur: Caput.

Íslenska óperan 
23. og 24. maí
Miðaverð: 3.900

„...spilamennskan 
var himnesk.“

MBL
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SKIPULAGSMÁL Umhverfis- og skipu-
lagsnefnd Fjarðabyggðar sam-
þykkti í síðustu viku umsókn Atl-
antic Tank Storage (ATS) um lóð 
fyrir tæplega 195 þúsund tonna 
olíubirgðastöð við Mjóeyrarhöfn 
sem er við álverið á Reyðarfirði. 
Bæjarstjórn mun einungis sam-
þykkja hana standist áætlanir 
þessar umhverfismat.

Það tekur allt upp í eitt og hálft 
ár að reisa slíka stöð, segir Eiður 
Ragnarsson, formaður nefndar-
innar, og að um 200 starfsmenn 
þurfi til. Eftir að byggingu sé lokið 
muni hins vegar þrír til fimm 
starfsmenn vinna við stöðina. 
Hann segir enn fremur að sveitar-
félagið fengi um 200 milljón krón-
ur í tekjur af stöðinni á ári. 

„Okkar fyrstu viðbrögð eru þau 
að okkur sýnist þetta falla vel að 
þeirri starfsemi sem við höfðum 
í huga fyrir þetta svæði,“ segir 
Helga Jónsdóttir, bæjarstýra 
Fjarðabyggðar. Hún segir að 
sveitar félagið vilji hins vegar vita 
hve mikil áhættan sé og hvernig 
mótvægisaðgerðum yrði háttað. 
„Mér skilst að í raun sé tiltölulega 
lítil áhætta í þessum fólgin en 
við fáum væntanlega svör við því 
þegar umhverfismat liggur fyrir,“ 
bætir hún við. 

„Ég tel að við megum búast 
við því að önnur sveitarfélög fari 
að fá slíkar umsóknir í nánustu 
framtíð,“ segir Þuríður Back-
man, þingmaður Vinstri grænna 
í Norðaustur kjördæmi. „Sérstak-
lega í ljósi þess að menn telja að 
skipaleið fari að opnast í gegn-
um norður heimsskautið og þá 
teldi ég eðlilegt að Íslendingar 

hýstu slíkar birgðastöðvar. Þetta 
verður bara að skoða í víðu sam-
hengi,“ segir hún en vill ekki taka 
afstöðu til þessarar umsóknar að 
svo stöddu. Ef farið yrði í olíu-
vinnslu á Drekasvæðinu myndi 
það einnig verða til þess að menn 
fengju aukinn áhuga á birgða-
stöðvum sem þessum.

Reynir A. Guðlaugsson, fram-
kvæmdastjóri ATS, og Haukur 
Óskarsson, verkefnastjóri hjá 
verkfræðistofunni Mannviti, sem 
sækir um lóðina fyrir hönd ATS, 
segja enn sem komið er ekki hægt 
að segja til um það hversu mikil 

skipaumferð myndi fylgja birgða-
stöðinni. „Þessar hugmyndir eru 
alveg óháðar fyrirhugaðri olíu-
vinnslu á Drekasvæðinu,“ segir 
Haukur. „En ef af þeim yrði væri 
það aðeins til þess að styrkja þessa 
viðskiptahugmynd,“ bætir hann 
við. ATS rekur nú þegar tvær 
olíubirgðastöðvar í Hvalfirði og 
eina í Helguvík. Fyrirtækið er í 
meirihlutaeigu sænska fyrirtæk-
isins Scandinavian Tank Storage 
sem rekur slíkar stöðvar á Norður-
löndunum og þjónar mörgum af 
stærstu olíufyrirtækjum Evrópu.

 jse@frettabladid.is

Vilja olíubirgðastöð 
við hlið álversins 
Fyrirtæki hefur sótt um að reisa 195 þúsund tonna olíubirgðastöð á Reyðarfirði. 
Bæjarstjórnin jákvæð gagnvart umsókninni. Þingmaður VG segir þetta líklega 
vera byrjun á þróun. Hugmyndirnar eru ótengdar olíuvinnslu á Drekasvæðinu.

EIÐUR RAGNARSSON VIÐ MJÓEYRARHÖFN „Ég hef enn ekki hitt þann mann á Reyðar-
firði sem líst illa á þessar hugmyndir,“ segir Eiður, sem hér stendur við Mjóeyrarhöfn. 
Hún er dýpsta höfn landsins og hentar því vel fyrir birgðastöðvar.

MYND/HELGI GARÐARSSON

LANDSKJÖRSTJÓRN
Fundur um úthlutun þingsæta

Landskjörstjórn kemur saman til fundar mánudaginn 4. 
maí 2009, kl. 17 til að úthluta þingsætum á grundvelli 
kosningaúrslita í kjördæmum eftir almennar alþingiskosn-
ingar sem fram fóru hinn 25. apríl sl.
Hér með er umboðsmönnum þeirra stjórnmálasamtaka 
sem buðu fram við alþingiskosningarnar gefi nn kostur á 
að koma til fundarins, sem haldinn verður á 2. hæð í Aust-
urstræti 8—10, Reykjavík, húsnæði nefndasviðs Alþingis. 
Gengið er inn frá Vallarstræti.  

Reykjavík, 30. apríl 2009.
Landskjörstjórn.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
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HLEGARHORFUR  
Almennt má segja 
að nokkur vindur 
einkenni veðurkortin. 
Á morgun verður til-
tölulega stíf vestanátt 
með vætu allvíða en 
eftir hádegi ætti að 
stytta mikið til upp 
suðvestan til auk þess 
sem þurrt verður að 
mestu suðaustan- og 
austan til. Á sunnudag 
kemur lægð upp að 
landinu og frá henni 
fer að rigna síðdegis 
á landinu sunnan- og 
vestanverðu með 
nokkrum vindi.   
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
staðfest hálfs árs skilorðsbund-
inn fangelsisdóm yfir erlendum 
manni á miðjum aldri fyrir kyn-
ferðisbrot gegn átta stúlkum. 
Brotin áttu sér stað í sundlaug í 
Keflavík. Maðurinn synti á sömu 
brautum og stúlkurnar þótt aðrar 
væru lausar, rak hendurnar vilj-
andi í rass þeirra og klof á sundi 
og fróaði sér fyrir framan þær.

Manninum, sem stúlkurnar 
lýstu sem feitum, loðnum og rauð-
um í framan í mjög smárri sund-
skýlu, er gert að greiða stúlkunum 
100 til 150 þúsund krónur í bætur. 
Hann þarf einnig að greiða um 
1.600 þúsund í málskostnað.  - sh

Leitaði á stúlkur og fróaði sér:

Sunddóni á 
hálfs árs skilorð

STJÓRNMÁL Ísland er á tímabund-
inni undanþágu frá EES-samn-
ingnum, þar sem hér gilda ekki 
reglur um frjálsan flutning fjár-
magns. Þetta sýnir ríka velvild 
ESB-ríkjanna gagnvart Íslandi. 

Þetta kom fram í máli Árna Páls 
Árnasonar alþingismanns á fundi 
Alþjóðamálastofnunar í gær um 
aðild Íslands að ESB. Hann sagði 
óvíst hvort og þá hvenær Ísland 
geti staðið við skuldbindingar 
sínar gagnvart EES. Þessi stoð í 
íslenskri utanríkisstefnu standi 
afar veikum fótum. 

Nokkuð var deilt um hagsmuni 
Íslands og hvar þeir lægju, yrði 
sótt um aðild. Friðrik Jón Arn-

grímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ, 
sagði það mat sjávarútvegsins að 
ekki kæmi til greina að sækja um 
aðild, og að forræði yfir sjávar-
auðlindum Íslands færi til Brussel. 

Reynslan sýndi að ekki væri hægt 
að fá undanþágur sem einhverju 
máli skiptu varðandi sameiginlega 
sjávar útvegsstefnu ESB. 

Bjarni Már Gylfason, hagfræð-
ingur Samtaka iðnaðarins, bað fólk 
hins vegar að hafa heildarhags-
muni þjóðarinnar í huga. Samtök 
iðnaðar, verslunar og ferðaþjón-
ustu hafi öll kallað eftir aðild að 
ESB og upptöku evru. Árið 2007 
hafi þessir aðilar staðið á bak við 
41,5 prósent verðmætasköpunar 
og 70,7 prósent gjaldeyrisöflunar. 
Á sama tíma hafi sjávarútvegur og 
landbúnaður staðið á bak við átta 
prósent verðmætasköpunar og 29,4 
prósent verðmætasköpunar. - ss

Fundur Alþjóðamálastofnunar um aðild að Evrópusambandinu:

Óvíst hvort við getum staðið við EES

ÖGMUNDUR, ÁRNI PÁLL, ILLUGI OG 
BIRKIR JÓN Fulltrúar stjórnmálaflokk-
anna svöruðu spurningum um stefnu í 
ESB-málum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VINNUMARKAÐUR Laun unglinga 
í Vinnuskóla sveitarfélaganna á 
höfuðborgarsvæðinu haldast yfir-
leitt óbreytt frá því í fyrra. Laun 
sautján ára og eldri eru hins 
vegar í samræmi við kjarasamn-
inga og hækka í samræmi við þá.

Laun unglinga í Vinnuskólanum 
í Reykjanesbæ hækka um fjögur 
prósent frá því í fyrra. Nemandi 
í áttunda bekk fær 387 krónur á 
tímann, nemandi í níunda bekk 
447 krónur og nemandi í tíunda 
bekk fær 538 krónur á tímann. 
Orlof er innifalið. - ghs

Vinnumarkaður:

Laun unglinga 
oftast óbreytt

DÓMSMÁL Ekki er víst að hægt 
verði að kyrrsetja eignir Magn-
úsar Þorsteinssonar eins og 

lögmaður 
Straums-
Burðar áss 
hefur farið 
fram á. Magn-
ús flutti lög-
heimili sitt 
til Rússlands 
örskömmu áður 
en gjaldþrota-
mál á hendur 
honum var tekið 
fyrir í héraðs-

dómi. Þetta kom fram við aðal-
meðferð málsins á Akureyri í gær.

Lögmaður Straums segir Magn-
ús skulda 930 milljónir þar sem 
hann hafi gengist í ábyrgð fyrir 
skuld eigin eignarhaldsfélags. 
Lögmaður Magnúsar telur sjálf-
skuldarábyrgðina ógilda. Magn-
ús keypti Landsbankann á sínum 
tíma ásamt Björgólfsfeðgum.  - sh

Forðast kyrrsetningu eigna:

Magnús flúði 
til Rússlands

MAGNÚS 
ÞORSTEINSSON

GENGIÐ 30.04.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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ÖRYGGISMÁL Nýtt fjölnota varð-
skip Landhelgisgæslunnar var 
sjósett í ASMAR skipasmíðastöð-
inni í Chile á miðvikudag. Skip-
inu var gefið nafnið Þór og verð-
ur afhent fyrri hluta næsta árs.

„Það var ólýsanleg tilfinning 
og meiri upplifun en ég hefði 
getað ímyndað mér“, segir Georg 
Lárusson, forstjóri Landhelgis-
gæslunnar. Hann segir tilkomu 
nýja varðskipsins vera sögulega 
stund fyrir íslenska þjóð og með 
þeim stærri í rúmlega áttatíu 
ára sögu Landhelgisgæslunnar. 
„Aðstæður okkar í björgunar- 
og öryggismálum almennt séð 
umbyltast við komu þessa nýja 
skips sem er það fullkomnasta 
sinnar tegundar á Norður-
Atlantshafi.“  - shá

Þór sjósettur í Chile:

Nýtt varðskip 
táknar byltingu

ÞÓR KOMINN Á FLOT Skipið er talið eitt 
það fullkomnasta í heimi. MYND/LHG

DÓMSMÁL Karlmaður á fertugs-
aldri hefur verið ákærður fyrir 
að stofna lífi annars manns í aug-
ljósan háska með því að leggja 
hníf að hálsi hans. Ákæran var 
þingfest í Héraðsdómi Norður-
lands vestra á miðvikudag.

Maðurinn var gestkomandi í 
samkvæmi á Ísafirði þegar átök 
brutust út. Hann greip hníf og 
lagði að hálsi þess sem hann 
átti í átökum við. Lögregla kom 
skömmu síðar á vettvang og 
handtók manninn.

Ákærði var viðstaddur þing-
festinguna en óskaði eftir fresti 
til að taka afstöðu til sakarefnis-
ins.  - sh

Stofnaði lífi manns í háska:

Lagði hníf að 
hálsi manns



ekta nautasteikur 
á amerískum dögum
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HEILBRIGÐISMÁL „Svínainflúensan 
mun koma,“ segir Sigurður Árna-
son, yfirlæknir og sóttvarna-
læknir á Heilbrigðisstofnun Suð-
urnesja. 

Hann segir aðsókn ferðafólks 
að inflúensumóttökunni í Leifs-
stöð hafa verið mjög litla, enn 
sem komið er. Móttakan sem var 
opnuð í gær í fullbúinni mynd, 
er samvinnuverkefni Heilbrigð-
isstofnunar Suðurnesja, Land-
spítala og sóttvarnalæknis 
landlæknis embættisins.

„Hversu fáir leita til hennar 
þýðir að við erum alveg á réttum 
tíma,“ segir Sigurður. „Aðsóknin 
á eftir að aukast þegar á líður.“

Sigurður segir talsvert um að 
fólk hafi hringt til að afla sér 
upplýsinga um svínainflúensuna. 
Þá hafi verið tekin sýni úr tíu til 
fimmtán manns sem leitað hafi 
til HS og ástæða hafi þótt til að 
athuga nánar. 

Enginn grunur sé um að 
flensan sé þegar komin, þó hún 
muni koma.

„En það er um að gera að líta á 
þetta eins og hverja aðra flensu 
sem kemur og fer, en ekki eins og 
einhverja drepsótt,“ undirstrik-
ar hann. Hinu megi ekki gleyma 
að þessi fyrirhugaða pest dynji á 
landsmönnum ofan í raunveruleg 
meiðsl sem séu kreppan er skollið 
hafi á þeim.

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 
jók viðbúnaðarstig sitt í fimm í 
fyrrakvöld. Þetta þýðir meðal 
annars að aðildarþjóðir WHO 
eru beðnar um að virkja viðbún-
aðaráætlanir sínar vegna svína-
inflúensunnar. Þessi breyting af 
hálfu WHO hefur engin áhrif hér 
á landi, enda viðbúnaðaráætlun 
þegar virk, og hér er enn unnið 
á hættustigi.

Í allan gærdag funduðu sótt-
varnalæknir og ful ltrúar 

almannavarna Ríkislögreglu-
stjóra með viðbragðsaðilum þar 

sem farið var yfir verkefni sem 
tilteknum aðilum var falið að 
leysa á hættustigi.

Þá hafa heilbrigðisstarfsmenn 
verið hvattir til þess að senda 
sýni frá sjúklingum með inflú-
ensulík einkenni til greiningar og 
leiðbeiningum um notkun veiru-
lyfja hefur verið dreift. Búið er 
að koma á sambandi við þá flug-
rekstraraðila sem koma að því að 
flytja fólk til landsins. Ætlunin er 
að afhenda þeim upplýsingablöð 
um inflúensuna sem dreift verð-
ur til flugfarþega. 

Enginn hafði greinst með smit 
hér á landi síðdegis í gær og sýk-
ingar utan Mexíkó eru vægar enn 
sem komið er. jss@frettabladid.is

Flensan mun koma
Svínainflúensan mun koma, segir sóttvarna- og yfirlæknir á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja. Líta eigi á hana eins og hverja aðra inflúensu en ekki eins og drep-
sótt. Inflúensumóttaka var opnuð í fullbúinni mynd í Leifsstöð í gær. 

INFLÚENSUMÓTTAKAN Fullbúin inflúensumóttaka var opnuð í Leifsstöð í gær. Hún er 
miðlæg og fólk hefur því góðan aðgang að henni. Þar eru hjúkrunarfræðingar á vakt 
allan sólarhringinn. Svarað er í síma allan sólarhringinn í 422 0600.  MYND/VÍKURFRÉTTIR

STAÐFEST TILFELLI - 
SVÍNAINFLÚENSU
Land Fjöldi
Spánn  10
Þýskaland  3
Bretland  5
Frakkland  2
Kanada  19
Kosta Ríka  2
Ísrael  2
Mexíkó  26
Perú  1
Nýja-Sjáland  14
Bandaríkin  91
Samtals  155

Nánari upplýsingar  í síma 525 4444 og á endurmenntun.is 

LEIÐSÖGUNÁM  Á HÁSKÓLASTIGI
Framúrskarandi kennarar

Hægt að stunda í staðnámi og fjarnámi
Lotubundin kennsla – hentar með vinnu

 Veitir inngöngu í fagdeild Félags leiðsögumanna

Umsóknarfrestur til 11. maí

1. MAÍHÁTÍÐ 
Í IÐNÓ

OPIÐ HÚS KL. 1517

- Ávörp, tónlist, kaffi   og kleinur -
- KK mætir með gítarinn og syngur nokkur lög -

- Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar taka á móti gestum -
Dagskrá hefst að loknum útifundi verkalýðsfélaganna

ALLIR VELKOMNIR!
Samfylkingarfélagið í Reykjavík & Hallveig - ungir jafnaðarmenn í Reykjavík

Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi
og varaformaður Samfylkingarinnar

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir þingkona 
og fyrrv. hagfræðingur hjá ASÍ

Þorgerður Laufey Diðriksdóttir
formaður Kennarafélags Reykjavíkur

Sigurrós Kristinsdóttir 
varaformaður Efl ingar

STJÓRNMÁL Árni Johnsen, þing-
maður Sjálfstæðisflokksins, seg-
ist hafa heimildir fyrir því að 
samflokksmenn hans í Suður-
kjördæmi hafi verið í skipulagðri 
herferð gegn honum. Jafnframt 
hafi hann heyrt frá fjölda fólks að 
sömu menn hafi hvatt kjósendur 
annarra flokka en Sjálfstæðis-
flokks til að strika samt yfir nafn 
hans – og ógilda þannig kjörseðil 
sinn.

„Það voru tugir einstaklinga á 
Árborgarsvæðinu sem hringdu í 
mig og sögðu að það hefði verið 
hringt í þá í nafni sjálfstæðis-
manna og þeir beðnir að strika 
mig út, jafnvel þótt þeir ætluðu 

að kjósa ein-
hvern annan,“ 
seg i r  Á r ni . 
Hann segist 
þó ekkert vita 
hver stóð á bak 
við það. „En það 
eru varla tugir 
einstaklinga að 
hringja í mig 
að gamni sínu. 
Þeim var mikið 
niðri fyrir því 

þeim ofbauð.“
Sé rétt að kjósendur hafi verið 

blekktir til að ógilda kjörseðla 
sína er það brot gegn ákvæði 
almennra hegningarlaga og getur 

varðað sektum og allt að tveggja 
ára fangelsi. 

Ólafur Helgi Kjartansson, 
sýslumaður á Selfossi, segist 
aðeins hafa heyrt af málinu í fjöl-
miðlum en vill ekki tjá sig um það 
að öðru leyti.

Ólafur Hafsteinn Jónsson, for-
maður fulltrúaráðs Sjálfstæðis-
flokksins í Árborg, sagði í yfir-
lýsingu í gær að fullyrðingar 
Árna um að sjálfstæðismenn 
í Áborg hefðu skipulega unnið 
gegn honum væru fásinna. Það 
væri umhugsunarefni hvort hann, 
sem formaður fulltrúaráðsins 
gæti lagt heiður sinn að veði til 
að vinna fyrir „slíka menn.“  - sh

Það varðar við hegningarlög að blekkja kjósendur til að ógilda kjörseðla sína:

Sakar samflokksmenn um lögbrot

ÁRNI JOHNSEN

VARÐAR VIÐ
FANGELSIVIST
Í 103. grein almennra hegningar-
laga segir að þeir skuli sæta 
fangelsi allt að tveimur árum, eða 
sektum ef sök er smáfelld, sem 
koma „því til leiðar með sviksam-
legu atferli, að maður greiðir ekki 
atkvæði, þó að hann hafi ætlað 
sér það, eða að atkvæði hans 
ónýtist eða hefur önnur áhrif en 
kjósandinn ætlaðist til.“

Auglýsingasími

ÍÞRÓTTIR Golfvellir hér á landi koma vel undan vetri og 
verða margir opnaðir fyrr en á undanförnum árum. 
Nokkuð er síðan iðkendum golfíþróttarinnar var gert 
kleift að spila velli á Suðurlandi án nauðsynlegra tak-
markana eftir veturinn. Margir verða opnaðir í dag 
og næstu daga.

Ólafur Þór Ágústsson, vallarstjóri hjá Keili í 
Hafnar firði, segir Hvaleyrarvöllinn verða opnaðan 
aðeins seinna en í fyrra en völlurinn líti engu að síður 
mjög vel út. „Þetta lítur afar vel út og útlit fyrir langt 
og gott golfsumar fram undan.“ Keilismenn hafa sett 
forgjafamörk fyrir aðalvöllinn í sumar. Verða kylf-
ingar að hafa 34 í forgjöf til að fá að spila.

Ólafur segir að vellirnir á Suðurnesjum, í Vest-
mannaeyjum, Þorlákshöfn, á Hellu og víðar hafi verið 
opnaðir fyrstir eins og undanfarin ár. Næstir í röð-
inni séu Hvaleyrin, GKG og Korpa. Urriðadalsvöllur 
þeirra Oddfellowmanna og Grafarholtið verði opnað-
ur um næstu helgi.

Steindór Ragnarsson, vallarstjóri hjá Golfklúbbi 
Akureyrar, segir Jaðarsvöll líta vel út, hann sé ekki 
eins blautur og oft á þessum árstíma og áætlað sé að 
opna völlinn um miðjan maí, eins og í fyrra. Steindór 

minnir á að vellir líti almennt betur út eftir veturinn 
nú en fyrir nokkrum árum, þar sem kunnátta þeirra 
sem sjá um vellina hafi aukist mikið á stuttum tíma. 
Uppskeran sé lengra golfsumar. - shá 

Margir af stærstu golfklúbbunum opna velli sína fyrir iðkendum í dag:

Vellirnir koma vel undan vetri

KORPÚLFSSTAÐAVÖLLUR Nokkrir kylfingar voru að æfa 
sveifluna á Korpu í gær en völlurinn verður opnaður í dag og 
Grafarholtsvöllurinn eftir viku. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kaupir þú vatn í flöskum?
Já  17,5%
Nei  82,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Hefur þú áhyggjur af fyrirsjá-
anlegri fækkun lögreglumanna?

Segðu skoðun þína á Vísir.is

KJÖRKASSINN



– fyrir alla sem elda –

 www.ms.is/gottimatinn

nýr vefur
tímaritið
gott í matinn  efur

Ekki láta tímaritið Gott í matinn, sem dreift er á öll heimili, fram hjá þér fara.  
Tímaritið er sneisafullt af girnilegum og gómsætum réttum sem allir geta eldað.

taktu persónu-leikaprófið

hvernig eldar þú ? www.ms.is/gottimatinn

Finndu uppskriftir að gómsætum réttum með 
Gott í matinn vörunum á www.ms.is/gottimatinn.

fyrir alla se–

í matargerð þjóðarinnar
undirstaðan 
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1. Hvaða frægi leikstjóri ætlar 
að kenna Íslendingum íhugun?

2. Hvaða þjóð seldi Finnum 
loftvarnakerfi nýlega?

3. Hversu mikið styrktist krón-
an á miðvikudag?

SVÖR Á SÍÐU 34

ÍRAK, AP Fjögur þúsund manna 
herlið Breta í sunnanverðu Írak 
er á heimleið. Í gær afhentu Bret-
ar Bandaríkjamönnum formlega 
yfirráð yfir herstöðinni við Basra 
og nánast allir breskir hermenn 
verða farnir heim í lok maí.

Þegar innrásin í Írak stóð sem 
hæst, í mars árið 2003, voru bresk-
ir hermenn í Írak 46 þúsund tals-
ins. Bandaríkjamenn eru enn með 
130 þúsund manna herlið þar.

Síðan innrásin hófst hafa 179 
breskir hermenn látið lífið í Írak. 
Hernaðurinn þar hefur frá upphafi 
verið afar óvinsæll meðal almenn-
ings í Bretlandi. Minningarathöfn 
hina föllnu Breta var haldin í her-
stöðinni við Basra í gær og sett 
var upp minnismerki, sem verð-
ur þar áfram eftir að Bandaríkja-
menn hafa tekið við.

„Bretland á þeim mikla þakkar-
skuld að gjalda,“ sagði Gordon 
Brown, forsætisráðherra Bret-
lands, um hina föllnu Breta. 
Brown sagði þetta á fundi með 
Nouri al-Maliki, forsætisráðherra 
Íraks, sem var í heimsókn í Lond-
on í gær í tilefni af þessum tíma-
mótum í samskiptum ríkjanna.

Um 400 Bretar verða þó áfram 
í Írak enn um stund samkvæmt 
samkomulagi við þarlend stjórn-
völd. Meginverkefni þeirra verð-
ur að þjálfa íraska hermenn til að 
standa vörð um olíupalla í Persa-
flóa.

Barack Obama hefur sagt að 
hernaðarstarfsemi Bandaríkjanna 
í Írak ljúki um mitt næsta ár, en 
eftir verði þó 50 þúsund banda-
rískir hermenn sem fá það verk-
efni að veita íröskum hermönnum 

þjálfun og ráðgjöf. Þeir verði síðan 
farnir í árslok 2011.

Ofbeldisverkum í Írak hefur 
fækkað mjög í vetur, en undan-
farnar vikur hefur þeim þó fjölg-
að á ný. Það vekur spurningar um 
getu íraskra hermanna til að tak-
ast á við ástandið.

Nú síðast kostuðu tvær bíla-
sprengjur í verslunarhverfi í 
Bagdad á miðvikudaginn 51 mann 
lífið, auk þess sem 76 manns særð-
ust.

Í gær tóku Írakar við stjórn 
öryggismála á olíustöðinni Khor 
al-Amaya, en breskir og banda-
rískir hermenn hafa áfram öryggis-
eftirlit með höndum í olíustöðinni 
al-Basra, sem er mun stærri og 
mikilvægari. Þaðan koma um átta-
tíu prósent af öllum olíu útflutningi 
Íraks. gudsteinn@frettabladid.is

Breskar hersveitir 
fara heim frá Írak
Bretar afhentu í gær Bandaríkjamönnum yfirstjórn herstöðvarinnar í Basra. 
Fjögur þúsund breskir hermenn verða flestir farnir heim fyrir lok maí. Eftir 
verða þó um 400 breskir hermenn til að sjá um þjálfun íraskra hermanna. 

MINNINGARATHÖFN Breskir hermenn í Írak minntust í gær 179 fallinna félaga sinna. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GLEÐILEGA
HÁTÍÐ!

Vinstri græn óska launafólki um allt 
land til hamingju með daginn!

Verið velkomin í kaffi að Vesturgötu 7 
í Reykjavík eftir kröfugöngu

og útifund.

EVRÓPUSAMBANDIÐ Framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins yrði 
„reiðubúin að ræða með jákvæð-
um huga (við Íslendinga) með það 
fyrir augum að finna lausn sem 
myndi tryggja íslenskum útgerðar-
mönnum framtíð sem samræmd-
ist því sem þeir hafa vanist til 
þessa, en sem yrði að forminu til 
að vera innan ramma sameigin-
legrar stefnu (Evrópusambands-
ins).“ 

Þetta sagði Joe Borg, sem fer 
með sjávarútvegsmál í fram-
kvæmdastjórn Evrópusambands-
ins, í svari við spurningu erlends 

blaðamanns á 
blaðamanna-
fundi í Brussel 
22. apríl síð-
astliðinn, sem 
haldinn var í til-
efni af útkomu 
svonefndrar 
grænbókar 
framkvæmda-
stjórnarinnar 
um endurskoð-

un sameiginlegrar fiskveiðistefnu 
sambandsins. 

Í svari sínu sagði Borg 
ennfremur, að við endurskoðun 

sameiginlegu fiskveiðistefnunn-
ar stæði til að taka mið af stefnu 
Noregs og Íslands, að minnsta 
kosti að því er varðar brottkast. 

Þá sagði Borg að tímasetn-
ing upphafs aðildarviðræðna við 
Ísland fæli í sér „tækifæri með 
tilliti til framtíðar sameiginlegu 
fiskveiðistefnunnar, því Ísland 
mun án vafa geta lagt sitt af 
mörkum til að móta framtíðar-
fyrirkomulag hinnar sameigin-
legu stefnu.“ 

Upptöku af blaðamannafund-
inum má sjá á netinu á slóðinni: 
http://ec.europa.eu/avservices/ - aa

Sjávarútvegsmálastjóri ESB um horfurnar á aðildarviðræðum við Íslendinga:

Eindreginn samningsvilji

JOE BORG

SJÁVARÚTVEGUR Íslendingum hefur 
verið boðið að taka þátt á fundi 
fulltrúa Evrópusambandsins, Fær-
eyinga og Norðmanna um stjórn 
makrílveiða sem haldinn verður í 
London í júnílok í sumar. 

Boðið var þegið og segir á vef 
sjávarútvegsráðuneytisins að mikil-
vægt skref hafi verið stigið í þá 
átt að koma viðræðum um stjórn 
makrílveiða í viðeigandi farveg. 
Það er forsenda þess að öll strand-
ríkin geti unnið að viðunandi niður-
stöðu. Ísland hefur lengi sótt um 
aðkomu að stjórn makrílveiða en 
án árangurs.

Norðmenn gagnrýndu Íslendinga 
harðlega í vetur fyrir að úthluta sér 

einhliða 112.000 tonna makrílkvóta, 
þar af 20.000 lestum á alþjóðlegu 
hafsvæði. Helga Pedersen, sjávar-
útvegsráðherra Noregs, sagði þetta 
ábyrgðarleysi af hálfu Íslendinga 
og íhugaði aðgerðir gegn íslensk-
um útflutningsfyrirtækjum, en 
Samtök norskra útgerðarmanna 
hafa tvö undanfarin ár mælst til 
þess að innflutningsbann verði sett 
á fiskimjöl og lýsi frá Íslandi og að 
íslenskum skipum verði bannað 
að veiða, hvaða tegund sem er, í 
norskri lögsögu. 

Íslendingar höfðu boðið hinum 
strandríkjunum til fundar um 
þessa deilu 17. og 18. apríl síðast-
liðinn en því var ekki svarað. - jse

Íslendingar taka þátt á fundi um stjórn makrílveiða með hinum strandríkjunum:

Sáttahönd í makríldeilunni 

NORSKT LOÐNUSKIP Í NÁMUNDA VIÐ TÝ 
Íslendingar og Norðmenn hafa oft eldað 
grátt silfur saman í fiskveiðistjórnun. En 
nú virðast menn ætla að bera klæði á 
vopnin.

VINNUMARKAÐUR Styrkjum vegna 
heilsueflingar hefur fjölgað um 
rúmlega helming fyrstu þrjá 
mánuði ársins hjá Eflingu miðað 
við sama tíma í fyrra. Mest er 
aukningin á almennum markaði, 
þar er aukningin sextíu prósent 
milli ára. 

„Við höfum aldrei séð annað 
eins,“ segir Guðrún Óladóttir, 
sviðsstjóri sjúkrasjóða hjá Efl-
ingu. „Þeir sem vinna hjá hinu 
opinbera hafa alltaf verið miklu 
duglegri að sækja þessa styrki en 
þeir sem eru á almennum mark-
aði. Það hefur orðið umsnúning-
ur hjá þeim. Við sláum hér met 
í hverjum mánuði í fjölda, upp-
hæðum eða einhverju öðru.“

Styrkir vegna heilsueflingar 
eru veittir í forvarnaskyni og þá 
vegna íþróttaiðkunar og hreyf-
ingar af ýmsu tagi. - ghs

Efling stéttarfélag:

Helmingi fleiri 
heilsustyrkir

KÍNA, AP Hægt er að skoða 
kínverskar njósnagræjur sem 
minna á tæki úr James Bond-
myndum í nýju kínversku njósna-
safni. Meðal safnmuna er byssa 
sem lítur út eins og varalitur, og 
smámynt sem hefur verið holuð að 
innan til að geyma gögn. 

Þrátt fyrir að munirnir séu 
komnir til ára sinna hafa kínversk 
stjórnvöld ákveðið að eingöngu 
kínverskir ríkisborgarar megi 
berja safngripina augum. Safn-
verðir vísa því erlendum ferða-
mönnum frá. Safnið opnaði í borg-
inni Nanjing í Austur-Kína 13. 
apríl, og síðan hafa meira en 500 
gestir heimsótt safnið daglega.  - bj

Njósnasafn opið útvöldum:

Græjur minna 
á James Bond

Grunnskólabörn á Álftanesi þurfa 
aðeins að greiða 180 krónur fyrir 
hverja máltíð í maí í stað 240 króna 
eins og venjulega.

ÁLFTANES

Ódýrari skólamatur í maí

Frá og með 1. maí er gamla sund-
laugin á Blönduósi lokuð fyrir fullt 
og allt. Í tilknningu frá bæjarstjóran-
um segir að ekki sé ráðlegt að setja 
frekari fjármuni í viðhald laugarinnar 
og að opna eigi nýja sundlaug á 
næsta ári.

BLÖNDUÓS

Einu sundlauginni lokað

Að minnsta kosti tveir létust þegar bíl 
var ekið inn í hóp fólks sem var að 
hylla hollensku konungsfjölskylduna 
í bænunum Apeldoorn í gær. Talið að 
ökumaðinn hafi ætlað sér að aka á 
vagninn.

HOLLAND

Ekið á fólk í skrúðgöngu

VEISTU SVARIÐ?



TAX FREE!
TAX FREE!

Afnemum
virðisaukaskatt

af öllum 
WEBER GASGRILLUM 

aðeins í dag.

Afnemum
virðisaukaskatt

af öllum 
TRAMPOLINUM
og fylgihlutum 
aðeins í dag.

Grilltangasett
7 stk
3901470

Grillbursti
2999164

2.490
2990

279
349

23.320
27.990

Opið í dag: Skútuvogi  10:00-19:00
                  Akureyri  10:00-17:00

Aðeins í dag 1. maí!

TAX FREE!
TAX FREE!

Stærð: 396 sm í þvermál

Afnemum
virðisaukaskatt

af öllum 
GARÐSTÓLUM OG 

GARÐBORÐUM
aðeins í dag.

í Skútuvogi
Ís á10kr

TAX FREE!
TAX FREE!
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VIÐSKIPTI Tap Ríkisútvarpsins ohf. 
(RÚV) á sex mánaða tímabili frá 
september 2008 út febrúar 2009 
var 365,1 milljónir króna, sam-
kvæmt árshlutareikningi. Þetta 
jafngildir tveggja milljóna króna 
tapi dag hvern á tímabilinu. 

Hagnaður seinni sex mánaða 
rekstrarársins mun að óbreyttu 
vega upp tapið og reksturinn 
verða í jafnvægi á árinu, segir 
Páll Magnússon útvarpsstjóri. 
Reksturinn sé því á áætlun.

Alls varð 253 milljóna króna 
hagnaður af rekstri RÚV fyrir 
afskriftir á sex mánaða tímabilinu, 
og frá áramótum hefur RÚV verið 
rekið með hagnaði, segir Páll. 
Þá fyrst hafi viðamiklar aðhalds-
aðgerðir sem farið hafi verið í síð-
asta haust skilað sér inn í rekstur 
félagsins.

Hann segir verðbólguskot á síð-
asta ári hafa bitnað harkalega á 
RÚV eins og öðrum fyrirtækjum, 
en skuldir félagsins á þeim tíma 
voru um fjórir milljarðar króna.

Ákveðið var að breyta 562 millj-
óna króna skuld RÚV við ríkissjóð 
í hlutafé nýverið. Í kjölfarið verður 
þjónustusamningur félagsins 
endur skoðaður og er sú endurskoð-
un nú að hefjast, segir Katrín Jak-
obsdóttir menntamálaráðherra.

Hún segir að stjórnarformaður 
RÚV og útvarpsstjóri muni fara í 
þá vinnu með fulltrúum mennta-
málaráðuneytisins. Erfitt sé að 
segja til um hvenær niðurstöður 

úr þeirri vinnu líti dagsins ljós, en 
það verði vonandi sem fyrst.

Katrín segir mikilvægt að fara 
heildstætt yfir málefni RÚV, og 
reynsluna af því að breyta félaginu 
í opinbert hlutafélag. Spurð hvort 
hún vilji breyta félaginu aftur í 
ríkisstofnun segir hún það ekki 
endilega réttu leiðina.

Launakostnaður vegna tíu 
æðstu stjórnenda var um 52,2 
milljónir frá september út febrú-
ar síðastliðinn. Laun og hlunnindi 
útvarpsstjóra voru um 1.550 þús-
und krónur á mánuði að meðal-
tali. Meðallaun níu annarra æðstu 

stjórnenda RÚV voru tæplega 800 
þúsund krónur á mánuði.

Páll segir laun starfsmanna 
með yfir 300 þúsund krónur hafa 
lækkað á síðasta ári, og laun æðstu 
stjórnenda mest. Ekki hafi verið 
rætt að lækka laun stjórnenda 
frekar nema aðstæður breytist.

Katrín segir það sína skoðun að 
eðlilegt væri að launabil hjá ríkis-
fyrirtæki væri minna, útvarps-
stjóri sé nú með hærri laun en for-
sætisráðherra. Það sé meðal þess 
sem verði rætt við endurskoðun 
þjónustusamningsins.

 brjann@frettabladid.is

Segir stefna í halla-
lausan rekstur RÚV
Útvarpsstjóri spáir viðsnúningi í rekstri RÚV eftir 365 milljóna króna tap á sex 
mánaða tímabili. 253 milljóna hagnaður varð af rekstri fyrir afskriftir. Launabil 
innan RÚV verður rætt við endurskoðun þjónustusamnings segir ráðherra.

KOSTNAÐUR Útvarpsstjóri var með um 1.550 þúsund 
krónur í mánaðarlaun að meðaltali á sex mánaða tíma-
bili. Níu aðrir æðstu stjórnendur félagsins voru með 
tæpar 800 þúsund krónur í mánaðarlaun á tímabilinu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVAKATRÍN JAKOBSDÓTTIR

PÁLL MAGNÚSSON

NAUTABANI Í HAM Spænski nauta-
baninn Morante de la Puebla víkur sér 
undan dýrinu, sem hann ætlar svo að 
murka lífið úr. NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-
fest dóm yfir Reyni Traustasyni, 

ritstjóra DV og 
fyrrverandi rit-
stjóra Mann-
lífs, fyrir að 
birta áfengis-
auglýsingu í 
Mannlífi.

Reynir krafð-
ist sýknu í mál-
inu. Hann sagði 
að ekki hefði 
verið um aug-

lýsingu að ræða, heldur aðeins 
umfjöllun um áfengistegundir. 
Dómurinn kemst að þeirri niður-
stöðu að umfjöllunin hafi verið 
kynning til markaðssetningar.

Reynir er dæmdur til að greiða 
hálfa milljón í sekt, og auk þess 
300 þúsund krónur í áfrýjunar-
kostnað.  - sh

Fyrrverandi ritstjóri Mannlífs:

Sekt fyrir að 
fjalla um áfengi

REYNIR 
TRAUSTASON

NASARET, AP Múslimar í Nasaret 
búa sig nú margir hverjir undir 
komu Benedikts páfa XVI. til 
borgarinnar um miðjan maí, 
minnugir þriggja ára gamalla 
ummæla páfans um ofbeldisfullan 
boðskap Kóransins. Borðar hafa 
verið strengdir upp við hlið Boð-
unarkirkjunnar, sem páfi hyggst 
heimsækja, með fordæmingum í 
garð þeirra sem móðga íslamstrú.

Þótt sumir múslimar hugsi páfa 
þegjandi þörfina ætla aðrir að 
bjóða hann velkominn og funda 
með honum. Einhverjir þeirra, 
til dæmis klerkurinn Taysir 
Tamimi, hyggjast þó krefja hann 
um afsökunarbeiðni.  - sh

Ekki velkominn til Nasaret:

Múslimar bíða 
Benedikts páfa

EILÍF PÍNA Á borðanum er vers úr Kór-
aninum sem segir að hver sá sem hall-
mæli drottni og Múhameð spámanni 
sé dæmdur til eilífrar og niðurlægjandi 
pínu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Miðaverð á Þjóðhátíðina í Eyjum um 
næstu verslunarmannahelgi verður 
óbreytt frá fyrra ári, eða 10.900 
krónur í forsölu og 12.900 krónur við 
innganginn. Eyjar.net vitnar til þjóð-
hátíðarnefndar, sem segir þó ekkert 
verða slegið af í skemmtanahaldi. 
„Enda Eyjamenn ekki þekktir fyrir 
annað en gera þetta almennilega eða 
bara sleppa því.“

VESTMANNAEYJAR

Engin verðbólga á Þjóðhátíð
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Það er aldrei of oft brýnt fyrir neytendum að vera 
vel með á nótunum og bera saman verð, enda getur 
verið gríðarlegur munur milli verslanna. Dæmi 
um eina vörutegund sem býðst á ótrúlega stórum 
verðskala er SMA Wysoy-þurrmjólk. Nína þarf á 
þessari vöru að halda fyrir sitt 
barn. Hún veitti hinum mikla 
verðmun athygli og sendi mér 
línu. „Þurrmjólkurdósin kostar 
hvorki meira né minna en 2.240 
kr. í Lyfjum og heilsu, 1.625 kr. 
í Nóatúni og 1.299 kr. í Hagkaupum. Á meðan hef 
ég verið að kaupa þessa mjólk í Bónus á 676 kr. Mér 
finnst þetta svo ofboðslegur munur að ég get ekki 
setið á mér að deila þessu með einhverjum.“
Munurinn á einni SMA-þurrmjólkurdós í Bónus og 
Lyfjum og heilsu er 331 prósent. Er nema von að 
Nína verði að koma þessu frá sér?

Neytendur: SMA-sojaþurrmjólk

Munur upp á 331 prósent

■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

ÖRYGGISMÁL Félag íslenskra 
atvinnuflugmanna leggst gegn 
frumvarpi á Alþingi um að sam-
eina rannsóknarnefndir flugslysa, 
sjóslysa og umferðarslysa. 

Flugmenn segja að í núverandi 
lögum sé skýrt að slysarannsókn 
eigi eingöngu að miða að því að 
auka öryggi í flugi en það sama 
eigi ekki við um frumvarpið. „Ef 
ekki ríkir sátt um lagaumhverf-
ið er varðar rannsóknir flugslysa 
getur það leitt til þess að það dragi 
úr samstarfsvilja flugmanna við 
það að tjá sig við rannsóknarnefnd-
ina, en það mun hafa stórskaðleg 
áhrif á framgang flugslysarann-
sókna og þar með almenns flugör-
yggis,“ segir í svari flugmanna til 
samgönguráðuneytisins. - gar

Atvinnuflugmenn mótmæla:

Vilja að flugslysanefnd 
haldi sjálfstæði sínu

FLUGMENN Vilja tjá sig um óhöpp án 
þess að það sé notað gegn þeim.
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 18 Velta: 71 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
221 +0,51% 648  +0,67%

MESTA HÆKKUN
CENTURY AL.  +9,13%
MAREL  +5,82%

MESTA LÆKKUN
BAKKAVÖR  -0,87%
ÖSSUR  -0,64%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,30 +0,00% ... Atlantic 
Airways 173,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 251,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,14 -0,87% ... Eik Banki 90,00 +0,00 ... Eimskipafélagið 
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 118,00 +0,00% ... Icelandair Group 
5,00 +0,00% ... Marel Food Systems 50,00 +5,82% ... Össur 93,20 
-0,64%

Verð á íslenskum sjávarafurðum 
lækkaði um 1,5 prósent í mars 
mælt í erlendri mynt og var þetta 
níundi mánuðurinn í röð sem verð-
ið lækkar. Það er nú jafn hátt og í 
mars 2006, samkvæmt nýrri grein-
ingu IFS.

Í greiningunni segir að verð-
lækkunin sé í takt við verðþróun 
á heimsvísu upp á síðkastið. Þótt 
verðið hafi lækkað mikið í erlendri 
mynt undanfarna mánuði sé það 
ekki lágt í sögulegu samhengi. 
Bent er á að vegna veikingar 
krónunnar er afurðaverð enn hátt 
í íslenskum krónum talið og því sé 
framlegð í sjávarútvegi góð.

IFS bætir við að erlendir kaup-
endur íslenskra sjávarafurða hafi 
lagt áherslu á að takmarka birgð-
ir og því séu enn miklar birgðir af 
sjávarafurðum hér.  - jab

TROLL DREGIÐ INN Fall krónunnar hefur 
valdið því að verð á sjávarafurðum er 
hátt í krónum talið. Í erlendri mynt hefur 
verðið ekki verið lægra í þrjú ár. 

Afurðaverð lækkar

Bandaríski bílaframleið-
andinn Chrysler óskaði í 
gær eftir greiðslustöðvun. 
Gangi sameining við Fiat 
eftir rís  fimmti umsvifa-
mesti bílaframleiðandi 
heims úr rústunum.

Stjórnendur Chrysler óskuðu í gær 
eftir heimild til greiðslustöðvunar 
í samræmi við þarlend lög eftir 
að viðræður við lánardrottna um 
endurskipulagningu runnu út í 
sandinn. 

Bílaframleiðendur vestra hafa 
lengi glímt við erfiðleika. Chrysler 
sótti ásamt öðrum hornsteinum 
bílageirans um neyðarlán stjórn-
valda um áramót. Þegar samkomu-
lag náðist ekki við lánardrottna 
áður en lokafrestur stjórnvalda 
fyrir veitingu lánsins  rann út á 
miðnætti í gær var greiðslustöðv-
unin eina leiðin. 

Chrysler er fyrsti bílaframleið-
andinn vestra sem fer þessa leið og 
ekki útilokað að aðrir fylgi á eftir. 

Bloomberg-fréttastofan sagði í 
gær hvorki standa til hjá Chrysler 
að hætta framleiðslu né segja upp 

starfsfólki. Bandarísk stjórnvöld 
stofni nýtt félag sem kaupi bestu 
eignir þrotabúsins og leggi þau, 
ásamt ríkisstjórn Kanada, því til 
10,5 milljarða dala í skiptum fyrir 
tíu prósenta hlut í því. 

Á meðan greiðslustöðvun 
Chrysler varir er stefnt að því að 
ítalski bílaframleiðandinn Fiat 

kaupi fimmtung í félaginu. Fiat, 
sem er hið ítalska móðurfélag 
Ferrari og Alfa Romeo auk þess 
að framleiða sparneytinn smábíl 
undir eigin merkjum, hefur um 
árabil leitað fyrir sér á banda-
rískum markaði. Það hefur engum 
árangri  skilað fyrr en nú.

 jonab@markadurinn.is

Fyrsti bandaríski bíla-
risinn í greiðslustöðvun

ALLT Á FULLU Í EINNI VERKSMIÐJU CHRYSLER Stjórn bandaríska bílaframleiðandans 
Chrysler hyggst nota tímann vel og vinna með Ítölum að framleiðslu bíla innan 
nokkurra mánaða.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Landsframleiðsla dróst saman um 6,1 prósent á 
fyrsta fjórðungi ársins í Bandaríkjunum, samkvæmt 
upplýsingum bandaríska viðskiptaráðuneytisins, frá 
í fyrradag. 

Þetta kemur til viðbótar við 6,3 prósenta samdrátt 
vestra í þrjá ársfjórðunga á undan. 

Niðurstaðan er verri en reiknað var með en hag-
fræðingar virðast sammála um að bandarískt efna-
hagslíf sé að ganga í gegnum verstu þrengingar sem 
sést hafi þar í landi í rúma hálfa öld. 

Talsverð óvissa einkennir ástandið en meðalspár 
Bloomberg hljóðuðu upp á allt frá 2,8 til 8 prósenta 
samdráttar á fjórðungnum.

Christina Romer, efnahagsráðgjafi Bandaríkja-
forseta, segir í samtali við Bloomberg flesta sjá til 
botns á seinni hluta árs og megi þá vænta að hag-
kerfið taki við sér á ný.  - jab

Hratt kólnar í 
hagkerfi vestra

Verðbólga á evrusvæðinu mældist 
0,6 prósent í síðasta mánuði, sam-
kvæmt útreikningum Eurostat, 
hagstofu Evrópusambandsins. 

Verðbólga steig í hæstu hæðir 
samhliða snörpum verðhækkun-
um á hráolíu og matvælaverði í 
fyrravor og náði fjórum prósent-
um um mitt fyrrasumar. Eftir því 
sem krumlur fjármálakreppunnar 
hertu takið á neytendamörkuðum 
hjaðnaði verðbólga. 

Verðbólgutölur sem þessar hafa 
aldrei fyrr sést á evrusvæðinu en 
byrjað var að taka tölurnar saman 
í mars árið 1996.

Wall Street Journal hefur eftir 
hagfræðingi hjá UniCredit, að 
líkur séu á að verðbólga verði  nær 
núlli þegar næstu tölur verða birt-
ar í mánuðinum.  - jab

Hratt dregur úr 
verðbólgunni



F
í

t
o

n
/

S
Í

A

Sýnum 
samstöðu

Um leið og við óskum landsmönnum til hamingju með daginn, hvetjum við VR 
félaga til að sýna samstöðu og mæta í 1. maí-kaffi á Broadway kl. 15.00. Boðið 
verður upp á kaffi og veitingar.

Einnig minnum við á kröfugönguna. Safnast verður saman á Hlemmi kl. 13.00
og gengið niður Laugaveg sem leið liggur á Austurvöll þar sem útifundur hefst 
kl. 14.10. Flutt verða ávörp og skemmtiatriði í tilefni dagsins.

Hlökkum til að sjá ykkur!

VR |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700 |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

Virðing
Réttlæti
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS
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SPOTTIÐ

UMRÆÐAN
Sighvatur Björgvinsson skrifar um 
viðskiptasnilld talsmanns neytenda.

Talsverðar leifar af viðskiptasnilld 
finnast enn á Íslandi þrátt fyrir 

hrunið. Síðustu vikurnar hefur vart þann 
umræðuþátt verið að hafa í ljósvakamiðl-
unum, að þar skjóti ekki upp kollinum 
snöfurmenni, sem upplýsi að auðvelt sé 
að losa fólk undan skuldum án þess að 
það kosti nokkurn nokkuð. 

Síðast í fyrrakvöld gaf sig fram í Kast-
ljósi „talsmaður neytenda“. Hann sagðist 
hafa lagt til við ríkisstjórnina að sett yrðu lög þar 
sem kröfur með veðum í íbúðarhúsnæði yrðu tekn-
ar eignarnámi, sett yrði síðan á stofn opinber nefnd, 
sem fengi sem verkefni að afskrifa lánin eftir til-
teknum reglum. Aðspurður sagði hann, að þetta 
myndi kosta ríkið sáralítið. Nánast ekkert fyrir 
utan laun nefndarmannanna. Kostnaðinn bæru lán-
veitendur, sem hvort eð er væru búnir að tapa kröf-
um sínum að hluta eða öllu leyti. Með öðrum orðum, 
auðvelt væri að aflétta skuldum án þess að það kost-
aði nokkurn neitt. Af einhverjum ástæðum hentar 
stjórnendum þátta í ljósvakamiðlunum að tala sem 
allra mest um slíkar aðferðir. Blessað fólkið er nú af 
þeirri kynslóð.

Skoðum hvernig framkvæmd á tillögum Neytenda-
stofu hlyti að verða. Ríkið setur „neyðarlög“ þar 
sem ríkissjóður tekur eignarnámi allar íbúðalána-
kröfur banka, sparisjóða, lífeyrissjóða og Íbúða-
lánasjóðs. Ófrávíkjanleg meginregla eignarnáms 

er, að fullar bætur skuli ávallt koma fyrir. 
Ríkið yrði sem sé að greiða kröfueigendum 
fullar bætur fyrir eignaupptökuna. Maður-
inn sagði, að kröfurnar ætti ekki að afskrifa 
fyrr en eftir eignarnámið – þegar „nefndin“ 
fengi það verkefni. Bótakröfurnar við eignar-
námið hlytu því óhjákvæmilega að vera þær 
fjárhæðir, sem næmu hinum upprunalegu 
kröfum samanlögðum. Engin smáfjárhæð 
það. Kostar það skattborgara ekki neitt? 
Gáfulegt – eða hitt þó heldur!

Íslenska þjóðin yrði þar með orðin eigandi 
allra fjárkrafnanna. Afskriftir þær, sem 
nefnd Neytendastofu myndi síðan ákvarða, 
kæmu svo til lækkunar á þeim eignum þjóðar-

innar. Hvernig ætlar talsmaður neytenda að yfirfæra 
það tap á fyrri eigendur – lánveitendurna, sem kröf-
urnar voru teknar af með eignarnámi? Sérhver 
snudd greindur maður sér á augabragði, að þetta er 
leiðin til þess að velta öllum íbúðalánavanda banka, 
sparisjóða, lífeyrissjóða og Íbúðalánasjóðs beinustu 
leið yfir á herðar skattborgara. Öll vandamál þessara 
lánveitenda yrðu leyst. Ríkið fengi reikninginn.

Ekki eru nema tvö ár síðan talsmaður neytenda 
gaf opinberlega kost á sér til setu á Alþingi fyrir 
tiltekinn stjórnmálaflokk en dró sig til baka þegar 
honum var bent á að slíkt færi illa saman við emb-
ætti hans. Er maðurinn kominn í framboð aftur, 
þegar kosningar eru búnar? Kannske sestur við 
stjórnarmyndunarborðið í umboði Neytendastofu? 
Þarna er sannarlega liðs að leita!

Höfundur er fyrrverandi viðskiptaráðherra 
og ráðherra neytendamála.

Nú er lið að Neytendastofu

SIGHVATUR 
BJÖRGVINSSON

F
yrsti maí er haldinn hátíðlegur í dag í skugga erfiðara 
efnahagsástands en þekkst hefur í manna minnum. 
Íslenskt launafólk, sem undanfarin ár hefur sótt sér 
batnandi kjör og réttindi, stendur nú frammi fyrir 
breyttri heimsmynd. Næstu mánuði og misseri mun 

baráttan snúast um að verja það sem hefur áunnist.
Margt launafólk hefur þegar tekið á sig lækkun launa eða 

annars konar skerðingu á kjörum með það að markmiði að verja 
störf. Þetta er skiljanlegt og að einhverju marki nauðsynlegt en 
eitt af hlutverkum samtaka launafólks á viðsjárverðum tímum 
hlýtur að vera að standa vörð um það að ekki séu lagðar of 
þungar byrðar á herðar þeim sem minnst hafa fyrir vegna lágra 
tekna, barnafjölda og uppbyggingar heimilis. Eitt af verkefnum 
samtaka launafólks í dag er að sjá til þess að fjárhagslegum 
grundvelli verði ekki kippt undan þessum heimilum.

Sú umræða var nokkuð á kreiki meðan allt lék í lyndi í efna-
hag þjóðarinnar að verkalýðsfélög væru barn síns tíma og 
hlutverk þeirra væri ekki lengur skýrt. Launafólk næði betri 
árangri í kjarasamningum eitt og sér en næðust í samningum 
stéttarfélaga við samtök atvinnurekenda. Þessar raddir voru 
raunar sterkari í þeim hópum sem eru um og yfir meðaltekjum. 
Þegar harðnar á dalnum kemur hins vegar skýrt í ljós að hver 
og einn má sín lítils miðað við samtakamátt fjöldans og er þá 
ekki spurt um fyrri innkomu. 

Stéttarfélög þurfa einnig að standa vörð um störfin. 
Niðurskurður ríkis og sveitarfélaga sem nú er hafinn dregur 
úr starfsöryggi opinberra starfsmanna og virðist ætla að bitna 
meira á kvennastörfum en þeim störfum sem karlar stunda 
fremur. Þetta hlýtur að hafa veruleg áhrif á áherslur samtaka 
opinberra starfsmanna.

Verkalýðshreyfingin hefur í vaxandi mæli látið til sín taka á 
flestum þeim sviðum sem lúta að kjörum launafólks. Þannig er 
Alþýðusamband Íslands nú hluti þeirrar „elítu“ sem beitir sér 
fyrir því að gengið verði til aðildarviðræðna við Evrópusam-
bandið. ASÍ hefur sömuleiðis látið til sín taka á sviði neytenda-
mála, auk þess sem fulltrúar hreyfingarinnar eru virkir þátt-
takendur í umræðunni um hagstjórn og peningastefnu. Verðlag 
og gjaldmiðill, vaxtastig og verðbólga hafa enda gríðarlega 
mikið að segja varðandi kjör fólks, ekki síður en laun.

Verkefnin eru mörg. Nú ríður á að launafólk í landinu, bæði 
í opinbera geiranum og á hinum almenna vinnumarkaði, snúi 
bökum saman. Það hefur aldrei verið brýnna.

Hér á landi hefur launafólk safnast saman til að knýja á um 
réttindi sín, sýna samstöðu og einnig gleðjast á 1. maí í meira 
en áttatíu ár. Ástæða er til þess að ætla að ekki muni færri 
vilja taka þátt í hátíðarhöldum dagsins í ár en á undangengnum 
árum, sem og finna til samtakamáttar með bræðrum sínum og 
systrum.

Til hamingju með daginn.

Alþjóðlegur baráttudagur launafólks:

Vorhret á glugga
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

Leiðir biskups
Staðan í Selfosskirkju er með sér-
kennilegra móti. Séra Gunnar Björns-
son hefur verið sýknaður af ákæru 
um kynferðisbrot en samt leggst 
sóknin og fagráð Þjóðkirkjunnar um 
kynferðisbrot gegn því að hann snúi 
aftur til starfa. Gunnar og biskup láta 
þó ekki segjast og hafa í sameiningu 
ákveðið að hann skuli snúa aftur 
í júní í óþökk sóknarbarnanna. Í 
ofanálag vill Gunnar sækja bætur 
frá biskupi fyrir að hafa verið 
settur í leyfi. Biskup skyldi þó 
ekki örvænta um ástandið, 
því í gær barst kjarnyrt og 
afdráttarlaus yfirlýsing frá 
Prestastefnu um hvernig 
best er að snúa sér í málinu 
flókna. Þar er biskup 
hvattur til að „nýta 

þær leiðir sem hann hefur til lausnar í 
málefnum Selfosskirkju“. Biskup getur 
þá allavega strax útilokað að nýta þær 
leiðir sem hann ekki hefur til að leysa 
málið. Hálfnað er verk þá hafið er.

Síðasti sendiherrann?
Klúðursleg sinnaskipti orðuritara 
íslenska forsetaembættisins í garð 
bandaríska sendiherrans Carol van 
Voorst virðast hafa runnið henni, 
sem og öðrum þarlendum erind-

rekum, mjög til rifja. Nú heyrast 
jafnvel þær raddir úr ranni 
bandarískra sendifulltrúa að 
niðurlægingin geti hugsanlega 
orðið þess valdandi að þess 
verði langt að bíða að 

veldið í vestri láti okkur í 
té annan sendiherra. 

Glereggsins hefnt
Áður en þeir hugsa þá hugsun til 
enda ættu þeir að minnast glereggs-
ins fagra sem Ólafur Ragnar Grímsson 
gaf Hillary Clinton árið 1999 og rataði 
nokkrum árum síðar lágt metið á 
uppboð á eBay. Rætt var um að þetta 
hefði móðgað Ólaf Ragnar ógurlega 
og hann hlyti að hugsa forsetafrúnni 
fyrrverandi þegjandi þörfina. Hillary 

hafði hins vegar ekki verið 
lengi æðsti yfirmaður 
bandarískra utanríkismála 
þegar Ólafi tókst að launa 
henni lambið gráa. Staðan 
er nú eitt-eitt en leiknum 

líklega hvergi nærri 
lokið.

 stigur@frettabladid.is
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UMRÆÐAN
Ragnheiður Jóns-
dóttir skrifar um 
Evrópumál

Styrk staða heimila 
og fyrirtækja í land-

inu er undir því komin 
að nú, eftir kosningar, 
verði leitað eftir aðildar-
viðræðum um inngöngu í ESB. 
Aðeins með samningsumleitun-
um við ESB sést, hvaða skilmál-
um innganga Íslands í ESB er 
bundin. Í þeim samningsumleit-
unum kemur ein af grundvallar-
reglum ESB, nálægðarreglan 
(principle of subsidiarity) væntan-
lega til með að nýtast Íslandi, því 
reglan stuðlar að því að smáríki 
haldi séreinkennum sínum og 
sérstöðu. Þjóðin verður síðan að 
fá að kjósa um samningsdrögin í 
þjóðar atkvæðagreiðslu. 

Helsti kostur ESB-aðildar er 
að við fáum nýjan, sterkan gjald-
miðil, evruna, sem mun stórauka 
stöðugleika og stuðla að efna-
hagslegu jafnvægi. Verðtrygging 
verður óþörf, vextir munu lækka 
vegna bættra lánakjara erlend-
is og eins verður unnt að afnema 
gjaldeyrishöft. Hjól atvinnu-
lífsins fara að snúast aftur og 
ný störf skapast. Fyrirséð er að 
heilbrigt rekstrarumhverfi laði 
að erlenda fjárfesta. Samkeppnis-
reglur ESB og styrkjakerfi munu 
auka hag smárra og meðalstórra 
fyrirtækja. Verð á matvælum og 
öðrum neysluvörum mun lækka, 
en útgjöld íslenskra heimila 
vegna þeirra eru með þeim hæstu 
í Evrópu í dag.

Mikill kostur inngöngu okkar 
í ESB er tollfrjáls aðgangur að 
mörkuðum sambandsins og mun 
hann sérstaklega nýtast íslensk-
um sjávarútvegi og landbúnaði. 
Ísland mun með inngöngu í ESB 

fá tollfrjálsan aðgang að 
stærsta markaði heims 
fyrir sjávarafurðir. Eins 
munu ný tækifæri skapast 
fyrir útflutning landbún-
aðarvara og aðgangur fást 
að styrkjakerfi ESB fyrir 
landbúnað á norðurslóð.

Með aðild að ESB verð-
um við hluti í sterku banda-
lagi þjóða, sem eru líkast-
ar okkur að menningu.

Allt tal um einhliða upptöku 
evru er óábyrgt og hefur að 
meginstefnu verið hafnað af for-
svarsmönnum Seðlabanka Evr-
ópu (ECB = European Central 
Bank). 

Rök sem þau að Andorra, Món-
akó, San Marínó og Svartfjalla-
land hafi hlotið evru án þess að 
vera aðilar að ESB skýrast með 
því að þau lönd höfðu gjaldmiðla 
sem lagðir voru niður með upp-
töku evru. Menn geta séð hversu 
fjarstæðukennt allt tal um ein-
hliða upptöku evru er með því 
að spyrja sig einfaldra spurn-
inga: Hver myndi sjá okkur fyrir 
evrum? Seðlabanki Evrópu, sem 
hefir lýst yfir að „ríki, sem vilja 
taka upp mynt ESB verða að 
koma inn um aðaldyrnar en ekki 
bakdyrnar“? Ljóst er að Seðla-
banki Íslands gæti ekki prentað 
evrur. Einhliða upptaka evru yrði 
kostnaðarsöm og er óráðleg ríkj-
um sem ekki búa við efnahags-
legan stöðugleika, auk þess sem 
upptaka evru í óþökk ESB gæti 
leitt til efnahagslegrar einangr-
unar ef ekki ísaldar. 

Því hljótum við að vilja 
ábyrga, gagnsæja og lýðræðis-
lega afgreiðslu Evrópumála, sem 
lætur reyna á samningaleiðina 
við ESB með eftirfarandi þjóðar-
atkvæðagreiðslu.

Höfundur er lögfræðingur og 
skipaði sæti á lista Samfylkingar-

innar í Suðvesturkjördæmi.

Nokkrir kostir ESB-aðildar

RAGNHEIÐUR 
JÓNSDÓTTIR 

ALP er stærsta bílaleiga landsins og býður upp á bíla 
erlendis á yfir 6300 leigustöðum Avis og Budget.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn til 
að vinna með framsæknu fyrirtæki og ná hámarksárangri.

Umsóknir skulu sendar á atvinna@alp.is merktar „Þjónustuver“ fyrir 8. maí 2009.

Starfsmaður í þjónustuveri
Starf í þjónustuveri sem felur í sér kynningu 
og sölu á þjónustu fyrirtækisins ásamt öflun 
og viðhaldi viðskiptasambanda. Við leitum að 
jákvæðum, skipulögðum og þjónustulunduðum 
einstaklingi sem hefur áhuga á að vinna í ört 
vaxandi fyrirtæki.

HÆFNISKRÖFUR

• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Þjónustulund og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði
• Góð tölvukunnátta

Fulltrúaráð verkalýðsfélaganna í Reykjavík

BSRB

Bandalag háskólamanna

Kennarasamband Íslands

Samband íslenskra framhaldsskólanema

Tónlist

Lúðrasveit verkalýðsins og 200.000 Naglbítar taka lagið

Ávarp fundarstjóra 

Súsanna Vilhjálmsdóttir, formaður Félags hársnyrtisveina

Ræða
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ

Tónlist

200.000 Naglbítar og Lúðrasveit verkalýðsins

Ræða
Þórveig Þormóðsdóttir, 

formaður Félags starfsmanna stjórnarráðsins

Tónlist

Sigtryggur Baldursson og Parabólurnar

Ávarp
Stefán Rafn Sigurbjörnsson, 

formaður Sambands íslenskra framhaldsskólanema

Tónlist

200.000 Naglbítar og Lúðrasveit verkalýðsins

Fundarstjóri slítur fundi, “Internationalen” sunginn

Lúðrasveit verkalýðsins og Lúðrasveitin Svanur leika undir

Dagskrá

Safnast saman á Hlemmi kl. 13.00

Sigtryggur Baldursson og Parabólurnar

Gangan leggur af stað kl. 13.30

Gengið niður Laugaveg, Bankastræti, Austurstræti og inn á Austurvöll 

Lúðrasveit verkalýðsins og Lúðrasveitin Svanur leika fyrir göngu

Ræðumenn flytja örræður meðan ganga stendur yfir

Útifundur á Austurvelli hefst kl. 14.10

Kakó í boði og leiktæki fyrir börn

Útifundi lýkur kl. 15.00
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UMRÆÐAN 
Jón Baldvin Hannibalsson 
skrifar um Ísland og ESB

Öllum þessum frambjóðendum 
tókst að fara í gegnum kosn-

ingabaráttuna án þess að upp-
lýsa þjóðina um hvað hún skuldaði 
mikið; án þess að segja henni frá 
neyðarfjárlögum með niðurskurði 
og skattahækkunum; og án þess að 
þorri kjósenda hafi grænan grun 
um yfirvofandi bankahrun ríkis-
banka, sem eru klyfjaðir ónýtum 
lánasöfnum. 

Á flestum frambjóðendum var 
ekki annað að heyra en að fastir 
liðir væru bara eins og venjulega. 
Samt keyrði um þverbak, þegar 
sumir frambjóðendur fóru að upp-
lýsa væntanlega kjósendur um Evr-
ópusambandið. En úr því að Sam-
fylking og Vinstri græn eru þrátt 
fyrir allt sest að samningaborði 
um Evrópumál, er kannski ekki 
úr vegi að leiðrétta verstu ambög-
urnar, sem haldið var að þjóðinni í 
kosningabaráttunni. 
1. Fullveldi fyrir bí. Evrópusam-
bandið er samtök sjálfstæðra þjóða 
og fullvalda ríkja. Sérstaða Evr-
ópusambandsins er sú að aðildar-
ríki láta af hendi hluta af fullveldi 
sínu, en fá í staðinn hlutdeild í sam-
þjóðlegu valdi sambandsins. Þetta 
þýðir meðal annars að smáþjóðir 
eru áhrifameiri um eigin hagsmuni 
innan sambandsins en utan. 

Eystrasaltsþjóðirnar eru gott 
dæmi um það. Þær endurheimtu 
sjálfstæði sitt formlega árið 1991, 
eftir að hafa verið innlimaðar með 
hervaldi í sovéska nýlenduveldið 
í tæplega hálfa öld. Fyrsta verk 
þeirra að fengnu sjálfstæði var 
að ganga í Evrópusambandið. Það 
gerðu þær að sjálfsögðu ekki til 
þess að farga nýfengnu fullveldi, 
heldur til að festa það í sessi og 
tryggja það fyrir utanaðkomandi 
ásælni. Þær gengu í ESB til þess 
að styrkja stöðu sína sem sjálfstæð-
ar þjóðir. Það er fásinna að halda 
því fram að frændþjóðir okkar á 
Norður löndum, sem eru í ESB, séu 
ekki lengur sjálfstæðar þjóðir. 

Með aðild okkar að EES-samn-
ingnum erum við nú þegar aðil-
ar að ESB að u.þ.b. tveimur/þriðju 
hlutum, án þess að hafa áhrif á 
þá löggjöf, sem við fáum senda í 
pósti.Það sæmir varla fullvalda 
þjóð. Með inngöngu í ESB mund-
um við styrkja fullveldi okkar en 
ekki veikja. 
2. Ekki núna – kannski seinna. 
Það tekur tíma – nokkur ár allt 
í allt – að semja um aðild og upp-
töku evru, breyta stjórnarskrá 
og leggja aðildar samning undir 

þjóðar atkvæði. Einmitt 
þess vegna töpum við á 
því að draga málið á lang-
inn. Einmitt þess vegna 
þurfum við að byrja 
samnings ferlið strax. Og 
þetta er nauðsynlegt, af 
því að traustur gjaldmið-
ill og lægri vextir á lánum 
eru forsenda þess, að við 
getum unnið okkur út úr 
kreppunni. Til þess þurf-
um við að semja við Evrópusam-
bandið núna, ekki seinna. Af því 
að Evrópusambandsaðild er partur 
af lausninni á bráðavandanum, en 
ekki framtíðarmúsík, sem við döns-
um eftir einhvern tíma seinna. 
3. Evrópusambandið veitir engar 
varanlegar undanþágur. Með 
öðrum orðum, það er ekki hægt að 
semja við Evrópusambandið. Þetta 
er ósatt. Allar þjóðir (og þær eru 
núna 27) sem hafa samið um aðild, 
hafa fengið viðurkenningu á brýn-
ustu þjóðarhagsmunum í aðildar-
samningum. Það er sjálf aðferða-
fræði Evrópusambandsins að leysa 
ágreiningsmál með samningum, á 
grundvelli laga og réttar. 

Aðildarsamningar hafa sömu 
þjóðréttarlegu stöðu og sjálfur 
stofnsáttmálinn. Það þýðir að þeim 
verður ekki breytt – þeir fela í sér 
varanlega lausn – nema við sam-
þykkjum breytinguna sjálf. Dæmi 
um sérlausnir með vísan til sér-
stakra aðstæðna eru mýmörg. Gott 
dæmi er sérlausn fyrir heimskauta-
landbúnað Finna og Svía norðan 
62° breiddargráðu. Með EES-samn-
ingnum hefur Ísland þegar yfirtek-
ið um tvo/þriðju hluta af regluverki 
ESB. Meðal samningsmarkmiða 
er að fá viðurkenningu á sérlausn 
fyrir íslenskt fiskveiðistjórnunar-
svæði. 
4. Þeir stela af okkur auðlindunum. 
Þetta er skröksaga. Aðildarþjóðir 
Evrópusambandsins ráða sjálfar 
yfir auðlindum sínum. Bretar ráða 
sjálfir yfir sinni Norðursjávarolíu; 
Þjóðverjar yfir sínum kolanám-
um í Ruhr, Spánverjar yfir sínum 
ólívulundum og Finnar yfir sínum 
skógar lendum. Með sama hætti 
munum við, Íslendingar, ráða yfir 
okkar eigin orkulindum í fallvötn-
um og jarðvarma. Okkur er í sjálfs-
vald sett, hvernig við högum eigna-
réttarskipan á auðlindum – hvort 
þær eru í einka- eða þjóðareign.
5. Við glötum yfirráðum yfir fiski-
miðunum. Það er óhætt að full-
yrða að það verður engin breyt-
ing á úthlutun veiðiheimilda innan 
íslenskrar lögsögu við aðild að Evr-
ópusambandinu. Grundvallarreglur 
um sögulegan rétt og hlutfallsleg-
an stöðugleika þýða að aðrar þjóð-
ir öðlast engan rétt til veiða innan 

íslensku lögsögunnar. 
Eina breytingin verður 
sú, að útlendingar munu 
öðlast rétt til að fjárfesta 
í íslenskum sjávarútvegs-
fyrirtækjum. Rétt eins og 
Samherji t.d. hefur fjárfest 
í sjávarútvegsfyrirtækjum 
innan ESB. (70 prósent af 
tekjum Samherja koma 
utan Íslands). 

Vegna samkeppnis yfir-
burða íslensks sjávarútvegs er 
þetta kostur en ekki galli. Þetta 
er til dæmis leið til að losa sjávar-
útvegsfyrirtækin út úr skuldum, 
sem þau eru sokkin í vegna kvóta-
brasks. Hverri þjóð er heimilt að 
setja nánari reglur til að tryggja 
löndun og fullvinnslu afla í heima-
höfn, þannig að tekjur skili sér til 
heimalandsins. 
6. Sameiginleg fiskveiðistefna ESB 
rústar sjávarútveginn. Hin sam-
eiginlega fiskveiðistefna Evrópu-
sambandsins (CFP) er undantekn-
ing frá þeirri grundvallarreglu, að 
sérhver aðildarþjóð ráði ein yfir 
auðlindum sínum. Ástæðan er auð-
skilin. Öldum saman hafa margar 
þjóðir stundað veiðar úr sameigin-
legum fiskistofnum á sameiginlegu 
hafsvæði, t.d. á Norðursjónum. Til 
þess að gæta jafnræðis var reglu-
setning um nýtingu sameiginlegra 
fiskistofna færð til Evrópusam-
bandsins. Aðildarríkin verða síðan 
að semja sín í milli um framkvæmd 
stefnunnar og nýtingu auðlindar-
innar. 

Þetta fyrirkomulag helgast af 
þessum sérstöku aðstæðum. Það 
gegnir allt öðru máli um íslensku 
fiskveiðilögsöguna. Hún er alger-
lega aðskilin frá hinu sameigin-
lega hafsvæði ríkjanna við Norður-
sjó. Helstu nytjastofnar okkar eru 
allir staðbundnir. Að því er varð-
ar flökkustofna, þá semjum við 
nú við Evrópusambandið og aðrar 
nágrannaþjóðir um nýtingu þeirra. 
Breytingin verður sú, að eftir aðild 
semjum við innan Evrópusam-
bandsins um okkar hlut. 

Í ljósi þessara aðstæðna munu 
Íslendingar setja fram þá samn-
ingskröfu, að íslenska lögsagan 
verði sérstakt fiskveiðistjórnar-
svæði. Rökin fyrir þessari kröfu 
eru, að hér sé um brýnustu þjóðar-
hagsmuni að ræða. Fyrir þessu eru 
fjölmörg fordæmi. Allar aðildar-
þjóðir hafa fengið viðurkenningu 
á brýnustu þjóðarhagsmunum. 
Það sem auðveldar okkur að ná 
þessari samningsniðurstöðu er, að 
það er ekkert frá Evrópusamband-
inu eða aðildarþjóðum þess tekið 
og við gerum engar kröfur um að 
taka neitt frá þeim, sem þær hafa 
átt. Þess vegna ætti ekki að vera 

torvelt að ná fram slíkri samnings-
niðurstöðu, sem væri viðunandi 
fyrir báða aðila. 
7. Landbúnaðurinn mun leggjast 
af. Þetta er dæmigerður hræðslu-
áróður. Samningsniðurstaðan 
varðandi íslenskan landbúnað 
mun sennilega taka mið af sérlausn 
Finna og Svía um þeirra heimskauta-
landbúnað. Sú lausn felur m.a. í sér, 
að okkur verður í sjálfsvald sett að 
styrkja eigin landbúnað umfram þá 
styrki, sem fást úr sameiginlegum 
sjóðum ESB. En starfs umhverfi 
landbúnaðarins hefur verið að 
breytast og mun halda áfram að 
breytast. Búum fækkar um leið 
og þau stækka, vegna hagræðing-
ar. Það er framhald af ríkjandi 
þróun. Aukið viðskiptafrelsi með 
landbúnaðarafurðir mun hvort 
eð er verða staðfest, þegar yfir-
standandi samningalotu alþjóða-
viðskiptastofnunarinnar (WTO) 
lýkur. 

Starfsskilyrði landbúnaðarins 
munu því breytast, hvort heldur við 
göngum í ESB eða ekki. Styrkir frá 
ESB eru ekki framleiðslutengdir 
heldur beinast frekar að búsetu, 
byggðastefnu og innviðum á lands-
byggðinni. Innlend landbúnaðar-
framleiðsla mun því áreiðanlega 
taka breytingum, hvort heldur við 
göngum í ESB eða ekki. En í þeim 
breytingum felast líka tækifæri 
fyrir sumar greinar landbúnaðar-
ins. Þar getum við mikið lært af 
Svíum, en sænsk landbúnaðarfram-
leiðsla hefur styrkt stöðu sína eftir 
aðild á innri markaðnum. 
8. Evrópusambandið er ólýðræðis-
legt. Engin önnur fjölþjóðasamtök 
hafa hjálpað jafnmörgum þjóðum 
til að losna frá arfleifð einræðis og 
kúgunar og að byggja upp stofnan-
ir og starfshætti lýðræðis eins og 
Evrópusambandið. Þetta á við um 
Spán, Portúgal og Grikkland. Þetta 
á við um þjóðir Mið- og Austur-
Evrópu. Þetta á við um vinaþjóðir 
okkar við Eystrasalt. Þetta á við 
um hinar nýfrjálsu þjóðir á Balkan-
skaga. Fyrir utan átökin á Balkan-
skaga, þar sem Evrópusamband-
ið gætir nú friðarins, hefur þessi 
lýðræðisþróun átt sér stað án vald-
beitingar. Evrópusambandið er 
því sterkasta friðar- og lýðræðis-
afl í okkar heimshluta. Þar að auki 
er Evrópusambandið öðrum fyrir-
mynd um það, hvernig efnahag og 
lífskjörum hinna fátækari þjóða 
hefur verið lyft upp á stig hinna, 
sem betur hefur búnast. 

Evrópusambandið er því öflugt 
jöfnunarafl að því er varðar efna-
hags- og lífskjaraþróun íbúanna. 
Innan Evrópusambandsins er að 
finna rótgrónustu lýðræðisþjóðir 
heims. Eftir hrun horfast Íslend-
ingar í augu við veikleika og van-
kanta okkar lýðræðisskipunar. Við 
ættum að láta ógert að kveða upp 
sleggjudóma um vanþroska lýð-
ræði annarra. Við höfum ekki efni 
á því.
9. Við erum svo smá að við höfum 
engin áhrif innan ESB. Það eru 
vandfundin þau fjölþjóðasamtök í 
veröldinni, þar sem smáþjóðir hafa 
jafnmikil áhrif og innan Evrópu-
sambandsins. Af 27 aðildar þjóðum 
ESB eru 21 skv. skilgreiningu smá-
þjóðir. Forystumönnum þessara 
þjóða ber saman um að smáþjóðirn-
ar hafi styrkt stöðu sína með aðild 
að ESB í samanburði við að standa 
einar utan garðs. Þær þjóðir kall-
ast stórþjóðir, sem geta farið sínu 
fram, án þess að taka tillit til ann-
arra. 

Stórþjóðir geta haft sitt fram 
í krafti efnahagslegra yfirburða 
eða hervalds. Það eru hinar stærri 
þjóðir innan Evrópusambandsins 
(eins og t.d. Þjóðverjar, Frakkar og 
Bretar) sem með aðild sinni hafa 
afsalað sér valdi og skuldbundið 
sig til að leysa ágreiningsmál innan 
bandalagsins með samningum, 
á grundvelli laga og réttar. Frið-
samleg lausn deilumála er brýn-
asta hagsmunamál smáþjóða. Sú 
aðferðafræði Evrópusambandsins 
að leysa ágreiningsmál með samn-
ingum er því smáþjóðum í hag. 

Innan Evrópusambandsins gætir 
vaxandi tilhneigingar til svæðis-
bundins samstarfs. Innan Evrópu-
sambandsins munu Íslendingar 
skipa sér í sveit með öðrum Norður-
landaþjóðum og Eystrasaltsþjóðum 
í svæðisbundnu samstarfi innan 

ESB. Með því móti munum við 
styrkja stöðu okkar í samanburði 
við það að standa einir utan garðs.
10. Það eru allir vondir við okkur í 
ESB, sbr. reynsluna af Bretum og 
Icesave. Þetta er misskilningur. 
Fórnarlömbin í Icesave-málinu 
voru breskir og hollenskir sparifjár-
eigendur og á endanum íslenskir 
skattgreiðendur. Skúrkarnir voru 
eigendur og forráðamenn Lands-
bankans, sem buðu sparifjáreig-
endum í þessum löndum hæstu 
vexti til þess að fá þá til að trúa sér 
fyrir sparifé sínu, til þess að bjarga 
sjálfum sér úr lausafjárkreppu við 
endurfjármögnun eigin skulda. 

Að því er varðar Holland, þá 
stungu þeir af, án þess svo mikið 
sem þakka fyrir sig. Íslensk yfir-
völd vissu frá upphafi, að útibú 
íslenskra banka alls staðar á 
EES-svæðinu, voru undir íslensk-
um bankaleyfum, undir íslensku 
eftir liti og undir íslenskri spari-
fjártryggingu lögum samkvæmt. 
Það vorum við sem brugðumst. 
Þetta réttlætir að sjálfsögðu ekki 
hefndar ráðstafanir Breta með því 
að beita hryðjuverkalögum. En af 
einhverjum ástæðum hafa íslensk 
stjórnvöld ekki treyst sér til að 
höfða mál gegn Bretum til að fá því 
hnekkt. Þau skulda okkur skýringu 
á því. 

Sannleikurinn er sá, að Íslend-
ingar hafa notið góðs af samstarfi 
við grannþjóðir. Við höfum notið 
góðs af Norðurlandasamstarf-
inu. Við nutum góðs af Marshall-
aðstoðinni án þess að fullnægja 
settum skilyrðum. Við nutum góðs 
af varnarsamstarfinu við Banda-
ríkjamenn – græddum m.a.s. á því, 
á meðan aðrar þjóðir færðu fórnir 
í þágu landvarna. Við höfum notið 
góðs af EES-samningnum, sem 
með einu pennastriki veitti okkur 
aðgang á jafnréttisgrundvelli að 
stærsta fríverslunarsvæði heims. 
Og við höfum notið góðs af Evr-
ópusamstarfinu á mörgum sviðum, 
ekki síst að því er varðar vísindi og 
rannsóknir, menntun og menningu. 
Við erum vegna uppruna okkar, 
sögu og menningar Evrópuþjóð og 
eigum heima í samstarfi evrópskra 
lýðræðisríkja. 
11. Evrópusambandið er sósíalískt 
ríkisforsjárbákn og/eða valda-
stofnun heimskapítalismans í anda 
frjálshyggju. Bíðum hæg. Hvort 
tveggja getur ekki verið satt, enda 
er sannleikurinn sá, að hvorugt er 
sannleikanum samkvæmt. Hægri 
öfgamenn í Bandaríkjunum fyrir-
líta Evrópusambandið á þeirri for-
sendu að það sé hálfsósíalískt vel-
ferðarapparat, sem hafi misst alla 
lyst á að standa við bakið á Banda-
ríkjamönnum í ofbeldisverkum 
þeirra vítt og breitt um heiminn. 

Það má til sanns vegar færa að 
þjóðfélagsgerð flestra Evrópu-
þjóða dregur í vaxandi mæli dám 
af hinu norræna velferðarríki 
miklu fremur en af óbeisluðum 
kapítalisma í amerískum dúr. Evr-
ópuþjóðir verja takmörkuðum fjár-
munum til vígbúnaðar og stefna 
ekki að heimsyfirráðum. Evrópu-
sambandið er friðarafl í okkar 
heimshluta. Helmingurinn af allri 
þróunaraðstoð við fátækar þjóðir 
kemur frá Evrópusambandinu og 
Evrópusambandið er frumkvöðull 
um umhverfisvernd á heimsvísu. 

Þrátt fyrir þetta vilja ýmsir 
vinstrimenn telja sér trú um, að 
Evrópusambandið sé valdastofnun 
í þjónustu fjármagns og í anda 
frjálshyggju. Þeir sem því trúa 
ættu að gera samanburð á velferðar-
þjónustu og félagslegum réttind-
um almennings í ríkjum Evrópu í 
samanburði við hið hráslagalega 
og mannfjandsamlega auðræði í 
Bandaríkjum Norður-Ameríku. Sá 
samanburður mun leiða hið sanna 
í ljós. 

Það ætti líka að auðvelda vinstri-
mönnum að kveða upp úr um það, 
hvort heldur þeir vilja að Ísland 
framtíðarinnar verði skrípamynd 
af amerískum kapítalisma eða 
virkur þátttakandi á jafnréttis-
grundvelli í samstarfi hinna nor-
rænu velferðarríkja innan vébanda 
Evrópusambandsins. 

Höfundur nam vinnumarkaðs-
hagfræði í Svíþjóð 1963-64 og var 
sendiherra Íslands í Finnlandi og 

Eystrasaltsríkjum 2002-2006.

Ellefu firrur um Evruland 

JÓN BALDVIN 
HANNIBALSSON

Menningarstefna í mannvirkjagerð - stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist var samþykkt af ríkisstjórn í apríl 2007.   Í 
henni er birt stefna íslenskra stjórnvalda um hönnun og byggingu opinberra mannvirkja og þar segir m.a.: “Sjálfbærni og 
vistvæn sjónarmið krefjast nýrra nálgana við skipulag, hönnun og framkvæmdir.  Í þeim efnum á hið opinbera að vera í 
forystu og setja metnaðarfull markmið”.

Þá samþykkti ríkisstjórnin í mars 2009 stefnu um vistvæn innkaup.  Í stefnunni er sagt fyrir um hvernig samþætta eigi um-
hverfi ssjónarmið innkaupum hjá ríkinu.  Þessi stefna tekur að sjálfsögðu til innkaupa er tengjast opinberum framkvæmdum, 
enda fara þar fram á vegum ríkisins umfangsmikil innkaup á vörum og þjónustu.

Til að ræða þessi mál er boðað til opins umræðufundar þriðjudaginn 5. maí 2009, kl. 10:00 í húsi Orkuveitu Reykjavíkur, 
Bæjarhálsi 1, Reykjavík.  Á fundinn mætir Sannie Verweij frá “Dutch Green Building Council” og mun hún annars vegar segja 
frá stofnun þeirra samtaka í Hollandi og hins vegar lýsa því hvernig þeir aðlöguðu BREEAM vottunarkerfi ð að aðstæðum í Hol-
landi.  

Dagskrá
Green Building Council:

10.00-10.15  Setning fundar - Óskar Valdimarsson, FSR
10.15-11.00 Kynning á  “Dutch Green Building Council”,  tilurð hans og hvernig  fjármögnun er hátað 
 Sannie Verweij, DGBC
11.00-11.15 Kaffi hlé
11.15-11.30 Staðan á Íslandi í dag - Kristveig Sigurðardóttir, Almennu verkfræðistofunni
11.30-12.00 Umræður um “Green Building Council”, reynsla Hollendinga og möguleikar á að setja slíkt ráð á stofn á  
 Íslandi.  Stjórn umræðu:  Óskar Valdimarsson, FSR

12.00-13.30 Hádegisverðarhlé

Aðlögum  BREEAM að íslenskum aðstæðum:

13.30-14.30 BREEAM NL – upplýsingar um aðlögunarferlið í Hollandi og helsta mismuninn á hollenska og breska kerfi nu  
 - Sannie Verweij, DGBC
 14.30-14.45 Kaffi hlé
14.45-15.15 Yfi rlit yfi r helstu atriði í BREEAM sem Ísland gerir athugasemdir við  - Harpa Birgisdottir, EFLA
15.15-16.30 Umræður um  BREEAM NL og möguleika/áhuga  á fara svipaða leið á Íslandi.  
 Stjórn umræðu:  Óskar Valdimarsson, FSR

Vegna þátttöku Sannie Verweij fer fundurinn fram á ensku.  
Fundurinn er öllum opinn og aðgangur er ókeypis.

Vistvænar byggingar á Íslandi
Umræðufundur um næstu skref
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Hin eiginlega hernaðar-
aðgerð Breta í Falklands-
eyjastríðinu hófst þennan 
dag árið 1982, en í stríðinu 
tókust Bretar og Argentínu-
menn á um yfirráð yfir Falk-
landseyjum, Suður-Georgíu 
og Suður-Sandvíkureyjum í 
Suður-Atlantshafi. 

Deilur um yfirráð yfir eyj-
unum höfðu staðið lengi 
þegar herforingjastjórnin 
í Argentínu hugðist leggja 
eyjarnar, sem þá voru undir 
breskri stjórn, undir sig. 
Herforingjastjórnin taldi 
sig eiga stuðning annarra 
ríkja í deilunni vísan, þar 
á meðal Bandaríkjanna. 

Argentínumenn litu svo 
á að þeir væru að endur-
heimta eigið land, en þeir 
kalla Falklandseyjar Las Mal-
vinas. Bretar litu hins vegar 
á aðgerðirnar sem innrás á 
sitt yfirráðasvæði.

Stríðið hófst með innrás 
Argentínumanna í Suður-
Georgíu þann 19. mars árið 
1982. Bretar hófu hernaðar-
aðgerðir 1. maí þegar tvær 
Vulcan-sprengjuflugvélar 
flugu frá Ascension til Falk-
landseyja til þess að varpa 
sprengjum á Stanleyflug-
völl. Stríðinu lauk 14. júní 
árið 1982 með uppgjöf Arg-
entínumanna.

Flugsafn Íslands á Akureyri fagnar tíu 
ára afmæli í dag. Það var stofnað hinn 
1. maí árið 1999 og hét þá Flug safnið á 
Akureyri. Hlutverk Flugsafnsins, sem 
er sjálfseignarstofnun og var formlega 
opnað 24. júní árið 2000, er að safna, 
varðveita, og sýna muni sem tengj-
ast flugi á Íslandi, sögu þess og þróun. 
Einnig er það markmið safnsins að 
safna myndum sem tengjast flugsög-
unni og skrá þær. Aðalhvatamaður að 
stofnun safnsins var Svanbjörn Sigurðs-
son og hefur hann verið safnstjóri frá 
upphafi.

Svanbjörn er að vonum manna fróð-
astur um upphafsár safnsins. „Fyrstu  
árin var safnið til húsa í 450 fermetra 
flugskýli sem var leigt af Íslandsbanka. 
Það húsnæði var síðar keypt en ekki liðu 
mörg ár áður en flugskýlið var orðið of 
lítið. Haustið 2006 var hafist handa við 
að byggja núverandi húsnæði og er það 
fimmfalt stærra en gamla flugskýlið.“

Í flugsafninu er að finna heima-
smíðaðar f lugvélar, f lugvéla-
hreyfla, fis, svifflugur, gamlar 
farþegaflugvélar, flugmódel, listflug-
vélar, ljósmyndir og ýmislegt fleira. 
„Elsta flugvélin í safninu er Klemm 
L.25e TF-SUX. Hún var smíðuð árið 
1934 en kom til landsins með þýskum 

svifflug leiðangri árið 1938. Þá má 
nefna stjórnklefa fyrstu þotu íslensks 
flugfélags, Boeing 727 „Gullfaxa“, 
Aerospatiale Dauphin-björgunarþyrlu 
Landhelgisgæslunnar TF-SIF,og Aust-
er V-sjúkraflugvél. 

Vélarnar í safninu eru að mestu 
leyti í eigu flugáhugamanna sem hafa 
gert þær upp. Þær eru flestar flug-
hæfar og að minnsta kosti einu sinni á 
ári hefja þær sig til flugs. „Við höldum 
árlega flughátíð í kringum Jónsmess-
una og þá fljúgum við öllu sem hægt 
er að fljúga,“ segir Svanbjörn en há-
tíðin verður haldin í tíunda skipti dag-
ana 20. og 21. júní næstkomandi. 

Svanbjörn segir vaxandi aðsókn í 
safnið og merkir hann það að gestum 
þyki mikið til þess koma að sjá vélarn-
ar í návígi. Hann segir safnið eiga vel 
heima á Akureyri, enda er bærinn oft 
nefndur vagga flugsins á Íslandi. “

 vera@frettabladid.is

FLUGSAFN ÍSLANDS:  FAGNAR TÍU ÁRA AFMÆLI MEÐ OPNU HÚSI OG KÖKUBOÐI

Hefja sig til flugs einu sinni á ári

Hér stendur Svanbjörn við Texas Taildragger 
flugvélina TF-API, sem hann endursmíðaði 
ásamt félaga sínum.  MYND/ÚR EINKASAFNI

MARGT BER FYRIR AUGU Vélarnar í safninu eru að mestu í eigu flugáhugamanna sem hafa gert þær upp. Í kringum Jónsmessuna á hverju ári er 
haldin flughátíð og þá má sjá vélarnar svífa um loftin blá. Í tilefni afmælisins verður boðið upp á köku í safninu í dag. MYND/ÚR EINKASAFNI

JÓSEF GÖBBELS LÉST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1945.

„Hugsið ykkur fjölmiðla sem 
stórkostlegt hljómborð sem 

stjórnvöld geta spilað á.“

Göbbels var einn helsti 
samstarfsmaður Hitlers og 

áróðursmeistari nasista.

Chile Argentína

Suðurskautslandið

AT L A N T S H A F

Falklandseyjar

ÞETTA GERÐIST:  1. MAÍ ÁRIÐ 1982

Bretar í stríð við Argentínumenn

Innilegar þakkir fyrir samúð og vinarhug 
við andlát og útför móður okkar, tengda-
móður, ömmu og langömmu,

Maríu Guðmundsdóttur
Dvalarheimilinu Seljahlíð, áður til 
heimilis að Grýtubakka 10.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki Seljahlíðar 
fyrir að annast hana af alúð og hlýju síðustu æviárin. 
Guð blessi ykkur. Sendum öllum þeim sem styrktu 
minningarsjóð Stefaníu Guðrúnar Pétursdóttur sér-
stakar þakkarkveðjur.

Ásgeir Sigurðsson Guðrún Gunnarsdóttir
Hilmar Sigurðsson
Valgeir Sigurðsson Sigríður Sæmundsdóttir
Steinunn Sigurðardóttir Árni Sigurðsson
Auður Sigurðardóttir Þorgrímur Guðmundsson
Kristín Sigurðardóttir Jón Steingrímsson
Sigríður Sigurðardóttir Sverrir Sandholt
Sigrún Edda Sigurðardóttir Pétur Emilsson
Rúnar H. Sigurðsson Rósa S. Guðmundsdóttir
og barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Helga Hjartardóttir,
Seljahlíð, Hjallaseli 55, Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut mánudag-
inn 27. apríl. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd fjölskyldu hinnar látnu,
Guðborg Jónsdóttir Þórarinn Lárusson
Örn Jónsson Elín Jóhanna Elíasdóttir
Ólafur Jónsson Guðbjörg Árnadóttir
Bjarni Jónsson Lilja Steinunn Svavarsdóttir

90 ára afmæli
Líney Guðmundsdóttir 

áður búsett á Bergþórugötu 25, 

mun halda upp á níræðisafmælið sitt að núverandi 
heimili sínu, Suðurholti 5 Hafnarfi rði, laugardaginn 2. maí. 

Opið hús frá kl. 14 og fram eftir degi. 
Allir velkomnir. Blóm og g jafi r 

vinsamlegast afþökkuð.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegrar 
eiginkonu minnar, móður okkar, tengda-
móður, ömmu og langömmu,

Margrétar Oddsdóttur
Ásvegi 31, Akureyri.

Sérstakar þakkir til lyfjadeildar Sjúkrahúss Akureyrar 
fyrir kærleiksríka umönnun.

                                            Jón E. Aspar
Sigríður Oddný Jónsdóttir Skúli Magnússon
Halldór Jónsson
Margrét Skúladóttir Bragi Thoroddsen
Magnús Ágúst Skúlason
Emelía Valey Magnúsdóttir

Þökkum öllum þeim sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför,

Sigurðar Ríkharðs 
Stefánssonar 
frá Siglufirði. 

Stuðningur ykkar er okkur ómetanlegur. 

                             Ólöf Áslaug Kristjánsdóttir
Hákon Heimir Sigurðsson Alda Pétursdóttir
Birgir Agnar Sigurðsson
                             Rakel, Brynjar og Kristófer.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Ragnar Hermannsson
frá Flatey á Skjálfanda til heimilis að 
Hvammi, Húsavík,

lést að morgni 29. apríl á Heilbrigðisstofnun 
Þingeyinga, Húsavík. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Sigrún Ragnarsdóttir Gestur Gunnarsson
Helga Ragnarsdóttir Kristinn Hrólfsson
Hermann Ragnarsson Dómhildur Antonsdóttir
Erla Ragnarsdóttir Ómar Ingimundarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

MERKISATBURÐIR
1908 Knattspyrnufélagið Fram 

er stofnað í Reykjavík.
1923 Kröfuganga er í fyrsta 

skipti farin á Íslandi á 1. 
maí.

1937 Maístjarnan, kvæði Hall-
dórs Laxness, birtist fyrst í 
æskulýðsblaði.

1948 Sunnanlands snjóaði svo 
mikið að með fádæmum 
þótti. Jafnfallinn snjór á 
Stórhöfða í Vestmanna-
eyjum mældist 65 senti-
metrar.

1970 Rauðsokkuhreyfingin 
tekur þátt í kröfugöngu 
verkalýðsins í Reykjavík 
og miðast upphaf hreyf-
ingarinnar við þennan at-
burð.

1981 Landssamband kartöflu-
bænda er stofnað á Ís-
landi.



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

ÆVINTÝRIÐ 1939  kallast sýning sem opnuð verður í dag á 

Skriðuklaustri í tilefni af því að sjötíu ár eru liðin frá byggingu hins 

einstæða húss Gunnars Gunnarssonar skálds. Þar verður í máli 

og myndum sagt frá byggingunni en hátt í hundrað manns unnu 

sex daga vikunnar frá vori og fram að jólum við að reisa stórhýsið. 

Sýningin stendur fram á haust.

„Réttinn hef ég borið fram fyrir 
marga gesti við ýmis tækifæri 
og hann veldur aldrei vonbrigð-
um,“ segir Guðrún Edda Bents-
dóttir verkefnastjóri. „Rétturinn 
er úr einni af fyrstu matreiðslu-
bókunum sem ég eignaðist sem 
ber yfirskriftina Great Chin-
ese Cooking – From Fire Pot to 
Food Processor.“ Uppskriftirnar 
þar eru einfaldaðar og lagaðar 
að vestrænum matreiðsluaðferð-
um. „Rétturinn mun uppruna-
lega vera frá norður-Kína,“ segir 
hún.

Guðrún Edda rakst á bókina á 
námsárunum í New York og hefur 
hún verið mikið notuð. 

Guðrún segir réttinn ódýran 
enda hafi svínakjöt verið á góðu 
verði að undanförnu. Hún bend-
ir á að tilvalið sé að undirbúa sig 
deginum áður þar sem réttur-
inn sé kannski ekki ýkja fljótleg-
ur. Bót er þó í máli að auðvelt er 
að fá megnið af vörunum í aust-
urlenskan mat í lágvöruversl-
unum, en það hafi nú ekki verið 
þannig þegar Guðrún Edda byrj-
aði að bera þennan rétt á borð 
fyrir fjölskyldu og vini. Þess 
þarf vart að geta að rétturinn er 

í sérstöku uppáhaldi enda bregst 
hann aldrei. Ekki er verra að 

hann höfðar jafnt til barna sem 
fullorðinna.   vala@frettabladid.is

Réttur úr fyrstu bókinni
Guðrún Edda Bentsdóttir, verkefnastjóri á grunnskólaskrifstofu hjá Menntasviði Reykjavíkur, er 
matgæðingur mikill og á ekki í vandræðum með að gefa uppskrift að rétti sem klikkar ekki.

  Guðrún Edda segir réttinn tilvalinn á veisluborðið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÍNVERSKAR KJÖTBOLLUR 
Í súrsætri sósu (um 30 stykki) FYRIR 3-4
1-1,5 sm sneið fersk 
engiferrót
1/2 stk. stór laukur eða 1 
stk. lítill
8 stk. vatnahnotur (water 
chestnuts - frystið afgang-
inn úr dósinni og notið 
síðar)
1 msk. sojasósa (Kikk-
oman)
1 msk. fremur þurrt sérrý
1 msk. maízenamjöl
1 egg
2 tsk. sesamolía
1 geiri hvítlaukur
450 g svínahakk
1 stk. paprika (1/2 rauð 
og 1/2 græn)
1/2 laukur
1-2 gulrætur
1 bolli (1/4 dós) ananas 
í bitum
1 sneið (0,2-0,3 sm) 
engiferrót
3 msk. matarolía til 
steikingar

Sósa
2 dl vatn eða ananassafi 
úr dósinni og vatn
1/2 dl sykur (eða eftir 
smekk)
2 msk. vínedik
2 msk. tómatsósa
1 msk. sojasósa (Kikk-
oman)
Öllu ofangreindu efni í 
sósuna blandað saman 
í skál.
4 tsk. maízenamjöl í 2 
msk. vatni (í sér skál)

Aðferð:

1. Skerið engiferrót og 
lauk í bita. Setjið engi-
ferrót, hvítlauk, lauk, 
vatnahnotur, sojasósu, 
sérrý, maízenamjöl, egg 
og sesamolíu í mat-
vinnsluvél og blandið. 
Hakkið sett út í og 
maukað í fars. Hitið olíu 
á pönnu eða wok og 

steikið bollur. Má gera 
daginn áður og geyma 
í ísskáp eða frysta.

2. Hellið olíu af pönnu 
og þrífið með vatni 
og þurrkið. Skerið 
papriku,lauk og 
gulrætur. Hitið olíu yfir 
meðalhita og steikið 
engiferrót í 1 mín og 
bætið grænmeti út í 
og steikið í um 2 mín. 
Takið engiferrót frá og 
hendið. Hægt að gera 
tólf tímum fyrir fram.

3. Bætið því við sem 
á að fara í sósu nema 
maízenamjöli og vatni 
sem er hrært sér og sett 
út í sósu til að þykkja.

4. Kötbollur settar út í 
sósu og látið sjóða við 
meðalhita. Setjið loks 
ananasbita út í.

Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Heimasíða www.perlan.is
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Næg ókeypis 
bílastæði

við Perluna

Ódýrt og gott!

Súpubar 620 kr.
Salatbar 990 kr.

Súpa og salatbar á aðeins 1.430 kr.
~ NÝBAKAÐ BRAUÐ FYLGIR MEÐ SÚPU- OG SALATBAR. ~

Í kaffiteríunni Perlunnar er hægt að fá alls kyns góðgæti 
á frábæru verði: Crépes, samlokur, pizzur og smurt 
brauð. Eins er hægt að fá heimatilbúinn ítalskan ís, alls 
kyns ísrétti, kökur og tertur.

Nýr A la Carte og 4ra rétta seðill
Nánari upplýsingar á www.perlan.is



Eitt hundrað og sex konur standa 
þétt saman á söngpöllunum í húsi 
Karlakórs Fóstbræðra. Þetta er 
Léttsveit Reykjavíkur á æfingu 
og það er létt yfir henni. Sjó-
mannasöngvarnir hljóma einn af 
öðrum því það er verið að renna 
yfir prógrammið sem á að flytja í 
Háskólabíói á sunnudaginn.  Lög 
eins og Ég bíð við bláan sæ, Við 
hafið, Komu engin skip í dag, og 
ein tuttugu í viðbót. Dagskráin 
nefnist Óskalög sjómanna enda 
bárust öll þessi lög um byggðir 
landsins í óskalagaþættinum Á 
frívaktinni, að sögn Margrétar 
Þorvaldsdóttur, formanns Létt-

sveitarinnar. Spurð hvort fyrir 
sveitinni vaki að heilla íslensku 
sjómennina svarar hún kankvís. 
„Já, að sjálfsögðu og ekki síður 
hylla íslensku sjómannskonurn-
ar.“

Jóhanna Þórhalls stjórnar sveit-
inni af myndugleika og fjöri og 
undirspil er í höndum Aðalheiðar 
Þorsteinsdóttur á píanó, Tómas-
ar R. Einarssonar á kontrabassa 
og Kjartans Guðmundssonar á 
trommur. „Eðalfólk,“  segir Mar-
grét og bætir við: „Tómas er nán-
ast einn af okkur, hann spilar svo 
oft með sveitinni.“ 

 Brátt geysist Gylfi Ægisson í 

salinn og mundar gítarinn. Meðan 
hann er að stilla strengina taka 
sönggyðjurnar lagið „Hvað skal 
með sjómann sem er á því“ nokkr-
um sinnum og gefa vel í. Svo hefur 
Gylfi upp raustina í Minning um 
mann og þær syngja viðlagið. 

Léttsveitin hefur starfað frá 
1995 og sumar konurnar hafa 
verið með frá byrjun að sögn Mar-
grétar. „Jóhanna og Aðalheiður 
hafa líka verið með frá upphafi. 
Kraftmiklar konur sem brydda 
alltaf upp á einhverju nýju og 
eru aldrei með sömu lögin tvö ár 
í röð.“ 

 gun@frettabladid.is

Uppselt á Óskalögin
Léttsveit Reykjavíkur ætlar að flytja sjómannalög í Háskólabíói á sunnudaginn, ásamt stjórnanda, undir-
leikurum og einsöngvurunum Gylfa Ægis og Helenu Eyjólfs. Uppselt er á tónleikana. 

Tómas R., Kjartan og Aðalheiður ásamt 
Gylfa Ægissyni.

Léttsveit Reykjavíkur í góðum gír á æfingu. Blái liturinn minnir á haföldurnar. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GUN 

LISTASAFN ASÍ  opnar tvær sýningar laugardaginn 2. maí. Þóra 

Sigurðardóttir vinnur verk sem fjalla um gólf og veggi húss. Sólrún 

Sumarliðadóttir sýnir verkið Hljómrými í gryfju; potthljóð. Sýningarn-

ar standa til 24. maí.

Laugaveg 54,
sími: 552 5201
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Skokkar
margar gerðir áður 8990
 nú 4990
Síðar gollur  áður 6990
 nú 3990
Allir jakkar og kápur 
 30% afsl

Opið í dag 
13:00 - 16:00



föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  1. maí 2009

SJÁ UM 
ÚTLITIÐ Í 
EUROVISION
Yesmine Olsson, Elín 
Reynis og Margrét Einars-
dóttir fara til Moskvu.

STÆKKAR 
FYRIRTÆKIÐ 
Í KREPPUNNI
Gerður Guðrúnardóttir 
fatahönnuður keypti vefn-
aðarvöruverslun.

SKÓR EFST 
Á ÓSKA -
LISTANUM
Laufey Fríða Guð-
mundsdóttir opnar fata-
skápinn í Föstudegi.

Íslensk 
klassík
Steinunn Sigurðardóttir er vin-
sælasti íslenski hönnuðurinn 
að mati álitsgjafa Föstudags.



2 föstudagur  1. maí

núna
✽  blátt er málið

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Arnþór Birkisson 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

KÓNGABLÁ Ofurfyrirsætan Elle 
McPherson var glæsileg að vanda 
þegar hún mætti á Marie Claire-verð-
launahátíðina í Sidney í Ástralíu á 
dögunum. Hún klæddist skósíðum 
kóngabláum Gucci-kjól og þótti litur-
inn fara sérstaklega vel við ljóst hár 
fyrirsætunnar.

Þetta var nú bara þannig að ég 
heyrði í útvarpinu að Seyma 

væri að hætta og hringdi til að at-
huga með efni, en endaði svo nátt-
úrulega bara með því að kaupa 
búðina,“ segir Guðrún Gerður Guð-
rúnardóttir fatahönnuður, betur 
þekkt sem Gaga Skorrdal. Gaga er 
eigandi Blómálfsins á Vesturgötu 4 
þar sem hún selur blóm, Trippen-
skó og sína eigin hönnun úr ull, 
hör og silki. 

„Þetta er náttúrulega algjör 
bjartsýni, en ég hef alltaf verið 
bjartsýn og tek svo afleiðing-
um gjörða minna seinna,“ segir 
Gaga brosandi og virðist ekki láta 
kreppuna hafa áhrif á sig. „Ég er 
mjög ánægð með hvað fólk tekur 
þessu vel. Það er góð aukning í 
blómunum, skórnir selja sig sjálf-
ir og hönnunin mín gengur enn 
þá,“ bætir hún við.

Í tilefni af opnun Seymu í Blóm-
álfinum verður opnunarhátíð í 
dag frá klukkan 10 til 19 og heitt 

á könnunni. „Mér finnst skemmti-
legt að halda þetta á verkalýðs-
deginum því ég hef alltaf litið á 
mig sem verkamann og er stolt af 
því,“ segir Gaga.  - ag

Gaga Skorrdal keypti vefnaðarvöruverslun:

Stækkar fyrirtækið 
í kreppunni

Blómleg Gaga Skorrdal festi nýverið 
kaup á vefnaðarvöruversluninni Seymu, 
sem verður nú opnuð í Blómálfinum, 
Vesturgötu 4.

MAGDALENA DUBIK, UNGFRÚ REYKJAVÍK
„Í dag verður bara próflestur, en í kvöld æfi ég með píanista fyrir tónleika sem verða 
haldnir á Grand hóteli Reykjavík á sunnudaginn í tilefni af pólskum dögum á Grandinu. 
Á morgun ætla ég að leyfa mér að sofa aðeins út og fara í góðan göngutúr eða sund-
ferð ef það verður gott veður, hitta svo vinkonurnar um kvöldið á kaffihúsi og slúðra smá.“

helgin
MÍN

Eftirsóttur ljósmyndari
Tískuljósmyndarinn Saga Sigurðar-
dóttir nýtur sívaxandi vinsælda er-
lendis. Saga, sem er á sínu fyrsta 
ári í ljósmyndanámi í London, er 
ein af stúlkunum bak við reykjavik-
looks.blogspot.com, en hún heldur 
einnig út eigin bloggsíðu á sagan-
endalausa.blogspot.com og flickr-
síðu með eigin myndum sem hafa 
vakið mikla athygli erlendis. 
Myndir Sögu hafa meðal ann-
ars birst í norska Elle tíma-
ritinu, spænsku útgáfunni af 
Glamour og Saga var nýver-
ið í viðtali við litháíska tímarit-
ið Pravda. Auk þess tók hún ný-
verið myndir fyrir auglýsingaher-
ferð spænska fatamerkisins Adolfo 
Dominguez sem er með rúmlega 
200 verslanir úti um allan heim. 

Sushi-æði
Það virðist ekkert lát vera á vin-
sældum sushi hjá landsmönnum 
og stöðum sem bjóða upp á þenn-
an japanska þjóðarrétt fer sífellt 
fjölgandi. Veitingastaðurinn Fisk-
markaðurinn hefur ekki beint verið 
þekktur sem sushi-staður, 
en hefur nú hannað nýjan 
matseðil og býður upp á sér-
stök sushi-hádegi á virkum 
dögum milli klukkan 11.30 og 14. 
Á staðnum er fiskurinn unninn eftir 
aldagamalli aðferð og mikið lagt 
upp úr gæðum svo þar ætti enginn 
að verða svikinn af nýjum sushi-
matseðli.

É g hef verið að þjálfa Jóhönnu síðustu tvo 
mánuði, þrisvar sinnum í viku í World 

Class Laugum og þrisvar í æfingastúdíói Sýr-
lands í Vatnagörðum,“ segir Yesmine Ols-
son einkaþjálfari, sem sér um sviðsetningu á 
framlagi Íslendinga til Eurovision-keppninnar 
í ár, sem haldin verður 12. maí í Moskvu. Eins 
og flestum er orðið kunnugt syngur Jóhanna 
Guðrún Jónsdóttir lagið Is it true? með dygg-
um stuðningi Heru Bjarkar, Friðriks Ómars og 
Ernu Hrannar í bakröddum, en með þeim spil-
ar Börkur Birgisson á gítar og Hallgrímur Jens-

son á selló. Aðspurð segir Yesmine Jóhönnu 
hafa staðið sig vel í undirbúningnum. 

„Það kom mér á óvart hvað Jóhanna 
er öflug og með sterka upphandleggs-

vöðva. Hún var að lyfta lóðum langt yfir 
meðallagi svo ég minnkaði þyngdirnar hjá 

henni, en hún var í frjálsum íþróttum svo hún 
hefur mikið keppnisskap,“ útskýrir Yesmine, 
sem hefur unnið mikið með túlkun Jóhönnu á 
laginu og samspili hennar við sjónvarps vélar. 
„Aðaláherslan er lögð á að Jóhanna sé mið-
punkturinn í stað þess að búa til mikið atriði í 
kringum hana. Ég held að það muni kom vel út 
fyrir Ísland í keppninni,“ segir Yesmine.

Sviðsfötin í Eurovision skipta miklu máli og 
undanfarnar vikur hefur Margrét Einarsdóttir 
búningahönnuður unnið að glæsilegum kjól 
fyrir Jóhönnu í samstarfi við Kolbrúnu og 
Gunna í Anderson & Lauth og Berglindi í Klæð-
skerahöllinni. „Þegar maður hlustar á lagið fær 
maður strax mjög sterka tilfinningu fyrir litum 
og formi. Þemað er ísinn og snjórinn með æv-
intýralegum blæ. Þetta er mikill kjóll og fallega 
uppbyggður. Kjóllinn er blátóna og allur klæðn-
aðurinn á sviðinu verður í svipuðum tónum 
allt frekar rómantískt, en samt „cool“,“ útskýr-
ir Margrét sem sér einnig um annan klæðnað 
Jóhönnu í ferðinni. „Við erum búin að klæða 
Jóhönnu upp fyrir blaðamannafundi, partí og 

aðrar uppákomur því hún þarf alltaf að líta 
vel út. Þetta eru allt föt frá Andersen & Lauth, 
sem hafa verið alveg frábærir samstarfsað-
ilar. Þetta er mikill klassi og Jóhanna á eftir 
að skína eins og stjarnan sem hún er,“ segir 
Margrét og Elín Reynisdóttir förðunarmeistari 
tekur í sama streng, en hún mun sjá um að 

farða Jóhönnu í Moskvu. „Karl Berndsen ætlar 
að þykkja og síkka á henni hárið með leng-
ingum og lýsa það aðeins áður en við förum. 
Ég mun svo hugsa um að hafa hana ferska og 
stelpulega úti og ekki mála hana of mikið, eða 
mála hana mikið án þess að það sjáist, það er 
trixið,“ útskýrir Elín og brosir. - ag

Yesmine Olsson, Elín Reynisdóttir og Margrét Einarsdóttir:

ÚTLITIÐ Í EUROVISION

Flottar Yesmine, Margrét og Elín fara til Moskvu og munu sjá um útlit Jóhönnu Guðrúnar yst sem innst.

þetta
HELST
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Steinunn Sigurðar-
dóttir á langan feril að 
baki við tísku- og fata-
hönnun og er margverð-
launuð fyrir störf sín. 
Hún var yfirhönnuður 
hjá Gucci, Calvin Klein 
og La Perla, en stofnaði 
eigið fyrirtæki, STEiN-
UNN, fyrir sjö árum og 
opnaði samnefnda versl-
un við Bankastræti 9 í 
Reykjavík. 

Viðtal:  Alma Guðmundsdóttir og 

Indíana Ása Hreinsdóttir

Ljósmyndir: Anton Brink

É
g var voðalega þakk-
lát að fá svona góðar 
fréttir,“ segir Stein-
unn Sigurðardóttir en 
hún var valin besti ís-

lenski hönnuðurinn af málsmet-
andi álitsgjöfum sem Föstudagur 
leitaði til. Margir komust á blað, 
en afgerandi fjöldi sagði hönnun 
Steinunnar standa upp úr. 

Fáir vita eflaust að íslensk fata-
hönnun veltir um fimm milljörð-
um króna á ári og innlend sala er 
áætluð um tveir milljarðar króna. 
Þetta kom meðal annars fram á 
fyrirlestri sem Steinunn hélt á 
síðasta degi vetrar um sóknar-
færi á sviði íslenskrar hönnun-
ar á aðalfundi Samtaka atvinnu-
lífsins. „Ég tók saman að það eru 
28 verslanir í miðbæ Reykjavíkur, 
frá Garðastræti að Snorrabraut, 
sem selja íslenska hönnun. Þar 
fyrir utan eru allar þær verslanir 
sem selja íslenska vöru, listasöfn-
in og galleríin svo ég vil meina að 
svona í skjóli nætur sé miðbær-
inn að verða hönnunar- og lista-
hverfi Íslands. Það eru ekki allir 
drukknir í miðbænum,“ útskýrir 
Steinunn brosandi og segir mikla 
grósku vera í íslenskri hönnun 
og HönnunarMars vera eitt það 
sterkasta sem hefur gerst á því 
sviði á árinu.

Til marks um vel unnin störf 
hlaut Steinunn aðalverðlaun Fé-
lags kvenna í atvinnurekstri í 
fyrra og var fyrsti fatahönnuður-
inn til að hljóta hin virtu Torsten 
and Wanja Söderberg-verðlaun, en 
það er aðeins brot af þeim viður-
kenningum sem hún hefur hlot-
ið um árin. Steinunn er nú byrjuð 
að hanna næstu línu fyrir vorið 
2010 og er að klára framleiðslu 
á haustlínunni 2009 sem hún 
segir að vissu leyti endurspegla 
ástandið í þjóðfélaginu í dag. 
„Það áhugaverðasta við þá línu er 
hvað hún er einföld. Í augnablik-
inu er flækingur ekki málið, bara 
einfaldleiki,“ segir Steinunn um 
haustlínuna. „Ég vann mikið með 
myrkrið, snjóinn og norðurljós-
in sem eru venjulegir hlutir fyrir 
okkur Íslendinga, en við upplifum 
þá öll,“ bætir hún við.

Aðspurð segist hún vissu-
lega hafa fundið fyrir efna-
hagsástandinu, en er full bjart-
sýni. „Það er allt þyngra í vöfum 
og tekur lengri tíma, eins og til 
dæmis að panta efni. Mér finnst 
samt gott að fólk kaupir ekki af 
hvatvísi lengur, heldur hugsar 
hvort það þurfi flíkina og muni 
nota hana. Ég hef alltaf talað um 
að klassík sé lykilatriði í hönn-
un því þú vilt geta tekið jakka út 
úr skápnum eftir tíu ár og verið 

VINSÆLASTI HÖNNUÐURINN

Vor 2009 Vorlína Steinunnar var glæsileg, en hún er nú byrjuð að hanna næstu 
línu fyrir vorið 2010 og er að klára framleiðslu á haustlínunni 2009. 

Klassískt
Steinunn fær gjarn-

an innblástur frá náttúr-
unni sem endurspegl-

ast í hönnun hennar.

í honum þá jafnt og í dag,“ segir 
Steinunn. 

SAGT VAR UM STEINUNNI 
„Á heimsmælikvarða, líka hvað 
varðar efnisvalið. Flíkurnar henn-
ar endast og eru klassík.“

„Frumleg, fáguð og kann þetta 
„international look“.“

„Klassísk og stórglæsileg hönn-
un. Steinunn hefur dregið vagn-
inn í þessum bransa lengi.“

„Steinunn situr á toppnum með 
ótrúlega „details“, mjög fín efni 
og klassí flíkur. Líka á toppnum 
hvað verðmiðann varðar. Ótrúlega 
falleg og stílhrein hönnun.“

„Án efa einn af okkar hæfustu 
fatahönnuðum. Kann að fara með 
efnasamsetningar og nýta nátt-
úruna í sköpun sinni. Með auð-
þekkjanlegan stíl: kvenlegur en 
orka í fötunum hennar.“

„Hannar ótrúlega fallegar vörur. 
Hannar til að selja. Stendur al-
gjörlega undir væntingum, búin 
að byggja upp flott vörumerki.“

„Fyrst og fremst. Allt tipptopp 
og til fyrirmyndar, efni, efnisval og 
frágangur, enda margverðlaunuð. 

Vinnur út frá íslenskri náttúru 
þótt það sé varla fyrir nokk-
urn manna að kaupa vöruna 
vegna verðlagsins.“

„Elegant og smart, eng-
inn heimasaums-amat-
örabragur á henni.“

„ H u g v i t s a m l eg  o g 
fáguð hönnun byggð á 
ígrundaðri hugmynda-

fræði hvað varðar form, liti 
og kvenlíkamann.“

„Hefur fengið viðurkenn-
ingu víða, dugleg við að 
kortleggja Ísland og held-

ur fast í rætur sínar. 
Spennandi, ekki 

b a r a  s e m 
hönnuð-
ur heldur 
l íka sem 
persóna. 
Sumar-
l ínan er 
meirihátt-
ar! Algjör-
lega í sér-
klassa.”

Eftirsótt Hönnun Steinunnar 
þykir klassík og hefur vakið at-
hygli úti um allan heim.
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SPAKSMANNSSPJARIR
„Er alltaf svolítið skotin í þeim. 
Hrikalega flott snið og litir. 
Hönnun fyrir töffarakonur.“
„Einstæð hönnun og flottur 
klæðnaður.“
„Vala og Björg eru með flotta 
hönnun sem hentar mörgum 
konum og er sígild. Skemmtilegt 
„twist“ af kvenleika og töffara.“
„Alltaf klassísk hönnun sem er 
sígild og nytsamleg. Auðþekkj-
anlegur klæðnaður sem stendur 
alltaf fyrir sínu.“
„Koma vel undan kreppunni. 
Allt gert úr gömlum efnum, eru 
gjörsamlega að slá í gegn. Sér 
í lagi fötin sem þær gerðu fyrir 
tískutvíæringinn í Norræna hús-
inu.“

ELM 
„Glæsileiki í fyrirrúmi.“
„Flottasta íslenska hönnunin. 
Með mjög vönduð efni og hug-
myndarík hönnun. Dramatískar 
flíkur og „theatrical“ en á fyrir-
hafnar- og rembingslausan hátt. 
Allt frá því að vera karlmannleg-
ar og töffaralegar í herrafatastíl, 
og út í það að vera alveg í hina 
áttina, mjög kvenlegt og jafn-

vel bleikir, stelpulegir ballerínu-
kjólar.“
„Mjög falleg hönnun, gott nota-
gildi. Falleg efni, „twist“ í snið-
unum eins og í Spakó; kvenleg-
ur töffari, það er útlit sem við ís-
lenskar konur leitum mikið í.”

ANDERSEN & LAUTH
„Gunnar Hilmars og Kolla 
hanna ótrúlega flotta línu á 
sanngjörnu verði, hugsa mikið 
um smáatriði, flíkurnar halda 
sér endalaust og eru oft á tíðum 
tímalausar. Þau eru verslunar-
fólk að upplagi, þekkja sinn 
markhóp og hanna til að selja. 
Fá fyrsta sæti hjá mér.“
„Snillingar! Svakalega flottar og 
klæðilegar flíkur, flott smáatriði 
og fallegir litir. Hlakka mikið til 
að sjá meira og meira og meira 
frá þeim.“

BIRTA BJÖRNSDÓTTIR 
„Alltaf flott, vinnur með falleg 
efni og flott snið.“
„Frumkvöðull í svo mörgu sem 
hún hannar, óhrædd að fara 
nýjar leiðir og hittir alltaf í mark.“
„Djörf, skemmtilegar samsetn-
ingar og innleiðir alltaf eitthvað 
nýtt sem fólk vill prófa.“

AFTUR
„Rosa flott hvernig Aftur-
vörurnar eru endurunnar 
flíkur og efni. Gefur þeim töff 
„vintage“-brag.“
„Frumleiki og góð hugmynd að 
endurvinna gamlan fatnað. Ekki 
veitir af í dag.“
„Bára er alltaf fersk og inspír-
erandi. Endalaus uppspretta 
frumleika og töffaraskapar með 
heiðarlegt og heilsteypt kons-
ept. Varist eftirlíkingar!“

GYDJA COLLECTION
„Er að gera frábæra hluti 
og nýja línan lofar hrikalega 
góðu.“
„Glæsilegir skór, töskur og 
belti úr frumlegu efni svo sem 
hrosshúð og snákaleðri.“

SELMA RAGNARSDÓTTIR
„Kona sem getur gert hvað sem 

er: dásamlega kjóla, klikkuð 
jakkaföt og dúndur leggings.“
„Fjölbreytt og óhrædd við liti.“

KRON BY KRONKRON
„Sterkir og fallegir skór. Sér-
stakir og vandaðir.“
„Skór sem eiga eftir að ná 
langt.”
„Djarfir skór með meiru. Gaman 
að sjá íslenska skó sem eru 
ekki eingöngu úr roði. Skemmti-
legar hugmyndir. Skór með 
„icing on the top“.“

ÞAU VORU LÍKA NEFND
Nakti apinn
„Alltaf með eitthvað nýtt og 
ferskt.“
„Sara er að gera flotta hluti.“

Ási Már
„Ótrúlega hæfileikaríkur og fjöl-
hæfur fatahönnuður. Brillerar 
hvort sem hann er að vinna út 
frá svörtu konsepti fyrir E-Label 
eða með alla heimsins litadýrð 
fyrir Nakta apann.“

Farmers Market
„Náttúrulegur, klassískur lopi 
gerður að fallegum tískufatnaði 
er löngu tímabært konsept. Ein-
staklega fallegar lopapeysur.“

66 Norður
„Þessi íslenska hönnun er al-
gjör snilld og markaðssetn-
ingin á bak við hana flott. Gott 
verð og aðgengileg hönnun 
fyrir alla.“

Raxel
„Framúrstefnulega klassísk.“

Dead
„Töffaraskapurinn drýpur af 
hverri flík.“

Gbeta
„Ótrúlega fallegt hár- og 
höfuðskraut.“

Bergþóra Guðnadóttir 
„Flottar ullarvörur þar sem 
skemmtilega er unnið úr ull-
inni.“

Ryk 
„Flottur, einfaldur stíll.“

Nikita
„Heiða og Rúnar hafa staðið 
sig frábærlega og vaxið ört.“

Helga Ólafsdóttir
„Hefur unnið fyrir Latabæ, Ilse 
Jacobsen, Nikita og Hagkaup. 
Það er ótrúlega ferskur blær 
yfir öllu sem hún gerir.“ 

Kitschfríður 
„Upp, upp mín sál og allt mitt 
geð – og endurunnið; hvað er 
meira smart og í takt við tíðar-
andann?“

Unnur Knudsen 
„Undursamlegir litir og hár-
fínt litasamspil á klútunum, 
peysunum og kjólunum hennar 

Unnar snerta hverja taug, því 
ef litahimnaríki er til þá er það 
þarna!“

Dusa í Skaparanum
„Er að gera ótrúlega góða hluti. 
Notar einfalda liti, mikið svart 
og hvítt en formin eru það sem 
skín í gegn í hönnun henn-
ar. Vel úthugsað og kvenlegt. 
Föt með örlitlu extra. Gæti vel 
hugsað mér að fylla fataskáp-
inn með hennar verkum.“

ÁLITSGJAFAR
Alda B. Guðjónsdóttir stílisti

Arndís Bergsdóttir fatahönnuð-
ur og höf. Hrútahúfunnar

Elsa María Jakobsdóttir sjón-
varpskona

Eva Dögg Sigurgeirsdóttir 
verkefnastjóri

Friðrika Geirsdóttir sjónvarps-
kona

Halla Vilhjálmsdóttir leikkona

Ingibjörg Reynisdóttir leikkona

Marta María Jónasdóttir blaða-
maður

Manúela Ósk fyrrv. fegurðar-
drottning

Marín Manda Magnúsdóttir 
fatahönnuður

Nonni Quest hárgreiðslumaður

Ragnheiður Guðfinna Guðna-
dóttir fyrrv. fegurðardrottning

Svava Johansen verslunarkona

Tinna Hrafnsdóttir leikkona

Þorbjörg Marínósdóttir blaða-
maður

Aðrir hönnuðir sem álitsgjafar Föstudags völdu

Spaksmannsspjarir.

Birta 
Björnsdóttir

Selma 
Ragnarsdóttir
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tíðin
✽  algjör heimsborgari...

MINNINGARTÓNLEIKAR  Annað kvöld klukkan 
20 fara fram minningartónleikar um Rúnar Júlíusson í 
Laugardalshöllinni. Fram koma meðal annars meðlimir 
Hljóma, en sérstakir gestir eru Baldur og Júlíus synir 
Rúnars, María Baldursdóttir og barnabörn Rúnars. 

17 AGAIN  Mike O‘Donnell fær óvænt tækifæri til að 
endurupplifa unglingsárin. Hann skráir sig aftur í gamla 
skólann sinn en nú er önnur tíska og hans eigin börn verða 
skólafélagar hans. Ekki missa af frábærri mynd með Zac 
Efron og Matthew Perry í aðalhlutverkum.

MORGUNMATURINN:  Ekta amerískur morgunverður sem samanstendur af 
beikoni, eggjum, kartöflum og pönnukökum með sírópi á Manhattan Diner 
sem er á horninu á Broadway og W77th Street. Frábær þjónusta og gott 
verð.

SKYNDIBITINN:  Mér finnst æði að grípa með mér svona litla kjötteina sem 
grillaðir eru í vögnum á götuhornum borgarinnar. Ekta New York-snarl til að 
gæða sér á á hraðferð.

RÓMANTÍSKT ÚT AÐ BORÐA:  Frábær staður í hjarta Soho sem nefnist 
Raoul’s. Hann er við Prince Street. Blanda af amerískri og suðurevrópskri 
matseld. Og þarna færðu án efa bestu nautasteikina í borginni! Lítill og per-
sónulegur staður, með fyrsta flokks matseðli og skemmtilegri þjónustu.

UPPÁHALDSVERSLUN:  Verslanir New York-borgar eru auðvitað svo rosa-
lega margar og frábærar. Svo það er erfitt að velja á milli. Ég fer samt ávallt 
í Barnes & Nobles-búðina á Broadway og 68. stræti. Hún er risastór og 
maður getur gleymt sér í marga tíma bara við að skoða bækur og tímarit. 

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ:  Þar sem ég er 
mikill matmaður ætla ég að benda á veitingastað 
sem er eitt af best geymdu leyndarmálum New 
York. Staðurinn heitir Indian Jewel og er eins 
og er á 44. stræti á milli 6th Avenue og Park 
Avenue. Snilldarmatur, ekta indverskur og vel 
úti látinn. Gott verð og persónuleg þjónusta.

BEST VIÐ BORGINA:  Hvað hún er full af lífi og 
gefur frá sér mikla orku. Hvergi annars staðar 
getur maður vappað um einn og gleymt sér við 
að horfa á mannlífið, kíkja í búðir eða sitja á veit-
ingastöðum án þess að vera einmana. Maður er aldrei 
einn í New York.

NEW YORK
Ingólfur Þór Pétursson flugþjónn

Getur þú lýst þínum stíl?  Ég 
mundi segja að hann væri frek-
ar fjölbreytilegur, ég er reynd-
ar ekki föst í einhverjum einum 
ákveðnum stíl, finnst mjög 
gaman að breyta til og vera ekki 
alltaf eins þó svo að sumt höfði 
meira til mín en annað.

Hvað dreymir þig um að 
eignast í sumar?  Mig 
hefur reyndar alltaf langað 
að eignast skó frá Manolo 
Blahnik, aldrei að vita nema 
maður láti drauminn ræt-
ast þar sem ég er á leið til 
New York. Ég ætla alla-
vega að fá mér striga-
skó.

Hvað keyptir þú þér 
síðast?  Ég keypti síð-
ast bol í All Saints sem er 
opinn í bakið, keypti svo svarta 
pallíettutösku í Rokki og rósum.

Uppáhaldsverslun?  Á enga 
sérstaka uppáhaldsverslun enda 
finnst mér gaman að breyta til. 
En það eru alltaf vissar búðir 
sem maður fer oftar í en aðrar. 
Svo er auðvitað alltaf gaman 
að fara til útlanda og versla í 
búðum sem eru ekki hér heima 
t.d. Urban outfitters, H&M, 
Mango og alltaf gaman að kíkja 
í Primark og New Look í Lond-
on.

Uppáhaldsfatamerki?  Mér 
finnst mjög gaman að fylgjast 
með þessum helstu áhrifavöld-
um tískunnar og þá finnst mér 
Chanel, Dior, Valentino, Armani, 
D&G, Prada og Mark Jacobs 
auðvita alltaf klassísk. Þó maður 
sé ekki einungis að versla beint 
við þessa stóru hönnuði þá 
móta þeir aftur á móti tískuna 
eins og hún er í dag. Svo auð-
vitað íslensk hönnun og þar 
finnst mér t.d. Júníform og KVK 
vera mjög flott.

Finnst þér merki á fötunum 
skipta máli?  Það fer alveg eftir 
því hvað það er og við hvaða til-
efni. Dýrari merki eru í flestum 
tilfellum endingarbetri flíkur sem 
er góð fjárfesting út af fyrir sig. 
Annars er það ekki merkið það 
fyrsta sem maður sér heldur 
flíkin sjálf.

Hvert er skuggalegasta fata-
tímabilið þitt?  Hef ekki átt neitt 
skuggalegt fatatímabil bókstaf-
lega, ég var ekki í Marilyn Man-
son-klíku eða neitt þannig. Ég 
tók reyndar smá bleikt tímabil 
fyrir nokkrum árum en ekkert al-
varlegt samt. Finnst bleikur mjög 
fallegur litur en allt er gott í hófi.

1 Laufey í pilsi frá DKNY, skyrtu úr Zöru, sokkum 
úr KronKron og skóm úr Bianco. 2 Klútur úr Rokki 
og rósum. 3 Svartur kjóll frá REISS innan undir 
stórri, víðri peysu sem var keypt í „second hand“ 
búð. 4 Skór úr Bianco. 5 Bleikur kjóll úr Spútnik, einn 
uppáhalds kjóllinn minn. 6 Chanel töskur. 7 Hálsmen 
sem amma mín átti og ég erfði frá henni. Það er merkt 
nafninu okkar á bakhliðinni. 8 Bolur úr All Saints. 

TOPP

10

Laufey Fríða Guðmundsdóttir háskólanemi:

LANGAR Í SKÓ FRÁ 
Manolo Blahnik

BORGIN
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Myndi enda kvöldið á að fara 
á góða tónleika. Þessa dag-
ana langar mig mikið að sjá 
Budos Band frá New York.

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR 
Samúel Jón Samúelsson 
tónlistarmaður

Tyrkneskt bað. 
Ég fór í svoleiðis 
í Tyrklandi fyrir 
nokkrum árum 
og það er mesta 
afslöppun sem 
fyrirfinnst. Svo 

myndi ég enda í heitu pottunum í 
Laugardalnum.

1

Rölta um og skoða um-
hverfið. Helst á einhverj-
um nýjum stað í spenn-
andi borg. Alltaf langað 
til Tókýó.

33
Út að borða 

með kærust-
unni á Argent-

ínu steikhús. Það 
er uppáhalds-

staðurinn okkar 
og einfaldlega 
besta steikin í 

bænum og þótt 
víðar væri leitað.  

Komast í 
góða plötu-
búð, gramsa 
þar í 2 til 3 
tíma, fá mér 

gott kaffi í 
leiðinni og 
að sjálf-

sögðu kaupa 
slatta af plöt-

um.  

„Sigrún María er fædd 30.06.1979. 
Sem hefur útkomutöluna 35 og er 
sama sem 8. Átturnar eru í algjöru 
uppáhaldi hjá mér, þær eru svo fjör-
ugar og skemmtilegar og gaman 
að vinna með þeim. Þær eru alltaf 

spenntar yfir því verkefni sem er hverju sinni og geta ekki 
beðið eftir því að það næsta byrji. Þær hafa hressandi og 
upplífgandi orku og hafa jákvæð áhrif á aðra í kringum sig 
svo það er ofsalega gott að hafa áttuna hjá sér í vinnu. 

Áttan er hins vegar oft mjög tilfinningarík og það sem hún 

á að passa sig á er að loka sig aldrei af. Einu skiptin sem 
áttan er leið er þegar hún hangir heima hjá sér og er að 
spekúlera í hvað hún hafi gert rangt í lífinu eða hvort hún 
hefði átt að gera þetta frekar en hitt. Áttan á það til að fara 
á núll-einni niður í leiða ef hún leyfir sér þetta. Áttan er 
„actionary“ tala, hún þarf alltaf að vera í „action“, fjöri og 
framkvæmdum, þá verður hún ávallt upp á sitt besta.

Sigrún María er einlægur fjörkálfur sem vill hafa hlutina á 
hreinu. Hún er forvitin, trygglynd, mjög góður mannþekkj-
ari og er metnaðargjörn án þess þó að láta það bitna á 
öðrum. Ýmsir hlutir eru þegar byrjaðir í lífi Sigrúnar sem 

eiga eftir að vera til frambúðar. Hún verður með sterk-
an sess, á eftir að ganga með afbrigðum vel næstu 
árin og vinsældir hennar aukast jafnt og þétt vegna 
þess að hún hefur þann eiginleika að tala aldrei illa 
um nokkurn mann og vera sífellt með jákvæða tóna. 
Ég get ekki séð miklar breytingar á þessu ári Sigrún 
mín, nema að þú verður hamingjusamari og ham-
ingjusaramari, sálarorkan þín eflist og fólkið heima 
í stofu á eftir að elska þig jafnvel meira en góðu hófi 
gegnir. Þú hefur glóið.“

www.klingenberg.is

KLINGENBERG SPÁIR
Sigrún María Hilmarsdóttir fréttakona

Lúxusnámskeið NordicaSpa er hannað til 
að koma þér af stað á mjög árangurs ríkan 
og einfaldan hátt. Tilgangur námskeiðsins 
er að koma þér á æðra stig hvað varðar 
líkamlega og andlega heilsu.

 Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur
 3 öflugir brennslutímar
 2 styrktartímar í sal undir handleiðslu þjálfara
 Vikulegar mælingar
 Ítarleg næringarráðgjöf
 Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna
 Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu
 Hollustudrykkur eftir hverja æfingu
 Takmarkaður fjöldi 

6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30 fimm sinnum í viku
 Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

1. vika – Orkuhleðsla 
Í fyrstu vikunni byggir þú upp orku og kemur líkamanum í jafnvægi. 

2. vika – Öflug melting – Aukin brennsla
Í viku tvö er verið að efla og bæta meltinguna til að þú fáir sem mest 
út úr holla matnum sem þú ert að borða. 

3. vika – Hormóna jafnvægi – Hreinsun
Þriðja vikan mun koma jafnvægi á hormónaflæði líkamanns sem mun 
hafa áhrif á skap þitt, lífsorku og kraft. 

4. vika – Ónæmiskerfi eflt – Jafnvægi
Í viku fjögur byggjum við upp ónæmiskerfið og hjálpum því að verja 
líkamann á náttúrulegan hátt. 

Ný námskeið hefjast 4. maí
Skráning er hafin í síma 444 5090 eða 
nordicaspa@nordicaspa.is www.nordicaspa.is

Hilton Reykjavík Nordica Hotel 
Suðurlandsbraut 2 

Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is

www.nordicaspa.is

fyrir konur og karla

Sjöfn Sigþórsdóttir hjúkrunarfræðingur 
og María Kristjánsdóttir lögmaður

   Námskeiðið er frábær 
leið til að auka 

styrk, úthald
og hreyfigetu.  Við erum betur í stakk búnar 

að takast á við krefjandi verkefni

Ég breytti um LÍFSSTÍL
og þú getur það líka. 
Búinn að missa yfir 20 kíló
á tveimur og hálfum mánuði
og er enn að léttast

Gissur Ísleifsson tölvunarfræðingur
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Ástralska Rosemount-tískuvikan var 
haldin dagana 27. apríl til 1. maí í Circul-
ar Quay við höfnina í Sydney. Þar sýndi 
hópur þekktra hönnuða frá Ástralíu og 
Kyrrahafslöndum Asíu (Asia Pacific) vor- 
og sumarlínur sínar. Tískusýningarnar 
voru eins ólíkar og hönnuðirnir voru 
margir en þó bar nokkuð á skærum litum 
á borð við appelsínugulan hjá nokkrum 
þeirra. Í það minnsta var sumarið hönn-
uðunum hugleikið þrátt fyrir að vetur-
inn hefjist í Ástralíu eftir mánuð.

Tískuvikan í Ástralíu fór fyrst af stað 
árið 1996 og hefur stimplað sig inn sem fastur 
liður í dagskrá margra tískujöfra um heim allan. 
Talið er að tískuvikan veki jafn mikla athygli fjöl-
miðla og ástralski Grand Prix-kappaksturinn. 
Hönnuðir geta aðeins tekið þátt ef þeim hefur 
verið boðið sérstaklega af nefnd á vegum tísku-
vikunnar. Uppákoman þykir sérstaklega mikilvæg 
fyrir unga hönnuði frá þessu svæði, sem þannig 
geta vakið athygli kaupenda og blaðamanna. 
Þess má geta að hönnuðir á borð við Akira, Camilla 
and marc, sass & bide og Ksubi komust á tískukort-
ið með sýningum sínum í Ástralíu.

solveig@frettabladid.is

Stutt 
pils 
og 
flæð-
andi 
appels-
ínugulur 

toppur 
eftir 
Aurelio 
Costar-
ella.

Léttur og rauður kjóll eftir tísku-
hönnuðinn Kate Sylvester.

NORDICPHOTOS/GETTY

Fyrirsæta í hvítum 
fjaðraham með 
appelsínugulan 

augnskugga. 
Hannað undir 
merkjum TV.

Rosemount-tískuvikunni í Ástralíu lýkur 
í dag. Skærlitir kjólar og sumarlegir voru 
áberandi þrátt fyrir að nú stefni í vetur 
hinum megin á plánetunni.

Skært skína 
klæðin

Sumarlegur 
stuttur kjóll 
hannaður af 
Kirrily Johnston.

Íburðarmikill 
appelsínugulur kjóll 
að hætti Aurelio 
Costarella.

SVÍNAFLENSAN  hefur leitt til þess að stór hluti fólks, sérstaklega í Mexíkó, 

ber nú andlitsgrímur. Margir hafa tekið upp á því að teikna eða mála á grímurn-

ar til að lífga upp á útlitið og tilveruna.
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HORTON HAULER HY714TA. Nýskr 
2/2009, ( ónotuð ) burðageta 2,1 tonn 
lengd 5,2 M breidd 2,130 mm Tilboð 
1,950 þús Rnr.127647

FORD F250 SUPER DUTY FX4 4X4 
V8 35“. Árg. 2004, ekinn 102 þ.mílur, 
Sjálfskiptur. flottur pickup Verð 2.9 Millj. 
Tilboð 1,9 Millj Rnr.127645

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

HOBBY 560 UFE EXCELSIOR, 7/2006, 
leður, 3 gashellur - wc - sturta - heitt 
vatn - parket dúkur og teppi - miðstöð 
- svefnaðstaða fyrir 4 - 6 - Glæsilegt 
hús. Ásett verð 2990 þús.kr,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu wv golf árg 99 beinsk ek 152 
þ 3 dyra nýskoðaður verð 435þús s 
8682352

Til sölu Toyota Yaris árg. 06. ek. 32 þ.km. 
Verð 1450 þús. Uppl. í s. 840 7553

chevy equinox jepplingur ág 06 ek 
aðeins 11000 þús km leður sjálfsk og fl 
tilboð s: 8964562

Glæsilegur Benz C230K Sport árg. 2005 
ekinn 50þ. 18“ felgur. Yfirtaka á láni, 
uppl. 897-3236

 Toyota Avensis, árg.’03 ek 132 þús 
nýskoðaður sjálfskiptur, 5 dyra, toppbíll, 
bílalán 650 þús afborgun, 32þ. Verð 
1050 þús. S. 892 7852.

Lincon Town Car ‘01 kr. 1980þ. Eðal 
dekurbíll, ek. 115þ.km. Skipti á jeppa 
árg. ‘05-’06. S. 898 4805.

Subaru Legacy 2L. Árg. ‘03 5g. Sumar-
og vetradekk. Ek. 70þ. S. 616 2597.

Toyota Avensis árg ‘99, 1,8l vél, ssk, 
ek. 198 þús, sko ‘10. Verð 390 þús. S. 
868 8565.

Daihatsu Grandmove árg ‘00, 1,6l, 
ek. 119 þús, ssk, ný tímareim, púst, 
bremsur, sko ‘10. Verð 340 þús. S. 
868 8565.

 0-250 þús.

SJÁLFSKIPTUR!
Nissan Almera árg. ‘96 ek. 150 þús. 
sjsk. 4 dyra. Bíll í topp standi. V. 220 
þús. S. 841 8955.

4x4 Lancer árg.’94 Ek. 240 þ. Nýsk.’10. 
Dráttarkúla. Verð 175 þ. Uppl. í s. 659 
3459.

óska eftir fólksbíl ekki eldri en árg.“99-
“2000 uppl. í sima 8607024

Subaru Impreza árg. ‘97 ek. 187 þús. 
V. 200 þús. Fiat Punto árg. ‘97 ek. 110 
þús. V. 165 þús. Báðir nýsk. ‘10 Uppl. í 
s. 898 3590.

Óska eftir notuðum vel með förnum 
Comby Camp tjaldvagni. Upplýsingar í 
síma 892 5607.

 1-2 milljónir

Svartur Toyota Rav4, árg. 03, ek. 82þ.
km, beinsk. skipti á ódýrari s. 862 
8027.

 Bílar óskast

Nú er tími notaðra bíla
Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á 
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 
- Sími 588-5300

Óska e. að kaupa til niðurrifs gamla 
Toyota Corolla, Hiace og Turbo diesel. 
Nán.uppl.í s.661 2222

***VILTU LEIGJA BÍL*** Leitumst eftir 
leigu á bíl yfir sumarið. S: 694-6454

Óska eftir bíl, 30-120 þús. Ekki eldri en 
‘98, má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 
868 8565.

ÓSKA EFTIR BÍL!!!
Fyrir allt að 150þúsund má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 843 9018.

 Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Hópferðabílar

Til sölu M.Benz 817 Clubstar 24farþ. 
ekinn 425þ. árg.’96. Uppl í s. 588 8660 
og 892 8672.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Húsbílar

Til sölu FIS hús á pall bíll mjög vel út 
búið útvarp sjónvarp vaskur ískápur 
12/220 volt.og margt fleira Uppl í síma 
8942094

 Mótorhjól

Honda Firestorm 1000, árg 07. MJÖG 
fallegt hjól, lítið ekið. Uppl. 856 7409.

Höfum til sölu Honda VFR800 árg. 07 
ekið 4400km og Yamaha Fazer 600cc 
árg. 08 ekið 1100km , bæði hjólin 
eru grá að lit og vel með farin. sími 
6618377 eða 6981414 eftir kl: 15:30

 Fjórhjól

FJÓRHJÓLADRIFIN GÖTUSKRÁÐ 
FJÓRHJÓL Á FRÁBÆRU VERÐI. 
HAGKAUP GARÐABÆ 563 5000

Polaris 500 EFI árg. 7/2008 ekið aðeins 
317km álfelgur petur@mail.com 665-
8040

Polaris Sportsman 800 með spili, götu-
skráð 2008 ásamt kerru og fylgihlutum. 
Lítið keyrt. Kr. 2 millj. S. 771 1800.

 Reiðhjól

Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingar-
iðgjöld / bensínkostnaður. www.el-
bike.is

 Kerrur

Tilboð kr.215.000 Álborð 
2,51x1,31x0,35mtr. 750kg. 
kerra,13“dekk. Brimco ehf. Háholti 18 
Mosf. s.894-5111 www.brimco.is

Innanmál. 205x116x35 cm - heildar-
þyngd 750 kg - burðargeta 550 kg 
- dekk 12“ TILBOÐ. 99.000 Lyfta.is 
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

 Hjólhýsi

HOBBY 560 UKF PRESTIGE. 100% Lán 
Árg. 2006. Verð 2.795. þús. Rnr.102260 
100% Lán. Óskum einnig eftir hjólhýs-
um og fellihýsum á skrá.

HOBBY 560 KMFE EXCLUSIVE. Árgerð 
2007 . Verð 2.990. þús 100 lánamögu-
leiki Rnr.127470

 Óskum einnig eftir hjólhýsum og felli-
hýsum á skrá.

Nú fara allir í frí innanlands í sumar ! 
Til leigu hjólhýsi með sólarsellu og for-
tjöldum. S. 659 2452 Samsel. Athugið 
sum stéttarfélög veita styrk til leigunn-
ar. Pantið tímanlega fyrir ættarmótin. 
btnet.is/hjolhysaleigan

Til sölu vel með farið Adria 502DK 
kojuhús árg 04. Svefnpláss fyrir 5-6. 
12fm Isabella fortjald fylgir með. Mjög 
létt að draga. Uppl. 860 5460.

 Bátar

Óska eftir netaniðurleggjara og milli-
stærð óskast. Vantar góðan niðurleggj-
ara. Einnig vantar netaborð með skífu 
og afdragara. Uppl. í s. 438 1852 og 
868 1687.

Óskast Vatnabátur t.d, TERHI 385 eða 
PIONER 12 Utanborðsmótor 4-6 hp 
Bátakerra. Uppl. í s. 565 6017 & 864 
6017.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Ný dekk: Toyo, Michelin Ltx, Bfgoodrich 
allt 265/70-17. Goodyear 275/65-18 
á 8 gata Ford HD felgum. 17“ 8 gata 
felgur á Ford,Ram,GM/GMC. Lika 4 stk 
15“ og 12“ breiðar LC80 felgur. Uppl: 
822-2777

UMFELGUN - UMFELGUN 
!

Fólksbíl 5.490.- Smá jeppar 6.490.- 
30-32“ 8.990.- 33-35“ 9.490.- VDO 
BORGARDEKK BORGARTÚN 36 588 
9747

Dekk á álfelgum 255-70-16 Sími 895 
6112.

16“ Pajero, dekk á felgum f. árg(‘01-’09) 
v. 30þ. Michelin dekk 245/65 R17 v.10þ 
S:6602992

 Varahlutir

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero 
‘00-’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. 
Susuki Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. 
Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-
’06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‘02-
’08. VW/skoda ‘00-’05. Mazda/Ford 
‘00-’05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet 
‘05-’06. Citroen C2/C3 ‘02-’06. og fl. 
Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 
& 893 2284.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
554 1610 & 892 7852.

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

 Garðyrkja

Tökum að okkur stærri og smærri verk. 
Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846 
0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR), 
HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL 
ÖNNUR VERK). Sláttumenn 

Ánægðir viðskiptavinir frá 1988, Garðar 
Best s. 698 9334, gardarbest.is

Trjáklippingar
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

Gerum tilboð í garðslátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga. ENGI ehf Sími: 857-
3506

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

Er öspin til ama?
Sérhæfum okkur í fellingum og í að 
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa. 
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695 
1918

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

Tilboð
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 Málarar

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

INGI MÁLARI .IS MÁLNINGARVINNA 
OG MÚRVIÐGERÐIR. FAGMENN S 
8606401.

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896-5758

 Húsaviðhald

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og 
múrviðgerðir, trésmíðavinnu, 
málningarvinnu utanhúss og 
innan, þakviðgerðir og fleira 
tengt almennu húsaviðhaldi. 
Gerum föst tilboð að kostn-
aðarlausu eða tímavinna. 

Bjóðum örugga þjónusta og 
lærða fagmenn. Uppl. í s. 869 

3934.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

HVH Verk ehf / 
Parketlögn ehf

Tökum að okkur öll stærri og minni við-
haldsverkefni úti og inni, slípum parket 
og sólpalla gerum föst verðtilboð ykkur 
að kostnaðarlausu. Lærðir húsasmiðir 
með margra ára reynslu. Mjög góð 
meðmæli. Uppl: 893 0174.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

 Stífluþjónusta

 Nudd

Whole body massage. S. 841 8529.

Whole body massaga for 
you!S.8227301

 Spádómar

 Iðnaður

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

Trésmíðaverkstæði til sölu. Uppl. í s. 
849 8785.

 Önnur þjónusta

Málun bílastæða, malbiksviðgerðir, 
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verk-
takar.com s: 5514000

 Til sölu

Minigolf
 www.bustadur.is

9 holu minigolfvöllur til sölu. 
Skemmtilegt sett. Upplagt fyrir ein-
staklinga, félagssamtök, útihátíðarsam-
tök eða þjónustumiðstöðvar. Uppl. í s. 
869 1690 & 867 3245 Bergiðjan ehf 
Smiðshöfða 12

 Óskast keypt

Kaupi íslenska mynt. Hafið samb. í 
síma 616-2020 með tilboð eða hug-
myndir.

Gull - Gullskartgripir
Kaupum til bræðslu allar teg-
undir gullskartgripa, gamla, 

nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti 

13 - S. 699 8000 Magnús 
Steinþórsson.

 Heimilistæki

Til solu 1ars gamall LCD sjonvarp 
SAMSUNG 37’ med gildir abyrgd og 
trygging + hillusamstaeda eik verd 
100pus uppl.i s.869-3473

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 17.900 
Trommusett kr. 49.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Tölvur

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695-2095

Heitar fartölvur til sölu. Eins og nýjar. 
Frábært verð. Uppl. í síma 696 3938.

DELL INSPIRON 8600 til sölu 1500gb 
innra minni ásamt þráðlausu borði og 
mús docking station og20T borð skjár 
HP prentari.verð 70.þ uppl. í 8942094

 Skotvopn

Vantar Zeizz riffilsjónauka 1.1-4x24, 1.5-
6x42, 2.5-10x50 eða 3-12x56 Gsm 821 
5121

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

Byggingarefni - Lagersala
Einangrun, hurðir inni og úti, 27x120 
gagnvarið pallaefni, utanhúss timbur-
klæðning 27x155, plötur, timbur, staðl-
aðir gluggar o.fl. o.fl. S. 845 0454.

Timbur, dokar, gips, krossviður o.fl. 
Upplýs. www.ulfurinn.is og S. 840-
7273 Halldór.

 Verslun

 Ýmislegt

Gerum tilboð í nýja/gamla vörulagera 
að hluta eða heilulagi - áhugasamir 
hafi samband lagerkaup@gmail.com

 Heilsuvörur

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183, 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Tantric Massage of 
Sacred touch

For men, women and couples. Tel 698 
8301 www.tantra-temple.com

Nudd
Bíð upp á slakandi og gott heilnudd. 
Rólegt og gott umhverfi. Sími 896 
0082.

Frábært nudd, fantastic massage. S. 
692 2352.

Nudd - Japanska baðið. 
 Krepputilboð!

3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og 
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur 
1000.- kr. Opið frá kl. 12.00 alla daga 
nema sunnudaga. Vaida kemur þ. 29. 
þ.m. S. 823 8280.

 Námskeið

INTER-LINGUAL 
LEARNING TECHNIQUE

 Level I: 4 weeks Md-Frd; 
18-19:30 PM or 10-11:30 

AM !
Level I: 4 weeks Md to Fr; 18-19:30 
or 13-14:30 start:11/5. Level II: 7w: 
Md,Wd,Fr, 20-21:30 or 10-11:30 st: 
11/5 Level III: 10w:Tue,Thu, 20-21:30: 
st:11/5. Level IV: 4w:Md to Fr 13-14:40: 
st: 1/6. Ármúli 5, s.5881169 - www.
icetrans.is/ice

 Húsgögn

Til sölu fallegur koníakslitur þriggjasæta. 
Lazy boy sófi. Uppl. í s. 699 8877.

Til sölu

Þjónusta
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Til sölu Ikea stólar allt að 100 stk. 
Gott verð - Til í allskonar skipti. Sími 
895 2515.

Gerum upp gömul húsgögn, smíðum 
ný, innréttingar og fleira. Uppl. í s. 
849 8785.

 Antík

Hjálparlaus karl óskar eftir þroskaðri og 
lífsreyndri konu til aðstoðar við húshald 
og heimilisþrif. Vinnumagn eftir þörfum 
og samkomulagi. S. 8617968

 Dýrahald

English Springer Spaniel hvolpar til 
sölu. Uppl. í síma 894 0735.

www.hundaheimur.is
Gott úrval af hundafötum, hundabæl-
um, búrum og sérvöru fyrir hund-
inn þinn á betra verði Hundaheimur 
Mosfellsbæ.

Hundaskóli Heimsenda Hunda 
Grunnnámskeið fyrir hvolpa og ung-
hunda hefst 5 maí. Fræðandi og 
skemmtileg. Afsláttur af hundaleyfis-
gjöldum. Lærður hundaþjálfari, Björn 
Ólafsson BIPDT. Uppl 897 1992, www.
hundaskoli.net

 Gisting

Gisting Jyderup / Danmörk www
.123hjemmeside.dk/islandsk

 Fyrir ferðamenn

Nýtýndir, stórir, feitir og sprækir lax og 
silungamaðkar. Uppl. í S. 864 5290.

 Húsnæði í boði

www.heimkynni.is
Til leigu 4ja herbergja íbúðir, 

lausar strax. Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

www.leiguherbergi.is 
Gistiheimili / 

Langtímaleiga / 
Guesthouse long term 

rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

4 herb. íbúð, bílskýli og stór geymsla í 
Vesturbænum. Mjög góð íbúð á góðum 
stað á Grandanum. Sigurjóna s. 864 
1238.

30.fm stúdíóíbúð til leigu í Hfj. Internet, 
allt innifalið. Leiga 59 þús. Uppl. í s. 
770 5451.

13fm herb. til leigu. Verð 33þ. Aðg. eld-
hús, WC, sturta. Uppl. í s. 770 5451.

2ja herb. kjallaraíbúð með sérinng. í 
Hfj. Uppl. í s. 565 2129

Til leigu 4herb 85 ferm íbúð í Fossvogi 
með stórum suðursvölum. Leiga 120þ. 
á mán.laus strax 6934532.

4ra herb. 114fm nýlegt raðhús í 
Hraunbæ R.vík til leigu. Laust strax. 
S.898 3420

3ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ R.vík. 
Sérinngangur. Laus. 898-3420.

Fossvogur - 108
4 herb. neðri hæð í raðhúsi m. sér-
inngangi og garði, 2 baðherb. Uppl. í 
s. 899 6724.

100 fm íbúð í norðurbæ Hfj / kr 110 
þús innf rafm/hússjóður. Laus Sími 
8921483

Nýleg 4 herb. íbúð með sérinng. í 
fjórbýlishúsi til leigu í Innri-Njarðvík. V. 
110þ. pr. mán. + rafm. og hiti. Uppl. í 
s. 899 8509.

Til leigu parhús í Grindavík. Uppl. í s. 
895 2563.

Snyrtileg einstaklingsíbúð, stutt frá 
verslunarmiðstöð, með tengi fyrir 
þvottavél. Uppl. í s. 864 7222.

 Húsnæði óskast

Stórt og rúmg. herb. m/ góðu skápa-
plássi & aðg. að þvottah. óskast til 
leigu strax á sv. 103. Góð umgengni & 
skilv. gr. heitið. 100% reglus. Uppl. í s. 
698 3094.

Geymsla eða herb. óskast til leigu í 
gamla bænum. Uppl. í s. 517 3244 e. 
hádegi.

Fjölsk. óskar eftir 4 herb. íbúð í Hfj. 
Holtinu eða Völlumun frá 1 júní. 
Langtímal. Uppl. í s. 770 2023.

 Sumarbústaðir

Óska eftir sumarbústað í Grímsnes-
og Grafningshreppi í skiptum fyrir 
115fm.iðnaðarhúsnæði í Reykjanesbæ 
ásamt BMVx5 árg.2006 jeppa.Aðeins 
vel með farinn nýlegur bústaður með 
eignarlandi og aðgang að heitu vatni 
kemur til greina,má vera ófrágenginn 
að einhverju leiti.Upplýsingar í síma 
8925597.

Til leigu sumarhús við Brúará. 
Svefnpláss fyrir 8 manns. Heitur pottur. 
Lausar vikur í maí og júní. Verð per vika 
95þús. Uppl. á maggahronn@gmail.
com eða í s. 848 8881 e.kl. 20

45fm sumarbústaður til sölu í Húsfelli 
á Ásenda 4. V. 9,8 m. S. 895 2490 & 
821 4577.

Skorradalur Til leigu 80 fermetra heil-
sárshús í sumar,leigist í eina viku eða 
lengur. Stórglæsilegt sumarhús alveg 
við vatnið Fyrirspurn sendist á sumar-
husskorradalur@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

Bílskúr til leigu, 26 fm. Leigist sem 
geymsla. Upplýsingar í síma 867-5985 
á kvöldin

 Gisting
www.leiguherbergi.is

Herbergi til leigu í Reykjavík og 
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

 Atvinna í boði

Stýrimann vantar á 100 t togbát. S. 892 
3194 & 852 3194.

Óska eftir fólki í úthringingar, helst 
vönu. allir koma til greina, Föst laun 
+ árangurstenging. Uppl. sendist á 
sjonni@tryggir.is

Óska eftir vönum starfskrafti í sauðburð 
á Norðurlandi. Uppl. í s. 452 4288.

Þýskumælandi óskast í hlutastarf 1 
dag í viku, maí-sept s. 845 1425 / 
899 1295

Vélstjóra vantar á m/b Glófaxa VE-300 
upplýsingar í síma 844 6022.

Sjávarkjallarinn
Bjóðum verðandi matreiðslu-

mönnum frábæran stað til þess 
að læra fagið á. Langar þig til 
þess að vinna við matreiðslu 
á einum besta veitingastað í 

Reykjavík?
Uppl. veitir Hrefna (694 3854) 
alla virka daga milli 10-12 og 
14-17 í síma eða á staðnum. 
Umsóknir á: http://umsokn.

foodco.is

Eldsmiðjan á 
Suðurlandsbraut

Yfirmaður í símveri Símsvörun, móttaka 
allra vafamála, kenna nýju starfsfólki. 
Vinnutími: Önnur hver vika fi-su: 17-22 
Hæfniskröfur: 25 ára aldurstakmark, 
reynsla í símsvörun. Reynsla af stjórnun 
æskileg. Laun: 1.635,- p.t. á kvöldin og 
1.784 um helgar Umsóknir aðeins á: 
http://umsokn.foodco.is

Húsfélagið að Miðvangi 
41, 220 Hfj.

óskar eftir tilboðum í eftirtaldar 
lóðaframkvæmdir: Fjarlægja 
hellulögn 200fm, endurnýja 
hellulögn 390fm, malbikun 

1900 fm.
Áhugasamir hafi samband í s. 

896 3460.

 Atvinna óskast

26 ára kk óskar eftir vinnu. Allt kemur 
til greina, er með vinnuvélapróf. Uppl. í 
s. 659 4505.

2 men looking for light carpenter job. S. 
857 9937 & 843 5018.

 Viðskiptatækifæri

 Fundir

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 verður 
haldinn laugardaginn 9. maí kl. 13:00 
að Mörkinni 6. Dagskráin mun birtast í 
aðalfundarboði sem sent verður félags-
mönnum sem og á vef félagsins www.
f4x4.is innan tilskilinna tímamarka. 
Stjórn F4x4

 Einkamál

Símadömur - Gleðilegt 
sumar

Hringdu til okkar, við erum í 
sumarskapi og við viljum vera 

draumadísirnar þínar þegar þér 
hentar.

S. 908 6666 & 908 2000.

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar

Atvinna

Tilkynningar

Skemmtanir

Til sölu

Tr y g g v a g ö t u  19  •  101 R e y k j a v í k 
 S í m i  5 62 5 0 3 0  •  w w w . k o l a p o r t i d . i s

Kolaportið er 
opið 1 maí 
laugardag 
og 
sunnudag.

frá kl. 1100-1700
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Stelpurnar eiga 
svo eftir að elska 

þetta tattú af 
skötu!

HEIMUR

Vertu 
harður 
Maggi!

Kremdu 
þennan 
litla djöful!

Ég finn 
ekki skóna 

mína!

Kíktu 
útfyrir.

Ég henti 
einhverju 
út í gær.

Útskýringar 
með 

Mjása og 
Lalla

Sjáðu! 
Það er 

komið nýtt 
tungl! Hvað var að 

því gamla?

Mamma! 
Góðar fréttir!

Má ég segja 
henni!

Ég er búinn 
að stækka 

upp í næsta 
glugga!

Frábært! Þá þarf ég að 
þrífa kám af þremur 

gluggum!

Ég sagði 
að þetta 

væru 
góðar 
fréttir!

Vorboðarnir eru margir „hér á landi á“, 
eins og meistari Hallbjörn Hjartarson 
myndi líklega orða það. Flestir þeirra 

eru þó sannkallaðir úlfar í sauðagærum, að 
minnsta kosti hvað sjálfan mig varðar.

Lóan sem kveður burt snjóinn og leið-
indin og ég veit ekki hvað og hvað er ágæt. 
En systir lóunnar, krían, er hins vegar 
óþolandi. Hávaðinn sem þessi skaðræðis-
skepna gefur frá sér særir viðkvæmar 
hljóðhimnur verr en Coldplay-lög á hæsta 

styrk, auk þess sem hún er sýknt 
og heilagt að böggast í sára-
saklausu mannfólkinu. Sú leið-
indatilhneiging kríunnar að 

ráðast á hæsta punkt var mér 
endalaus uppspretta leiðinda 
þegar ég starfaði sem leiðbein-

andi á sumarnámskeiði fyrir 
börn eitt sumarið. Í göngu-
túrum úti á Gróttu var ég 

óhjákvæmilega hæstur viðstaddra, og varð 
því fyrir tíðum morðtilraunum af goggi 
vorboðans ljúfa. Guð forði Mjallhvíti frá 
því að fá sér skreppitúr með vinum sínum 
dvergunum sjö á fögru landi ísa.

Annar þekktur vorboði er nýslegið gras. 
Ilmurinn af því er raunar ansi góður og 
hressandi, en gamanið kárnar fljótt þegar 
bölvuð heymæðin lætur á sér kræla. Augun 
fyllast af tárum, nefið af hori og hugurinn 
af myrkri. Skemmtilegt eða hitt þó heldur.

Hress ungmenni í grímubúningum að 
dimmitera í miðbænum tengjast svo komu 
vorsins órjúfanlegum böndum, og fyrri 
hluta dags getur verið gaman að fylgjast 
með slíkum gjörningi. Þegar kvölda tekur 
víkur hressleikinn þó oftar en ekki fyrir 
óminnishegranum illræmda, fyllerísrugli, 
slagsmálum og ælu.

Fátt er svo með öllu gott að ekki (vor)boði 
nokkuð illt.

Vorboðar og váboðar

NOKKUR ORÐ
Kjartan 

Guðmundsson
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 1. maí 2009 

➜ Tónleikar
17.00 Ragnheiður Sara Grímsdóttir 
heldur tónleika í Seltjarnarneskirkju. Á 
efnisskránni verður blanda af klassískri 
og nýrri tónlist. Aðgangur ókeypis og 
allir velkomnir.
20.30 Bubbi Morthens verður á Kaffi 
Kósý á Reyðarfirði. Á efnisskránni verður 
nýtt efni í bland við eldra. Húsið opnað 
kl. 20.
21.00 Gítar-
hátíð á Græna 
Hattinum við 
Hafnarstræti 96 á 
Akureyri 30. apríl 
- 2. maí. Í kvöld 
koma fram Björn 
Thoroddsen og 
hljómsveit, Ómar 
Guðjónsson og 
hljómsveit og 
Halldór Bragason og hljómsveit. Húsið 
opnað kl. 20.
21.00 Skakkapopp verður með tón-
leika á Populus Tremula í Listagilinu 
við Kaupvangsstræti á Akureyri. Einnig 
koma fram Létt á bárunni, Prins Póló 
og Sicbird.
22.00 Högni Lisberg og hljómsveit 
verða á Grand Rokk við Smiðjuveg.
23.00 10 Steps Away spilar á Dillon 
Sportbar við Trönuhraun 10 í Hafnar-
firði.

➜ Opnanir
14.00 Jón Ingi Sigurmundsson opnar 
málverkasýningu í Gallerí Gónhól við 
Eyrargötu á Eyrarbakka. Opið fös.-sun. 
kl. 13-17.
15.00 Tryggvi Ólafsson og Daði Guð-
björnsson opna sýningar í Galleríi Fold 
við Rauðarárstíg. Allir velkomnir. Opið 
mán.- fös. kl. 10-18, lau. kl. 10-16 og 
sun. kl. 13-16.
16.00 Didda Hjartardóttir Leaman 
opnar sýningu í Gallerí BHM, Borgartúni 
6, 3. hæð. Sýningin verður opin alla 
virka daga kl. 9-16.

➜ Sýningar
FÁT, Félag áhuga-
manna um tréskurð 
opnar sýningu í 
Skurðstofu Sigur-
jóns við Hólshraun 
5, Hafnarfirði. Opið 
lau. og sun. kl. 14-17. 
Aðgangur ókeypis.

➜ Dansleikir
Skítamórall verður á Players við Bæjar-
lind í Kópavogi.
Klúbbakvöld Weirdcore verður haldið á 
Jakobsen við Austurstræti 9. Fram koma 
Yagya, Frank Murder, Biogen, Anonymus 
o.fl.
Eyvi þeytir skífum á nýjum skemmtistað 
við Tryggvagötu 22, London/Reykjavík. 
Snyrtilegur klæðnaður, aldurstakmark 
22 ára.
Verkalýðs-Hiphop verður á Sódóma 
Reykjavíkur við Tryggvagötu. Fram koma 
m.a. Forgotten Lores, 32C, S.Creezy, G 
Maris og DJ Kocoon. Húsið opnað kl. 22.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

„Þetta er frábært. Ekki síður 
gaman að fá að vera nemi í gjörn-
ingalist í London í eitt ár í algjöru 
frelsi. Og fá hjálp við að þróa allar 
sínar rugluðustu hugmyndir,“ 
segir Guðmundur Ingi Þorvaldsson 
leikari. Hann er að lifa drauminn. 
Úti í London. Þar sem hann starfar 
meðal annars með hinum rómaða 
SHUNT hópi.

Guðmundur Ingi er í Masters 
námi í Gjörningalist í Goldsmiths 
University í London, fór í sept-
ember og verður í það minnsta 
í ár. Ætlar að vera lengur 
ef kostur er. Í Goldsmiths 
kynntist hann leikhús-
gúrúinu Mischa Twich-
in sem kennir þar öðru 
hverju. „Besti kennari 
sem ég hef nokkru sinni 
haft,“ segir Guðmundur 
og dregur ekki af sér við 
lýsingar á hæfileikum 
Mischa sem hann segir 
einhvers konar blöndu 
af heimspekingi 
og leiklistar-
séníi. Kynni 
þeirra leiddu 
svo til þess 
að Mischa 
setti sig í 
samband 
við Guð-
mund 

skömmu eftir að kúrsinum sem 
hann kenndi lauk og bauð honum 
hlutverk í verki sem fjallar á afar 
sérstæðan hátt um síðustu mán-
uðina í lífi Franz Kafka. Guð-
mundur þurfti ekki að hugsa sig 
tvisvar um en sýningin er innan 
vébanda SHUNT. „Alger forrétt-
indi að kynnast þessu liði. Þetta 
eru miklir snillingar,“ segir Guð-
mundur og telur erfitt að lýsa 
þessu fyrirbæri.

Í bogagöngum undir Lond-
on Bridge brúnni hefur SHUNT 

hópurinn þúsund fermetra til 
umráða. Þessu rými er skipt 
upp og eru reglulega sýning-
ar af ýmsum toga þar sem 
listgreinar blandast saman. 
Og sýningarnar breytast 
dag frá degi. Þarna er alltaf 
troðið, menn borga fyrir að 

komast inn en ekki á ein-
staka viðburði. SHUNT 
hópurinn var stofnaður 

fyrir níu árum, 
hefur staðið 
að framúr-

stefnulegum sýningum og þykir 
einn merkilegasti leikhópur Breta 
um þessar mundir.

„Ég tók eftir því þegar ég átti 
leið um þessa lestarstöð að þarna 
var alltaf röð. Við venjulega 
ómerkta hurð. Ég var forvitinn 
um þetta og þegar ég komst að því 
hvað þarna var að gerast ákvað 
ég að þarna vildi ég performera 
áður en ég færi frá London,“ segir 
Guðmundur. Hann segir að þetta 
fyrirkomulag bjóði upp á algert 
listrænt frelsi. „Snilldarfyrir-
komulag. Þetta er aldrei auglýst 
en alltaf fullt hús.“

Sýningin sem Guðmundur leik-
ur í er síbreytileg. Um er að ræða 
tveggja manna verk ‘The Destruct-
ion of Experience: Klamm’s 
Dream’ sem er samið og leikstýrt 
af Mischa Twichin sem er einn 
stofnenda SHUNT. „Mischa skrif-
ar ekki texta sjálfur heldur gerir 
eins konar mósaíkverk. Þessi sýn-
ing byggir á dagbókarbrotum 
Kafka og svo blandast smásögur 
hans inn í. Verkið fjallar um síð-
ustu sex mánuðina í lífi hans. Í 
grófum dráttum fjallar þetta um 
hvernig skáld yfirfærir eigin sárs-
auka á verk sín. Þetta er gríðarlega 
erfiður texti og ég er stoltur af að 
hafa lært hann. Skildi varla bofs í 
fyrstu,“ segir Guðmundur sem er 
ekki á leiðinni heim í bráð.  - jbg

Íslenskur leikari í mekka Talíu

GUÐMUNDUR 
INGI Starfar 
nú með Mis-
cha Twichin 
og SHUNT-
hópunum.

Sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu
Miðasala í síma 555 2222 og á midi.is

01.05 kl.21 Föstudagur
03.05 kl.21 Sunnudagur
17.05 kl.21 Sunnudagur
24.05 kl.21 Sunnudagur
(ath. síðustu sýningar)

PBB, Fréttablaðið

,,Ekki missa af þessari fegurð...” 
ÞES, Víðsjá

OPIÐ ALLA DAGA FRÁ 10 - 18
VERIÐ VELKOMIN OG NJÓTIÐ FRÁBÆRS ÚTSÝNIS OG GÓÐRA VEITINGA Í VEITINGASAL PERLUNNAR

Sími: 561-4114

Frá 9. apríl til 3. maí
G Í F U R L E G T  Ú R VA L  A F  Ö L L U M  T E G U N D U M  T Ó N L I S TA R

R O K K - P O P P - K L A S S Í K - B L Ú S - K Á N T R Ý - S LÖ K U N A R T Ó N L I S T- Þ Ý S K , S K A N D I N AV Í S K  O G  Í R S K  T Ó N L I S T
O G  A Ð  S J Á L F S Ö G Ð U  A L L I R  N Ý J U S T U  T I T L A R N I R  Á  B ET R A  V E R Ð I  E N  Þ Ú  ÁT T  A Ð  V E N J A S T  

NÚ FER HVER AÐ VERÐA SÍÐASTUR

Auglýsingasími

– Mest lesið



Aðgerðapakkinn kynntur 
á NASA við Austurvöll laugardaginn 2. maí.

Íslenska krónan er talin í 
metrum og stundum

(Verðbólgin augu)

Allt sem var til það er búið og 
gufað upp í loft

(Sökudólgur óskast)

Flýtum okkur hægt, gerum 
það í snatri

(Hjálpaðu mér upp)

Ef þú trúir því að þú vitir allt 
þá veistu ekki neitt

(Lærðu að ljúga)

Þú finnur lausnina í eigin 
sannleika

(Lærðu að ljúga)

Komandi tíð mun verða hörð 
en bærileg

(Nostradamus)

1 2 3

4 5 6

Evrópska módelið er smart 
og elegant

(Verðbólgin augu)

þú getur miklu meira en þú 
heldur

(Kraftaverk)

Það virkjar hver fyrir sig 
kraftana í sér

(Náttúran)

7 8 9

Þátttökugjald: 1500 ISK – 9 ¤
Fundurinn hefst á miðnætti

Nauðsynlegar lagasetningar!

NÝDÖNSK
– með höfuðið hát t
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folk@frettabladid.is

> KOMIN Í KYNLÍFSBANN

Söngkonan Lily Allen hefur heitið því 
að lifa skírlífi þar til hún kemst aftur 
af stað í tónlistarsköpun sinni. Lily 
segir að sér gangi ekkert að 
semja lög og hefur því ákveð-
ið að setja sjálfa sig í kyn-
lífsbann þar til hún kemst 
aftur á skrið. „Það hjálp-
ar stundum og nú ætla 
ég að prófa þetta í 
einhvern tíma,“ segir 
söngkonan.

Síðasta myndin sem Heath Ledger lék 
í áður en hann dó, The Imaginarium of 
Doctor Parnassus, verður heimsfrumsýnd 
á kvikmyndahátíðinni í Cannes 22. maí. 

Ledger lést á meðan á tökum myndar-
innar stóð og náði því ekki að ljúka við 
hlutverk sitt. Til að hægt yrði að klára 
myndina voru þeir Johnny Depp, Jude 
Law og Colin Farrell fengnir til að hlaupa 
í skarðið fyrir Ledger og leika persónu 
hans, Tony. Á meðal annarra leikara í 
myndinni eru Christopher Plummer, 
Verne Troyer og Tom Waits og má því 
búast við miklu stjörnuskini á rauða 
dreglinum á Cannes. Myndin, sem fjallar 
um Dr. Parnassus og óvenjulega sýningu 
hans, mun ekki keppa um Gullpálmann í 
Cannes.

Ledger á Cannes

HEATH LEDGER Síðasta mynd 
Ledgers, The Imaginarium 
of Doctor Parnassus, verður 
heimsfrumsýnd á Cannes-
hátíðinni.

Mikil diskóhátíð verður haldin í 
Vestmannaeyjum um helgina. Á 
föstudagskvöld stígur diskóflokk-
urinn Þú & ég á svið í Höllinni og 
kemur öllum í rétta skapið auk 
þess sem Herbert Guðmundsson 
tekur nokkur vel valin lög. Páll 
Óskar lýkur síðan kvöldinu með 
spilamennsku langt fram á nótt.

Á laugardagskvöld heldur gleð-
in áfram á Volcano Café þar sem 
plötusnúðarnir Daddi diskó og 
Kiddi bigfoot þeyta skífum eins 
og þeim einum er lagið. Allir gest-
ir eru hvattir til að mæta í fötum 
og með hárgreiðslu í anda níunda 
áratugarins.

Diskóhátíð í Eyjum

ÞÚ OG ÉG Dúettinn Þú og ég, með 
Helgu Möller og Jóhann Helgason í 
fararbroddi, spilar í Eyjum á föstudags-
kvöld.

Fyrsta klúbbakvöld Weirdcore 
verður haldið á skemmtistaðn-
um Jacobsen í kvöld. Fram koma 
Yagya, Frank Murder og Biogen. 
Einnig munu Vector, Anonymous, 
Thor og AnDre þeyta skífum.

Yagya ætlar að spila „minimal 
techno“ með melódísku ívafi eins 
og honum einum er lagið. Næst 
mun Frank Murder spila og síð-
astur á svið er Biogen, sem er 
einn af frumkvöðlum íslenskrar 
danstónlistar. Eftir tónleikana 
taka skífuþeytar við og spila 
dansvæna og framúrstefnulega 
tónlist fram eftir nóttu. Klúbba-
kvöldið byrjar klukkan eitt og er 
ókeypis inn.

Weirdcore 
fram á nóttSöngkonan Britney Spears 

ætlar að halda Circus-tón-
leikaferðalagi sínu áfram 
um Evrópu í sumar. Fyrstu 

tónleikarnir verða 19. júní 
á Írlandi og í framhald-

inu stígur hún á svið 
í Frakklandi, Dan-
mörku, Svíþjóð, 
Rússlandi og víðar. 
Lokatónleikarnir 
verða svo í Berlín 
26. júlí.

Britney hóf tón-
leikaferðina 3. mars 

síðastliðinn í heimaríki 
sínu Louisiana í Banda-

ríkjunum og alls verða 
tónleikarnir þar í landi 39 
talsins. Viðtökurnar hafa 

verið mjög góðar og ljóst 
að Britney er komin aftur á 

beinu brautina eftir mótlæti 
undanfarinna ára. 

Sirkusinn fer til Evrópu

Æskuvinirnir Andri Kjart-
an Jakobsson og Hörður 
Bjarnason eru að undirbúa 
gerð nýrrar teiknimynda-
sögu sem nefnist Morrigan. 
Hún kemur út í haust og 
verður seld í versluninni 
Nexus.

Andri Kjartan og Hörður, sem 
verða tvítugir á árinu, hafa alla 
tíð haft mikinn áhuga á mynda-
sögum og vilja með nýju sögunni 
efla áhuga Íslendinga á þessu 
bókmenntaformi. „Það er enginn 
að gera myndasögur á Íslandi. 
Við ákváðum að byrja á einhverju 
svona til að fá fleiri til að byrja á 
þessu á Íslandi. Það verður ein-
hver að fara að gera eitthvað,“ 
segir Andri Kjartan. Þeir félagar 
hafa sótt um styrk frá ríkinu til að 
geta einbeitt sér að gerð sögunnar 
í sumar og vona það besta. „Þetta 
er tröllasaga og er með íslenskum 
blæ. 

Hún fjallar um tröllafeðga sem 
eru næstum því einu tröllin sem 
eru eftir og þeir eru að reyna að 
sleppa undan Morrigan sem er að 
reyna að útrýma öllum tröllum í 
heiminum,“ segir Andri. Spurður 
hvaðan þeir fá innblásturinn segir 
hann að Múmínálfarnir hafi alltaf 
verið í miklu uppáhaldi hjá þeim. 
„Við elskum Múmínálfana og erum 
miklir aðdáendur þeirra.“

Þeir ætla að leyfa almenningi að 
fylgjast með framvindu Morrigans 
annan hvern föstudag í sumar í 
Nexus og gefa fólki tækifæri til 
koma með athugasemdir. Fyrsta 
kynningin verður þó á laugardag-
inn þegar „Ókeypis myndasögu-
dagurinn“ verður haldinn hátíðleg-
ur í versluninni og víðar um heim. 
Dagurinn er nú haldinn áttunda 
árið í röð og ætlar Nexus að byrja 
á því að gefa blöð um leið og versl-
unin opnar, eða klukkan 12. Verð-
ur því haldið áfram til lokunar 

eða þar til blöðin klárast. Andri 
og Hörður eru með fleiri verkefni 
í vinnslu og virðist enginn skort-
ur vera á hugmyndaflugi á þeim 
bænum. 

„Við erum með önnur verkefni 
sem við förum að vinna að þegar 
við erum búnir með þessa sögu,“ 
segir hann og er þegar farinn að 
horfa til útlanda. „Við viljum gefa 
út í útlöndum ef allt gengur upp. 
Þar eru 58 fyrirtæki í gangi og 
alveg nógu mikið að velja um,“ 
segir hann.   freyr@frettabladid.is

Æskuvinir gera tröllasögu

ANDRI OG HÖRÐUR Félagarnir Andri og Hörður eru að semja teiknimyndasögu sem 
nefnist Morrigan og er væntanleg í haust. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BRITNEY SPEARS 
Söngkonan heldur 
Circus-tónleikaferð 
sinni áfram um 
Evrópu í sumar.

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is

Hart í bak 

Sædýrasafnið

Creature - gestasýning

Í Óðamansgarði 
ópera í samstarfi við Listahátíð í Reykjavík

Skoppa og Skrítla í söng-leik

Kardemommubærinn



Í s l e n s k  h ö n n u n

w w w . a n d e r s e n l a u t h . c o m

V o r u m  a ð  f á  f u l l t  a f  n ý j u m  o g  
f a l l e g u m  v o r  o g  s u m a r v ö r u m . . . .

k v e n v e r z l u n  L a u g a v e g i  8 6 - 9 4 ,  s í m i  5 5 2  6 0 6 6

h e r r a v e r z l u n  L a u g a v e g i  7 ,  s í m i  5 5 1  6 8 1 1
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Eftir Friðrik Guðmundsson

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

14
14
16
L
12
L
L
L

L

X-MEN  WOLVERINE     kl.  5.50 - 8 - 10.10
17 AGAIN     kl.  8
CRANK 2: HIGH VOLTAGE   kl. 10
DRAUMALANDIÐ     kl.  5.50

14
L
16
L

X-MEN  WOLVERINE  D     kl. 1-3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
X-MEN  WOLVERINE LÚXUS  D    kl.  1-3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
CRANK 2: HIGH VOLTAGE kl.  8 - 10.10
17 AGAIN     kl. 1- 3.40 - 5.50 -8 - 10.10
I LOVE YOU MAN    kl.  8 - 10.10
DRAUMALANDIÐ   kl. 4 - 6
FRANKLÍN & FJARSJÓÐURINN   kl.1 - 3 
MALL COP kl.1 - 6

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

5%

14
L

14
12
L
12
L
16
12
12

X-MEN  WOLVERINE     kl. 4 - 6.30 - 9 - 11.20
DRAUMALANDIÐ   kl. 4 - 6 - 8 - 10
BÍÓDAGAR GRÆNA LJÓSSINS 17. APRÍL - 4. MAÍ
COCAINE COWBOYS 2 kl. 6   ísl. texti
SUNSHINE CLEANING kl. 6   ótextuð
MAN ON WIRE kl. 4    enskur texti
FROZEN RIVER  kl. 4    ísl. texti
ME AND BOBBY FISHER  kl. 8    ísl. texti
GOMORRA kl. 10    ísl. texti
DIE WELLE kl. 8 enskur texti
TWO LOVERS  kl. 10    ísl. texti

SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000

12
12
12
L
L

STATE OF PLAY   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
I LOVE YOU MAN    kl.  3.20 - 5.40 - 8 - 10.15
FAST AND FURIOUS   kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.15
MALL COP kl. 3.30 - 5.50 - 8
MARLEY AND ME    kl. 10.20

500 kr.

500 kr.

500 kr.

500 kr.

UNCUT

AÐEINS 3 DAGAR EFTIR!

HEIMSFRUMSÝNING Á FYRSTU STÓRMYND SUMARSINS
 MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF Í BÍÓ!

kl. 1

Hún elskaði allt 
sem Miami hafði 
uppá að bjóða...

...En nú 
þarf hún að 
flytja í mesta 
krummaskuð 
í heimi!

ÁLFABAKKA

KEFLAVÍK

AKUREYRI

SELFOSS

KRINGLUNNI

X MEN          kl. 1:30 - 3:40 - 5:40D - 8D - 10:20D 14

X MEN                                      kl. 5:40 - 8 - 10:20 VIP
NEW IN TOWN                        kl. 5:50 - 8 - 10:20 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 2 - 3:50 L

OBSERVE AND REPORT                kl. 6 - 8 - 10:20 16

OBSERVE AND REPORT kl. 1:30 - 3:40 VIP
17 AGAIN            kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 L

I LOVE YOU MAN kl. 8 12

KNOWING kl. 10:20 12

MONSTERS ALIENS m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA m/ísl. tali kl. 1:30 L

BOLT m/ísl. tali kl. 3:40 L

NEW IN TOWN kl. 8:10 - 10:20 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

THE UNBORN kl. 8:20 - 10:20 16

OBSERVE AND REPORT kl. 10:20D 16

MONSTERS ALIENS m/ísl. tali kl. 2(3D) - 4(3D) - 6(3D) L

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 1:40 - 3:40 L

BAADER MEINHOF COMPLEX kl. 5:40 16

LET THE RIGHT ONE IN kl. 8 16

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

THE UNBORN kl. 8 - 10 16

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

RACE TO WITCH MOUNTAIN kl. 6 7

STATE OF PLAY kl. 8 12

OBSERVE AND REPORT kl. 10:20 16

PUSH kl. 8 - 10:20 12

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

I LOVE YOU MAN kl. 8 12

FAST & FURIOUS kl. 10:20 12

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 2 - 4 L

MALL COP kl. 6 12

HEIMSFRUMSÝNING Á FYRSTU 
STÓRMYND SUMARSINS. 

MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF Í BÍÓ!

Hið sígilda ævintýri er loksins komið í bíó.

Frábær fjölskylduskemmtun.

Ath. ísl. tal.

MONSTERS VS ALIENS m/ísl. tali kl. 4 L

17 AGAIN kl. 6 - 8 L

PUSH kl. 8 12

THE BOY IN THE STRIPED PAYJAMAS kl. 10:10 12

KNOWING kl. 10:10 12

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 4 - 6 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

X-MEN ORIGINS:WOLVERINE kl. 5.50, 8 og 10.10-POWER 14

CRANK 2 HIGH VOLTAGE kl. 8 og 10 - POWER 16

STATE OF PLAY kl. 5.30, 8 og 10.30 12

FRANKLÍN - Ísl. tal kl. 2(500kr.) og 4 L

MONSTERS VS. ALIENS kl. 2(500kr.) og 4 L

MONSTERS VS. ALIENS 3D kl. 2(850kr.) og 4 L

VILLTU VINNA MILLJARÐ kl. 5.50 12ATH! 500 kr.

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

EINNIG SÝND Í 3D

POWERSÝNING
KL. 10.10

Brandon Flowers, söngvari The 
Killers, er orðinn þreyttur á því 
hve landar hans í Bandaríkjunum 
eru enn uppteknir af sveitum á 
borð við Led Zeppelin og Nirvana 
sem eru löngu hættar. Hann hefur 
sett sér það markmið að velta þeim 
úr sessi þótt hann viti að það geti 
verið erfitt.

The Killers er á tónleikaferð um 
Bandaríkin og eftir það er ferðinni 
heitið til Bretlandseyja. Þangað 
til þarf hann þó að glíma við for-
dóma landa sinna. „Við höfum 
fengið ótrúlega góðar móttökur í 
Bretlandi og það er frábær tilfinn-
ing,“ sagði Flowers. „En hérna [í 
Bandaríkjunum] er fólk ennþá 
með Led Zepplin, Nirvana og svo-
leiðis hljómsveitir á heilanum og 
þess vegna fær engin önnur sveit 
að vaxa og dafna. Þetta snýst ekki 
bara um okkur því margar frábær-
ar hljómsveitir hafa verið njörv-
aðar niður vegna þeirra sem við 
höfum sett á heiðursstall,“ sagði 

hann. „Ég er orðinn þreyttur á 
því. Mig langar að ýta þeim öllum 
í burtu en fólk vill ekki hlusta á 
svona tal. Það skiptir ekki máli 

hversu mörg frábær lög við semj-
um eða hversu góða tónleika við 
höldum, en við erum að vinna í 
þessu smám saman.“

Á móti Zeppelin og Nirvana

BRANDON FLOWERS Söngvari The Killers vill velta Led Zeppelin og Nirvana úr sessi.
NORDICPHOTOS/GETTY

Tilkynnt hefur 
verið um útgáfu-
dag á nýju safnboxi 
Bjarkar Guðmunds-
dóttir, Voltaic. 
Boxið kemur út 23. 
júní og verður fáan-
legt í fimm mismun-
andi útgáfum. Tvær 
útgáfurnar hafa að geyma tvo 
geisladiska og tvo DVD-diska með 
tónleika- og hljóðversupptökum, 
myndböndum og endurhljóðblönd-
uðum lögum af síðustu plötu henn-
ar Volta. Meðal annars verður þar 
að finna lög sem Björk tók upp í 
hljóðveri í London með tónleika-
bandi sínu árið 2007.  

Voltaic-box 
kemur í júníNoel Gallagher úr Oasis hefur 

að vonum áhyggjur af svína-
flensunni eins og restin af heims-
byggðinni. Gítarleikarinn blogg-
aði nýverið frá Venesúela þar 
sem áhrif flensuumræðunnar á 
almenning eru greinileg. „Það er 
allt orðið brjálað hérna. Fólk er 
komið með svínaflensuna á heil-
ann,“ skrifaði hann. 

„Þegar ég lenti á flugvellinum 
var allt starfsfólkið með litlar, 
hvítar andlitsgrímur. Þetta var 
eins og í skáldsögu eftir Stephen 
King. Mér fannst ég nakinn án 
svona grímu. Ekki nóg með það 
heldur hringdi mamma í mig á 
sama tíma og sagði mér að fara 
varlega því ég gæti dáið úr svína-
flensunni.“

Óttast svínaflensu

NOEL GALLAGHER Gítarleikari Oasis 
óttast svínaflensuna eins og svo margir 
aðrir.

DREIFING:

FRUMSÝND Í DAG 1. MAÍ

Sýnd með
íslensku tali
Sýnd með

íslensku tali

Reykjavík, Keflavík, Selfossi og Akureyri
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> LYKILMAÐURINN
Arnar Grétarsson hefur spilað 
stórt hlutverk með Breiðabliki 
undanfarin sumur. Arnar hefur verið 
kjölfestan á miðju liðsins og hefur 
miðlað af reynslu sinni til ungra og 
efnilegra leikmanna sem er nóg 
af í Blikaliðinu. Ábyrgðin verður 
enn meiri á Arnari í sumar því 
auk þess að bera fyrirliða-
bandið áfram er hann orðinn 
aðstoðarþjálfari liðsins. Arnar 
nær því að öllum líkundum í 
sumar að verða leikjahæsti 
leikmaður Breiðabliks í 
efstu deild frá upphafi.

FRÉTTABLAÐIÐ SPÁIR BREIÐABLIKI 8. SÆTINU Í PEPSI-DEILDINNI SUMARIÐ 2009

GENGI SÍÐUSTU ÁRA 2008 8. sæti í A-deild 2007 5. sæti í A-deild 2006 5. sæti í A-deild 2005 1. sæti í B-deild 2004 4. sæti í B-deild 2003 7. sæti í B-deild

AÐRIR 
LYKILMENN

GUÐMUNDUR 
KRISTJÁNSSON

ARNÓR SVEINN 
AÐALSTEINS-
SON

FINNUR ORRI 
MARGEIRSSON

GENGI Á VORMÓTUNUM
Sigrar Jafntefl i Töp

2

5

> X-FAKTORINN
Markaskorarar Blikaliðsins 
eru flestir farnir frá liðinu en liðið 
hefur misst leikmenn sem skoruðu 
tæplega áttatíu prósent marka liðsins 
í fyrrasumar. Það þarf því að finna 
einhverja til að skora mörkin fyrir 
Breiðablik í sumar.

FÓTBOLTI Framtíð Vaduz-félaganna 
Gunnleifs Gunnleifssonar og 
Guðmundar Steinarssonar er í 
óvissu. Guðmundur verður ekki 
áfram í herbúðum liðsins en 
Gunnleifur gæti verið áfram þar 
sem Vaduz ætlar að bjóða honum 
nýjan samning. 

Gunnleifur er þó með fleiri járn 
í eldinum og lið af Bretlandseyjum 
hafa verið að bera víurnar í hann.

„Þetta eru lið í skosku 
úrvalsdeildinni og ensku 1. 
deildinni. Ég veit lítið meira enda 
rétt farinn að spá í framhaldið hjá 
mér,“ sagði Gunnleifur en 
góð frammistaða hans 
í landsleiknum gegn 
Skotum vakti áhuga 
félaganna á honum.

Gunnleifur segist 
vel geta hugsað sér 
að vera áfram hjá 
Vaduz. Þó með 
þeim formerkjum 
að hann verði 
markvörður 
númer eitt. 
Hann hefur 
mátt verma 
tréverkið hjá 
liðinu meira 
og minna en 
einn efnilegasti 
markvörður 
Þjóðverja hefur 
staðið á milli 
stanganna. Sá er 
þó væntanlega 
á förum til 
Þýskalands.

„ É g  e r 
opinn fyrir 

öllu og loka ekki á neitt. Svo gæti 
vel farið að ég spili heima í sumar 
þegar ég verð löglegur. Þetta á allt 
eftir að koma í ljós.“

Guðmundur segir það öruggt að 
hann verði ekki áfram í herbúðum 
Vaduz. „Ég held að það sé alveg 
ljóst að ég muni ekki framlengja 
samning minn hér,“ sagði hann í 
samtali við Fréttablaðið. „Það er 
enn mánuður eftir af tímabilinu og 
þá mun ég skoða hvaða möguleikar 
standa mér til boða.“

Félagaskiptaglugginn hér á 
Íslandi er lokaður frá 15. maí til 
15. júlí og því hverfandi líkur á 
því að hann geti samið við 
íslenskt lið áður en tímabilinu 
í Sviss lýkur. Sama staða er 
hjá Gunnleifi.

„Ég hef svo sem ekkert 
verið að skoða þann möguleika 

að fá mig lausan hér fyrir 15. maí 
enda hefur ekkert lið á Íslandi 
verið að bera víurnar í mig. Þar 
fyrir utan er mér aðeins heimilt 
að framkvæma tvö félagaskipti á 
milli landa á einu ári og því verð 
ég að vanda valið vel.“

Hann segist þó opinn fyrir því 
að koma aftur til Íslands í sumar, 
þó svo að hann missi af fyrri 
hluta tímabilsins. „Ég er nú ekki 
að yngjast og þætti allt í góðu að 
koma heim aftur nú.“

Vaduz er sem stendur í neðsta 
sæti svissnesku úrvalsdeildarinnar 

en eitt lið fellur úr deildinni. 
Það eru fimm stig í næsta lið 
en Guðmundur segir það enn 
mögulegt að halda sætinu. 
 - hbg / - esá

Ekki löglegir fyrr en í júlí
Fari svo að Gunnleifur Gunnleifsson og Guðmundur Steinarsson spili hér 
heima í sumar verða þeir ekki löglegir fyrr en 15. júlí. Guðmundur fer frá Vaduz 
en félagið vill halda Gunnleifi, sem er í skoðun hjá liðum á Bretlandseyjum.

VADUZ-VINIR 
Framtíð þeirra 
Guðmundar 
Steinarssonar 
og Gunnleifs 
Gunnleifssonar 

er óljós. Þó er ljóst að 
þeir gætu aldrei spilað 
á Íslandi fyrr en 15. júlí 
ef þeir ákveða að koma 
aftur heim.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR & VILHELM

Breiðablik endaði í 8. sæti í efstu deild í fyrra 
eftir að hafa gefið eftir á lokasprettinum. 

„Miðað við breytingar á mannskap er kannski 
ekki skrítið að okkur sé spáð 8. sætinu. Það 
eru tíu leikmenn farnir af þeim sem voru í 
kringum liðið á síðasta tímabili,“ segir Ólafur 
Kristjánsson, þjálfari Breiðabliks. „Við spiluðum 
á mörgum ungum leikmönnum í fyrra og það 
gæti komið sér vel núna. Það er bara ekkert 
bolmagn í félaginu til þess að fara í einhverja 
liðssöfnun. Við byggjum þetta innan frá,” segir 

Ólafur en hann viðurkennir að brottfallið hafi 
verið mikið í sóknarhugsandi leikmönnum. „Við 
erum ekki með augljósan mann sem á að skora 
öll mörkin. Menn verða bara að sýna það að 
þeir geta skorað,“ segir Ólafur.

Breiðablik hefur misst alla fimm útlendingana 
sem og þá Jóhann Berg Guðmundsson, Marel 

Baldvinsson, Steinþór Frey Þorsteinsson og 
Magnús Pál Gunnarsson. 

„Við lentum í áttunda sæti í fyrra sem ég vil 
nú meina að hafi verið mun neðar en spila-
mennskan og efni stóðu til. Við viljum gera 
betur en í fyrra þó svo að við höfum misst 
marga leikmenn,“ segir Ólafur.

„Í fyrra sagði ég að þetta lið hefði burði til að 
vera í toppbaráttu sem við vorum lengi vel. Þá 
fannst mönnum það sérstaklega gaman þegar 
það tókst ekki. Ég veit alveg hvað þessir strákar 
geta og hvað þetta lið getur. Ég ætla ekki á 
neinum tímapunkti nota það sem afsökun að 
níu leikmenn hafi farið. Það verður byggt á því 
sem er og unnið með það sem við höfum. Ég 
get staðfest það að stefnan er sett á mun hærra 
sæti en áttunda sætið án þess að gefa það sæti 
nánar upp,“ segir Ólafur að lokum.

Stefnan er sett á mun hærra sæti

FÓTBOLTI Jóhann Þórhallsson mun 
missa af fyrstu umferðum Pepsi-
deildarinnar í sumar þar sem 
hann er nú í námi í Bretlandi. 
Hann kemur heim um miðjan 
júní en þá í engu leikformi 
þar sem hann hefur lítið sem 
ekkert æft fótbolta síðan síð-
asta tímabili lauk.

„Ég ákvað að fara 
í masters-nám í 
Brighton í Englandi 
og því lýkur ekki 
fyrr en um miðj-
an júní,“ sagði 
Jóhann. Hann 
er enn samn-
ingsbundinn Fylki 

og sagði að það hefði verið ljóst 
þegar hann samdi við félagið á 
sínum tíma að hann færi utan í 
námið.

„Ég hef verið duglegur að æfa 
sjálfur í ræktinni en lítið komið 
við bolta,“ bætti hann við.

„Fótboltinn hefur alla 
tíð verið í fyrsta 

sæti hjá mér og 
ég ákvað að nú 
mætti hann stíga 
aðeins til hliðar 

vegna námsins. Ég er 
þó alls ekki hættur og 

ætla að virða minn 
samning við Fylki.“

 - esá

Jóhann Þórhallsson verður með Fylki í sumar:

Kemur um miðjan júní

Umspil um N1-deild karla
Afturelding - Stjarnan 32-22
Markahæstir hjá A.: Hilmar Stefánsson 7/2, 
Jóhann Jóhannson 7/1, Bjarni Þórðarson 5. 
Varin skot: Smári Guðfinsson 15, Kristófer 
Guðmundsson 1/1.
Markahæstir hjá S.: Björgvin Hólmgeirsson 10, 
Daníel Einarsson 5.
Varin skot: Þorgils Jónsson 6, Roland Eradze 2.

UEFA-bikarinn
Dynamo Kiev - Shakhtar Donetsk 1-1
Werder Bremen - Hamburger SV 0-1

Norska úrvalsdeildin
Brann - Lilleström 3-1
Birki Már Sævarsson, Kristján Örn Sigurðsson og 
Ólafur Örn Bjarnason voru allir í byrjunarliði 
Brann. Gylfi Einarsson kom inn á sem varamaður 
en Ármann Smári Björnsson var á bekknum.

Meistaradeild Evrópu
Rhein-Neckar Löwen - Kiel 31-30
Guðjón Valur Sigurðsson skoraði átta mörk 
fyrir Löwen, þar af tvö úr víti. 

ÚRSLIT

Síðasta sýningarhelgi
Gerðarsafn, Kópavogi.

Aðgangur ókeypis.

Notið Þjóðargjöfina 2009
og fáið bókina á aðeins 2000 kr.

–fegurðin býr í bókum

Barónsstíg 27  |  Sími 899 7839  |  crymogea@crymogea.is

h l

Þessi ávísun er 1.000 króna gjöf frá bókaútgefendum og bóksölum.

Ávísunin veitir þér 1.000 kr. afslátt af bókakaupum. Hún gildir í bókabúðum þegar 

keyptar eru bækur útgefnar á Íslandi fyrir 3.000 kr. að lágmarki.

� ������ ����	�

Gildir til 4. maí 2009

jóðargjöf til þín Kr. 1.000

HANDBOLTI Afturelding tryggði 
sér í gær oddaleik í rimmu liðsins 
við Stjörnuna um sæti í N1-deild 
karla á næstu leiktíð. Liðin áttust 
við í Mosfellsbæ þar sem heima-
menn unnu tíu marka sigur, 32-22, 
en þetta var annar leikur liðanna. 
Stjarnan vann fyrsta leikinn og 
mætast liðin því í hreinum úrslita-
leik um hvort liðið leikur í efstu 
deild karla á næstu leiktíð í Garða-
bænum á mánudaginn.

Það voru gríðarleg læti á áhorf-
endapöllunum í gamla íþróttahús-
inu að Varmá og stemningin mikil 
hjá stuðningsmönnum Afturelding-
ar. Það virtist slá gestina út af lag-
inu í upphafi leiks en þeir jöfnuðu 
sig fljótlega og komust yfir, 6-5.

En þá skoruðu Mosfellingar 
fimm mörk í röð náðu fimm marka 
forystu fyrir leikhlé, 15-9. Þeir 
voru svo ekki nema fimm mínútur 
í síðari hálfleik að auka þann mun 
í tíu mörk og þar með var sigurinn 

í raun tryggður.
Smári Guðfinnsson átti góðan 

leik í marki Aftureldingar, sem var 
í raun betri aðilinn á öllum svið-
um handboltans í gær.„Það skipt-
ir gríðarlega miklu máli að vera 
með svona góðan stuðning,“ sagði 
Hilmar Stefánsson, fyrirliði Aftur-
eldingar. „Nú fáum við stuðnings-
mennina með okkur í oddaleikinn 
og þá förum við alla leið.“ - esá

Afturelding tryggði sér oddaleik gegn Stjörnunni:

Yfirburðir Mosfellinga

ODDALEIKUR Ásgeir Jónsson og félagar í 
Aftureldingu unnu Stjörnuna í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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20.00 Damages   STÖÐ 2 EXTRA

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.00 Yours, Mine and Ours  
 STÖÐ 2 BÍÓ

20.20 Talið í söngvakeppni  
 SJÓNVARPIÐ

21.25 Stelpurnar   STÖÐ 2

22.00 Battlestar Galactica  
 SKJÁREINN

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. 

21.00 Vangaveltur  Í umsjá Steinunnar 
Önnu Gunnlaugsdóttur. 

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

08.00 Morgunstundin okkar  Lítil prins-
essa, Halli og risaeðlufatan, Skordýrin í Sól-
arlaut, Franklín, Matta fóstra og ímynduðu 
vinirnir hennar og Skúli Skelfir.

09.40 Systkinin í Egyptalandi  (e)

10.55 Þjóðhöfðinginn (Head of State)

12.30 Isabel Allende  (e)

13.30 Skólahreysti  (Úrslitakeppnin) (e)

15.20 Meistaradeildin í hestaíþrótt-
um  (e)

15.50 Leiðarljós  (e)

16.30 Leiðarljós  (e)

17.10 Táknmálsfréttir

17.20 Spæjarar  (16:26)

17.42 Músahús Mikka  (53:55)

18.05 Afríka heillar  (10:10) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veður

19.35 Denyce Graves á Listahátíð 

20.20 Talið í söngvakeppni  (2:3) 
Upphitun fyrir Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva sem verður haldin 12.-16. maí. 

20.55 Klifurstelpan  (Klatretøsen) Dönsk 
verðlaunamynd frá 2002. Tólf ára stelpa 
kemst að því að pabbi hennar þarf að kom-
ast í uppskurð sem hann á ekki fyrir og fær 
vini sína tvo til að ræna með sér banka. 

22.25 Hestasaga  Heimildarmynd eftir 
Þorfinn Guðnason um fyrsta árið í lífi folalds 
í stóði í íslenskri náttúru. (e)

23.20 Taggart - Að duga eða drepast 
 (Taggart: Do or Die) (e)

00.30 Söngvaskáld  (Súkkat) (e)

01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 I‘m With Lucy 

10.00 Murderball 

12.00 Draumalandið 

14.00 I‘m With Lucy 

16.00 Murderball 

18.00 Draumalandið 

20.00 Yours, Mine and Ours Gaman-
mynd um Frank og Helen sem eiga saman 
átján börn.

22.00 Rocky Balboa 

00.00 Munich 

02.40 The Prophecy 3 

04.05 Rocky Balboa 

06.00 Harry Potter and the Order of 
Phoenix 

07.00 Werder Bremen - HSV Útsending 
frá leik í Evrópukeppni félagsliða.

16.45 Werder Bremen - HSV Útsending 
frá leik í Evrópukeppni félagsliða.

18.25 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA mótaröðinni 
og árið skoðað í bak og fyrir.

18.50 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir 
það helsta sem er að gerast í íþróttunum út 
í heimi.

19.20 World Supercross GP Að þessu 
sinni fór mótið fram á Qwest Field í Seattle.

20.15 Fréttaþáttur spænska boltans 
Hver umferð fyrir sig er skoðuð í bak og fyrir. 

20.45 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Hver umferð er skoðuð í bak og 
fyrir. 

21.15 24/7 Pacquiao - Hatton Hitað 
upp og sýnt frá undirbúningi fyrir bardagann.

21.50 Ultimate Fighter - Season 9 Allir 
fremstu bardagamenn heims mæta til leiks 
og keppa um titilinn The Ultimate Fighting 
Champion.

22.45 Poker After Dark 

23.30 NBA tilþrif Öll bestu tilþrif vikunnar 
í NBA körfuboltanum.

00.00 NBA 2008/2009 - Playoff 
Games Bein útsending frá leik í úrslita-
keppni NBA.

17.30 West Ham - Chelsea Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.10 Hull - Liverpool Útsending frá leik 
í ensku úrvalsdeildinni.

20.50 Premier League World Enska úr-
valsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

21.20 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltan-
um. Farið yfir viðureignir helgarinnar og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

21.50 PL Classic Matches Crystal Palace 
- Blackburn, 1992.

22.20 PL Classic Matches Man. Utd. - 
Sheffield Wednesday 1992.

22.50 Premier League Preview Hitað 
upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum. 
Farið yfir viðureignir helgarinnar og viðtöl 
tekin við leikmenn og þjálfara.

23.20 Fulham - Stoke Útsending frá leik 
í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist

07.20 Game Tíví  (13:15) (e)

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

12.00 Game Tíví  (13:15) (e)

12.40 Óstöðvandi tónlist

17.35 Rachael Ray  

18.20 Káta maskínan  (12:13) (e)

18.50 The Game (1:22) (e)

19.15 One Tree Hill  (14:24) (e)

20.05 Ljósmyndaleikur Iceland Ex-
press  (4:5) (e)

20.10 Survivor  (10:16) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem venjulegt fólk þarf að 
þrauka í óblíðri náttúru og keppa innbyrðis 
þar til aðeins einn stendur eftir sem sigur-
vegari. 

21.00 Spjallið með Sölva  (11:12) Nýr 
og ferskur umræðuþáttur, þar sem Sölvi 
Tryggvason fær til sín góða gesti og spyr þá 
spjörunum úr. Lífið, tilveran og þjóðmálin, 
Sölva er ekkert óviðkomandi. Alvara, grín og 
allt þar á milli. 

22.00 Battlestar Galactica  (11:20) 
Framtíðarþáttaröð þar sem fylgst með klass-
ískri baráttu góðs og ills. Þessir þættir hafa 
fengið frábæra dóma og tímaritin Time og 
Rolling Stone hafa sagt hana bestu þátta-
röðina sem sýnd er í sjónvarpi. 

22.50 Painkiller Jane  (12:22) Spenn-
andi þáttaröð um ódrepandi hörkukvendi. 
Jane Vasko er lögreglukona sem boðið er 
starf með leynilegri sérsveit sem berst við 
hættulegt fólk með yfirnáttúrlega hæfileika.  

23.40 Law & Order: Criminal Intent 
 (6:22) (e)

00.30 The Game  (21:22) (e)

001.45 Jay Leno  (e)

02.35 Jay Leno  (e)

03.25 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Litla risaeðl-
an, Flintstone krakkarnir, Áfram Diego, áfram!, 
Dora the Explorer, Camp Lazlo, Bratz, Norna-
félagið og Saddle Club.

10.30 Sleepover 

12.00 Hollyoaks (180:260) 

12.25 Jamie‘s Chef (3:4)

13.15 Project Runway (9:15)

14.00 The Big Bang Theory (1:17)

14.25 Oprah  Gestur Opruh Winfrey er 
leikkonan Suzanne Somers sem í áraraðir 
hefur verið talsmaður Biodentical hormóna-
lyfja fyrir konur á breytingaskeiðinu.

15.10 Bubbi og stórsveitin  Upptaka frá  
tónleikum Bubba Morthens og Stórsveitar 
Reykjavíkur sem fram fóru í janúar sl. í Laug-
ardalshöllinni.

16.30 Hello Sister, Goodbye Life 
 Menntaskólastúlka þarf skyndilega að full-
orðnast og axla ábyrgð eftir að foreldrar 
hennar láta lífið í slysi og hún þarf að taka 
að sér sjö ára gamla hálfsystur sína.

18.00 Friends Það er komið að brúðkaup-
inu hennar Phoebe og Monica sem hefur 
tekið að sér skipulagninguna er að gera alla 
brjálaða.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.53 Íþróttir 

19.00 Veður 

19.15 Auddi og Sveppi  Auddi og Sveppi 
eru mættir í gamanþætti þar sem allt er 
leyfilegt.

20.00 Idol stjörnuleit (11:14) Úrslitin eru 
nú hafin í Smáralindinni og það er á valdi 
áhorfenda að skera úr um hverjir komast 
áfram með símakosningu.

21.25 Stelpurnar (3:20) Á meðan 
símakosning stendur yfir í Idol stjörnuleit er 
kjörið að rifja upp nokkra bestu brandarana 
frá fyndnustu stelpum Íslands.

21.50 Idol stjörnuleit Niðurstöður síma-
kosningar í Idol stjörnuleit kunngjörðar.

22.15 Ed TV Pottþétt uppskrift að vinsæl-
um sjónvarpsþætti. Venjulegum manni er 
fylgt eftir allan sólarhringinn og við kynnumst 
lífi hans og fjölskyldu, sigrum og ósigrum. 
Hugmyndin er góð en lífið er ýmsum erfið-
leikum bundið og ekki síst þegar maður er 
alltaf í sjónvarpinu.

00.15 Sleepover 

01.40 The Fog

03.15 Hello Sister, Goodbye Life 

04.45 Auddi og Sveppi

05.25 Stelpurnar (3:20) 

05.50 Friends 

Samband föður og sonar hefur verið mörg-
um skáldum hugleikið. Þeirra þekktast er 
kannski samband Guðs og Jesú sem birtist 
í Nýja testamentinu. Og þar spurði sonur-
inn þeirrar spurningar sem hefur bergmál-
að um heimsbyggðina, nánast frá upphafi 
vega: Faðir, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég 
myndi seint líkja sambandi feðganna í 
American Choppers: The Serie við þetta 
áhrifamikla og umdeilda samband þótt 
faðirinn haldi því vissulega fram að hann 
sé hálfgerður guð í smíði vélhjóla. Og að 
sonurinn beri þann þunga kross að þurfa 
að erfa veldi hans.

Mér er það þó til efs að margir uppeldis-
fræðingar myndu sætta sig við hvernig 
þeir feðgar ræða saman. Paul eldri er uppstökkur mótorhjólakappi 
sem hefur allt á hornum sér og hikar ekki við að segja syni sínum 

til syndanna, jafnvel þótt hann hafi lítið 
til þess unnið. Sonurinn er hins vegar 
hæfileikaríkur sóði sem á það til að ganga 
þvert á vilja föður síns, að því er virðist 
eingöngu til að æsa hann aðeins upp, fá 
hjartað í þeim gamla til að slá ögn hraðar.

Reyndar er erfitt að taka sér stöðu 
með Paul eldri, honum virðist fyrirmunað 
að hrósa heldur kýs frekar refsivöndinn, 
öskur og læti. Paul yngri á hins vegar alla 
mína samúð, enda eflaust ekki léttasta 
verk í heimi að vinna undir stjórn Guðs, 
enn síður að vinna undir stjórn manns 
sem telur sig vera guð. Hins vegar eru 
þættirnir góð skemmtun og maður getur 
auk þess látið sig dreyma; að einn daginn 

muni maður þeysast um á mótorfák og hræðast ekki neitt, þótt sá 
draumur eigi eflaust seint eftir að rætast.

VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON HORFIR Á AMERÍSKA RUDDA

Draumur um mótorhjól

SLÆM FYRIRMYND Paul eldri er eflaust ágætis 
náungi en ég myndi seint eða aldrei vilja eiga hann 
að föður.

▼

▼

▼

▼

> Matthew McConaughey
„Ég mun gifta mig einhvern 
daginn en ég ætla aðeins 
að gera það einu sinni 
svo þegar að því kemur 
þá verður það líka vel 
úthugsað.“  

McConaughey 
leikur aðalhlutverkið í 
myndinni Ed TV sem 
Stöð 2 sýnir í kvöld. 

Akralind 9
201 Kópavogur

Sími 553 7100
www.linan.isALLAR VÖRUR Á 40 - 50% AFSLÆTTIsófar - sófasett - stólar - sófaborð - borðstofuborð - eldhúsborð

eldhússtólar - skápar - sjónvarpsskápar - púðar - rúmteppi 

VIÐ HÖFUM DREGIÐ SAMAN SEGLIN TÍMABUNDIÐ OG LOKAÐ
VERSLUNINNI Í BÆJARLIND.  VIÐ MUNUM EINGÖNGU SELJA 
VÖRUR OKKAR Á LAGERSÖLU Í AKRALIND 9 
EINGÖNGU OPIÐ UM HELGAR 
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LAUGARDAG 12 - 16
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

10.10 My Hero 10.40 After You‘ve Gone 11.10 
After You‘ve Gone 11.40 After You‘ve Gone 12.10 
After You‘ve Gone 12.40 My Hero 13.10 My Hero 
13.40 My Hero 14.10 My Hero 14.40 After You‘ve 
Gone 15.10 After You‘ve Gone 15.40 After You‘ve 
Gone 16.10 My Hero 16.40 My Hero 17.10 My 
Hero 17.40 My Hero 18.10 After You‘ve Gone 
18.40 After You‘ve Gone 19.10 Rob Brydon‘s 
Annually Retentive 19.40 After You‘ve Gone 20.10 
Extras 20.40 The Catherine Tate Show 21.10 Rob 
Brydon‘s Annually Retentive 21.40 My Hero 22.10 
Extras 22.40 The Catherine Tate Show 23.10 Rob 
Brydon‘s Annually Retentive 23.40 My Hero 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Jersild 
Live 10.35 Aftenshowet 11.05 Aftenshowet 2. del 
11.30 Søren Ryge præsenterer 12.00 Det lille hus 
på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix 
14.00 Boogie Listen 15.00 Amigo 15.30 Sigurds 
Bjørnetime 16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen 
med Sport 17.00 Disney Sjov 18.00 Ørkenens 
Sønner 19.00 TV Avisen 19.30 Anger Management 
21.05 Undercover 22.45 Boogie Mix 

10.25 Stieg Larsson og millennium-millionane 
11.25 Jentene og reinsdyra 12.15 Gro - rett på 
13.00 Født på solsiden spesial 13.55 Bjørnsons 
Roma 14.20 Lassie 16.00 Ugleskogen 16.10 
Mamma Mirabelle viser film 16.20 Tøfferud 16.30 
Lykke er 16.40 Naturopplevelser 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Norge rundt 17.55 Showbiz 18.55 Nytt 
på nytt 19.30 Detektimen. Hva skjedde med 
Colin Wilson? 21.00 Kveldsnytt 21.15 Hallelujah! 
Leonard Cohen er tilbake 22.15 Folk i farta 
22.45 Varemerket for livet 23.40 Country jukeboks 
m/chat 

10.05 Debatt 10.50 Flyttlasset går 11.20 Mat och 
grönt på Friland 11.50 Niklas mat 13.00 Babben 
& co 14.00 Ådalen 31 15.50 Anslagstavlan 15.55 
Sportnytt 16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10 
Regionala nyheter 16.15 Fyra syskon och en 
restaurang 17.15 Pappas bil 17.30 Rapport med 
A-ekonomi 17.55 Regionala nyheter 18.00 Så ska 
det låta 19.00 Grillad 19.45 The Matrix Reloaded 
22.00 Showtime 23.35 Sändningar från SVT24 

16.00 Hollyoaks (179:260) 

16.30 Hollyoaks (180:260)

17.00 Ally McBeal (22:24) 

17.45 The O.C. (19:27)

18.30 Lucky Louie (6:13)

19.00 Hollyoaks (179:260) 

19.30 Hollyoaks (180:260) 

20.00 Damages (1:13) Patty Hewes er 
virtur lögfræðingur sem lætur ekkert stöðva 
sig. Ellen sem fylgdi Patty hvert fótmál í 
fyrstu seríunni og þarf núna að starfa leyni-
lega fyrir FBI en hennar markmið er að ná 
sér niður á Patty Hewes og knésetja hana. 

21.00 Damages (2:13) 

21.45 Damages (3:13) 

22.30 Damages (4:13) 

23.10 The Mentalist (12:23) Patrick Jane 
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknar-
lögreglunnar í Kaliforníu. Hann á glæsilegan 
feril að baki við að leysa flókin glæpamál 
með því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 
23.55 Twenty Four (14:24)

00.40 Ally McBeal (22:24) Maður sem 
heldur því fram að konan hans hafi aldrei 
elskað hann kærir hana fyrir svik. Fish upplifir 
getuleysi þegar hann og Ling ætla að elskast.

01.25 The O.C. (19:27)

02.10 Lucky Louie (6:13)

02.40 Auddi og Sveppi 

03.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 „Löngum er ég einn á gangi”
09.03 Það má brosa í baráttunni
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
11.00 Maísólin okkar, maísólin hans
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Verkalýður og velferð
14.10 Frá útíhátíðarhöldum 1. maí nefndar 
verkalýðsfélaganna í Reykjavík
15.15 Lyklar að lagi - Stál og hnífur og 
íslenskt samfélag árið 1980

16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Veðurfregnir
16.07 Við heimtum aukavinnu - lög eftir 
Jón Múla
17.05 Uppreisnarmaður í aldingarði list-
anna
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Vorið kemur, heimur hlýnar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.10 Flakk
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.05 Næturtónar

Það er komið að fjögurra 
manna úrslitum í Idol-stjörnu-
leit. Það eru þau Hrefna, 
Anna Hlín, Lísa og Matti sem 
syngja lög frá fæðingarári 
sínu í kvöld á glæsilegu sviði 
í Vetrargarðinum í Smáralind. 
Dómnefndin er á sínum stað, 
en það er dómnefndin heima 
í stofu sem ræður örlögum 
keppenda í símakosningu. 
Greiddu atkvæði og veldu 
næstu söngstjörnu Íslands. 
Idol í beinni útsendingu í 
kvöld klukkan 20.

STÖÐ 2 KL. 20.00

Idol Stjörnuleit – úrslitakeppni

▼

Aðalgestur Audda og Sveppa í kvöld 
er Ásdís Rán en þeir félagarnir ætla 
að spyrja hana út í Búlgaríuævintýrið 
og kanna hvað hún hleypur hratt 
á hlaupabretti. Þá verður sýndur 
svakalegur vinnustaðahrekkur en 
Sveppi plataði Audda illilega þegar 
hann þóttist vera 12 ára unglingur á 
Fésbókinni. Könnunin verður á sínum 
stað og alræmdasti útrásarvíkingurinn 
fær medalíuna sína.

   VIÐ MÆLUM MEÐ 

Auddi og Sveppi
Stöð 2 kl. 19.15
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Jóhanna keppir við strippara
Jóhanna Guðrún hefur fengið 
óvæntan keppinaut, komist hún 
og lagið Is It True á annað borð 
í úrslitakeppnina. Þjóðverjar til-
kynntu nýlega að bandaríska undir-
fatafyrirsætan Dita Von Teese 
myndi taka þátt í þýska atriðinu. 
Það eru tónlistarmennirnir Alex 
Christensen og Oscar Loya sem 
flytja lagið Mrs. Kiss Kiss Bang.

Þjóðverjar hafa ekki riðið feit-
um hesti frá Eurovision undan-
farin ár þrátt fyrir mikinn metn-
að. Þeir hafa þó ekki þurft að hafa 
áhyggjur af því að þurfa taka þátt 
í undan  keppninni því Þýskaland 
er með sjálfkrafa þátttökurétt 
ásamt Bretum, Frökkum og Spán-
verjum.

Dita Von Teese heitir réttu 
nafni Heather Sweet og er hvað 
þekktust fyrir burlesque-sýning-
ar sínar sem ganga út á ögrandi 
og fáklædda dansara. Nafn Ditu 
hefur þó lengst af verið tengt við 
goth-rokkarann Marilyn Manson 
en þau voru gift í heilt ár. Þetta 
vakti eðlilega mikla athygli 
enda Manson frekar ófrýni-
legur náungi og voru þau 
yfirleitt kölluð Fríða og 
dýrið.  - fgg
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. svari, 6. sjúkdómur, 8. kjökur, 9. 
sigað, 11. 950, 12. töng, 14. einkenn-
is, 16. skammstöfun, 17. ringulreið, 
18. ennþá, 20. ólæti, 21. kropp.

LÓÐRÉTT
1. umstang, 3. átt, 4. skrápdýr, 5. 
angan, 7. hnöttur, 10. skítur, 13. flík, 
15. sáttargerð, 16. kviksyndi, 19. 
númer.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ansi, 6. ms, 8. væl, 9. att, 
11. lm, 12. kjafi, 14. aðals, 16. fr, 17. 
tjá, 18. enn, 20. at, 21. nart. 

LÓÐRÉTT: 1. ómak, 3. nv, 4. sælilja, 
5. ilm, 7. stjarna, 10. tað, 13. fat, 15. 
sátt, 16. fen, 19. nr. 

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1   David Lynch.

 2   Norðmenn.

 3   1,33 prósent.

„Já, ég get staðfest það að lögreglan hafði 
samband við mig og vildi gera rafbyssuna 
upptæka.

Við munum að sjálfsögðu verða við þeirri 
beiðni enda viljum við engin eftirmál vegna 
þessa uppátækis,“ segir Pálmi Guðmunds-
son sjónvarpsstjóri á Stöð 2.

Sérkennilegt mál er upp komið í kjölfar 
þeirrar fréttar Fréttablaðsins að þeir léku 
lausum hala Sveppi og Auddi með rafbyssu. 
Byssuna notuðu þeir til að stuða samstarfs-
menn sína á Stöð 2 og kunnu flestir þeim 
litlar þakkir. En megintilgangurinn, ástæða 
þess að þeir voru með byssuna uppi við, var 
að nota byssuna sem tæki í þátt sinn og í 
atriði sem tekin voru upp fyrir árshátíð 365. 
Meðal þeirra sem fengu að kenna á byss-
unni voru Ari Edwald forstjóri fyrirtækis-
ins og svo í eftirleiknum, Logi Bergmann 

Eiðsson sjónvarpsstjarna. Blaðamaður 
Fréttablaðsins varð vitni að því, en í síma-
viðtali rak Logi óvænt upp skaðræðis vein. 
Að sögn Sveppa kjökraði þessi stóri maður 
eins og lítil stelpa en reiddist svo ofboðs-
lega. „Alveg þess virði að sjá það,“ sagði 
Sveppi kátur við það tækifæri.

Að sögn Pálma þá var ekki um það að 
ræða að þáttur Sveppa og Audda þar sem 
rafbyssan kemur við sögu yrði sendur út 
nema að henni væri skilað. Hann leggur á 
það áherslu að rafbyssan sé skaðlaus í sjálfu 
sér þó mönnum sem fyrir stuðinu verða geti 
brugðið í brún. Hún gengur fyrir venjuleg-
um rafhlöðum. Ekki náðist í þá Sveppa og 
Audda vegna málsins en byssuna munu þeir 
vera með í láni hjá vini Audda sem mun víst 
ekkert tiltakanlega ánægður með þróun 
mála. - jbg

Rafbyssa Sveppa og Audda gerð upptæk

SVEPPI OG AUDDI Lögreglan hafði engan húmor fyrir 
því að þeir þessir væru að valsa um með rafbyssu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VERÐUGUR KEPPINAUTUR
Eurovision-sérfræðingar 

segja ákveðið sakleysi svífa 
yfir vötnum hjá Jóhönnu, sem 

ætti að vera gott mótvægi við 
Ditu strippara.

„Það kom aldrei nein önnur til 
greina,“ segir Ragnar Bragason 
leikstjóri. Gengið hefur verið 
frá samningum við Ágústu Evu 
Erlendsdóttur um að hún taki að 
sér hlutverk Bjarnfreðar, móður 
Georgs Bjarnfreðarsonar, í kvik-
myndinni Bjarnfreðarson. 

Myndin er byggð á persónum 
úr sjónvarpsþáttunum vinsælu, 
Næturvaktinni og Dagvaktinni, 
en hún mun fara fram og aftur í 
tíma. „Í fortíðinni nær hún yfir 
tólf ára tímabil í lífi Georgs, frá 
því að hann fæðist og þar til hann 
verður tólf,“ útskýrir Ragnar en 
sá tími mun ná frá árunum 1964 
til 1978. Nútímahlutinn gerist hins 
vegar nokkrum árum eftir að þeir 
félagar losna út af Litla-Hrauni og 
lýsir því hvernig þeim gengur að 
takast á við lífið utan fangelsis-
múranna.  

Ragnar telur Bjarnfreðarson 
vera fjölskyldusögu. „Við erum 
búnir að vera á bensínstöð, hót-
eli og fangelsi en núna má eigin-
lega segja að við hertökum íslensk 
heimili,“ segir Ragnar en reiknað 
er með að tökur hefjist nánast um 
leið og tökum á Fangavaktinni 
lýkur, um miðjan júní. „Já, menn 
hafa þurft að leggja ýmislegt á 
sig útlitslega fyrir hlutverk sín og 
því þótti okkur bara best að klára 
þetta sem fyrst.“

Jón Gnarr, Jörundur Ragn-
arsson og Pétur Jóhann Sigfús-
son endurtaka hlutverk sín sem 
Georg, Daníel og Ólafur Ragnar 
og þau Arnar Jónsson og Anna 
Kristín Arngrímsdóttir verða í 
hlutverkum föður og móður Daní-
els. Svo bætast við hópinn tengda-
fjölskylda Daníels en það verða 
þau Örn Árnason og Helga Braga 
sem leika tengdaforeldrana og 
Jóhannes Haukur Jóhannesson 
verður í hlutverki mágs Daníels. 
Sara Margrét verður síðan auðvit-
að í hlutverki sínu sem barnsmóð-
ir Daníels.

Þrátt fyrir að húmorinn svífi 
yfir vötnum í þáttunum og vænt-
anlega einnig í kvikmyndinni er 

aldrei langt í tragedíuna og Bjarn-
freðarson kafar nokkuð djúpt ofan 
í sálarfylgsni Georgs. „Myndin 
fjallar eiginlega um það hvernig 
maður eins og Georg verður að 

skrímsli og hvernig honum tekst 
að verða maður á ný,“ segir Ragn-
ar. „Hún fjallar um uppeldið og 
afleiðingar af því, eiginlega synd-
ir feðranna.“ freyrgigja@frettabladid.is

RAGNAR BRAGASON: STÓRLEIKARAR Í HVERRI RULLU Í BJARNFREÐARSON

Ágústa Eva leikur mömmu 
Georgs Bjarnfreðarsonar

„Það er Eldsmiðjan. Ég elska að 
fá mér stóra pizzu með rjóma-
osti, jalapenos, grænum ólífum, 
hvítlauk og pepperoni. Það er 
langbesta pizzan.“

Roland Hartwell tónlistarmaður.

ÞEKKTIR LEIKARAR Í 
BJARNFREÐARSON
Ágústa Eva Erlendsdóttir stekkur 
aftur fram sjónarsviðið eftir nokkurt hlé 
og leikur mömmu Georgs Bjarnfreðar-
sonar. Örn Árnason og Helga Braga 
Jónsdóttir leika tengdaforeldra Daníels 
í kvikmyndinni Bjarnfreðarson en tökur á 
henni hefjast væntanlega 
um miðjan júní. Hún 
er byggð á sjónvarps-
þáttunum vinsælu 
um þá Ólaf Ragnar, 
Daníel og Georg 
Bjarnfreðarson. 
Leikstjóri verður 
sem fyrr Ragnar 
Bragason.

Egill Einarsson, betur þekktur sem 
Gillz, gerir fleira en að láta hirða af 
sér peninga í póker. Því hann er jú 
einkaþjálfari í Sporthúsinu. Hans 
nýjasti skjólstæðingur hyggst koma 
sér í gott form fyrir annasama 
dagskrá framundan en það er sjálf 
Sandy úr Grease eða Ólöf Jara 
Skagfjörð. Gillz hyggst ekki taka 
hana neinum vett-
lingatökum enda 
krefst hlutverkið 
mikils líkamlegs 
úthalds, byggist á 
dansi og söng. 
Fyrsti tíminn 
ku því vera 
strax á 
mánudag-
inn.

Ari Kristinsson, formaður 
samtaka íslenskra kvikmyndafram-
leiðenda, er strax farinn að láta til 
sín taka í nýju starfi. Hann hefur 
nú falið lögfræðingi samtakanna 
að segja upp samningi við félag 
íslenskra leikara. Síðasti samn-
ingur var gerður 2003 og átti að 
standa til 2005. Lítið hefur verið 

gert í samningsmálum þar 
til nú en framleiðendur 
kvikmynda og sjónvarps-
þátta horfa nú í hverja 

krónu og þótti taxti 
leikara vera orð-

inn helst til of 
hár. Formað-
ur félags 

íslenskra 
leikara er 
Randver 
Þorláks-
son.

Heldur hefur fjarað undan góðu 
áhorfi á sjónvarpsþátt Karls 
Berndsen en hann var um tíma 
vinsælasti sjónvarpsþáttur Skjás 
eins. Samkvæmt nýjustu mæling-
um Capacent Gallup mældist hann 
með þrettán prósenta áhorf og 
stendur vinsælasta þætti stöðvar-
innar, CSI, langt að baki. Hins vegar 
sannaði Spaugstofan 
tilverurétt sinn um 
kosningahelgina því 
úrval bestu þátt-
anna var vinsælasta 
sjónvarpsefnið þegar 
þjóðin gekk að 
kjörborðinu. 
 - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Karenar D. 
Kjartansdóttur

Í dag er föstudagurinn 1. maí, 
121. dagur ársins. 

5.07 13.25 21.46
4.40 13.10 21.42

BYGGJUM 
RÉTTLÁTT 

ÞJÓÐFÉLAG

1 .  M A Í  2 0 0 9

Í yfir 90 ár hefur styrkur og samtakamáttur 

verka  lýðshreyfingarinnar gjörbreytt íslensku 

samfélagi til hins betra. Með bankahruninu 

breyttist hins vegar margt. Íslensk þjóð er í 

alvarlegum vanda en hann er ekki óyfirstígan-

legur.   Við þessar aðstæður verðum við að hafa 

kjark til að horfast í augu við staðreyndir, 

bregðast við þeim og leita nýrra leiða að sam-

eiginlegum markmiðum. Göngum til aðildarvið-

ræðna við ESB og leggjum varanlegan grunn að 

stöðugleika og uppbyggingu hér á landi. Tökum 

höndum saman um að endurreisa Ísland á grund-

velli norrænna velferðargilda. Þannig byggjum 

við réttlátt þjóðfélag. Til hamingju með daginn!

Fulltrúar bandaríska verkalýðs-
sambandsins lögðu það til árið 

1889 á þingi Alþjóðasambands sósíal-
ista í París að 1. maí yrði gerður að 
alþjóðlegum baráttudegi verka-
lýðsins. Lagt var til að dagurinn 
yrði nýttur til að berjast fyrir átta 
stunda vinnudegi og bættum réttind-
um í þágu launþega. Við tók mikið og 
metnaðarfullt starf sem skilaði vinn-
andi fólki stórbættum réttindum og 
mannúðlegra samfélagi. 

STIKLI maður milli frétta af þessum 
degi síðustu ár er ekki laust við að 
maður finni fyrir hrolli. Það er svo-
lítið táknrænt að það litla sem minnir 
lesanda Fréttablaðsins á sögu þessa 
dags árið 2005 er auglýsing frá VR. 
Í henni er fólk hvatt í göngu og að 
henni lokinni boðað í kaffi á Broad-
way. Á sömu síðu er fréttaskýring á 
því hve mikið KB-bankamenn höfðu 
grætt á þeim tveimur árum sem þá 
voru liðin frá einkavæðingu. Rætt 
var við þá bankastjóra Hreiðar Má 
Sigurðsson og Sigurð Einarsson, sem 
sögðu hæversklega frá því að þetta 
væri viðunandi árangur auk þess 
sem þeir sögðu frá næstu landvinn-
ingum sínum í viðskiptum. Eflaust 
hefur verkalýðsleiðtoganum í VR og 
stjórnarmanni Kaupþings, Gunnari 
Páli Pálssyni, þótt skemmtilegt að 
sjá að fyrirtækin tvö sem greiddu 
honum svo rífleg laun lentu á sömu 
síðu. 

1. MAÍ 2006 ríkti ótti við útbreiðslu 
fuglaflensu, Bakkavararbræður 
keyptu eitthvert eftirréttafyrirtæki 
í Bretlandi fyrir 18 milljarða, Silvía 
Nótt trekkti að á netinu, VR hvatti til 
virðingar og réttlætis og lögfræði-
stofa borgaði rúmar áttatíu milljón-
ir fyrir hús sem átti að kosta helm-
ingi minna.

1. MAÍ ÁRIÐ 2007 er Bjarni 
Ármanns skellihlæjandi á forsíðu-
mynd Fréttablaðsins í tilefni af 
því að hann var að láta af störfum 
hjá Glitni með gríðarlega ríflegan 
starfslokasamning. Þann dag bár-
ust þó einnig fréttir af veikindum 
starfsmanna á Kárahnjúkum vegna 
bágra vinnuaðstæðna, sagt var frá 
því að fjármálaráðherra hefði tekið 
tilboðið Geysis Green í Hitaveitu 
Suðurnesja og kröfugönguna notaði 
sælgætisframleiðandinn til að taka 
upp auglýsingar fyrir Tópas. 

1. MAÍ ÁRIÐ 2008 var forsíðu-
fyrirsögnin í Fréttablaðinu: Neyðar-
ástandi aflýst, en þann dag höfðu 
hjúkrunarfræðingar ákveðið að 
ganga út vegna óánægju sinnar með 
sparnaðaraðgerðir á Landspítalan-
um, rætt var um framboð í Öryggis-
ráðið og William Fall, forstjóri 
Straums Burðaráss, sagði gleðiefni 
að á fyrsta ársfjórðungi hefði náðst 
2,6 milljarða hagnaður þrátt fyrir 
aukna erfiðleika á fjármálamörk-
uðum. 

Tímarnir breytast. 

1. maí
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