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Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Fréttablaðið er með 117% 
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...sem þú þarft..

FIMMTUDAGUR
21. maí 2009 — 120. tölublað — 9. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

landið mitt suðurland
FIMMTUDAGUR  21. MAÍ 2009

Ánægður með 
framtakið
Tryggvavaka er 

haldin í dag til 
heiðurs Tryggva 
M. Baldvinssyni, 

bæjarlistamanni 
Álftaness. 

TÍMAMÓT 18

LANDIÐ MITT SUÐURLAND

Opin býli, hátíðarhöld 
og ævintýralegar ferðir
Sérblað um Suðurland

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG.

HJÖRTUR MAGNI JÓHANNSSON

Klæðist hvítum hátíðar-
hökli í tilefni dagsins
• tíska • heilsa • heimili

Í MIÐJU BLAÐSINS

LOGI GEIRSSON:

Lærir að verða 
einkaþjálfari
Silfurdrengir setjast á skólabekk

FÓLK 30

EVRÓPUMÁL Joe Borg, yfirmað-
ur sjávarútvegsmála hjá fram-
kvæmdastjórn Evrópusambands-
ins, lýsir sérstaklega eftir aðstoð 
frá Íslandi við mörkun nýrrar og 
sjálfbærrar sjávarútvegsstefnu 
ESB. Þetta kemur fram í grein 
sem Borg ritar í Fréttablaðið í 
dag. 

Borg segir að sjávarútvegs-
stefna ESB sé brostin. Níu af tíu 
fiskistofnum séu ofveiddir og 
þriðjungur í lélegu ástandi. Þá 
sé eftirspurn eftir fiski meiri en 
framboðið.  - bs

Stjórn fiskveiða hjá ESB:

Óskað eftir að-
stoð Íslendinga 

Vetrarsól á 
hvíta tjaldið
Silja Hauksdóttir 
gerir kvikmynd 
eftir bók Auðar 
Jónsdóttur.

FÓLK 30

Félagar Alexanders Rybak
Seltjarnarnes og heimabær 
Eurovision-sigurvegarans eru 
vinir. FÓLK 30

Aron áfram 
með Hauka

Aron Kristjáns-
son fer ekki til 
Danmerkur en 
verður áfram 
þjálfari Hauka.

ÍÞRÓTTIR 26

SVEITARSTJÓRNARMÁL „Þetta er 
sorgleg umræða. Við megum ekki 
gleyma að þetta er inngrip í líf 
barna og unglinga og þeirra tæki-
færi kemur aldrei aftur,“ segir 
Eiríkur Jónsson, formaður Kenn-
arasambands Íslands (KÍ). 
Fulltrúar Sambands íslenskra 
sveitarfélaga (SÍS) gengu nýlega 
á fund Katrínar Jakobsdóttur 
menntamálaráðherra til að kanna 
möguleika á tímabundinni fækk-
un lögbundinna skóladaga grunn-
skólanemenda í sparnaðarskyni. 
Þessari leið hafnar KÍ alfarið.
Halldór Halldórsson, formaður 
SÍS, segir að hugmyndin tengist 
svokallaðri fimm prósent leið, 
sem hefur verið til umræðu á 
vettvangi sveitarfélaganna að 
undanförnu. Þá er starfsmanni 
gefinn kostur á frítöku í tíu daga 

á ári gegn fimm prósent launa-
lækkun. „Samkvæmt lögum skulu 
kennsludagar vera 180 á skólaár-
inu. Okkar tillaga snýst um að 
stytta skólaárið um tíu daga, eða 
til þess horfs sem það var hér 
fyrir nokkrum árum. Ég leyfi 
mér að segja að það er ekkert 
víst að stytting sem þessu nemur 
sé skaðleg fyrir nemendur. Það 
er kannski ekki vinsælt að segja 
þetta, en ég segi það samt.“ Hall-
dór segir að með þessari aðgerð 
myndu miklir fjármunir sparast. 
„Við verðum að hafa hugfast að 
kreppan verður langvinn og því 
verður að endurskoða þjónustu-
stig sveitarfélaganna, og allir 
verða að koma að því.“

Árið 2007 nam heildarkostnað-
ur sveitarfélaga vegna reksturs 
grunnskóla tæpum 45 milljörðum 

króna. Stærsti kostnaðarliðurinn 
eru laun og launatengd gjöld en 
þau nema um 2/3 af heildarkostn-
aði. Sveitarfélög verja mismiklu 
hlutfalli af skatttekjum sínum 
vegna rekstrarútgjalda grunn-
skólans, allt frá 12 til 75 prósent-
um. 

Menntamálaráðherra segist 
ekki hafa lagt lokamat á hug-
mynd SÍS sem hún hafi rætt við 
fulltrúa kennara og sveitarfélag-
anna. „Ég vildi heyra öll sjónar-
mið og mun ræða við þá aftur 
um þetta. Ástæðan fyrir að þetta 
kemur upp er að það er stutt síðan 
að skólaárið var lengt.“ Katrín 
segir að það sé allt undir í þeim 
niðurskurði sem er fram undan, 
en „stóra málið er að hugsa þetta 
út frá nemendunum“.

  - shá

Vilja spara með því 
að stytta skólaárið
Sveitarfélögin hafa kynnt ráðherra hugmynd um fækkun lögbundinna kennslu-
daga. Kennarar hafna leiðinni. Deilt er um áhrif breytingarinnar á nemendur.

Í tilefni þess að í dag er uppstign-ingardagur klæðist fríkirkjuprest-urinn Hjörtur Magni Jóhannsson hvítum hátíðarhökli með gylltum skildi. „Þessi hökull er handsaum-aður úr íslenskri ull. Hann er þung-ur og mikill og veitir manni gott skjól á köldum dögum. Hann er hins vegar mjög heitur þegar hlýtt er í veðri,“ segir Hjörtur Magni. Prestar klæðast höklum í kirkj-unni meðan á helgihaldi stendur og helst einungis fyrir altari. Þegar þeir sinna skyldum sínum utan 
kirkju klæðast þeir hefðbundinni prestaskyrtu með hvítum kraga. „Þetta er gleðidagur samkvæmt helgihaldinu,“ segir Hjörtur Magni. „Við þurfum ekki að taka söguna um uppstigningu Krists bókstaf-lega. En hún er helgisögn sem felur í sér víða sýn og frjálsan anda.

frjálsan anda. anda. Í helgihaldi kirkjunnar er sagan af Jesú endurtekin. Litir hökulsins tákna hver fyrir sig tímabil þeirr-ar sögu. 
Græni hökullinn tilheyrir lengsta tímabili kirkjuársins en grænn er litur vaxtar og íhug-unar. Fjólublár er litur iðrunar 

og sorgar. Sá hökull er notaður á
sorgar. Sá hökull er notaður á

. Sá hökull er notaður á föstutímanum og á föstudaginn langa. Hvítir og rauðir höklar eru notaðir á helgustu hátíðum kirkj-unnar. Hvítur er litur gleði, hrein-leika og sakleysis. Rauður er litur blóðsins, baráttunnar og helgun-arinnar.  
Hirti Magna þykir vænt um hökla fríkirkjunnar. „Þetta eru fagrir gripir sem mikil vinna hefur verið lögð í og þess vegna viljum við skarta þeim. Þetta er þrjú þúsund ára hefð sem má rekja allt aftur til Gamla testa-mentisins. En fríkirkjan er samt ekki hákirkja. Við erum fyrst og fremst kirkja fólksins og íslensk grasrótarhreyfing. Þvert á móti viljum við losa um niðurnjörvaða siði, hefðir og venjur. Það þýðirsamt ekki að við
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BJART MEÐ KÖFLUM   Í dag verður 
hægviðri eða hafgola. Víða bjart 
með köflum og hætt við þokulofti 
við norður- og austurströndina. Síð-
degisskúrir, einkum inn til landsins 
sunnan til. Hiti 7-16 stig.

VEÐUR 4

BANDARÍKIN Öldungadeild Banda-
ríkjaþings felldi í gær tillögu um 
að loka Guantánamo-fangabúðum 
bandaríska hersins á Kúbu.

Barack Obama, forseti Banda-
ríkjanna, hét því í kosningabar-
áttunni að búðunum yrði lokað. 
Stjórnmálaskýrendur telja þetta 
mikið áfall fyrir hann. Ekki dragi 
úr að demókratar, flokksmenn 
Obama, hafi hafnað tillögunni 
með afgerandi hætti. Hún var 
felld með níutíu atkvæðum gegn 
sex. Forsetinn bað í apríl um átta-
tíu milljónir dollara, rúma tíu 
milljarða króna, til þess að búðun-
um mætti loka í byrjun næsta árs. 
 - kóþ

Áfall fyrir forseta Bandaríkja:

Guantánamo 
ekki lokað í bili

KEPPNISSTÚLKUR VIÐ SJÁVARSÍÐUNA Þessar fögru meyjar öttu kappi með knöttinn í veðurblíðunni á ylströndinni í gær. En þótt knáar séu með knöttinn og kappsamar leggja 
þær meiri stund á aðra keppni því þær eru allar að keppa um titilinn ungfrú Ísland.    Sjá síðu 22 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Gunnar, ertu nokkuð að mis-
skilja þetta með dótturfélögin?

„Nei, það er alveg á hreinu.“

Kópavogsbær hefur greitt fyrirtæki í eigu 
dóttur Gunnars Birgissonar, bæjarstjóra í 
Kópavogi, um fimmtíu milljónir króna á 
tíu árum. 

Er barn á 
heimilinu?

LGG+ er fyrirbyggjandi vörn!
Börn eru oft viðkvæmari fyrir hinni 
síauknu streitu í þjóðfélaginu en hinir 

fullorðnu. Ónæmiskerfi nútímabarna 
verður líka fyrir miklu áreiti, þau 

fara víðar og umgangast fleiri en 
börn fyrri tíma. Veittu barninu 

þínu liðsstyrk með LGG+. 
Það er bragðgott og 

stuðlar að vellíðan.

ALÞINGI Þrír þingmenn Fram-
sóknarflokksins, þau Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, Birkir Jón 
Jónsson og Eygló Harðardóttir, 
kvöddu sér hljóðs á Alþingi í 
gær og mótmæltu fyrirhugaðri 
dagskrá þingsins. Sigmundur 
sagði stöðu heimilanna vera 
helmingi verri en í byrjun árs 
en ekkert mál á dagskrá snerist 
um hagsmuni heimila og fyrir-
tækja. 

„Það að ríkisstjórnin skuli 
setja fram sem sín forgangs-
mál frumvörp um vörumerki, 
erfðabreyttar lífverur, eitur-
efni og hættuleg efni, meðhöndl-
un úrgangs og fleira er þjóðinni 
ekki bjóðandi,“ sagði Birkir Jón 
Jónsson. 

Ásta Ragnheiður Jóhann-
esdóttir sagði að Jóhanna 
Sigurðar dóttir myndi ræða 
efnahagsmál í næstu viku.  - ss

Framsóknarflokkurinn:

Mótmæltu dag-
skrá Alþingis

STJÓRNMÁL Formaður utanríkis-
málanefndar, Árni Þór Sigurðsson 
í VG, vill ekki segja hvort hann sé 
bjartsýnn á að Evrópusambands-
umsókn  verði send í júlí, líkt og 
Samfylkingin vill að verði.

„Þetta verður bara að fá sinn 
gang í þinginu. Ég mun leggja 
kapp á að þetta fái vandaða með-
ferð í utanríkismálanefnd og að 
það gefist rúmur tími fyrir alla 
að koma að sínum sjónarmiðum,“ 
segir hann. Árni vill heldur ekki 
segja að svo stöddu hvort hann 
muni styðja tillöguna.

Evróputillagan var lögð fyrir 
stjórnarþingflokka í gær. Árni 
segir hana lítið breytta frá því sem 

var, þegar hún var kynnt stjórnar-
andstöðunni. Orðalagsbreytingar 
hér og þar. Ekkert standi um til-
gang umsóknarinnar.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, 

varaformaður þingflokks Sam-
fylkingar tekur í sama streng.   
Stefnt sé að því að leggja tillög-
una fram í næstu viku, og sækja 
um í sumar. Tilgangurinn skýri 
sig sjálfur: hagsmunum Íslands sé 
betur borgið innan en utan ESB.

En er Árni sammála því að málið 
þurfi að útkljá með samningi sem 
fari svo í þjóðaratkvæði?

„Þetta er málamiðlun á milli 
tveggja flokka. Kannski hefði 
maður sjálfur ekki haft þetta 
nákvæmlega svona. En ég styð 
þessa ríkisstjórn og þar með þessa 
málamiðlun. Það er nú ekki flókn-
ara en það.“

 - kóþ

Formaður utanríkismálanefndar um Evróputillögu utanríkisráðherra:

Segir ekkert um júlíumsókn

ÁRNI PÁLL 
SIGURÐSSON

STEINUNN VALDÍS 
ÓSKARSDÓTTIR

BRUNI Um 35 slökkviliðsmenn, frá 
brunavörnum Skagafjarðar og 
slökkviliði Fjallabyggðar, tóku þátt 
í slökkvistarfinu í gær þegar fiskeld-
isstöð að Lambanesreykjum brann 
í gær. 

Að sögn Vernharðs Guðnasonar, 
slökkviliðsstjóra hjá Brunavörnum 
Skagafjarðar, var talsverð hætta 
á ferð fyrir slökkviliðsmenn því í 
húsinu voru súrefniskútar og einn-
ig kútar með eiturefnum. Þar var 
hætta á að þakið gæti hrunið undan 
mönnunum þegar slökkt var í eld og 
glóðum þar.

Tilkynningin barst um klukkan 
tólf að hádegi en Lambanesreykir 
eru í 70 kílómetra fjarlægð frá Sauð-
árkróki og 40 kílómetra frá Siglufirði 
þaðan sem slökkviliðsmenn Fjalla-
byggðar komu. Í fyrstu var talið að 
maður væri inni á skrifstofu sem er 
í húsinu, þar sem bíll starfsmanns 
fiskeldisstöðvarinnar var fyrir utan, 
en hann hafði farið í samfloti með 
eiganda stöðvarinnar. 

Vernharður sagði slökkvistarfið 
hafa gengið vel en það var á lokastigi 
þegar Fréttablaðið talaði við hann 
klukkan rúmlega fjögur í gær.

 jse@frettabladid.is 

Stórbruni í Skagafirði
Tvö þúsund fermetra fiskeldisstöð brann til kaldra kola í gær. Gríðarlegt rekstr-
artap, segir eigandi stöðvarinnar, sem er alls ekki af baki dottinn og ætlar að 
halda eldi áfram. Hann telur eldsupptök hafa verið í rafmagnstöflunni.

MIKIÐ TJÓN Á efri myndinni 
má sjá reykinn stíga upp úr 
þakinu. Síðar varð hætta á að 
það myndi hrynja svo slökkvi-
liðsmenn voru í talsverðri 
hættu. Á þeirri neðri má sjá 
hvernig var umhorfs eftir 
brunann. Tugir þúsunda seiða 
voru inni í húsinu. 
 MYND/FEYKIR.IS

Skúli Guðbjarnarson, eigandi fiskeldisstöðvar-
innar Alice á Íslandi, segir mesta tjónið felast í 
rekstrartapinu sem af þessu hlýst. „Ég var með 
áætlanir um að slátra þarna fyrir um 50 milljónir 
á næsta ári,“ segir hann. „En það er þó ekki öll 
nótt úti enn.“ 

Hann telur að um 30 til 50 þúsund seiði hafi 
verið inni en hann hafi einmitt ætlað að fara 
að flokka og telja seiðin þegar kviknaði í. Hann 
segist ætla að meta stöðuna næstu daga en 
allt kapp verði lagt á að finna nýjan stað fyrir 
starfsemina meðan húsið verði gert upp. „Annars 
ætla ég að fara til fjölskyldunnar nú og slaka á eftir þetta,“ 
sagði hann en hann var á leiðinni suður þegar Frétta-

blaðið talaði við hann. „Ég hef verið í þremur 
vinnum, var nú að klára kennslu á Sauðárkróki, 
svo var ég í eldinu og svo hef ég einnig verið í 
garðræktinni. Ég hef því tíma til að hefjast handa 
við þau verkefni sem þar hafa fengið að sitja á 
hakanum.“

Haft er eftir honum á feyki.is að brunabóta-
mat hússins sé 220 milljónir en það er um 
tvö þúsund fermetrar að stærð. „Lögreglan er 
náttúrulega að rannsaka málið,“ sagði hann við 
Fréttablaðið, „svo það er kannski ekki rétt af mér 
að vera að segja til um það en af því sem ég sá 

þarna eftir brunann þá tel ég líklegast að hann megi rekja 
til rafmagnstöflunnar.“

GRÍÐARLEGT REKSTRARTAP

SKÚLI 
GUÐBJARNARSON

LÖGREGLUMÁL Rey Christian og 
sjö aðrir karlmenn hafa verið 
ákærðir fyrir að ráðast á tvo 
lögreglumenn í Hraunbæ í 
október.

Félagi Reys mun hafa rifið í 
axlir lögreglumanns á bílastæði 
fyrir utan húsið en hinir veist í 
sameiningu að lögreglumönnun-
um þegar inn var komið.

Rey sjálfur á að hafa sparkað 
í hnakka lögreglumanns, þannig 
að lögreglumaðurinn fékk fjöl-
marga áverka á höfuð, til að 
mynda opið sár á hnakka, blæð-
ingu inn á vinstra auga, háls-
tognun og brotnaði upp úr gler-
ungi tveggja tanna.

Átta karlmenn í Hraunbæ:

Ákærðir fyrir 
að lemja löggur

DÓMSMÁL Agnar Víðir Bragason 
fékk staðfest fyrir Hæstarétti í 
gær að hann skyldi sitja tíu mán-
uði í fangelsi fyrir að falsa pen-
inga. Agnar var tekinn í apríl 2007 
með tuttugu ljósritaða tvö þúsund 
króna seðla og lítilræði af ólögleg-
um vímuefnum. 

Sjálfur hélt hann því fram að 
pappírspeningana hefði átt að nota 
í pókerspil með vinum, en ekki 
hafi staðið til að setja þá í umferð. 

Héraðsdómur komst að hinu 
gagnstæða; Agnar hefði víst ætlað 
að nota peningana á markaði.   - kóþ

Hæstiréttur Íslands:

Peningafalsari 
fær tíu mánuði

STJÓRNMÁL Ásta Ragnheiður 
Jóhannesdóttir, forseti Alþingis, 
gerir ráð fyrir því að endan-
leg niðurstaða fáist á mánudag 
hvort aðstoðarmannakerfi lands-
byggðarþingmanna verði lagt 
niður tímabundið.

„Ég hef mælst til þess að þing-
menn ráði sér ekki aðstoðar-
menn þar sem þetta kerfi sé 
til athugunar,“ segir hún. Hún 
tók málið upp á fundi forsætis-
nefndar síðastliðinn mánudag og 
gerir ráð fyrir því að það verði 
afgreitt á fundi nefndarinnar 
næsta mánudag. 

Hún segir kerfið kosta tugi 
milljóna. Eins telur hún rétt að 
skoða reynsluna af þessu kerfi 
sem komið var á í mars í fyrra.

 - jse

Aðstoðarmannakerfið:

Kerfið verður 
jafnvel lagt af

ÍSAFJÖRÐUR Tæplega níutíu ára gam-
alt bréf fannst upprúllað milli þilja 
þegar verið var nýlega að endur-
nýja klæðningu og glugga í gömlu 
húsi, Uffukoti, sem er að Grundar-
stíg 26 á Flateyri. Böðvar Gíslason, 
eigandi hússins, segist ekki þora að 
fletta bréfinu í sundur og sjá hvað 
stendur í því af ótta við að það 
molni í sundur og eyðileggist.

„Við erum ekki búnir að opna 
það og þorum það ekki,“ segir 
Böðvar, sem er að gera upp Uffu-
kot ásamt fjölskyldu sinni. „Þetta 
bréf er mjög líklega frá 1922. Þetta 
er orðið mjög þurrt og kannski við-
kvæmt. Ef við förum að rífa af því 
þá fer hitt kannski bara að molna 
því að þetta er orðið níutíu ára gam-
alt,“ segir hann. 

Böðvar segist hafa ætlað að 
heimsækja safnvörð á Flateyri, 
hann sé bara ekki búinn að koma 

því í framkvæmd. „Og svo var ég 
að velta fyrir mér að setja það aftur 
milli þilja og loka eins og það var,“ 
segir hann.

Bréfið er stílað á Svein Árnason 
búfræðing, sem byggði Uffukot í 
kringum 1922. Hann dó í kringum 
1930. „Það er mjög líklegt að þetta 
hafi verið á milli 1922 og 1923. Við 
höfum grafið upp mynd sem sýnir 
að þar var reisugilli 22. ágúst 1922 
þannig að líklega gerist þetta vet-
urinn 1922-1923. Það er mjög lík-
legt því að húsið er upprunalegt 
að innan og það hefur aldrei verið 
rifið innan úr því.“

Uffukot er norskt bjálkahús, 
klætt að utan. Böðvar og fjölskylda 
hans eru að koma gluggum og hús-
inu að utan í upprunalegt horf.

Nafnið Uffukot er komið frá Þur-
íði Signýju Jónasdóttur sem var 
kölluð Uffa af nánustu fjölskyldu en 

hún bjó í húsinu áður en fjölskylda 
Böðvars eignaðist það. - ghs

ÞURRT OG VIÐKVÆMT Böðvar Gíslason, 
eigandi Uffukots, með upprúllað bréfið 
sem fannst milli þilja. „Þetta bréf er 
orðið mjög þurrt og kannski viðkvæmt,“ 
segir hann. MYND/JÓN SVANBERG HJARTARSON

Fjölskylda kemur gömlu húsi í fyrra horf að utan á Flateyri:

Fann gamalt bréf milli þilja

BRUNI Tilkynnt var um eld í Húsa-
skóla í Grafarvogi klukkan rúm-
lega níu í gærkvöldi. Í ljós kom 
að eldur var í klæðningu utan á 
skólabyggingunni. Ekki var vitað 
til þess að eldur væri inni í hús-
inu en hugsanlegt talið að reykur 
hefði komist inn einhvers staðar 
og þá hugsanlega valdið skemmd-
um, að sögn slökkviliðsins.

Um sextán manns unnu við 
slökkvistarfið sem gekk vel og 
höfðu slökkviliðsmenn náð að 
ráða niðurlögum hans klukku-
stund eftir að hans varð vart. Að 
sögn slökkviliðsins er ekki vitað 
um eldsupptök.  - jse

Eldur í Húsaskóla: 

Ekkert er vitað 
um eldsupptök

ELDUR Í HÚSASKÓLA Nær allt tiltækt 
slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var 
kallað út.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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KJARAMÁL Tillaga Samtaka atvinnu-
lífsins felur það meðal annars í sér 
að laun þeirra sem hafa yfir 300 
þúsund krónur á mánuði hækki 
ekki á þessu ári. Gylfi Arnbjörns-
son, forseti ASÍ, segir þá tillögu 
hreinlega vera ósk um nýjan kjara-
samning. „Við höfum gert atvinnu-
rekendum grein fyrir því að samn-
inganefnd Alþýðusambandsins 
telur sig ekki hafa umboð til að 
breyta kjarasamningnum efnis-
lega,“ segir hann. „Við getum rætt 
um tímasetningar en það að breyta 
efnisatriði kjarasamnings, eins og 
það að setja þak við 300 þúsund 
krónur að teknu tilliti til vakta-
álags og alls slíks, það er efnisleg 
breyting. Það er þá ósk atvinnu-
rekenda um að gera nýjan kjara-
samning.“

Það þýðir að samninganefndin 
skilar sínu umboði til sinna aðildar-
félaga og allt ferlið byrjar upp á 
nýtt. Það myndu því líða margir 
mánuðir áður en hægt væri að 
hefja viðræður á ný. „Við erum 
bara að leggja þetta fram sem 
uppbyggjandi innlegg,“ segir Vil-
hjálmur Egilsson, formaður SA. 
„Ef eitthvað gengur ekki upp þá 
erum við að sjálfsögðu til í að ræða 
það, þetta eru engir úrslitakostir 
hjá okkur.“

Hinar tillögur SA snúa að því 
að launahækkanir sem áttu að 
koma til 1. mars síðastliðinn komi 
í tveimur áföngum; 1. júlí næst-
komandi og síðan 1. nóvember. 
Gylfi segir það að vísu til marks 
um að samningarnir séu að þokast 
í rétta átt en áður höfðu atvinnu-
rekendur óskað eftir lengri frest. 
„Hins vegar er vaxandi stuðning-
ur við það hjá okkar fólki að líta 
svo á sem að fresturinn sé búinn 

og því sé kominn tími á hækkan-
irnar,“ segir Gylfi.

Þar er Aðalsteinn Árni Baldurs-
son, formaður Framsýnar – stéttar-
félags, honum sammála. „Við vilj-
um að öll hækkunin komi nú strax, 
þeir eru nú þegar búnir með frest-
inn,“ segir hann. Hann segir enn 
fremur að eftir að lægstu taxtar 
hafi hækkað um 13.500 séu þeir 
orðnir jafn háir atvinnuleysisbót-
um.

„Við vorum ekkert að óska eftir 
neinum viðbrögðum,“ segir Vil-
hjálmur spurður um hvaða við-
móti hann hefði mætt eftir að hann 
kynnti tillögurnar. „Þetta er sett 
fram sem grundvöllur til að vinna 
út frá og síðan er annar fundur á 
föstudag [á morgun] og þá á ég von 
á að fá uppbyggileg viðbrögð við 
þessu.“  
 jse@frettabladid.is

Segir SA óska eftir 
nýjum samningi
Forseti ASÍ segir tillögur SA fela í sér ósk um nýjan kjarasamning. Það þýðir að 
kjaraviðræður færu aftur á byrjunarreit. Þrýstingur eykst um hækkanir strax. 

GYLFI ARNBJÖRNSSON Tillögur SA fela í raun í sér ósk um annan kjarasamning og 
samningsnefnd ASÍ sem nú karpar hefur ekki umboð til að ræða nýjan samning 
segir forseti sambandsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TILLÖGUR SAMTAKA AT-
VINNULÍFSINS
Starfsmenn á almennum launatöxt-
um:
Laun ófaglærðra
Hækkun 1. júlí um 6.750
Hækkun 1. nóvember 6.750

Faglærðir
Hækkun 1. júlí 8.750
Hækkun 1. nóvember 8.750

Starfsmenn sem fá greitt eftir 
öðrum töxtum:
Launaþróunartrygging þeirra sem eru 
undir 300 þúsundum í mánaðarlaun 
hækki um 3,5 prósent 1. nóvember. 
Laun þeirra sem eru með hærri mán-
aðarlaun hækka ekki á árinu. 

Hækkanir sem eiga að koma til 1. janúar 2010 
verði frestað til 1. september sama ár.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
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Á MORGUN 
3-10 m/s, stífastur SV-til 

síðdegis
LAUGARDAGUR 

5-10 m/s

1410

TVEIR DAGAR Í 
VIÐBÓT  
Góðviðri verður á 
landinu í dag og á 
morgun en seint á 
morgun fer áhrifa 
lægðar að gæta og 
aðfaranótt laugardags 
gengur úrkomusvæði 
inn á landið sunnan- 
og suðvestanvert. Á 
laugardag og sunnu-
dag verður rigning 
eða skúrir víðast hvar 
á landinu, síst þó 
norðaustan til. Þó 
veðrabreytingar verði 
um helgina verður 
áfram milt.      

10

10

10
12

12

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

JAPAN, AP Yfirvöld í vesturhluta 
Japans hvöttu í gær milljónir 
íbúa tveggja fjölmennustu borga 
landsins til að halda ró sinni en 
grípa til forvarnaráðstafana 
til að hindra frekari útbreiðslu 
svínaflensu, sem 251 hefur nú 
þegar smitast af í Japan. 

Nýjasta staðfesta tilfellið er 
sextán ára stúlka í Tókýó og er 
það jafnframt það fyrsta í jap-
önsku höfuðborginni. Að sögn 
Kyodo-fréttastofunnar hafði 
stúlkan ferðast til Bandaríkj-
anna. 

Flestir hinna smituðu í Japan 
búa í Kobe og Osaka, sem er 
næststærsta samvaxna þéttbýlis-
svæði landsins á eftir Tókýó. 
Einungis í Mexíkó, Bandaríkjun-
um og Kanada hafa fleiri smitast 
af svínaflensu.

 - aa

Svínaflensufár í Japan: 

Fólk hvatt til að 
halda ró sinni

ÍRLAND Niðurstöður opinberrar 
rannsóknar á ofbeldi sem börn í 
kaþólskum stofnunum í Írlandi 
hafa orðið fyrir síðustu sextíu 
árin verða birtar innan skamms. 
Rannsóknin hefur verið í gangi í 
níu ár. Fréttavefur BBC greinir 
frá þessu.

Niðurstöður könnunarinnar 
munu meðal annars sýna að 
2.000 af þeim 35.000 börnum, 
sem komið var fyrir í kaþólsk-
um stofnunum, á borð við betr-
unarhús og heimavistarskóla, á 
níunda áratugnum segjast hafa 
orðið fyrir líkamlegu og kyn-
ferðislegu ofbeldi meðan þau 
dvöldu á þessum stofnunum.

Yfirgefnum og vannærð-
um börnum, auk margra sem 
frömdu smáafbrot, var komið 
fyrir á umræddum stofnunum.

 - kg

Rannsókn í Írlandi:

Margir vitna 
um ofbeldi

VIÐSKIPTI Skilanefnd Kaupþings 
endurheimti í síðasta mánuði verð-
mæti fyrir um 210 milljarða króna 
með sölu og lokun útibúa Kaup-
þings í Svíþjóð, Noregi og Finn-
landi. Þetta kemur fram í skýrslu 
skilanefndarinnar til kröfuhafa um 
viðburði í apríl, en hún er birt á vef 
nefndarinnar.

Verðmætin sem skila sér í bú 
móðurfélags Kaupþings vegna 
aðgerðanna nema 1.207 milljónum 
evra. Hæsta upphæðin er vegna 
sölu á útibúi bankans í Svíþjóð, 
800 milljónir evra. Í upphæðinni er 
með talin sala á Kaupthing Pension 
Consulting og Kaupting Finans AB 
síðasta haust. Afgangur starfsem-

innar í Svíþjóð var svo seldur til 
Ålandsbanken.

Þá stóðu eftir 300 milljónir evra 
eftir að lokað hafði verið og gerð 
upp viðskipti í útibúi Kaupþings 
í Noregi og í Finnlandi urðu við 
sömu aðgerð eftir 107 milljónir 
evra.

Miðað við gengi evru í gær (174 
krónur) jafngildir upphæðin 210 
milljörðum króna.

Í sömu skýrslu kemur fram að 
búið hafi verið svo um hnúta að FIH 
bankinn í Danmörku haldi áfram 
rekstri, en verði ekki seldur að 
sinni. Kröfuhafar bankans styðja 
ákvörðun skilanefndarinnar í þeim 
efnum og það mat að bankinn verði 

meira virði síðar, þegar fjármála-
markaðir hafa jafnað sig.

Sömuleiðis kemur fram að skila-
nefndin vinni að því að bjarga verð-
mætum og tryggja rekstur bæði 
Mosaic Fashions og All Saints í 
Bretlandi. 

Áréttað er að helsta hlutverk 
skilanefndarinnar sé að vernda 
hagsmuni kröfuhafa föllnu bank-
anna íslensku. Meðal verka hafi 
verið að forða brunaútsölum á eign-
um þeirra. - óká

Í KAUPÞINGI Skilanefnd Kaupþings 
hefur aðstöðu fyrir starfsemi sína í 

höfuðstöðvum bankans við Borgartún í 
Reykjavík.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sala og lokun útibúa Kaupþings á Norðurlöndum skilar verðmætum til skilanefndar og kröfuhafa:

Uppgjör í þremur löndum skilar 210 milljörðum

MENNTUN Rúmlega sextíu nem-
endur útskrifuðust í gærkvöldi 
úr Leiðsöguskóla Íslands en það 
er metfjöldi. Þar af útskrifuðust 
23 úr svokölluðu svæðisleiðsögu-
námi en það er í fyrsta sinn sem 
boðið er upp á það á höfuðborgar-
svæðinu. 

„Þá læra þau ekki um allt 
Ísland heldur er einblínt á ákveð-
ið svæði,“  segir Kristín Hrönn 
Þráinsdóttir, fagstjóri leiðsögu-
náms í Leiðsöguskóla Íslands. Í 
þessu tilfelli var það bundið við 
höfuðborgarsvæðið, Suðurland 
og Reykjanes.  - jse

Leiðsöguskóli Íslands:

Fjölgar í hópi 
leiðsögumanna

NÝBAKAÐIR LEIÐSÖGUMENN Hulda 
Rós Bjarnadóttir, Ragnheiður Jóna 
Grétarsdóttir og Valérie Anne Descrieres 
útskrifuðust í gær. MYND/STEFÁN HELGI VALSSON

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur hafnaði í gær kröfu sak-
borninga í Baugsmálinu um að 
því yrði vísað frá dómi.

Verjandi sakborninganna vildi 
meina að sækjandinn, Helgi 
Magnús Gunnarsson, saksókn-
ari efnahagsbrota, væri vanhæf-
ur, enda hefði hann verið vitni í 
fyrra Baugsmáli. Að auki væri 
málið orðið gamalt. Aðalmeðferð 
málsins á að hefjast í október.  
Sakborningar í málinu eru Jón 
Ásgeir Jóhannesson, Kristín 
Jóhannesdóttir og Tryggvi Jóns-
son. Jón Ásgeir er eigandi útgáfu-
félags Fréttablaðsins. - kóþ

Héraðsdómur Reykjavíkur:

Baugsmáli ekki 
vísað frá dómi

GENGIÐ 20.05.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

213,6937
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

127,47  128,07

197,47  198,43

174,00  174,98

23,369  23,505

19,761  19,877

16,565  16,663

1,3297  1,3375

194,12  195,28 

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Lóritín®
– Kröftugt ofnæmislyf

Notkun: Lóritín er ætlað til meðferðar á einkennum ofnæmiskvefs og langvarandi ofsakláða af óþekktum toga. Skömmtun:
Fullorðnir og börn (>12 ára): 1 tafla á dag. Börn 2-12 ára (<30 kg): ½ tafla (5 mg) á dag. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 2 
ára. Töfluna má taka hvenær sem er, án tillits til matmálstíma. Hefja ætti meðferð hjá sjúklingum með verulega skerta 
lifrarstarfsemi með minni skammti. Frábendingar: Ofnæmi fyrir virka efninu eða hjálparefnum. Varúðarreglur: Gæta skal 
varúðar ef Lóritín er gefið sjúklingum með mikið skerta lifrarstarfsemi. Lyfið inniheldur laktósa. Langvarandi notkun getur leitt 
til aukinnar hættu á tannskemmdum vegna munnþurrks. Notkun Lóritíns á meðgöngu og við brjóstagjöf er ekki ráðlögð 
nema í samráði við lækni. Í einstaka tilfellum finnur fólk fyrir syfju sem getur haft áhrif á 
hæfni þeirra til aksturs eða notkunar véla. Aukaverkanir: Lóritín þolist almennt vel en 
algengustu aukaverkanirnar hjá börnum á aldrinum 2-12 ára eru höfuðverkur, 
taugaveiklun og þreyta. Algengustu aukaverkanirnar hjá 12 ára og eldri eru svefnhöfgi, 
höfuðverkur, aukin matarlyst og svefnleysi. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. 
Desember 2005. 
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Njóttu
    sumarsins

Ertu búin(n) að fara í 
Nauthólsvík í ár?
Já  6,4
Nei  93,6

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Gerir stjórnarandstaðan of 
mikið úr sykurskattinum?

Segðu skoðun þína á Vísi.is

STJÓRNSÝSLA „Við munum finna góða 
leið til að yfirfara þetta mál þannig 
að niðurstaðan sé hafin fyrir allan 
vafa,“ segir Haraldur Guðni Eiðs-
son, formaður stjórnar Lánasjóðs 
íslenskra námsmanna (LÍN).

Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra fól í gær stjórn LÍN 
að yfirfara viðskipti sjóðsins við 
fyrirtækið Frjálsa miðlun sem er 
meðal annars í eigu dóttur Gunn-
ars I. Birgissonar, fyrrverandi for-
manns stjórnar LÍN og nú bæjar-
stjóra í Kópavogi. Ástæða þessarar 
athugunar eru fréttir af því að LÍN 
hafi frá árinu 1991 keypt þjónustu 
af Frjálsri miðlun fyrir um ellefu 
milljónir króna.

„Mér þykir hún mjög sérkenni-
leg af því að það eru liðin ein tólf 
ár síðan viðskipti þessara aðila áttu 
sér stað,“ segir Gunnar aðspurður 
um ákvörðun menntamálaráðherra. 
„En ég held að það sé bara gott að 
þetta sé skoðað og hef ekkert á móti 
því,“ bætir hann við.

Í svari við fyrirspurn bæjar-
fulltrúa Samfylkingar í Kópavogi 
kemur fram að bæjarsjóður greiddi 
Frjálsri miðlun alls ríflega 51 
milljón króna frá og með árinu 2000 
þar til í síðastliðnum aprílmánuði. 
Um er að ræða hönnun og gerð alls 
kyns kynningarefnis, meðal ann-
ars árskýrslna fyrir Kópavogsbæ 
í nokkur ár á þessu tímabili.

Frjáls miðlun hefur unnið verk 
fyrir flest fagsvið Kópavogsbæj-
ar. Í umsögn Birgis Hlyns Sigurðs-
sonar, sviðsstjóra skipulags- og 
byggingarsviðs Kópavogs, segir 
að langflest verkin hafi verið af 
þeirri stærðargráðu og þess eðlis 
að þau hafi ekki verið boðin út. 
Starfsmenn bæjarskipulagsins hafi 
einnig leitað til annarra fyrirtækja 
um gerð kynningarefnis og gerðar 

hafi verið verðkannanir um viða-
meiri verk.

Ólafur Briem, fyrrverandi bæj-
arritari, segir í sinni umsögn að 
viðskiptahættir hafi verið eðlilegir. 
Samningar um gerð árskýrslna 
hafi verið staðfestir í bæjarráði. 
„Ákvörðun um viðskipti við Frjálsa 
miðlun var aðallega byggð á óform-
legum og formlegum verðkönnun-
um og góðri reynslu af viðskiptum 
við þetta fyrirtæki,“ segir í umsögn 
Ólafs.

Framsóknarmenn í Kópavogi, 
sem eiga einn fulltrúa í bæjar-
stjórn og mynda meirihluta með 
sjálfstæðismönnum, segjast nú 
bíða niðurstöðu athugunar endur-
skoðanda bæjarins á viðskiptunum 

við Frjálsa miðlun áður en þeir taki 
afstöðu til málsins.

Sjálfur hefur Gunnar I. Birgis-
son sagst vonast til að niðurstað-
an fáist sem fyrst. „Því fyrr því 
betra,“ segir bæjarstjórinn sem 
telur óvissu framsóknarmanna í 
málinu orðum aukna. „Það er allt 
í lagi með þá.“   gar@frettabladid.is

Skoða viðskipti LÍN 
við dóttur formanns
Menntamálaráðherra vill athugun á viðskiptum fyrirtækis dóttur Gunnars I. 
Birgissonar, fyrrverandi stjórnarformanns LÍN, við sjóðinn. Gunnar segir skoð-
unina mjög sérkennilega. Kópavogsbær skoðar einnig viðskipti við fyrirtækið.

GUNNAR I. 
BIRGISSON

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

KÓPAVOGUR Fyrirtæki dóttur bæjarstjórans og 
eiginmanns hennar hefur selt Kópavogsbæ þjónustu 
fyrir um 51 milljón króna frá árinu 2000. Verið er að 
yfirfara reikningana samkvæmt samþykkt bæjarráðs. 
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FRJÁLS MIÐLUN
Greiðslur frá Kópavogsbæ

Ár milljónir króna
2000 2,8
2001 2,8
2002 5,5
2003 6,6
2004 4,7
2005 8,1
2006 6,7
2007 6,0
2008 7,0
2009 1,0
Samtals 51,2

Greiðslur frá LÍN
Frá 1991  11 m.

ALÞINGI Hugmyndir um fyrningu 
aflaheimilda hafa þegar valdið 
ómældu tjóni í sjávarútvegi, sagði 
Einar K. Guðfinnsson, en hann 
var frummælandi í umræðu utan 
dagskrár í gær um áform ríkis-
stjórnarinnar um fyrningu afla-
heimilda. Sagði Einar að áhugi 
á að fjárfesta í sjávarútvegi hafi 
þornað upp og þá hefðu aðilar í 
sjávarútvegi ástæðu til að óttast 
um möguleika til lánveitinga.

Spurði Einar sjávarútvegsráð-
herra hvort líklegt sé að fyrning-
arleiðin geri stöðu greinarinnar 
sterkari á erlendum mörkuð-
um og hvort hann telji líklegt að 
fyrning muni styrkja stöðu sjáv-

arútvegsins. Þá 
vildi hann fá að 
vita hvort fyrir 
liggi vandaður 
útreikningur 
óvilhallra aðila 
á áhrifum fyrn-
ingarleiðarinn-
ar. 

Jón Gunn-
arsson sagði 
ekki hafa verið 

ágreining um úthlutun veiðirétt-
inda, heldur snúist deilurnar um 
framsalið. 

„Ég vil leggja áherslu á mikil-
vægi þess að fólk átti sig á að það 
verður að endurskoða fiskveiði-

stjórnunarkerfið. Þeir sem koma 
hér og vilja halda því óbreyttu, 
þeir eru veruleikafirrtir,“ sagði 
Jón Bjarnason, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra. 

Jón lagði áherslu á að fiskveiði-
stjórnunarkerfið verði endur-
skoðað í samráði við alla í grein-
inni, jafnt útgerðarmenn, sjómenn 
sem og fiskvinnslufólk og byggja 
ákvarðanir á gögnum.

„Ég mun ekki fara í einstaka 
aðgerðir sem hægt er að reikna 
með að rústi sjávarútveginn,“ 
sagði Jón. Heldur ætti að treysta 
stoðir sjávarútvegsins, fisksins í 
sjónum og byggðanna í landinu.

 - ss

Umræður utan dagskrár um fyrningu aflaheimilda á Alþingi í gær:

Endurskoðun í samráði við alla

JÓN BJARNASON

SRI LANKA, AP Talsmenn fjölþjóðlegra hjálparsamtaka 
og Sameinuðu þjóðanna þrýstu í gær á stjórnvöld á 
Srí Lanka að heimila fulltrúum þeirra að kanna vett-
vang á vígvellinum þar sem stjórnarherinn segist 
vera búinn að ráða niðurlögum síðasta vígis Tamíla-
tígranna. 

Engum hjálparstarfsmönnum né erlendum frétta-
mönnum hefur verið hleypt inn á svæðið enn sem 
komið er, en hjálparstofnanir vilja komast á vett-
vang, einkum og sér í lagi til að veita óbreyttum 
borgurum sem lokuðust inni milli víglínanna lækn-
isaðstoð og hjálpa þeim að komast þaðan. 

Þótt forseti landsins hafi á þriðjudag lýst yfir 
fullnaðarsigri á uppreisnarhreyfingu Tamílatígra og 
þar með hafi landið loks verið „frelsað undan herm-
darverkum aðskilnaðarsinna“ kom til skotbardaga 
milli nokkurra skæruliða og stjórnarhermanna í 
gær. Að sögn hersins voru átta skæruliðar felldir. 

Dreifðir hópar uppreisnarmanna eru taldir vera 
enn undir vopnum hér og þar á austurhluta Srí 
Lanka, í þeim landshlutum þar sem aðskilnaðars-

innaðir tamílar vilja stofna sjálfstætt ríki. Fulltrú-
ar stjórnvalda í Kólombó óttast að slíkir hópar séu í 
mörgum borgum landsins og láti lítið fyrir sér fara í 
bili, en kunni að reyna að hefja skæruhernað á ný.

 - aa

FAGNAÐ Í KÓLOMBÓ Íbúar höfuðborgar Srí Lanka fagna í gær 
hinum yfirlýsta sigri á Tamílatígrum. NORDICPHOTOS/AFP

Hjálparsamtök fara fram á að fá að senda sitt lið inn á átakasvæðið á Srí Lanka: 

Stjórnin óttast nýja uppreisn

GRÆNLAND Mikilvægum áfanga 
að gildistöku nýju laganna um 
sjálfstjórn Grænlands var náð á 
þriðjudag, er danska þingið full-
gilti lögin fyrir sitt leyti með 99 
atkvæðum gegn 18 atkvæðum 
þingmanna Danska þjóðarflokks-
ins. 62 þingmenn voru fjarverandi 
er atkvæðagreiðslan fór fram. 

Nýju sjálfstjórnarlögin ganga 
formlega í gildi hinn 21. júní 
næstkomandi og taka þá við af 
heimastjórnarlögunum frá 1979. 
Nýju lögin færa aukið vald til 
landstjórnarinnar og taka af tví-
mæli um að auðlindir í jörðu í 
lögsögu Grænlands og arður af 
þeim tilheyri Grænlendingum. - aa

Sjálfstjórnarlög Grænlands: 

Danska þingið 
fullgildir lögin

GENF, AP Alþjóðleg rannsókn á 
meintum stríðsglæpum Ísraels-
hers á Gasasvæðinu, sem Mann-
réttindaráð Sameinuðu þjóðanna 
átti frumkvæði að, mun ganga 
sinn gang þrátt fyrir mótbár-
ur ísraelskra stjórnvalda. Þetta 
segir Richard Goldstone, sem SÞ 
hefur ráðið til að stýra rannsókn-
inni. 

Ísraelsk yfirvöld hafa enn ekki 
svarað því hvort rannsóknarfull-
trúar SÞ fái heimild til að fara um 
ísraelska lögsögu. Því muni þeir 
ferðast til Gasa um Egyptaland 
ef þörf krefur, lét Goldstone hafa 
eftir sér í Genf í gær. 

Í þriggja vikna innrás Ísraels-
hers á Gasa í vetur voru yfir 
1.400 Palestínumenn drepnir, þar 
af yfir 900 óbreyttir borgarar, 
samkvæmt upplýsingum palest-
ínskra mannréttindasamtaka. - aa

Stríðsglæparannsókn SÞ: 

Hefur sinn gang 
óháð mótbárum

SKÓLAMÁL Dr. Stefán B. Sigurðs-
son, prófessor og forseti lækna-
deildar Háskóla Íslands, hefur 
verið tilnefndur nýr rektor Háskól-
ans á Akureyri. Hann á að hefja 

störf 1. júlí.
Alls bárust 

sex umsóknir 
um starfið. 
Einni umsókn 
var vísað frá 
þar sem viðkom-
andi hafði ekki 
lokið doktors-
prófi, eins og 
auglýsing gerði 
að skilyrði. Nið-
urstaða nefndar 

sem skipuð var til að meta hæfni 
hinna umsækjendanna var sú að 
allir væru hæfir til að gegna stöðu 
rektors. Stefán væri þó fremstur 
meðal hæfra umsækjenda. - kg

Háskólinn á Akureyri:

Stefán tilnefnd-
ur nýr rektor

STEFÁN B. 
SIGURÐSSON

KJÖRKASSINN



Fyrir 2 til 12 (ýmist sem aðalréttur eða forréttur)

Peking pönnu kökurnar henta vel sem spari réttur en eru einnig 
fyrirtaks skyndimatur ef kjúklingaafgangur er til á heimilinu. 
Þær eru líka fullkomnar í lautarferðina og þá hentar vel að 
kaupa annað hvort tilbúinn, grillaðan Holta kjúkling eða 
tilbúna Holta kjúklingastrimla.

1 heill Holta kjúklingur
12 stk Peking pönnukökur 
(fást í pakka)
1 laukur
Salt og pipar

2 gúrkur
2 púrrulaukar
2 stórar lárperur (avocado)
1 bakki af baunaspírum 
Chezuan wok sósa

FARIÐ SVONA AÐ:  Skerið gúrkuna, púrrulaukinn og lárperuna niður 
í strimla. Setjið kjúklinginn í pott og hellið vatni þar til það flæðir yfir 
kjötið. Grófsaxið laukinn og bætið út í vatnið ásamt salti og pipar. 
Sjóðið í 45-60 mínútur eða þangað til beinin losna frá kjötinu. Kælið 
og tætið niður kjötið. Hitið pönnukökurnar á pönnu, setjið meðlætið 
í skálar og berið fram. Uppskriftin er úr Holtabæklingnum „Umhverfis 
heiminn í 14 réttum með Áslaugu Snorradóttur“.

* Fleiri frábærar kjúklingauppskriftir á www.holta.is *

HOLTA byggir á áratugalangri reynslu, leggur mikinn metnað í gæðastjórnun 
og er stöðugt að auka fjölbreytni í vöruúrvali. Íslenskir neytendur hafa í 
viðhorfs könnunum valið Holta kjúkling sem vinsælasta ferska kjúklinginn. 

Peking pönnukökur
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Sjá dagskrá á mpm.is 

Allir velkomnir! 

VOR Í ÍSLENSKRI
VERKEFNASTJÓRNUN  

Opin ráðstefna MPM námsins
Hótel Loftleiðum, þingsal 1-4 

Föstudaginn 22. maí, 
kl. 13-17.15

MPM  • Hjarðarhaga 6 • 107 Reykjavík • sími 525 4700 

Hlutverk bakhjarla í verkefnum
Verkefnastjórnun á heilbrigðisstofnunum
Kvik (agile) verkefnastjórnun
Stjórnunaraðferðir í fyrirtækjum 
og stofnunum
Verkefnastjórnun á Alþingi
Húmor í verkefnastjórnun 

Dæmi um viðfangsefni eru:

Útskriftarnemendur í MPM náminu kynna
fjölbreytt lokaverkefni tengd verkefnastjórnun.
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ALÞINGI Ríkisstjórnin áætlar að 
leggja 38 frumvörp og þingsálykt-
unartillögur fyrir Alþingi á sumar-
þingi. 

Viðskiptaráðherra leggur fyrir 
flest mál, eða átta. Þar á meðal 
er frumvarp sem á að auka gegn-
sæi eignarhalds í hlutafélögum og 
einkahlutafélögum, heildarendur-
skoðun á lögum um sparisjóði og 
breytingar á hegðunar- og hæfis-
reglum í ljósi fjármálaáfallsins. 

Fjármálaráðherra mun leggja 
fyrir sjö mál. Þar má finna frum-
varp til breytinga á ýmsum skatta-
lögum, þar sem talið er nauðsyn-
legt að auka tekjur á þessu ári. Þá 
verður lagt fram frumvarp til að 
lækka ríkisútgjöldin 2009. Þá verð-
ur einnig óskað eftir heimild til að 
veita ríkisábyrgð á lánum til að 
styrkja gjaldeyrisforðann. 

Umhverfisráðherra mun leggja 
fyrir fimm mál. Þar ber hæst til-
lögu til þingsályktunar um nátt-
úruverndaráætlun 2009-2013. 

Félags- og tryggingamálaráð-
herra og sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra leggja fram fjögur 
mál hvor. Sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra mun leggja fram 

frumvarp sem heimilar strand-
veiðar. Lögð er til endurskoðun á 
lögum um hvali. 

Félags- og tryggingamálaráð-
herra mun leggja fram þrjú frum-
vörp um breytingar á lögum er 
varðar starfsmenn, vegna athuga-
semda Eftirlitsstofnunar EFTA og 
frumvarp um breytingu á frítekju-
marki vegna fjármagnstekna elli- 
og örorkulífeyrisþega. 

Forsætisráðherra mun leggja 
til frumvarp um þjóðaratkvæða-
greiðslur, um ráðgefandi stjórn-
lagaþing og breytingar á lögum 
vegna flutnings verkefna milli 
ráðuneyta. 

Dóms- og kirkjumálaráðherra 
mun leggja til að unnt verði að taka 
upp persónukjör. 

Menntamálaráðherra mun leggja 
til að LÍN falli frá kröfum um 
ábyrgðarmenn og fela háskólum 
að gefa út leyfisbréf til náms- og 
starfsráðgjafa. 

Utanríkisráðherra leggur fyrir 
þingsályktunartillögu um aðildar-
viðræður við ESB og frumvarp um 
eftirlit með útflutningi hluta sem 
hafa hernaðarlega þýðingu. 

Þá leggur heilbrigðisráðherra 

fyrir frumvarp um að samræma 
ákvæði fjórtán laga sem gilda um 
heilbrigðisstéttir og fella í ramma-
löggjöf. 

Iðnaðarráðherra og samgöngu-
ráðherra munu ekki leggja fram 
mál á sumarþingi. 

 svanborg@frettabladid.is

Stefnt að hækkun skatta 
og lækkun ríkisútgjalda
Ríkisstjórnin mun leggja fram 38 frumvörp til laga og þingsályktunartillögur á sumarþingi. Fjármálaráð-
herra mun leggja til frumvörp um frekari sparnað ríkissjóðs og skattahækkanir. 

1. Hvað hefur fyrirtæki dóttur 
Gunnars Birgissonar fengið 
mikið fé frá Kópavogsbæ síð-
ustu tíu ár?

2. Hversu mörg félög skoðar 
ríkisskattstjóri vegna tengsla við 
skattaskjól?

3. Hvaða erlenda hljómsveit 
samdi lagið sem Jónsi í Sigur 
Rós er búinn að endurhljóð-
blanda?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

UTANRÍKISMÁL Össur Skarphéð-
insson utanríkisráðherra og Carl 
Bildt, utanríkisráðherra Svíþjóð-
ar, ræddu yfirvofandi umsókn 
Íslendinga um aðild að Evrópu-
sambandinu í tengslum við fund 
EES-ráðsins í Brussel í vikunni. 
Össur segir að Bildt hafi spurt um 
tillögudrög ríkisstjórnarinnar um 
að senda inn umsókn um aðild að 
ESB, þeir hafi rætt tímasetning-
ar ef af yrði og hvernig þetta yrði. 
Hann kveðst hafa spurt um ýmsa 
praktíska hluti.

Bildt sagði á bloggi sínu eftir 
fundinn með Össuri að áhugi 
Íslendinga á aðild yrði stöðugt 
sýnilegri. „Það að Svíar taki 
íslenskri umsókn fagnandi er 
nokkuð sem er sjálfsagt á nor-
ræna vísu,“ sagði Bildt. „En það 
þarf líka að afla stuðnings meðal 
annarra aðildarlanda.“

Össur segist hafa hitt alla utan-
ríkisráðherra hinna norrænu 
ríkjanna í Brussel. Allir hafi þar 
heyrt um tillögudrög ríkisstjórn-
arinnar. 

„Ég innti Bildt eftir ýmsum upp-
lýsingum eins og til dæmis því 
hvort það væri komin stækkunar-
þreyta í sambandið og ýmsa prakt-
íska hluti. Hann spurði grannt eftir 
pólitískri stöðu á Íslandi og hvern-
ig gengi að vinna eftir áætlun 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins,“ segir 
Össur. 

Svíar gegna formennsku í ESB 
á síðari helmingi þessa árs. Össur 
bendir á að ef Alþingi samþykki 
tillöguna og heimili ríkisstjórninni 
að leggja inn umsókn verði það í 
formannstíð Svía. Hann vill þó 
ekki meina að Svíar hjálpi Íslend-
ingum eitthvað sérstaklega inn 
í ESB eða að Íslendingar komist 
fram fyrir Tyrki í röðinni. - ghs

SPURÐI EFTIR STÖÐUNNI „Hann spurði 
grannt eftir pólitískri stöðu á Íslandi,“ 
segir Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ráðherra um samtal sitt við Carl Bildt, 
utanríkisráðherra Svíþjóðar.

Utanríkisráðherrar Norðurlanda hittust í Brussel:

Össur spurði Bildt um 
ESB-tímasetningar 

Forsætisráðuneytið 3
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2
Félags- og tryggingam.ráðuneytið 4
Fjármálaráðuneytið 7
Heilbrigðisráðuneytið 1
Iðnaðarráðuneytið 0

Menntamálaráðuneytið 2
Samgönguráðuneytið 0
Sjávarútvegs- og landb.ráðuneytið 4
Umhverfisráðuneytið 5
Utanríkisráðuneytið 2
Viðskiptaráðuneytið 8

STJÓRNARMÁLIN 38
Fjöldi frumvarpa og þingsályktuna sem lögð verða fyrir sumarþing eftir ráðu-
neytum.

HLEGIÐ Í ÞINGSAL 
Ekki er víst að 
alltaf verði svona 
glatt á hjalla hjá 
þeim Guðfríði Lilju 
Grétarsdóttur og 
Tryggva Þór Her-
bertssyni í sumar á 
meðan rædd verða 
hátt í 40 mál.
  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KABUL, AP Hamid Karzai, forseti 
Afganistans, hefur beðið Banda-
ríkjamenn um að reyna að koma 
í veg fyrir dauða óbreyttra borg-
ara og að hætta loftárásum á bæi 
og þorp. 

Ríkisstjórn Afganistans telur 
að 140 óbreyttir borgarar hafi 
látist í átökum Bandaríkjahers 
og talibana á Farah-svæðinu í 
byrjun mánaðarins. Lögreglu-
stjórinn í Farah segir að einnig 
hafi 25 til 30 talibanar látið lífið. 
Þessu eru forsvarsmenn Banda-
ríkjahers ósammála. Þeir segja 
að 20 til 30 óbreyttir borgarar 
og 60 til 65 talibanar hafi látist í 
átökunum. 

Ríkisstjórn Afganistans kennir 
einnig loftárásum Bandaríkja-
hers um mannfall óbreyttra 
borgara en Bandaríkjaher hefur 
sakað talibana um að halda fólki í 
gíslingu og nota heimili þess sem 
vígi.  - hds

Yfirvöld í Afganistan:

Vilja að loftárás-
um verði hætt

ÖRYGGISMÁL Sprengjusveit Land-
helgisgæslunnar vinnur að 
hreinsun á svokölluðu Patterson-
svæði sem varnarliðið notaði til 
æfinga allt frá seinni heimsstyrj-
öldinni til brotthvarfs þeirra árið 
2006. Verkefnið er unnið fyrir 
Þróunarfélag Keflavíkurflug-
vallar og er áætlað að verkinu 
ljúki árið 2013.

Svæðið er um tólf ferkíló-
metrar að stærð. Árið 2005 fór 
sprengjusveit LHG á svæðið til 
forathugunar og fundu þeir 650 
sprengjur á um 250 fermetra 
svæði sem er geysimikið magn. 
Margar af þeim sprengjum sem 
finnast eru enn virkar og því þarf 
vart að taka það fram að stór-
hættulegt er fyrir almenning að 
vera inni á svæðinu. - shá

Hreinsun eftir herinn:

Finna sprengjur 
í hundraðavís

Í FULLUM SKRÚÐA Sérfræðingar LHG 
þurfa sérstakan klæðnað við vinnu sína.

MYND/LHG

HJÁLPARSTARF Velferðarsjóður 
barna ætlar með verkefninu Sum-
argleði að tryggja jafnan aðgang 
barna og unglinga að íþrótta-, 
leikja-, og tómstundanámskeiðum 
í sumar. Í tilkynningu frá sjóðnum. 
segir að þar sem fjárhagur margra 
heimila hefur versnað undanfarið 
sé viðbúið að mörg þeirra eigi ekki 
kost á að senda unga fólkið á slík 
námskeið.

Velferðarsjóðurinn muni koma 
til móts við heimilin og greiða 
niður stóran hluta gjalda á nám-
skeiðum sem hljóti styrk.

„Við viljum að námskeiðin séu 
uppbyggð á vissan hátt. Og ef þau 
eru það, verður þátttökugjald barn-

anna greitt niður að einhverju leyti. 
Síðan skoðum við þau sem ekki 
uppfylla kröfurnar,“ segir Þórey 
Edda Elísdóttir verkefnisstjóri. Til 
að fyrirbyggja misskilning tekur 
hún fram að námskeiðshaldarar 
sæki um, ekki foreldrar.

Meðal skilyrða eru að námskeiðin 
séu dagnámskeið sem innihalda 
holla máltíð, fjölbreytt með fræð-
andi ívafi og stjórnað af fullorðn-
um og ábyrgum aðila. Velferðar-
sjóðurinn var stofnaður árið 2000 
af Íslenskri erfðagreiningu og heil-
brigðisráðuneytinu. Hann hefur 
áður styrkt börn á tekjuminni 
heimilum, og staðið fyrir Mentor-
verkefninu Vináttu.

Ekki fengust upplýsingar í gær 
um hversu miklu fé ætti að verja í 
Sumargleðina, en Þórey Edda segir 
að það verði dágóð summa.  - kóþ

Velferðarsjóður barna leitar eftir samstarfi við námskeiðshaldara í sumar:

Styður fátæk börn á námskeið

SUMARNÁMSKEIÐ Námskeiðshaldarar 
geta sótt um styrk frá Velferðarsjóði, 
sem niðurgreiðir þátttökugjöld barna frá 
efnaminni heimilum.  FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Ósammála um tónlistarhús
Þingmenn Samfylkingar voru á 
Alþingi í gær ósammála um hvort 
fresta eigi byggingu tónlistar- og 
ráðstefnuhúss. Sigmundur Ernir Rún-
arsson og Þórunn Sveinbjarnardóttir 
voru því fylgjandi en Steinunn Valdís 
Óskarsdóttir var því mótfallin, þar 
sem það yrði mun dýrara að fresta 
framkvæmdum en halda áfram nú.

ALÞINGI

SAMFÉLAGSMÁL Ný sýning á vegum 
umboðsmanns barna verður sýnd 
í tengslum við dag barnsins hinn 
24. maí. Sýningin nefnist Hvernig 
er að vera barn á Íslandi? og 
tóku hátt í þrjú þúsund grunn- og 
leikskólabörn úr 40 skólum þátt 
í henni. Markmiðið var að leyfa 
börnum að tjá sig á listrænan 
hátt um það hvað þeim finnist um 
að vera barn á Íslandi.

„Mér finnst að það eigi að vera 
frítt að stunda íþróttir svo allir 
hafi jafnmikla möguleika, hvort 
sem fjölskyldan er fátæk eða 
vill ekki borga,“ sagði nemandi í 
unglingadeild. Sýningaropnun er 
22. maí í Gerðubergi. - hds

Dagur barnsins:

40 skólar tóku 
þátt í sýningu

VEISTU SVARIÐ?



Besta
verðið! Besta

verðið! Besta
verðið!

Úrval af Grillpro grillaukahlutum á frábæru verði

living styleliving style
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■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

KJARTAN 
GUÐMUNDSSON 

neytendur@
frettabladid.is

OPINN

FYRIR ÖLL 

KERFI

fyrst og fremst ódýr

FÁRÁNLEGT VERÐ!

kr.

stk.2890
Motorola C118

- Þyngd: 86 g

- GSM 900/1800 kerfi

- Rafhlöðuending:

450 klst í bið

11 klst í tali

1000stk.

í boði

Soffía hafði samband:
„Af því að okkur í fjölskyldunni langar til 
að fara utan á næsta ári þá erum við að 
sjálfsögðu byrjuð að skipuleggja okkur. 
Til þess fór ég inn á nokkrar heimasíður 
og setti inn skilyrði sem áttu við okkur og 
komst að því mér til mikillar hrellingar 
að vegna þess að sonur okkar er nýskrið-
inn yfir 12 ára aldurinn þurfum við að 
borga 3 fullorðinsgjöld ásamt unga-
barnsgjaldi. Við athuguðum heimasíðu 
Úrvals-Útsýnar og völdum okkur „all 
inclusive“ til að spara okkur matarkostn-
að vegna hugsanlegs óhagstæðs gengis 
og fengum uppgefið verð upp á 824.120 
kr. (225 þús. á farþega en þó ódýrara fyrir 
ungabarnið sem þá verður með í för). Ef 
drengurinn er á bilinu 2-11 ára myndi 
sama ferð með þessu hóteli kosta 619.880 
krónur. Ferðin var sett upp miðað við að 
við myndum ferðast til Tyrklands. 

Þess ber að geta að þetta var dýrasta 
dæmið en engu síður fór ég mér til gam-
ans að fletta upp á ferðum í nágranna-

ríkjum okkar og þrátt fyrir óhagstætt 
gengi og kostnað vegna flugs milli landa 
þá gæti það borgað sig fyrir okkur að 
fljúga frá t.d. Englandi vegna þess að þar 
er minna rukkað fyrir unglinginn okkar. 
Sambærileg ferð með 4 stjörnu hóteli 
og „all inclusive“ myndi kosta okkur 
2.250 pund með fleetwaytravel.com svo 
dæmi sé tekið. Þar er unglingurinn okkar 
flokkaður sem barn enda fáránlegt að 
viðkomandi flokkist sem fullorðinn ein-
staklingur. Þess má geta að Icelandair 
og Iceland Express flokka 12 ára og eldri 
sem fullorðna en alvöru lággjaldaflug-
félag eins og Easyjet-flugfélagið flokkar 
m.a.s. 13 ára og yngri sem börn.“ 

Margrét Helgadóttir, framkvæmda-
stjóri tekjustýringar hjá Úrvali-Útsýn, 
varð fyrir svörum:

„Tólf ára viðmiðið helgast bæði af flug-
vallarsköttum á Íslandi og þeim viðmið-
um sem hótelin úti setja. Við þurfum að 
borga opinberan fullorðins-flugvallar-
skatt fyrir alla sem eru tólf ára og eldri. 

Sama á við um flest hótel í Suður-Evr-
ópu, að minnsta kosti þau sem við skipt-
um við. Ég man ekki í fljótu bragði eftir 
neinu hóteli sem ekki miðar fullorðins-
gjald við tólf ára aldurinn.“

Þá er væntanlega næst á dagskrá fyrir 
þá sem telja þessa aldurskiptingu órétt-
láta að leggjast á eitt um að knýja fram 
breyttar áherslur á flugvallasköttum. Þá 
verður fróðlegt að sjá hvort ferðaskrif-
stofur og flugfélög fylgja fordæminu.

NEYTENDUR: Óánægja með skiptingu milli barna- og fullorðinsgjalds

Hvenær er maður fullorðinn?

JAPANSPRINS Í EVRÓPU Akishino prins, 
sem er yngri sonur japönsku keisara-
hjónanna, er í tveggja vikna Evrópuferð 
með Kiko prinsessu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍSRAEL, AP Innanlands-leyniþjón-
usta Ísraels, Shin Bet, hefur hvatt 
almenning í landinu til að gæta 
varúðar við notkun Facebook-
vefsins. Varar stofnunin við því að 
arabar reyni að nota þennan vin-
sæla vef til að fá fólk til njósna. 

Í tilkynningu frá stofnuninni er 
sagt frá því að í einu tilviki hefði 
maður haft samband við Ísraela 
á Facebook og kynnt sig sem líb-
anskan leyniþjónustumann. Hann 
hefði boðið greiðslur fyrir upplýs-
ingar um Ísrael. 

Stofnunin varar ísraelska borg-
ara við uppástungum um það sem 
við fyrstu sýn virðist vera saklaus-
ir fundir eða stefnumót, ef slíkar 

uppástungur koma frá ókunnugu 
fólki. Slíkar uppástungur kunni að 
koma frá herskáum andstæðingum 
Ísraels sem hafi í hyggju að ræna 
fólki eða drepa. 

„Hryðjuverkasamtök eru að nota 
þessa vefi til að lokka Ísraela til að 
mæta eitthvert í eigin persónu til 
þess annaðhvort að ræna þeim eða 
fá þá til að stunda njósnir,“ segir í 
tilkynningu Shin Bet. 

Á síðustu árum eru herskáir Pal-
estínumenn sagðir hafa nýtt sér 
internetið í auknum mæli í baráttu 
sinni gegn Ísraelum. Þannig hafa 
Hamas-liðar á Gasasvæðinu til að 
mynda notað Google Earth-forritið 
til að bæta nákvæmni heimasmíð-

aðra sprengjuflauga sinna, sem 
þeir varpa inn yfir Ísrael.  - aa

VÍÐA LEYNAST HÆTTURNAR Shin Bet 
varar við misnotkun Facebook-vefsins.

Innanlandsleyniþjónusta Ísraels varar við meintum hættum á Facebook-vefnum: 

Nýtt til að fá fólk til njósna
LÖGREGLA Á einni klukkustund, 
eftir hádegi á mánudag, keyrðu 
45 ökumenn of hratt á Borgar-
holtsbraut í Kópavogi. Með hjálp 
ómerktrar lögreglubifreiðar sem 
er búinn sérstakri myndavél var 
hægt að koma upp um hina brot-
legu. 

Af 80 ökumönnum sem óku 
Borgarholtsbrautina á þessum 
tíma óku 45 of hratt eða 56 pró-
sent. Voru þessar mælingar hluti 
af umferðar- og hraðaeftirliti í 
og við íbúðagötur. Meðalhraði 
þeirra sem keyrðu of hratt var 46 
km/klst en hámarkshraði er 30. Í 
mars óku 68 prósent ökumanna of 
hratt á þessum stað. - hds

Hraðamælingar í Kópavogi:

Meirihlutinn 
ók af hratt

HVALVEIÐAR Breski James Bond-
leikarinn Pierce Brosnan 
hefur óskað eftir aðstoð Bar-
acks Obama Bandaríkjaforseta 
í baráttunni gegn hvalveiðum, 
að sögn norska ríkisútvarpsins 

NRK. Brosnan 
heimsótti emb-
ættismenn 
Obama-stjórn-
arinnar í Hvíta 
húsinu í síð-
ustu viku til 
að ræða friðun 
hvala.

„Fólk heldur 
almennt að 
hvalir sé frið-

aðir en það er rangt. Veiðar eru í 
fullum gangi. Bandaríska ríkis-
stjórnin verður að hefja viðræð-
ur við Norðmenn, Íslendinga og 
Japana eins fljótt og hægt er en 
þessar þrjár þjóðir veiða hval,“ 
sagði Brosnan eftir fundinn.

 - ghs

Leikarinn Pierce Brosnan:

Vill Obama í lið 
gegn hvalveiði

PIERCE BROSNAN 



Taktu þátt í Listahátíð

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

Mexíkósk/kanadíska heimstónlistarkonan og söngvaskáldið.

Nasa 24. maí kl. 20.00 — Miðaverð 3.500 — UPPSELT 23. maí kl. 21.00

Færeyska óperan 
Í ÓÐAMANSGARÐI                                                                                                                                    

Eftir Sunleif Rasmussen sem hlaut 
tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs árið 2002. 

Söngvarar: Eyjólfur Eyjólfsson, tenór, Þóra 
Einarsdóttir, sópran og Bjarni Thor Kristinsson, 

bassi. Danshöfundur: Lára Stefánsdóttir. Leikstjóri: 
Ria Tórgarð. Tónlistarfl utningur: Aldubáran. 

Hljómsveitarstjóri: Bernharður Wilkinson.
Í samvinnu við Tjóðpallinn í Færeyjum.

Þjóðleikhúsið,  22. og 23. maí kl. 20.00
Miðaverð 3.400

AÐEINS TVÆR SÝNINGAR

»Áleitið
verk hlaðið 
fegurð og 
frumleika.«

The Times

Kynntu þér alla dagskrána á www.listahatid.is

»Lhasa de Sela 
hold gervðist í senn 
í alheims stjörnuna 
Edith Piaf og 
kvenkyns útgáfuna 
af Tom Waits á 
stórkostlegum 
tónleikum.«

Guardian

afmælistónleikar 
KAMMERSVEITAR 

REYKJAVÍKUR
Verk eftir fjögur þekktustu 

kventónskáld austursins sem eru: 

Sofia Gubaidulina, Frangis Ali-Sade, 

Lera Auerbach og Teh Tze Siew. 

Meðal einleikara: Rut Ingólfsdóttir, 

fiðluleikari, Anna Guðný 

Guðmundsdóttir, píanóleikari og 

Hrólfur Vagnsson, bayan. 

Stjórnandi: Vladimir Stoupel.

Langholtskirkja í kvöld, 
fimmtudagskvöld kl. 20.00  

Miðaverð 3.000

Í KVÖLD KL. 20.00

VÖLUSPÁ
sköpun / ragnarök / ný fæðing

Hljóðheimur radda, hryns, takta, frumkrafta 

og seiðs. Höfundar og fl ytjendur: Sten Sandell 

og Sverrir Guðjónsson.

Landnámssetur Íslands, Borgarnesi 
23. maí kl. 17.00 — Miðaverð 2.800

Ný íslensk ópera

HEL
Byggð á samnefndri sögu eftir 

Sigurð Nordal.

Tónlist: Sigurður Sævarsson. 

Söngvarar: Ágúst Ólafsson, barítón, 

Jóhann Smári Sævarsson, bassi, 

Hulda Björk Garðarsdóttir, sópran. 

Hljóðfæraleikur: Caput. 

Hr. Níels setur óperuna upp í 

samstarfi  við Íslensku óperuna.

Íslenska óperan 23. og 24. maí 

kl. 20.00 — Miðaverð 3.900

TRIO NORDICA 
Á efnisskrá eru m.a. nýtt verk eftir Þórð Magnússon, 
píanótríó nr. 1 í d-moll eftir Felix Mendelssohn og hið 
hárómantíska verk Toivo Kuula, Píanótríó op. 7.

Listasafn Íslands, 26. maí  kl. 20.00 — Miðaverð 2.500

AUKATÓNLEIKAR 24. MAÍ

LHASA DE SELA 
og hljómsveit

Breska tríóið 
TIGER LILLIES
Íslenska óperan 29. maí 

UPPSELT

LAUGAVEGURINN 
gengið á vit sögunnar
Listamannahúsið START ART stendur fyrir 

gjörningi tileinkuðum konum sem þvoðu 

þvott í gömlu þvottalaugunum í Laugardal 

með þátttöku fjölda listamanna.

Laugardagur 23. maí kl. 13.00: Gengið frá 

Lækjartorgi  upp Laugaveginn og endað við 

gömlu Þvottalaugarnar. 

Aðgangur ókeypis

ÍSLENSK GRAFÍK 40 ára
Félagsmenn íslenskrar grafíkur fremja 

gjörning á Lækjartorgi, laugardag 23. maí 

kl. 15.00. Aðgangur ókeypis.

Fjögurra daga listþing með 

þátttöku 20 þekktra norrænna 

listamanna úr ólíkum 

listgreinum. Gestgjafar: 

Benedikt Erlingsson og 

Charlotte Böving.

Norræna húsið í dag 
kl. 15.00. Fös 22. maí kl. 17.00. 
Lau og sun 23. og 24. maí 
kl. 15.00
Aðgangur ókeypis

HEFST Í DAG KL. 15.00

list&ást&list

LISTIN BREYTIR 
HEIMINUM
listin viðheldur óbreyttu ástandi

Hjálmar Sveinsson stýrir málþingi. 

Fyrirlesarar eru: Eiríkur Örn Norðdahl, 

Gestur Guðmundsson, Hjálmar H. Ragnarsson, 

María Kristjánsdóttir, Ragna Sigurðardóttir 

og Þórunn Erlu Valdimarsdóttir.

Kjarvalsstaðir í dag, 
fi mmtudag kl. 12.00 
Aðgangur ókeypis

Á HÁDEGI Í DAG

HJALTALÍN OG 
KAMMERSVEIT
Íslenska óperan 27. maí

UPPSELT

KONUR ÚR AUSTURVEGI



12  21. maí 2009  FIMMTUDAGUR

Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 58 Velta: 251 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
258 +1,56% 704     +0,68%

MESTA HÆKKUN
CENTURY AL.  +9,52%
EIK BANKI  +7,23%
MAREL FOOD S.  +2,50%

MESTA LÆKKUN
ICELANDAIR G.  -11,11%
BAKKAVÖR  -4,48%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 3,40 +0,00% ... Atlantic 
Airways 167,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 515,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,28 -4,48% ... Eik Banki 89,00 +7,23 ... Eimskipafélagið 
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 119,00 +0,00% ... Icelandair Group 
4,00 -11,11% ... Marel Food Systems 61,50 +2,50% ... Össur 103,50 
+0,98%

Marel Food Systems hefur tryggt 
langtímafjármögnun að upphæð 171 
milljón evra, samkvæmt tilkynn-
ingu til Kauphallarinnar. Upphæðin 
jafngildir rúmlega 29,7 milljörðum 
króna, samkvæmt gengisskráningu 
evru í gær.

Fram kemur að félagið hafi endur-
greitt að fullu skuldabréfaflokk sem 
skráður var í Kauphöllinni með 
gjalddaga í gær. Meðallíftími skulda 
félagsins er nú rúmlega fjögur ár og 
gjalddagar á tímabilinu nóvember 
2011 til maí 2017. 

„Gefinn var út nýr skuldabréfa-
flokkur að upphæð 3,6 milljarðar 
króna, sem samsvarar 21 milljón 
evra, með gjalddaga í nóvember 
2011,“ segir í tilkynningunni, en 
Íslandsbanki, Nýi Landsbankinn 
(NBI) og Nýja Kaupþing hafa einn-
ig veitt félaginu sambankalán upp á 
116 milljónir evra. Þá hafa afleiðu-

samningar verið gerðir upp að fullu 
og gamli Glitnir hefur veitt lán til 
fimm ára að upphæð 34 milljónir 
evra.

Með breytingunni hefur meðal-

talsálag lána samstæðunnar hækkað 
um 150 punkta ofan á Libor/Reibor 
millibankavexti, var 300 punktar, en 
er nú 450 punktar, en á móti kemur 
að vextirnir hafa lækkað umtals-
vert.

Theo Hoen, forstjóri Marel Food 
Systems, kveðst þakklátur trausti 
lánardrottna félagsins. „Þeir deila 
þeirri skoðun okkar að langtíma-
horfur í rekstri séu góðar. Eftir að 
hafa tryggt stöðugleika í fjármögnun 
getum við nú einbeitt okkur að dag-
legum rekstri sem mun gera okkur 
kleift að ná markmiðum okkar um 
rekstrarhagnað upp á 10 til 12 pró-
sent af sölu frá og með árinu 2010,“ 
er eftir honum haft í tilkynningu.

Árni Oddur Þórðarson, stjórnar-
formaður félagsins, segir bankana 
hafa sýnt styrk sinn með því að taka 
höndum saman um að tryggja lang-
tímafjármögnunina. - óká

Marel Food Systems hefur tryggt langtímafjármögnun upp á 171 milljón evra:

Nýju bankarnir saman í fjármögnun

SIGSTEINN GRÉTARSSON Sigsteinn er for-
stjóri Marel Food Systems á Íslandi. Pant-
anir náðu metlægðum undir lok síðasta 
árs, en nýjum hæðum í apríl síðastliðnum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bréf með leiðbeiningum til þýskra 
innstæðueigenda Kaupþings Edge 
um hvernig þeir fái nálgast fjár-
muni sína ættu að berast í næstu 
viku.

Skilanefnd Kaupþings hefur 
birt tilkynningu til innstæðueig-
endanna á vef sínum til nánari 
útlistunar á tilkynningunni frá 
því í apríllok um að verið væri 
að ganga frá útgreiðslum vegna 
Edge-reikninganna í Þýskalandi.

„Við gerum ráð fyrir að þýski 
pósturinn afhendi bréfin ekki 
síðar en í vikunni sem hefst 25. 
maí. Ætlun bankans er að láta 
ferlið ganga eins hratt og kostur 
er,“ segir á vef skilanefndarinnar.
 - óká

Bréf til Þjóð-
verja eru í pósti

„Við getum staðið við að uppgjörið 
okkar verður betra fyrir árið í heild,“ 
segir Ágúst Guðmundsson, forstjóri 
Bakkavarar Group.

Bakkavör tapaði 8,1 milljón 
punda á fyrsta ársfjórðungi. Þetta 
jafngildir 1,4 milljörðum króna 
miðað við gengi krónu gagnvart 
breska pundinu í lok uppgjörstíma-
bilsins. 

Þótt afkoman sé almennt ekki 
góð fyrir tímabilið er hún betri en á 
sama tíma í fyrra þegar tapið nam 
12,9 milljónum punda. 

Velta nam 410 milljónum punda 
á tímabilinu sem er níu prósenta 
aukning á milli ára. Að viðbættri 
betri sölu á flestum mörkuðum 

hífðu tilboð hjá helstu viðskiptavin-
um félagsins í Bretlandi afkomuna 
upp. 

Handbært fé frá rekstri fyrir 
skatta, vexti og einskiptiskostnað 
vegna viðamikilla hagræðingarað-
gerða, nam 1,3 milljónum punda en 
var 6,4 milljónir á sama tíma í fyrra. 
Eiginfjárhlutfall fór niður um 60 
punkta í 6,3 prósent í lok tímabils-
ins. Stjórnendur hafa þó gefið út að 
þeir horfi almennt ekki til eiginfjár-
hlutfallsins heldur sjóðstreymis. 

Aðspurður hver staða móður-
félagsins sé sagði Ágúst þar lítið 
handbært fé en vísaði til styrkrar 
stöðu dótturfélaganna, sem hafa 
fjármagnað sig til 2012. - jab

DREGUR ÚR TAPI BAKKAVARAR GROUP

Sama bók … verri tölur
Ekki þarf að fara í grafgötur með það að reynt 
hefur á alla krafta stjórnenda Bakkavarar til 
að hagræða í rekstri og draga úr kostnaði í 
efnahagsþrengingum undanfarna mánuði. Árs-
skýrsla félagsins, sem kom út í prentuðu formi í 
gærmorgun, ber þess merki. Brotið er nákvæm 
eftirlíking frá í fyrra og hnífapörin á forsíðunni 
þau sömu. Þegar skýrslunni er flett kemur svo í 
ljós að félagið hefur endurnýtt flest úr skýrsl-

unni frá í hittifyrra að viðbættri 
neikvæðari umfjöllun um 

efnahagslífið 
og afkomu-
tölur. 

Bílamessa blásin af
Samdráttur efnahagslífsins kemur víðar fram 
með áþreifanlegum hætti en hér á klakan-
um. Þannig hefur bílasala líka hrunið í öðrum 
löndum og greinir viðskiptablaðið Børsen frá 
því í gær að blásin hafi verið af árviss bílasýning 
sem halda átti í haust. Herning-bílasýningin er 
sú stærsta sem haldin er á Norðurlöndum, en 
blaðið hefur eftir Georg Sørensen, framkvæmda-
stjóra Messecenter Herning, að bílageirinn hafi 
orðið svo hart úti í fjármálakreppunni að útilok-
að hefði verið að halda sýningunni til streitu. 
Ákvörðunin um að hætta við hafi verið tekin í 
fullri sátt við iðnaðinn, menn hafi sammælst 
um að grípa í handbremsuna. Sýningin átti að 
fara fram undir yfirskriftinni 
„Bíla handa 
öllum“.

Peningaskápurinn …

Mallorca

Helstu lánardrottnar segja 
mikla breytingu hafa verið 
gerða á Bakkavör án þeirra 
vitneskju. Framtíð félagsins 
er sögð í óvissu á meðan 
samningar hanga í lausu 
lofti.

„Við gerum ráð fyrir að samn-
ingar náist innan næstu þriggja 
vikna,“ segir Ágúst Guðmundsson, 
forstjóri Bakkavarar Group, um 
viðræður við helstu lánardrottna 
félagsins, fulltrúa þeirra lífeyris-
sjóða sem eiga skuldabréf félags-
ins, sem féll á gjalddaga á föstudag 
í síðustu viku. 

Skuldabréfið hljóðar upp á 25 
milljarða króna að viðbættum 
gjöldum og vöxtum og hafa samn-
ingar staðið yfir um framlengingu 
á gjalddaga þess til 2012. Skulda-
bréfaflokkurinn er frá 2003. Náist 
samningar verður sest við samn-
ingaborðið fljótlega á ný vegna 
skuldabréfaflokks frá 2005 á gjald-
daga á næsta ári.  

Samningar hafa ekki gengið sem 
skyldi og vildi Ágúst ekki segja til 
um á hverju hafi strandað. 

Eftir því sem næst verður komist 
hafa minni lánardrottnar Bakka-
varar verið látnir bíða á meðan þrír 
stærstu  lífeyrissjóðirnir sem eiga 
skuldabréf Bakkavarar hafa setið 
einir við samningaborðið. Samn-
ingar þokast hægt, ef nokkuð, og er 
talsverð gremja í hópi þeirra sem 
skildir hafa verið útundan.

„Við erum allir af vilja gerðir 
og erum tilbúnir að teygja okkur 
langt til að ljúka þessu sem fyrst. 
Það er vont að teygja málið,“ segir 
Árni Guðmundsson, framkvæmda-
stjóri Gildi lífeyrissjóða. Hann 
segir þó margt hafa breyst í skipu-
lagi Bakkavarar frá því skulda-
bréfið var keypt árið 2003 og sitji 
það í mönnum. 

Hann á þar við að ekkert fé 
rennur úr dótturfélögum Bakka-
varar til móðurfélagsins, sem gaf 
skuldabréfið út á sínum tíma. En 
þar er lítið fé að finna og getur það 
því ekki staðið skil á skuldabréf-
inu, líkt og forstjóri Bakkavarar 
benti á í gær. 

Ágúst segir ástæðuna fyrir 
þessu kvaðir í lánasamningum frá 
2001 sem feli í sér að fari rekstrar-
hagnaður samstæðunnar undir 
ákveðið lágmark verði skrúfað 
fyrir fjárstreymi frá dótturfé-
lögum til móðurfélags að undan-
skildu því sem dugar til daglegs 
reksturs. Þetta hafi lánardrottnar 
átt að vita.

Fyrir þetta, ásamt því að hafa 
ekki tilkynnt um vanskil á gjald-
daga skuldabréfsins, sektaði Kaup-
höllin félagið um 1,5 milljónir 
króna í fyrradag. 

 „Við höfum betra við tímann 
að gera en að áfrýja,“ segir Lýður 
Guðmundsson, stjórnarformaður 
Bakkavarar, og áréttaði að stífar 
samningaviðræður standi yfir. 
Vonist hann til að þeim verði unnt 
að ljúka fljótlega.

  jonab@markadurinn.is

Óvissa um fram-
tíð Bakkavarar

STOFNENDUR BAKKAVARAR Viðræður um framlengingu á gjalddaga skuldabréfa 
Bakkavarar eru sagðar þokast hægt.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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1198 kr.
BÓÓNUS XL HAMBORGARARGARABBRAUÐRAUÐ 44 STSTKK 129 kr.

BBÓÓNUSNUS PPYLYLSURSUR 10 10 STSTKK 489 kr./kg. 
PPYLYLSUSUBBRAUÐRAUÐ 55 STSTKK 98 kr.

g 398 kr stk.

FEFERR  798 kr./kg.

798 kr./kg.

798 kr./kg.

1298 kr./kg.

498 kr./kg.

1798 kr./kg.

KK  2698 kr./kg.

K.K.SS 1359 kr./kg.

1359 kr./kg.

598 kr./kg.40% AFSLÁTTUR MERKT VERÐ 2998 KR./KG. 1798 kr./kg.

BBB
AÐEINS 1298 KR./KG. 10% AFSLÁTTUR 1169 kr./kg.

129 kr.

SSS  95 kr. 
EPLA OG APPLESÍNU.

BBBÓÓÓNUSNUSNUS ÍÍÍSPINNARSPINNARSPINNAR 24 2424 STSTSTKKK 598 kr.
Aðeins 25 kr stk.

GRÍSAVEISLU
FERSKT GRÍSAKJÖT
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KJÖRFUGL FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR 1498 kr./kg.

KJÖRFUGL FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR 498 kr./kg.Ö

1 ltr

187 kr.
398 kr.

198 kr.

198 kr.

198 kr. KARAMELLU OG SÚKKULAÐI

GGRASRASBÆBÆTIRTIR MOSAEYÐIRMOSAEYÐIR
5 KG 1298 kr   10 KG 1998 kr.

F 398 kr.

98 kr.

PPEEPSIPSI L LMM 69 kr.
COCOKE KE OGOG COCOKE KE LIGLIGHHTT

1 LTRLL . 98 kr.

159 kr./kg.

259 kr.

598 kr .

CAJ P 0 ml500 98 398 kkrr.

GRILLSÓSUR
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Ímyndum okkur að evrópskur 
sjávarútvegur væri bæði arð-

bær og sjálfbær atvinnu vegur. 
Sjómenn og aðrir sem ynnu í 
tengdum atvinnugreinum væru 
með örugga atvinnu og fengju 
ágæt laun og þeir sem eldri væru 
gætu séð fram á að skila af sér 
blómlegu búi til næstu kynslóðar. 
Að sama skapi gætu yngri kyn-
slóðir litið á sjávarútvegsstörf 
sem raunverulegan og góðan val-
kost þegar að því kæmi að velja 
sér ævistarf.   

Mig dreymir um að þetta verði 
veruleiki okkar í nánustu fram-
tíð – til dæmis árið 2020. Þegar 
sjávarútvegsstefna ESB var endur-
skoðuð árið 2002 voru skref tekin 
í rétta átt, en öllum er ljóst að 
betur má ef duga skal ef fram-
tíðarsýn mín á að verða að veru-
leika. Ef við ætlum að standa vörð 
um sjávarútveginn verðum við 
að breyta veiðiaðferðum okkar. 
Það er líka ljóst að við höfum ekki 
mikinn tíma til stefnu. 

Skammsýni ráðið för 
Blákaldur veruleikinn er ansi 
langt frá því að vera sá sem mig 
dreymir um. Níu af tíu fiskistofn-
um eru ofveiddir og þriðjungur 
þeirra er talinn vera í mjög lélegu 
ástandi. Eftirspurn eftir fiski er 
meiri en framboð og í dag flytur 
ESB inn tvo þriðju hluta þess 
sem neytt er af sjávarafurðum. 
Maður hlýtur að spyrja sig hvers 
vegna við höfum leyft þessu að 
gerast. Svarið er frekar einfalt. 
Fiskifloti Evrópusambandsins er 
ofurstór og ofveiði hefur tíðkast. 
Annað vandamál er að við höfum 
látið möguleika tækninnar hlaupa 
með okkur í gönur. Veiddur fiskur 
getur ekki fjölgað sér og þróunin 
hefur verið í þá átt að fiskárgang-
ar verða sífellt smærri. Arðsemi 
hefur minnkað og því hafa menn 
keppst við að þróa enn skilvirkari 
veiðarfæri – til að geta veitt meira 
og aukið arðsemina.  

Stjórnmálamenn hafa látið 

undan þrýstingi frá sjávarútveg-
inum og látið skammsýn sjónar-
mið ráða för og jafnvel látið sjón-
armið um sjálfbæra nýtingu sem 
vind um eyru þjóta. Ef horft er 
til þess hve eldsneytisverð hefur 
hækkað mikið í kjölfar óróa á fjár-
málamörkuðum má jafnvel gera 
ráð fyrir að sumir muni freistast 
til að halda áfram að láta undan 
þrýstingi og taka ákvarðanir 
sem munu reynast skammvinnur 
vermir. Staðan er því grafalvar-
leg. Sjómenn og þorp sem byggja 
á sjávarútvegi hafa einna helst 
orðið fyrir barðinu á afleiðingum 
fjármálakreppunnar, þó svo að 
afleiðingar hennar snerti alla til 
lengri tíma litið. 

Gagnger endurskoðun
Mín niðurstaða er sú að við verð-
um að fara í gagngera endurskoð-
un á sjávarútvegsstefnu sam-
bandsins. Við höfum ekki lengur 
efni á hálfkláruðum breytingum 
sem duga bara næstu fimm árin. 
Í þetta sinn verðum við að gera 
hlutina almennilega. Ef endur-
skoðun sú sem nú stendur yfir 
á sjávarútvegsstefnunni á að 
duga til síns brúks verðum við að 
hafa kjark til að spyrja nokkurra 
grundvallarspurninga og þora að 
hrófla við viðteknum venjum. 

Ef sjávarútvegsstefna ESB á 
að vera nothæf til lengri tíma 
litið verður hún að vera byggð á 
þremur grundvallarsjónarmið-
um: Í fyrsta lagi verður sjálfbær 
nýting auðlindanna að vera for-
senda arðsemi í greininni – en 

ekki öfugt. Til þess að þetta geti 
tekist verðum við í öðru lagi að 
einfalda regluverk sjávarútvegs-
stefnunnar svo að það verði auð-
veldara að fara eftir lögum og 
reglum. Ákvarðanir verða meðal 
annars að vera teknar nær þeim 
sem þær snerta. Í þriðja lagi verð-
um við að horfast í augu við þá 
staðreynd að fiskurinn í sjónum 
virðir ekki landamæri og að við 
lifum og hrærumst í einu og sama 
vistkerfi.  Allir, ekki bara Evrópu-
sambandið, verða að taka til í 
sínum ranni og finna til ábyrgðar 
gagnvart fisknum í sjónum. 

Á krossgötum
Með þessi sjónarmið að leiðar-
ljósi lýsi ég hér með eftir opinni 
umræðu um sjávarútvegsstefnu 
Evrópusambandsins. Fram til 
31. desember mun framkvæmda-
stjórn ESB taka á móti tillögum og 
sjónarmiðum um hvernig best sé 
að móta atvinnugreinina til fram-
tíðar. Ég lofa breiðri og opinni 
umræðu og vona svo sannarlega 
að góðar ábendingar og tillögur 
komi úr sem flestum áttum. Ég 
lýsi sérstaklega eftir aðstoð frá 
Íslandi, einkum og sér í lagi vegna 
reynslu og þekkingar Íslendinga í 
þessum málaflokki.  

Við stöndum á krossgötum. 
Annars vegar getum við valið að 
loka augunum fyrir staðreyndum 
um nauðsyn sjálfbærrar nýtingar 
– og þá hugsanlega hafnað í ógöng-
um með ónýta fiskistofna. Hinn 
kosturinn er að ráðast í að breyta 
okkar háttum, umgengni og veiði-
aðferðum og byggja upp fiski-
stofnana. Þá mun atvinnuvegurinn 
styrkjast í sessi, sjávarútvegssam-
félög munu halda áfram að geta 
veitt sér til matar og séð fram á 
raunhæfa og hagkvæma nýtingu 
á auðlindinni. Ég vona að síðari 
kosturinn verði fyrir valinu.  

Höfundur er yfirmaður 
sjávarútvegsmála 

í framkvæmdastjórn ESB.

Eru fleiri fiskar í sjónum?

JOE BORG

Í DAG | Sjávarútvegsstefna ESB

UMRÆÐAN
Tómas Már Sigurðsson skrifar um 
Draumalandið

Ekki er ástæða til að fjölyrða mikið um 
efni kvikmyndarinnar Draumalandsins 

sem nú er sýnd í kvikmyndahúsum. Gagn-
vart Alcoa kemur fátt þar fram sem ekki 
hefur verið haldið fram áður og hrakið. 
Stóra samsæriskenningin um að Alcoa hafi 
mútað fólki til að fá að reisa álver á Reyðar-
firði er hins vegar ný af nálinni. Sérstaklega er það 
ósmekklegt hvernig ráðist er í myndinni að mann-
orði Guðmundar Bjarnasonar, fyrrverandi bæjar-
stjóra í Fjarðabyggð. Það er með því ljótasta sem 
lengi hefur sést í opinberri umræðu á Íslandi. 

Með því að klippa saman búta úr viðtölum er 
látið að því liggja að hann hafi þegið mútur, starf 
hjá Alcoa Fjarðaáli, í skiptum fyrir stuðning sinn 
við byggingu álversins á Reyðarfirði. Þetta er 
rangt og á íslensku kallast málflutningur af þessu 
tagi rógburður. Austfirðingar höfðu barist fyrir 
iðnaðaruppbyggingu á Austurlandi í áratugi áður 

en Alcoa kom inn í þá mynd. Það var búið 
að leita lengi að fyrirtæki sem hefði áhuga 
á að fjárfesta á Austurlandi. Það er því frá-
leitt að halda því fram að Alcoa hafi með 
mútum laumað sér inn á svæðið til að fjár-
festa þar í álveri. Dylgjur og aðdróttanir 
í garð manna sem voru í forystu í sveitar-
stjórn á Austurlandi um mútuþægni eru 
höfundum myndarinnar til lítils sóma. 

Sterk sveit sveitarstjórnarmanna á 
Austurlandi átti stærstan þátt í því að 
álver var byggt á Reyðarfirði. Í þeim hópi 

var Guðmundur Bjarnason. Hann lét af starfi 
bæjarstjóra í Fjarðabyggð eftir langan og farsæl-
an feril skömmu eftir að verkefnið var í höfn. Eftir 
að hann hafði náð heilsu eftir alvarleg veikindi var 
honum boðið starf hjá Fjarðaáli. Ástæðan var ein-
faldlega sú að við töldum það mikinn feng fyrir 
fyrirtækið að fá til starfa reyndan stjórnanda eins 
og Guðmund með gríðarlega þekkingu á austfirsku 
samfélagi og verðmæta reynslu í sveitarstjórnar-
málum. Svo einfalt var það. 

Höfundur er forstjóri Alcoa á Íslandi.

Dylgjur í draumalandi

TÓMAS MÁR 
SIGURÐSSON

... í nýjum umbúðum

Sama góða CONDIS bragðið ...

Þ
egar jafnréttisbaráttan virðist næstum í höfn, er sérlega 
mikilvægt að gæta þess að áfangasigrarnir verði metnir 
að verðleikum, að þeir gleymist ekki og minnast þess 
vandlega að sigurinn er ekki í hendi. Áfangasigrarnir 
sem við upplifum nú eru margir. Fyrsta konan leiðir 

nú ríkisstjórn, kona leiðir nú stærsta stjórnmálaflokkinn, aldrei 
hafa fleiri konur verið á þingi, rætt er um að líta verði frekar til 
reynsluheims kvenna í uppbyggingu hins nýja Íslands. Hættan 
því samhliða er að jafnréttissinnar telji sér óhætt að halla sér 
aftur og leyfa jafnréttinu að flæða óhindrað. Hættan er sú að 
þær sem leyfa sér að minna á að enn sé landi ekki náð sé ýtt til 
hliðar sem frekjum og baráttuandinn láti undan. 

Á fjölmennri uppskeruhátíð í Iðnó í gær var því fagnað að 
þingkonur hafa aldrei verið fleiri og að kona leiðir í fyrsta sinn 
ríkisstjórn. Á sama tíma minntu ræðukonur á mikilvægi þess að 
sofna ekki á verðinum en halda í stað þess í samstöðu kvenna. 
Samstöðu sem getur skilað svo miklu, þvert á flokkapólitík og 
stöður. Það var minnt á mikilvægi þess að konur standi jafn-
hliða körlum í samfélaginu með sína reynslu og menningu, og að 
áherslur kvenna séu metnar að verðleikum.  

Samvinna kvenna, þvert á flokka, hefur einkennt störf Alþingis. 
Þegar konurnar voru færri og valdaminni innan allra þingflokk-
anna, var samvinnan við aðrar konur þeirra leið til að vinna að 
framgangi málefna sem ekki myndu teljast til hefðbundinnar 
karlapólitíkur. Ein hættan sem fylgir fjölgun kvenna á þingi er 
að þessi samvinna minnki. Frekar verði leitað til annarra kvenna 
innan þingflokksins eða innan stjórnar eða stjórnarandstöðu, 
vegna þess að nauðsyn þess að leita út fyrir hópinn er ekki eins 
afgerandi. Það er ekki í anda þeirra samræðustjórnmála sem 
lofað er í ræðum, en enn er hætta á engu að síður. 

Fyrir þingi munu liggja fyrir mikilvæg málefni sem munu 
krefjast þessarar samstöðu. Eitt þeirra mála er nú þegar búið að 
leggja fyrir Alþingi, en það er frumvarpið þar sem lagt er til að 
fella brott undanþáguheimild til nektarsýninga í atvinnuskyni 
á veitingastöðum. Þegar búið verður að fella brott heimild til 
undanþágu stendur eftir fortakslaust bann við að gera út á nekt 
starfsmanna á veitingastöðum, hvort sem það er með nektarsýn-
ingu eða öðrum hætti. Frumvarpið er þingmannafrumvarp, lagt 
fram af átta þingkonum og einum þingmanni, sem koma úr öllum 
flokkum sem fulltrúa eiga á þingi. 

Slík samstaða um þingmannamál er frekar óalgeng og sýnir 
einna helst hvernig jafnréttismálin ganga þvert á hefðbundnar 
flokkslínur og snúast ekki um vinstri pólitík eða hægri. 

Þetta þingmál verður ekki síðasta jafnréttismálið sem lagt 
verður fyrir og vonandi ekki það síðasta sem sýnir samstöðu 
kvenna, þvert á flokka þegar á reynir. Sérstaklega á niðurskurðar-
tímum þegar þau velferðarmál sem konur hafa komið í gegn 
verða í hættu.

Baráttunni fyrir jafnrétti lýkur aldrei.

Þetta er allt að 
koma, stelpur
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR

Stéttabaráttan 
Stjórnmálaskýrandinn Egill Helgason, 
sem hefur næmt nef fyrir því sem er 
á seyði í samfélaginu hverju sinni, 
segir á bloggi sínu að ríkisstjórnin 
þurfi að gera mikil axarsköft til að 
búsáhaldabyltingin frá því í janúar 
endurtaki sig; þeir sem tóku þátt í 
henni séu almennt hlynntir hinni 
nýju ríkisstjórn. En Egill varar við ann-

arri uppreisn, byltingu 
hinnar „efri millistétt-
ar“. Hún gæti fengið 
sig fullsadda, arkað 
niður á Austurvöll og 

hrist skartgripi sína. 
Egill er sem sagt farinn 

að greina kurr í hópi 
þeirra sem þiggja 

700 þúsund til 

eina milljón í mánaðarlaun fyrir 
þægilega innivinnu. 

Smámál?
Framsóknarmenn gagnrýndu 
ríkisstjórnina harðlega í gær fyrir 
tíma sóun á Alþingi. Birkir Jón Jóns-
son benti á að hagur heimilanna 
hefði versnað um helming frá því í 
upphafi árs. Við slíkar aðstæður 
væri ekki boðlegt að 
þingmenn ræddu 
um meðhöndlun 
úrgangs, eiturefni 
eða erfðabreyttar 
lífverur. Það 
er vonandi að 
heimili Birkis 
verði ekki flúor-
eruðum gróðurhúsaloft-
tegundum eða risavöxnum 

ánamöðkum að bráð – þá kæmi 
eflaust annað hljóð í strokkinn!

Sarí fyrir Saari
Afnám bindisskyldu á Alþingi hefur 
vakið gargandi lukku, ef marka má 
orð Þórs Saari, þingmanns Borgara-
hreyfingarinnar. Þór segir fjölmarga 
meðlimi þingheims hafa komið 
að máli við sig og þakkað sér fyrir 
ötullega baráttu gegn hinu heftandi 
hálstaui. Gárungarnir velta því nú 
fyrir sér hvort einhver téðra þing-
manna muni færa þakklætið í garð 

frumkvöðulsins á æðra plan og 
mæta í vinnuna íklæddur 
indverskum sarí, Saari til 
heiðurs. 

bergsteinn@frettabladid.is

kjartan@frettabladid.is



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

Í tilefni þess að í dag er uppstign-
ingardagur klæðist fríkirkjuprest-
urinn Hjörtur Magni Jóhannsson 
hvítum hátíðarhökli með gylltum 
skildi. „Þessi hökull er handsaum-
aður úr íslenskri ull. Hann er þung-
ur og mikill og veitir manni gott 
skjól á köldum dögum. Hann er 
hins vegar mjög heitur þegar hlýtt 
er í veðri,“ segir Hjörtur Magni. 

Prestar klæðast höklum í kirkj-
unni meðan á helgihaldi stendur og 
helst einungis fyrir altari. Þegar 
þeir sinna skyldum sínum utan 
kirkju klæðast þeir hefðbundinni 
prestaskyrtu með hvítum kraga. 

„Þetta er gleðidagur samkvæmt 
helgihaldinu,“ segir Hjörtur Magni. 
„Við þurfum ekki að taka söguna 
um uppstigningu Krists bókstaf-
lega. En hún er helgisögn sem felur 
í sér víða sýn og frjálsan anda. 

Í helgihaldi kirkjunnar er sagan 
af Jesú endurtekin. Litir hökulsins 
tákna hver fyrir sig tímabil þeirr-
ar sögu. 

Græni hökullinn tilheyrir 
lengsta tímabili kirkjuársins en 
grænn er litur vaxtar og íhug-
unar. Fjólublár er litur iðrunar 
og sorgar. Sá hökull er notaður á 
föstutímanum og á föstudaginn 
langa. Hvítir og rauðir höklar eru 
notaðir á helgustu hátíðum kirkj-
unnar. Hvítur er litur gleði, hrein-
leika og sakleysis. Rauður er litur 
blóðsins, baráttunnar og helgun-
arinnar.  

Hirti Magna þykir vænt um 
hökla fríkirkjunnar. „Þetta eru 
fagrir gripir sem mikil vinna 
hefur verið lögð í og þess vegna 
viljum við skarta þeim. Þetta 
er þrjú þúsund ára hefð sem má 
rekja allt aftur til Gamla testa-
mentisins. En fríkirkjan er samt 
ekki hákirkja. Við erum fyrst og 
fremst kirkja fólksins og íslensk 
grasrótarhreyfing. Þvert á móti 
viljum við losa um niðurnjörvaða 
siði, hefðir og venjur. Það þýðir 
samt ekki að við viljum kasta 
þeim öllum fyrir róða.“ 
� holmfridur@frettabladid.is

Tilefni til að gleðjast
Í dag er uppstigningardagur, sem er gleðidagur samkvæmt kristnu helgihaldi. Hjörtur Magni 
Jóhannsson fríkirkjuprestur klæðist hvítum hátíðarhökli með gylltum skildi í tilefni dagsins.

Á gleðilegum hátíðardögum klæðist fríkirkjupresturinn Hjörtur Magni Jóhannsson 
hvítum hökli þegar hann þjónar til altaris.  fréttablaðið/gva

SauðfJárSetrið að Sævangi opnar sýningu um 

Alfreð Halldórsson, sauðfjárbónda á Kollafjarðarnesi, 

klukkan 20 á föstudag. Sýningin verður uppi í sumar 

og jafnvel einnig það næsta. Grunnur sýningarinnar var 

áður uppi á Þjóðminjasafninu sem hluti af sýningunni 

Lífshlaup. www.strandir.is

www.tskoli.is

Útboð
Hársnyrtiskólinn óskar eftir tilboðum í háralit
og önnur efni sem skólinn  þarf  til  hársnyrti-
kennslu. 
Hársnyrtiskólinn er  öflugur  skóli  sem  býður 
upp á  metnaðarfullt nám  í  lifandi  og  litríku
fagi. Við  leggjum áherslu á að vinna með
góðar vörur  í samvinnu við heildsölur. 

Tilboð þurfa að liggja  fyrir  þann  1. júní  2009.

Fyrirspurnir sendist á skólastjóra
Hársnyrtiskólans Ragnheiði Bjarnadóttur á 
netfangið rab@tskoli.is.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Natasha Campbell-McBride, læknir 
í næringarfræði og taugasjúkdóm-
um og höfundur bókarinnar Melt-
ingarvegurinn og geðheilsa, er 
nýfarin af landi brott. Hún flutti 
fyrirlestra fyrir fullu húsi á Hótel 
Loftleiðum á þriðjudag um áhrif 
þarmaflóru á einhverfu. Jóhanna 
Mjöll Þórmarsdóttir segir kenn-
ingarnar hafa hjálpað dóttur sinni 
sem greindist með ódæmigerða 
einhverfu.

„Henni gengur miklu betur 
félagslega séð og í skólanum og 
svo líður henni almennt betur. Til 
að byrja með var mikil ólga í henni, 
hún átti erfitt með að sitja kyrr og 
einbeita sér. Svo fór að bera á breyt-
ingum, þannig að aðrir tóku eftir. 
Þegar maður horfir tvö ár aftur í 
tímann hefur hún tekið ótrúlegum 
framförum,“ segir hún.

Jóhanna fór eftir ráðleggingum 
Campbell-McBride í bókinni og í 
samræmi við þær breytti hún mat-
aræði dóttur sinnar fyrir tveimur 
árum. „Unnar afurðir eru algerlgea 
sniðgengnar. Áhersla er lögð á kjöt 
og fisk, lýsi og omega 3, egg, ávexti, 
grænmeti, hnetur, fræ og hunang 
sem sætuefni, baunir sem ekki eru 
sterkjumiklar, hreinar mjólkurvör-
ur og gerla eða próbíótísk bætiefni 
sem byggja upp þarmaflóruna. Nat-
asha trúir því nefnilega að óheil-
brigð þarmaflóra sé orsökin fyrir 
þessum kvilla.“ 

Þegar dóttir Jóhönnu greindist 
með ódæmigerða einhverfu fyrir 
rúmum tveimur árum var henni 

ekki gefin mikil von um lækningu 
og sagt að dóttur hennar gæti jafn-
vel farið aftur í þroska. Hún segist 
hafa verið ósátt við þann úrskurð og 
ákveðið að grípa til sinna ráða. „Ég 
spurðist fyrir, las mér til á Netinu 
og frétti svo loksins af þessari konu 
sem hafði með breyttu mataræði og 
notkun próbíótískra bætiefna náð 
frábærum árangri með son sinn, 
sem var greindur alvarlega ein-
hverfur þriggja ára en hefur nú náð 
fullum bata sextán ára.“

En skiptir máli að byrja snemma? 

„Natasha telur að eftir því sem 
barnið er yngra, því meiri líkur 
séu á að ná fullum bata,“ svarar 
Jóhanna. „En það er aldrei of seint 
að byrja.“

Þeim sem ekki gafst færi á að 
sitja fyrirlestur Campbell-McBride 
geta kynnt sér kenningarnar í fyrr-
nefndri bók sem kallast á frummál-
inu Gut and Psychology Syndrome 
og er fáanleg í bókaverslunum hér-
lendis. Þá heldur höfundurinn úti 
heimasíðunni www.gaps.me. 
 roald@frettabladid.is

Henni líður miklu betur
Jóhanna Mjöll Þórmarsdóttir er móðir stúlku með ódæmigerða einhverfu sem læknar töldu eiga litla 
möguleika á bata. Jóhanna gafst ekki upp og náði árangri með kenningum Natöshu Campbell-McBride.

Jóhanna og maður hennar, Einar Solhelm, uppgötvuðu fræði og kenningar Natöshu 
Campbell-Mcbride í leit sinni að meðferð og lækningu á athyglisbresti og einhverfu-
einkennum dóttur sinnar. Einkennin tóku smám saman að hverfa eftir að þau 
tileinkuðu sér fræði hennar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

CROSSFIT-LEIKAR  verða haldnir í fyrsta sinn laugardaginn 23. maí. Leik-

arnir fara fram við skíðabrekkuna í Elliðaárdalnum, ofan við gömlu Rafstöðina, 

frá klukkan 10 til 17. Crossfit er form æfinga sem byggist upp á þrek-, þol- og 

styrkæfingum með blandi af lyftingum og þolæfingum. www.crossfitleikar.is
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Kennslustaðir:
● Danslistarskóli JSB í Kópavogi, Íþróttahúsi Digraness.
    Almenn braut.

● Danslistarskóli JSB í Reykjavík, Lágmúla 9 og Laugardalshöll.
    Almenn braut og listdansbraut.

Almenn braut – jazzballett
FRAMHALDSNEMENDUR OG NÝNEMAR frá 7 ára aldri.
Rafræn skráning er á www.jsb.is, upplýsingar í síma 5813730.

FRAMHALDSNEMENDUR MUNIÐ AÐ SKILA INN UMSÓKN FYRIR 10.JÚNÍ!

Nám og kennsla
Danslistarskóli JSB er viðurkenndur af menntamálaráðuneytinu sem listdansskóli á grunn- og 
framhaldsskólastigi.

Nánari upplýsingar um nám við skólann er að finna á www.jsb.is undir Danslistarskóli JSB.

Danslistarskóli JSB
er samstarfsaðili að 
Frístundakorti
Reykjavíkurborgar.

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732
jsb@jsb.is • www.jsb.is 

Innritun hafin fyrir skólaárið 
2009-2010 www.jsb.is
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ÓDÝRAR TÍSKUBÚÐIR  verða sífellt vinsælli í Tókýó. Þannig hafa H&M, Uniqlo, 

Topshop, Gap, Zara og nú nýlega Forever 21 opnað útibú í borginni. Dýrari japanskar 

tískuverslanir færast fjær aðaltískugötunni í Harajuku-hverfinu í Tókýó.

Freydís Heba Konráðsdóttir byrj-
aði að fikta við saumaskap um 
tíu ára aldur og náði með tíman-
um sífellt betri tökum á list-
inni. „Ég klippti, saumaði og 
rakti upp þangað til flíkurn-
ar pössuðu.“ 

Fyrir tveimur árum fór 
saumagleði hennar svo 
að spyrjast út á meðal 
kvenna í heimabæn-
um Akureyri og urðu 
kvartermar með háum 
kraga sérstaklega vin-
sælar. Freydís Heba 

fór að sauma þær í alls kyns útgáfum auk 
þess sem hún bætti kjólum, slám og öðru 
við. Síðastliðið haust fór hún svo að selja 
fötin í versluninni Mössuskór á Gler-
ártorgi undir merkinu hebaclothing og 
hefur varla undan við að framleiða. 

„Ég legg mikið upp úr því að gera töff 
en þægileg föt sem henta öllum. Ég blanda 
saman einlitum og munstruðum efnum og 
nota meðal annars gömul föt og gardín-
ur.“ Flíkurnar fást sem stendur eingöngu 
á Glerártorgi auk þess sem Freydís tekur 
við einstaka sérpöntunum. „Ég keppist við 
að sauma meðfram fimmtíu prósent vinnu 
og er með aðstoðarstúlku mér til halds og 
trausts. Ég hugsa þó að ég verði bráðum 
að fara að setja mig í samband við sauma-
stofu.“ Með tíð og tíma verður hægt að 
nálgast vörurnar á vefsíðunni www.
icelandic-collection.com en það er 
sölusíða íslenskra hönnuða sem 
verður opnuð á næstu vikum.“ 
Fram að því er hægt að skoða 
flíkurnar á www.hebaclot-
hing.com. vera@frettabladid.is

Áhugamálið varð að atvinnu
Á Akureyri njóta föt eftir Freydísi Hebu Konráðsdóttur vinsælda en þau selur hún undir merkinu heba-
clothing í versluninni Mössuskór á Glerártorgi. Þetta eru kjólar, slár og ermar og eru þægindin í fyrirrúmi.

Freydís Heba 
saumar meðfram 
fimmtíu prósent 
vinnu og hefur 
varla undan.

Freydís Heba hélt tískusýningu í Ketilhúsinu hinn 20. nóvember síð-
astliðinn en ermarnar sem hér sjást hafa notið sérstakra vinsælda.



„Ég grilla alltaf á kolum,“ segir 
Ragnheiður og kveðst skella 
grænmeti í álbakka og fiskin-
um í álpappír en kjöt fari beint 
á grindina. Hún á gasgrill sem 
hún fékk að gjöf en hefur ekk-
ert notað. „Ég ætla bara að gefa 
það áfram,“ segir hún og hefur 
ákveðinn viðtakanda í huga. 
„Mér finnst allt annað og betra 
bragð af matnum þegar hann er 
grillaður á kolum,“ segir hún. 
Svo er líka meiri stemning kring-
um þau. Sumir halda að þetta 
sé mikið mál en mér finnst það 
ekki,“ segir hún og býr sig undir 
eldamennsku úti á túni. 

Ragnheiður býr uppi á annarri 
hæð en fer með grillið út á miðj-
an blett og býr til fjall úr kolun-
um, úðar grillvökvanum yfir og 
kveikir í með eldspýtu. Svo fylg-
ist hún með kolunum út um eld-
húsgluggann meðan hún vesenast 
í matnum og sér hvenær þau eru 
orðin grá og heit. Það tekur tut-
tugu mínútur til hálftíma. Stund-
um kveðst hún reyndar dúlla 
við matinn úti í garði ef svo ber 
undir. 

Það er tuttugu ára gamalt 
Veber-grill sem Ragnheiður notar 
og hún er hæstánægð með það. 
„Þetta endist endalaust,“ segir 
hún brosandi og bendir á að hægt 
sé að loka því og kæfa þannig eld-
inn í kolunum að lokinni notkun. 
„Svo nota ég afganginn af kol-

unum næst,“ 
segir 

Ragn-
heiður. 
„Stund-
um er ég 

bara með 
eitthvað 
lítið, pylsur 

eða eitthvað 
sem þa r f 

stuttan tíma 
á hitanum.“

 Folaldal-
undir eru í 
upp áhaldi hjá 

Ragnheiði. 

„Þær eru ódýrari en nautalundir 
en mjög góðar á bragðið,“ fullyrð-
ir hún. „Ég sker þær í litla bita og 
þurrkrydda með broddkúmeni, 
salti og pipar, þræði þær upp á 

spjót með lauk á milli og grilla í 
þrjár til fjórar mínútur á hvorri 
hlið. Þetta borðuðum við mikið í 
fyrra. Það féllu allir fyrir því.“ 

gun@frettabladid.is

Fylgist með kolum hitna 
ofan af annarri hæð
Grilltíminn er runninn upp og víða stígur voldugur reykur upp af hlóðum landsmanna. Ragnheiður 
Ágústs dóttir, myndlistarmaður og hönnuður, hefur tekið ástfóstri við kolagrillið og hefur það úti á túni. 

HJÓLBÖRUR  koma sér vel við ýmsa garðvinnu, sérstaklega þegar 

flytja þarf mold, plöntur og annað efni til í garðinum eða á sumarbú-

staðarlandinu. Við alla venjulega garðvinnu henta 80 lítra hjólbörur best 

en ef flytja þarf mikið efni getur komið sér vel að velja stærri gerð.

„Þetta endist endalaust,“ segir listamaðurinn Ragnheiður um grillið sitt um leið og 
hún hellir í það úr kolapokanum.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

bfo.is
Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf

SMIÐJUVEGI 22 (GRÆN GATA) · 200 KÓPAVOGI ·  SÍMI: 567 7360

bfo@bfo.is
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Þjónustuverkstæði fyrir 
eftirtaldar bifreiðar

reynsla – þekking – góð þjónusta
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Fjórir fjallagarpar hafa stofnað 
fyrirtækið Jöklamenn, eða 
Glacier Guides, ásamt fjöl-
skyldum sínum og skráð það 
á Fagurhólsmýri í Öræfum. 
Þaðan ætla þeir að gera út. 

Við verðum með allt frá léttum 
gönguferðum á jökli upp í ís- og 
klettaklifur. Mest verður um stutt-
ar og auðveldar ferðir á Virkis-
jökul og aðeins lengri á Fjalls-
jökul,“ segir Einar Ísfeld Steinars-
son, einn Jöklamanna. Hinir eru 
Torfi G. Yngvason, Jón Heiðar 
Andrésson og Jökull Bergmann. 
„Við erum búnir að fara nokkr-
ar könnunarferðir og Fjallsjök-
ull er flottasti jökull sem ég hef 
farið á og hef þó farið víða,“ segir 
Einar og lýsir honum nánar. „Þar 
er hver íshellirinn við annan og 
svo er hann svo hreinn.“

Fjölbreytilegar pakkaferðir 
verða líka í boði í samstarfi við 
aðra í ferðaþjónustunni að sögn 
Einars. Til dæmis ganga á Virk-
isjökul og náttúruskoðun í Ing-
ólfshöfða í sama pakka og einnig 
ganga á Fjallsjökul og sigling á 
Jökulsárlóni á eftir. „Okkur lang-
ar að ferðafólk upplifi stórbrotna 
náttúru þjóðgarðsins og dvelji sem 

lengst við rætur Vatnajökuls,“ 
segir hann. 

Einar hefur verið í Öræfum á 
sumrin síðastliðin sjö ár með Ís-
lenskum fjallaleiðsögumönnum og 
kveðst bera mikla virðingu fyrir 
jöklum. Aðalatriði sé að hafa öll 
öryggismál í lagi. Hann segir 
Jöklamenn vilja vera í eins góðu 
sambandi við heimafólk og kost-
ur er. „Allir sem stunda ferðaþjón-
ustu geta selt í ferðir fyrir Jökla-

menn og notið góðs af. Við viljum 
líka að sveitin njóti góðs af okkur 
enda eru bæjaryfirvöld fyrir 
austan með metnaðarfulla fram-
tíðarsýn hvað varðar fjallaferða-
mennsku,“ segir hann og bætir 
við: „Draumurinn er svo að vera 
með fjallakaffihús í kaupfélaginu 
en við verðum að sjá hvað fram-
tíðin ber í skauti sér.“ Heimasíða 
Jöklamanna er www.glacierguid-
es.is. - gun
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Einar Ísfeld í frumlegu landslagi Fjallsjökuls sem er skammt austan við Kvísker í 
Öræfum. 

Í frumlegu landslagi Fjallsjökuls. MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

Fjallsjökull er sá flottasti

Hestaleigan Eldhestar á Völlum 
í Ölfusi býður upp á fjölbreyttar 
hestaferðir. Hróðmar Bjarnason, 
framkvæmdastjóri og einn stofn-
enda Eldhesta, segir fyrirtækið 
eiga um 250 hross og því sé sann-
arlega hægt að bjóða upp á reið-
hesta við allra hæfi. Að auki sé 
stutt í að nýtt hesthús verði tekið 
í notkun.

 „Eftir að við tókum gamla hest-
húsið í gegn í fyrra gerðist það að 
jarðskjálftinn reið yfir með þeim 
afleiðingum að við þurftum að ráð-
ast í að byggja nýtt hesthús. Nýja 
hesthúsið á eftir að verða mikil 
lyftistöng fyrir okkur, þar sem 
aðstaðan er frábær í alla staði,“ 
nefnir hann.

Að sögn Hróðmars bjóða Eld-
hestar upp á hestaferðir sem geta 
tekið allt frá einum klukkutíma 
upp í sjö daga. Dagsferðir fyrir-
tækisins og styttri jafnt sem lengri 

ferðir eru farnar frá Völlum í Ölf-
usi. Lengri ferðirnar teygja anga 
sína nánast um land allt.

Vellir eru á milli Hveragerðis 
og Selfoss og ekki tekur nema 
um 30 mínútur að keyra þang-
að frá Reykjavík. Þar er einnig 

lítið sveitahótel, Hótel Eldhestar, 
búið 26 tveggja manna herbergj-
um og matsal sem tekur um 70 til 
80 manns, fyrir hestafólk og aðra 
sem vilja sækja í sveitasæluna. 
Allar nánari upplýsingar á vefsíð-
unni www.eldhestar.is. - vg

Nýtt hesthús tekið í notkun

Þátttakendum er gefinn kostur á að upplifa fallega náttúru. MYND/BIRGIT GUÐJÓNSDÓTTIR

Ljósmyndaklúbburinn Blik á 
Suðurlandi heldur sína fyrstu 
ljósmyndasýningu í tengslum 
við Vor í Árborg frá fimmtu-
deginum 21. maí til sunnudags-
ins 24. maí í húsnæðinu við 
Austurveg 35 til 37 á 
Selfossi.

Blik, sem er klúbb-
ur fyrir áhugaljós-
myndara, fagnar 
eins árs afmæli 

sínu um þessar mundir. Starf-
semin hefur verið öflug þetta 
fyrsta ár, fræðslufundir haldn-
ir og félagsmenn hafa farið í 

nokkrar ljósmynda-
ferðir.  

Sýning á Selfossi

Sýningarnefndin, 
Fjóla, Ragnar og 
Monika, með mynd-
ir af sýningunni.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Kajakferðir ehf. á Stokkseyri 
bjóða upp á nýstárlegar leiðir 
til að kanna náttúruna við lón 
einnar fegurstu fjöru landsins 
og vatnasvæðið vestan byggð-
arinnar á Stokkseyri.

Fyrirtækið stendur fyrir fjöl-
breyttum, skipulögðum ferð-
um með eða án leiðsagnar á 
kajökum um svæð-
ið, þar sem rásir 
tengja litlar og 
stórar tjarn-

ir og er dýra- og plöntulíf með 
fjölskrúðugra móti. Þar endar 
líka Flóaáveitan, sem unnin var 
á árunum 1918 til 1927 og nær 
yfir 12.000 hektara lands.

Velja má um nokkrar gerðir 
spennandi ferða á borð við 
Róbinson Krúsó, Advent-

ure og Power Challenge. 
Allt er innifalið en menn 

þurfa hins vegar að mæta með 
aukaföt, handklæði og sundföt. 
Mæting er við Sundlaugina á 
Stokkseyri. Sjá www.kajak.is.

Fjölbreyttar ferðir



Ef þú ert að íhuga að ferðast innanlands í sumar þá ættir þú 
að nýta þér sértilboð Norrænu og koma við í Færeyjum.  Það 
tekur aðeins 14.5 tíma að sigla til Færeyja og á leiðinni upplifir 
þú á hversu hrífandi hátt  eyjarnar rísa úr hafinu. Það er enginn 

staður á jörðinni líkur eyjunum. Menningararfur og náttúrufegurð eru við hvert 
fótmál.  Stórfengleg fjöll og björg skera eyjarnar í kynleg mynstur,  endalausir 
litir og ilmur,  einstök birta og sérstakt dýralíf  sem er skemmtilegt 
að sjá og heyra.  Færeyjar er alveg einstakur 
staður sem býður upp á að tengja saman ró 
og frið ásamt náttúru- og menningarupplifun. 
Ekki láta þetta frábæra tækifæri renna þér 
úr greipum, við eigum aðeins takmarkað 
magn eftir af klefum og bílplássi á 
þeim dögum sem tilboðið 
er í gildi.

Ferðaskrifstofa

Stangarhyl 1 · 110 Reykjavík · Sími: 570 8600
Fax: 552 9450 · info@smyril-line.is

www.smyril-line.is

Smyril Line Ísland

NORRÆNANjóttu danska vorsins eða sumarsins í notalegum 
akstri um Danmörku.  Leigðu þér sumarhús eða gistu 
á einhverju af þeim fjöldamörgu tjaldsvæða sem 
eru í boði um alla Danmörku. Fyrir þá sem ætla að 
gista á tjaldsvæðum er gott að skoða tengla okkar á 
heimasíðu smyril-line.is

Breytt áætlun Norrænu skilar styttri siglingartíma
-sjá www.smyril-line.is

FÆREYJAR   - DANMÖRK  - EVRÓPA

BETRI STO
FA

N

Frá Hanstholm í Danmörku er aðeins um 4ra tíma 
akstur til Flensborgar sem er við landamæri 

Þýskalands og Danmerkur.  Þaðan er einfalt að aka 
til allra átta í Evrópu.  Upplifið fjölbreytileika 

Evrópu, ferðist um rómantískar 
sögulegar borgir og farið á 

heimsklassa uppákomur og 
viðburði sem eru í boði á 

hverjum degi.  

  ÓDÝR T  
   SUMARFRÍ   
      MEÐ 
NORRÆNU

Verð frá 10.400 á mann í klefa.

Verð miðast við að 4 ferðist saman með bíl 

og gisti í klefa.

Gildir aðeins í eftirtöldum brottförum:

Frá Seyðisfirði 20/5, 27/5 og 3/6 

Frá Færeyjum 25/5,1/6 og 8/6

10.400FÆREYJARSÉRTILBOÐ

Verð frá kr. 32.000 á mann m.v. fjóra í 

4m. klefa/inn á miðannatímabili ásamt bíl 

aðra leið.

Verð frá kr. 69.200 m.v. einn í 4m. klefa/inn 

á miðannatímabili ásamt bíl aðra leið. 

32.000DANMÖRK

DANMÖRK

6  DAGA  SIGLING  

MEÐ  NORRÆNU

20. MAÍ  EÐA  27. MAÍ

CRUISE  -SIGLING

9.800

         AKTU  
HRINGVEGINN
      MEÐ  VIÐKOMU  
  Í  FÆREYJUM !
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Nýtt tjaldvæði verður tekið 
í notkun á Flúðum um hvíta-
sunnuhelgina, nánar tiltek-
ið föstudaginn 29. maí. Það er 
á fögrum stað við Litlu-Laxá, 
smá spöl frá þorpinu, og þar 
eru 102 stæði. Hátt í helmingur 
þeirra hefur þegar verið leigð-
ur út, að sögn Ómars Olgeirs-
sonar umsjónarmanns. Hann er 
líka með aðstöðu fyrir hópa, svo 
sem ættar mót, aðeins utan við 
aðaltjaldsvæðið.

Þrjú þjónustuhús eru á svæð-
inu. Eitt þeirra er með salern-
um og í hinum er setustofa og 
þvottaðastaða. Stórt útigrill og 
leiktæki eru á staðnum og þar 
næst líka þráðlaust internet.

Það er fyrirtækið Trog ehf. 
sem hefur byggt upp tjaldsvæð-
ið í samstarfi við sveitarfélag-
ið. Stefnt er að því að í fram-
tíðinni flokkist það sem fimm 
stjörnu.

 - gun

Tjaldað við Litlu-Laxá
Alls eru 120 stæði á svæðinu.

● BÝLI OPIN GESTUM  Víða um land starfa sveitabæir undir 
merkjum opins landbúnaðar en þeim er ætlað að gefa almenningi kost 
á að kynna sér þau störf sem unnin eru í sveitum landsins. Býlin, sem 
öll eru í samstarfi við Bændasamtök Íslands, eru með fjölbreytta starf-
semi og mynda þversnið af íslenskum landbúnaði 
í dag.  Fjölmargir bæir á Suðurlandi standa opnir 
gestum og hópum á öllum aldri. Þar er hægt að skoða 
sauðfjárbú, hrossabú, kúabú, garð-
yrkjubú með lífræna mat- og krydd-
jurtaræktun, garðyrkjustöð með 
blómarækt, fiskeldi og margt fleira. 
Á flestum bæjunum er aðstaða til 
að borða nesti og fá sér kaffisopa auk 
þess sem veitt er leiðsögn  um búin og 
nágrenni þeirra. Sums staðar er einnig 
hægt að kaupa afurðir beint frá býli auk 
þess sem sumir bæir bjóða upp á hesta-
kennslu, fræðslu og ýmislegt fleira. 

Til að panta heimsókn og leiðsögn er haft 
beint samband við ábúendur á hverju býli fyrir 
sig en nánari upplýsingar er að finna á www.
bondi.is - ve

Menningarhátíðin Vor í Árborg 
hefst í dag og er margt í boði.

„Á Gallerí Gónhól á Eyrarbakka 
verður aldeilis margt um að vera,“ 
segir Anna S. Árnadóttir, formað-

ur Bifreiðaklúbbs Suðurlands, 
en félagar í klúbbnum ætla að 
rúnta með hattadömur og herra 
í blankskóm á milli Eyrar-

bakka, Stokkseyrar og Selfoss 
dagana 21.-24. maí, á menning-
arhátíðinni Vor í Árborg.

„Á hverjum sunnudegi í 
sumar ætlum við líka að bjóða 
upp á þessa rúnttúra,“ nefn-

ir hún og upplýsir að Fornbíla-
safn verður einmitt opnað á Eyrar-
bakka síðar í sumar. 

Á Gallerí Gónhól þar sem rúnt-
urinn hefst er auk myndlistar-
sýningar hægt að kíkja á bænda-

markað, spennandi markaðstorg 
og gæða sér á góðmeti á kaffihús-
inu.

„Um aldamótin 1900 var Eyrar-
bakki höfuðstöðvar Suðurlands og 
eru timburhúsin þar byggð á tíma-
bilinu 1880 til 1930,“  nefnir Lýður 
Pálsson, safnstjóri á Byggðasafni 
Árnesinga á Eyrarbakka, spurður 

út í menningarlegt yfirbragð stað-
arins. Um 1980 var farið að gera 
þau upp að ráði.

„Á hverju ári er verið að gera 
upp gömul hús hér á staðnum,“ 
nefnir Lýður og bendir á húsið 
Bráðræði við Túngötu 49 á Eyrar-
bakka sem nýlegt dæmi því til 
staðfestingar.

„Húsið var 105 ára þegar ég 
keypti það árið 2005,“ segir Þor-
kell Valdimarsson, sem á ættir að 
rekja til Eyrarbakka. Þorkell fékk 
þá Guðmund og Gísla R. Kristj-
ánssyni til verksins en þeir hafa 
getið sér gott orð fyrir að gera 
upp gömul timburhús á svæðinu 
á sem upprunalegastan hátt eftir 
þeim lögmálum sem gilda um hús-
verndun.

Hægt er að afla sér frekari upp-
lýsingar á vefnum www.arborg.is. 
 - vg

Rúntað með hattadömur 
og herra í blankskóm

Timburhúsin á Eyrarbakka voru flest 
byggð á árunum 1880-1930. Húsið 
Bráðræði, Túngötu 49, Eyrarbakka er 
yfir hundrað ára gamalt. MYND/ÚR EINKASAFNI

Bifreiðaklúbbur Suðurlands býður á rúntinn í bíl sem þessum. MYND/VIGNIR ÁRNASON

Halifax, Kanadaferð 2009
Ferðaskrifstofan Vesturheimur sf. skipuleggur ferð 
fyrir eldri borgara til Halifax í Nýja-Skotlandi í Kanada 
í september. Flogið verður frá Keflavík til Halifax og þar 
gist á sama hóteli í sjö nætur. Þaðan verða farnar dags-
ferðir á ýmsa merka staði.

Frá Halifax – Borgarvirkið fyrir miðju er rétt hjá hótelinu

Frekari upplýsingar og skráning er hjá fararstjóra, 
Jónasi Þór, í síma -  og á 
jonas.thor1@gmail.com.

Merkir staðir sem skoðaðir verða í borginni:
1. Maritime Museum of the Atlantic - Sjóminjasafn
2. Halifax Citadel National Historic Site - Borgarvirki
3. Pier 21 National Historic Site - Innflytjendasafn
4. Nova Scotia Museum of Natural History 

- Þjóðminjasafn

Skoðunarferðir: Ferðirnar hefjast  kl. 9:00 og þeim 
lýkur á hóteli sama dag undir kvöld. Áætlaðar eru 
a.m.k. fjórar dagsferðir

Innifalið í verði, kr.157.000 m.v.tvíbýli, er flug, gisting 
með morgunverði,  allur akstur, skoðunarferðir, 
aðgangur að söfnum og fararstjórn.

Halifax er ekki stór borg en afskaplega notaleg og falleg. 
Meðalhitinn í september er 18 gráður. Íbúafjöldinn 
er um 360.000. Íslenskir vesturfarar komu fyrst til Nýja-Skotlands 
árið 1875. Stjórn fylkisins hafði skipulagt svæði á svonefndum 
Elgsheiðum (Musquodoboit) sem ætlað var Íslendingum eingöngu. 
Þarna myndaðist lítil, íslensk nýlenda þar sem nokkrar fjölskyldur og 
einhleypingar reyndu að draga fram lífið í nokkur ár. – Jóhann Mag-
nús Bjarnason lýsir mannlífinu þarna ágætlega í skáldsögu sinni, 
Eiríki Hanssyni. Heilum degi verður varið til þess að skoða þetta 
svæði með afkomendum landnámsmanna.

Ferðadagar 10.-17.september.
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Peysur með nýju humarmynstri 
hafa litið dagsins ljós. Hönnuður-
inn er Sólveig Ýr Jónsdóttir, sem 
verður tólf ára í september. Móðir 
hennar, Kolbrún Jónsdóttir, er ein 
þeirra sem standa að handverks-
húsinu Handraðanum en hann 
fékk 150 þúsund úr atvinnu- og 
rannsóknarsjóði til hönnunar á 
eigin prjónamunstrum sem tengj-
ast séreinkennum staðarins. Þær 
mæðgur hafa hjálpast að við að 
útfæra munstrið sem verður 
notað í peys-
ur, húfur, 

vettl inga, sokka og vasapelahlífar. 
Sólveig er í Hafnarskóla og 

nemur þar meðal annars nýsköpun. 
Það segir hún hafa nýst við hönn-
unina. „Við lærðum að minnka og 
stækka form og það kom sér vel 
því humarinn verður misstór.“ Hún 
kveðst hafa samþykkt að Handrað-
inn fengi munstrin til afnota ef afi 

hennar, Ágúst Þorbjörns-
son, mætti eiga fyrstu 
peysuna.

Heimild/rikivatna-
jokuls.is. - gun

Hátíðin Vor í Árborg verður hald-
in dagana 21. til 24. maí. Þar kenn-
ir ýmissa grasa en einna hæst ber 
dagskrána sem verður í íþrótta-
húsinu Iðu á Selfossi. 

Á fimmtudagskvöld heldur kór 
Fjölbrautaskóla Suðurlands árlega 
vortónleika ásamt hljómsveitinni 
Karma. Dagskráin samanstend-
ur af lögum eftir Gunnar Þórðar-
son, en hann ásamt Engilbert Jen-
sen munu heiðra tónleikagesti með 
nærveru sinni og leika með kórn-
um.

Á föstudag verða rokktónleik-
ar, tónleikar ungmenna í Árborg 
í íþróttahúsinu. Þar stígur á svið 
fjöldi þekktra og efnilegra hljóm-
sveita á borð við Dikta, Allra veðra 
von, Desibil og Rokkabily Divas. Á 
laugardag er á dagskrá Saga sveita-
ballanna í tali og tónum, sem hald-
in verður klukkan 20.30. Þar fer 
Ólafur Þórarinsson, betur þekktur 
sem Labbi í Mánum, ásamt fríðum 
flokki manna yfir sögu sveitaball-
anna á Suðurlandi. Fram kemur 
fjöldi tónlistarmanna, svo sem 

Gunnar Þórðarson, Hjördís Geirs-
dóttir, Einar Bárðarson og Ingólf-
ur Þórarinsson, eða Ingó.

Lokapunkturinn í Iðu verður 
á sunnudaginn klukkan 14 þegar 
fjölskylduhátíð verður haldin í 
íþróttahúsinu. Þar mun Íslenski 
dansflokkurinn meðal annars 
koma fram. Nánar á www.arborg.
is. - sg

Goslokahátíðin í Vestmannaeyjum 
verður haldin helgina 3. til 5. júlí í 
ár. Undirbúningur er hafinn en til 
stendur að bjóða upp á fjölbreytta 
dagskrá fyrir alla aldurshópa. 

Á goslokahátíð er goslokanna 
í Heimaey minnst með ýmsum 
hætti. Þá er minnst goslokanna 
hinn 3. júlí 1973, en Heimaeyj-
argosið hófst 23. janúar sama ár. 
Veglega var haldið upp á goslokin 

árið 1998 þegar 25 ár voru frá gos-
lokum. Síðan þá hefur verið haldið 
upp á goslokin á hverju ári.

Hátíðin er minni í sniðum en 
þjóðhátíðin en mun fjölskyldu-
vænni. Gamlir Eyjamenn snúa 
aftur frá meginlandinu til þess 
að endurnýja gömul kynni, og við-
stöðulausri dagskrá er haldið uppi 
víða um bæinn.

- sg

Goslokum fagnað
Frá goslokahátíð í Vestmannaeyjum. MYND/ÓSKAR

Sunnlenskir tónar

Ingó kemur fram á Sögu sveitaballanna í 
tali og tónum. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Ungur hönnuður á Höfn

Hönnuðurinn 
ungi, Sólveig 

Ýr, með 
afa sínum 

Ágústi Þor-
björns-

syni. 

MYND/RIKIVATNAJOKULS.IS/BEGGA

Einsi Kaldi Veisluþjónusta ehf  S: 698 2572



 21. MAÍ 2009  FIMMTUDAGUR6 ● fréttablaðið ● landið mitt suðurland

● LESIÐ Í LANDIÐ  Sesseljuhús 
umhverfissetur býður til fræðslufunda 
þrjá laugardaga nú í sumar þar sem 
lært verður að lesa í landið. Þá er átt við 
að lesa í landslagið og að skoða fugla 
og jurtir. Sérfræðingur á hverju sviði 
mun flytja stutt erindi en síðan verður 
farið út í náttúruna að skoða. 

Fræðslustundin er hugsuð fyrir alla 
fjölskylduna en nú þegar hefur verið 
haldin ein fræðslustund, 16. maí síðast-
liðinn. Þá var landslagið skoðað með 
augum jarðfræðingsins en Jón Eiríksson, jarðfræðingur við Raunvís-
indadeild Háskóla Íslands, sá um leiðsögn. Næsti fundur er 30. maí en 

þá mun Jóhann Óli Hilmarsson hjá Fugla-
vernd kenna fólki að þekkja fugla og 
þá er mikilvægt að muna eftir að hafa 

kíki meðferðis. Síðasti fundurinn er síðan 27. 
júní og ber hann yfirskriftina „Líttu niður! Að 

læra að þekkja íslenskar lækningajurtir“. Þar 
mun Jón E. Gunnlaugsson, áhugamaður 

um nýtingu jurta til heilsueflingar, vera 
til leiðsagnar.

Allir eru velkomnir á fræðslufund-
ina og er aðgangur ókeypis. Fundirnir 

hefjast klukkan 13 og standa yfir í 1 til 2 
klukkustundir í senn. - hs

Í sumar er tilvalið að fækka 
sveittum sjoppuborgurum á 
ferðalögum um landið og fá 
sér frekar ferskt gæðafæði 
beint frá bóndanum. 

Reykt sauðakjöt, rabarbaraafurð-
ir, fíflahunang, lífrænt grænmeti, 
sultur, alikálfakjöt, broddmjólk, 
rúgbrauð og hrossabjúgu eru nokk-
ur dæmi um þær afurðir sem hægt 
er að kaupa beint af sunnlenskum 
bændum. 

„Við verðum vör við mikinn 
áhuga hjá almenningi og það er 
líka mjög mikill áhugi hjá bænd-
um að fara út í þetta, með öðru,“ 
segir Árni Snæbjörnsson, starfs-
maður Bændasamtakanna og verk-
efnisstjóri Beint frá býli, félagi 
heimavinnsluaðila. „Það er greini-
lega stemning í samfélaginu fyrir 
þessu. Það er sérstaðan og fjöl-
breytileikinn sem fólk sækir í. Að 
versla beint frá býli er hrein við-
bót, bæði fyrir neytendur og fram-
leiðendur.“ 

Vert er að benda áhugasöm-
um á nýútkominn bækling Ferða-
þjónustu bænda, Beint frá býli 
og Bændasamtaka Íslands. Hann 
má meðal annars grípa á bensín-
stöðvum á leið út úr bænum. Þar 
er að finna upplýsingar um flest 
býli sem bjóða slík viðskipti, auk 
upplýsinga um allt mögulegt sem 
í boði er í sveitum landsins, allt 

frá mat, gistingu og afþreyingu. 
Bændurnir eru misjafnlega langt 
á veg komnir þegar kemur að þjón-
ustu við neytendur. Sumir hafa 
sett upp verslanir og selja afurð-
irnar í fullbúnum neytendapakkn-

ingum, á meðan aðrir eru rétt að 
stíga sín fyrstu skref. Þátttakend-
um í félaginu Beint frá býli fjölg-
ar með hverri vikunni. Í dag eru 
70 bæir víðs vegar um land orðnir 
þátttakendur í því.  - hhs

Beint af býlinu í bílinn

Fossnes Reykt sauðakjöt og lambakjöt
Þjórsárnes Lambakjöt
Langamýri Rabarbaraafurðir, fíflahunang, lífrænt lambakjöt
Efsti-Dalur II Ýmsar vörur
Garðyrkjustöðin Akur Lífrænir tómatar, akúrkur, paprika
Kaldbakur Lambakjöt og afurðir úr lambakjöti, sultur
Lágafell Alikálfakjöt, folaldakjöt, broddmjólk
Vestra-Fíflholt Nautakjöt, lambakjöt
Smáratún Sultur, egg, kæfa, rúgbrauð, hrossabjúgu
Árbær Jöklaís, rjómaís
Miðsker Kartöflur, svínakjöt
Smyrlabjörg Lambakjöt

Heimild: Upp í sveit 2009, kynningarbæklingur
Beint frá býli, Bændasamtaka Íslands og 

Ferðaþjónustu bænda. Listinn er ekki tæmandi. 

Smáratún
Vestra-Fíflholt

Lágafell

Þjórsárnes

Fossnes
Langamýri

Akur
Kaldbakur

Efsti-Dalur

Smyrlabjörg
Árbær

Miðsker

BÆIR OG AFURÐIR

Bændasamtökin hafa orðið vör við aukinn áhuga á verkefninu Beint frá býli. NORDICPHOTOS/GETTY

Glæsilega golfvelli er víða að finna 
á Suðurlandi. Þeirra á meðal er 
golfvöllur Golfklúbbs Vestmanna-
eyja sem þykir einn 
sá skemmtilegasti 
og jafnframt óvenju-
legasti á öllu land-
inu. Völlurinnn er 
í Herjólfsdal og 
endar bratt í sjáv-
arhömrum vest-
an til á Heima-
ey, þannig að þeir 
sem spila verða að 
taka vindinn með í 
reikninginn þegar 
þeir slá kúluna, þar 
sem ekki er mikið 
um logn daga í Eyjum. 
Þess skal getið að frá golfvellinum 
er stutt í aðra afþreyingu og ferða-
þjónustu.

Um golfvelli á Suðurlandi má 
lesa nánar á www.nat.is/golf og 
www.south.is. - rve

Óvenjulegur 
völlur í Eyjum

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára. Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Fréttablaðið 
stendur upp úr

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað 
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnis-
aðila sinn eins og síðasta könnun Capacent 
Gallup ótvírætt sýnir. Við erum auðvitað rífandi 
stolt af þessum góða árangri og bendum 
auglýsendum á að notfæra sér forskot okkar 
þegar þeir velja auglýsingamiðil.

Allt sem þú þarft...

34%

74%



Sími 421 1500

– heilbrigður bær!
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Náttúruperlan Þakgil er á Höfða-
brekkuafrétti milli Mýrdalsjökuls 
og Mýrdalssands, um fjórtán kíló-
metra frá þjóðveginum. Eins og 
nafn gilsins bendir til er þar mikil 
veðursæld en hafist var handa við 
uppbyggingu ferðamannaaðstöð-
unnar í Þakgili vorið 2001 og opnað 
þar tjaldsvæði á miðju sumri 2002 
sem tekur hátt í 600 manns.

Aðstaðan í Þakgili verður opnuð 
nú um mánaðamótin og verður opið 
fram á haust. Beygt er út af þjóð-
veginum við Höfðabrekku sem er 
fimm kílómetra austan við Vík. 
Ekið er sem leið liggur inn á heiðar, 
eftir vegi sem var þjóðvegur númer 
1 til ársins 1955, þar til komið er 
að skilti sem bendir inn í Þakgil. 
Vegurinn inn í Þakgil er fær öllum 
bílum. Margar fallegar gönguleið-
ir við allra hæfi eru á svæðinu. 
Tjaldsvæði, snyrting og sturta eru 
á staðnum. Matsalurinn er náttúru-
legur hellir og í honum eru borð og 
bekkir og bæði kamína og grill. - hs

Gist í náttúru-
perlu í suðri

Þakgil er afar skjólsælt og fagurt á að 
líta. MYND/ÚR EINKASAFNI

Veitingahúsið Við fjöruborðið á 
Stokkseyri hefur getið sér góðan 
orðstír fyrir vandaða matargerð og 
ekki síst humarinn, sem er fram-
reiddur í ýmsum myndum.

Ekki er langt síðan staðurinn 
var stækkaður, en þá var ný álma 
meðal annars byggð vestast og sal-
irnir þrír, sem taka 230 gesti í sæti 
og nefnast Himinninn, Hafið og 
Tjaldið, betur aðskildir. Allar nán-
ari upplýsingar á vefsíðunni www.
fjorubordid.is.

Sælkeramatur  
úr sjónum

Við fjöruborðið nýtur mikilla vinsælda.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

LEIÐSÖGUSKÓLINN
ICELAND TOURIST GUIDE SCHOOL

62%

40%

Fréttablaðið stendur upp úr

Allt sem þú þarft... ...sem þú þarft...

44%

73%

12–80 ára

34%

74%

18–49 ára

Lestur á höfuðborgarsvæðinu

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins með glæsilegt forskot á 
samkeppnisaðila sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup ótvírætt sýnir.
Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum góða árangri og bendum auglýsendum 
á að notfæra sér forskot okkar þegar þeir velja auglýsingamiðil.

Meðallestur á tölublað m.v. allt landið, 12–80 ára. Könnun Capacent í febrúar 2009 - apríl 2009. 



Óskum eftir :
Fellihýsum, hjólhýsum, tjaldvögnum og 
húsbílum á skrá og á staðinn ATH. 
INNISALUR sjá söluskrá okkar www.
bilabankinn.is S.588 0700.

Óskum eftir eftirfarandi 
bílum til kaups:

Toyota Hilux, Toyota Hiace, Mmc L-
200 árgerðir frá 1986-1997 meiga 
vera bilaðir ryðgaðir beyglaðir og ljótir 
upplýsingar sendar á tölvupóst arni@
bilabankinn.is eða í síma 588 0700 
Bílabankinn.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

JCB 2,5 tonna 8025 2007 ek. aðeins 
350 tíma Fleygur og staurabor fylgir. 
yfirtaka láns!

Volvo FL-6 2000 árg ekinn 200þ verð 
1790þús. lán 1400 þús. Skoða öll skipti. 
S. 897 6040.

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

Löggiltur bifreiðarsali Tryggvi B. 
Andersen s. 663 0505. Skrá - skipta 
- selja - kaupa. Hvað getum við gert 
fyrir þig ?

Löggiltur bifreiðarsali Garðar Smárason 
s. 660 7575. Skrá - skipta - selja - 
kaupa. Hvað getum við gert fyrir þig ?

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

CAN-AM RENEGADE X 800. 
GÖTUSKRÁÐ Árgerð 2008, ekinn 50 
klst., BENSÍN, Sjálfskipt. Verð 2,1. millj 
Lán 2,1 millj 100% lán GEGGJUÐ 
GRÆJA Rnr.128056 Óskum einnig eftir 
hjólum og hjólhýsum á skrá.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

FORD TRANSIT CALLENGER GENESIS 
32 Árg 2007 ek 8 þ.km, Glæsilegur 
bill. Skoðar skipti á ódýrari húsbíl. Ekki 
missa af þessum

Fiat Joint Z480 Árg 2007 ek 6 þ.km, 
Markísa, sólarsella, tv og loftnet Nánast 
nýr bill. Er á staðnum til sýnis og sölu. 
Opið I dag og alla helgina

FIAT ELNAGH CLIPPER 70 Árg 2004 
ek 28 þ.km, Flottur bill. Er á staðnum 
til sýnis og sölu Opið í dag og alla 
helgina.

FORD DETHLEFFS A6975 FORTERO Árg 
2008 ek 7 þ.km, markísa, svefnpláss 
fyrir 6, hjólagrind, cruise control, stór 
ísskápur, loftnet SJÓN ER SÖGU RÍKARI 
Er á staðnum til sýnis og sölu Opið í 
dag og alla helgina.

FIAT ELNAGH CLIPPER 90 Árg 2004 ek 
aðeins 15 þ.km, Loftpúðar að aftan, tv, 
loftnet Markísa, stórglæsilegur bíll. Er á 
staðnum til sýnis og sölu. Opið í dag 
og alla helgina.

FORD TRANSIT ELNAGH Árg 2004 ek 
128 þ.km, Er á tvöföldu að aftan Er á 
staðnum til sýnis og sölu Opið í dag og 
alla helgina.

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

Óskum eftir Toyota Hilux bílum. Árgerðir 
1988 til 2001. Bensín eða Dísel skipt-
ir ekki máli. Erum með kaupendur. 
Upplýsingar og myndir af bílum má 
senda á toyotaselfossi@toyotaselfossi.is

Óskum eftir Toyota Hiace bílum. 
Árgerðir 1990 til 2000. Bensín eða 
Dísel skoðum bæði. Erum með kaup-
endur. Upplýsingar og myndir af bílum 
má senda á toyotaselfossi@toyotasel-
fossi.is

Toyota Land Cruiser 200 VX 35“ 
(136593) 1/2008, dísel, ssk, ekinn 
28.000 km, 35“ breyttur, ljóst leður, 
navi, topplúga, dráttarkr, ofl... Ásett verð 
14.290 þús.

Toyota Land Cruiser 100 VX 38“ 
(136296) 7/2006, dísel, ssk. ekinn 
67.000 km, 38“ breyttur á 35“ dekkjum, 
grátt leður, dráttarkr. tölvukubbur, ofl... 
Ásett verð 8.490 þús.

Toyota Land Cruiser 100 TDI (112197) 
9/2000, dísel, ssk, ekinn 238.000 km, 
18“ felgur, grátt leður, topplúga, filmur, 
dráttarkr, allur samlitur, ofl... Ásett verð 
2.490 þús.

Toyota Avensis Wagon Sol (112701) 
5/2003, bensín, ssk. ekinn 112.000 
km, loftkæling, hiti í sætum, filmur, 
ofl... Ásett verð 1.790 þús. Áhvílandi 
1.450.000 kr. FÆST Á YFIRTÖKU !

Dodge Ram 2500 Quad Cab (112665) 
2007, dísel, ssk. ekinn 74.000 km, 
leður, pallhús, dráttarkr, ofl... Ásett verð 
4.390 þús. Áhvílandi 3.890.000 kr.

Skoda Octavia Ambiente Dísel (136695) 
7/2006, dísel, ssk. ekinn 58.000 km, 
16“ felgur, filmur, dráttarkr, ofl... Ásett 
verð 2.460 þús.

Ford F150 (271677) 1/2003, bensín, 
ssk. ekinn 74.000 km, leður, álfelgur, 
pallhús, dráttarkr. ofl... Ásett verð 1.390 
þús.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

SUZUKI GSX-R 750, árg 2006, ek 9.þ 
km, 168kg, 153 hestöfl, 6 gíra, Flott hjól, 
Aukasæti fyrir farþega fylgir, Verð 1.190 
þ. Opið í dag frá kl 12 - 16, Arnarbílar, 
Malarhöfða 2. S: 567 2700.

VERÐ 390 þ.
VW GOLF COMFORTLINE, árg 10/1998, 
ek 132.þ km, 1.6L beinskiptur, 3 dyra, 
Nýleg tímareim Arnarbílar, Malarhöfða 
2. S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Renault Master diesel árg. 2005, stærri 
vélin, 18 manna, ekinn aðeins 65 þús.
km., lítur mjög vel út, sk.’09, 100% 
lánað, verð kr. 3.950.000,- S. 821 
6292.

Renault Traffic árgerð 2006, ekinn 88 
þús.km., 10 manna, ný tímareim, sk.’11, 
verð kr. 2.650.000,- S. 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

Óskum eftir öllum gerðum af mótur-
hjólum og fjórhjólum á skrá og í sölu, 
getum tekið hjól á staðinn, sendið 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.
is eða í síma 5179999,

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

Yaris árg 99 4 dyra beinsk. ekinn 178 
þús nýskoðaður í fínu standi. Verð 
320þús. Uppl. í síma 820 9085.

Til söluToyota Corolla Sedan 1,4 
VVTI árg. 07/2004. Ekinn 67 þ.km. 
Beinskiptur, sumar og vetrardekk. 
Ásett verð kr. 1.300.000 Tilboðsverð 
kr. 950.000 staðgreitt. Gott eintak. S. 
822 1216.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Til sölu
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Glæsilegur Benz C230K Sport, árg 05 
ekinn 50þ. Yfirtaka á láni, uppl. í s. 
897-3236

There is no shine like 
mothers

MOTHERS Bón og bílhreinsivörurnar 
fást á Höfðabílum, kynntu þér málið. S. 
577 4747. www.hofdabilar.is

2 stk Fjarstýrðir Bensínbílar. Cen 
Genesis 7.7 RTR 5 HP. Annar er nýr og 
hinn er tilkeyrður. Monster Truck uppl. 
820-0070 verð tilboð

Til sölu Renault Master ‘00, VW 
Caravella ‘99 mjög góðir í húsbíla. 
Einnig Mustang ‘95. S. 894 3765.

skoda octavia 1600. bsk. ekkin 145.000 
km. árgerð 1999. Ný skoðaður ‘10 verð 
345þús. Nánari upplýsingar í sima. 
6925190

 0-250 þús.

Vortilboð!! Til sölu MMC L-200 árg 92 ek 
138 þús,bensín, stráheill pickup, sk 10, 
verð 290 þ.s. 663 5901.

Tilboð
Galloper ‘98, 7 manna, 2,5 dísel, ek. 
200 þ. Góður bíll. Verð 290 þ. Uppl. í 
s. 659 3459.

140 þús!!!
Skoda felicia station árg. ‘97 ek 140 
þús með skoðun og í lagi,verð 140 þús 
s.841 8955

TILBOÐ 180 ÞÚS!!!
Hyundai elantra 1600 árg’98 ek 180 
þús,skoðaður’09 og í fínu lagi verð 180 
þús s. 841 8955.

Ódýrir góðir!! Volvo 850 ‘94 ssk. v. 
95þ. Nissan Almera 5d, 5g., ek. 100þ. 
nýsk. sem nýr. V. 160þ. S. 844 6609 
& 845 4072.

Opel Corsa 1998 til sölu. Ónýt vél, en 
ýmislegt annað gott. Nýtt púst. Er enn 
á númerum. Sími: 893-9197

 1-2 milljónir

Til sölu Mazda RX-8 árgerð 2004 ekin 
42000. Innfluttur 2005 sem vatnstjóns-
bíll. Ný skoðaður. Frekari upplýsingar 
hjá Bílahúsinu. Sími 421 8808.

SKODA OCTAVIA 1,8 TURBO 4X4 STW, 
árg. 2005, ek. 52 þ. km. Bensín, bs, 
verð 1890 þ. Skoða skipti á ódýrari. 
Upplýsingar í s. 895 5577.

 2 milljónir +

SKODA OCTAVIA AMBIENTE COMBI 
4X4, árg. 2006, ekinn 53 þ.km. Bensínb, 
Bs. Verð 2500 þ. Skoða skipti á ódýrari. 
Upplýsingar í s. 895 5577.

Subaru Legacy Sedan 08-2006 ek. 
aðeins 52þ.km sjálfskiptur. Verð 
2.930.000,- ATH skipti á ódýrari. Uppl. í 
síma 848 4490.

KIA SPORTAGE 2,0 DIESEL SJÁLFSK, árg. 
2005, ek. 79 þús. Verð 2480 þ. Skoða 
skipti á ódýrari. S. 895 5577.

R.Rover 4,4 Vouge 2006 ek. aðeins 
54þkm. Topplúga 20 „ Felgur Gott ein-
tak Verð 7.900.000,- ath skipti ód. uppl. 
í síma 895 5577.

CHRYSLER 300C AWD LIMITED árg. 
2007, ek. 17 þús. Innfluttur nýr, með 
öllu. Verð 4890 þ. Skoða skiptí á ódýr-
ari. S. 895 5577.

 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 eftir bíl fyrir ca. 50þ. má vera 
jeppi. Verður að vera í góðu lagi og 
helst sk. S. 897 8015.

Óska eftir sk. bíl á 50-150 þús. S. 567 
3496 & 857 0422.

!!BÍLL ÓSKAST Á 50-150 
þús!!

má þarfnast lagfæringar uppls 845-
2071

Óska eftir bíl
Óska eftir bíl fyrir allt að 150.000- stgr. 
UNDIR LISTAVERÐI má þarfnast lagfær-
inga ekki eldri en ‘97 árg. uppl. í síma 
861 7600.

Óska eftir kælibíl
Óska eftir sendiferðabíl með 

kælibúnaði, má vera hvaða gerð 
sem er. Má kosta allt að 3 millj.

Nánari uppl. í s. 690 3408.

ALLT AÐ 300.þ. stgr. Helst stadion, 
ekki eldri en 98, ekki ekinn meira en 
ca.160.000, verður að vera á vel niður-
settu verði. S:8662655

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla-
Toyota sendibíla og allar teg. Peugeot. 
Nánari uppl. í s.661 2222.

Óska eftir ódýrum bíl, 30-90 þús. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 
8565.

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar fyrir 
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.

Sagafilm óskar eftir nýlegum Range 
Rover sport með tjónuðum framenda 
til nota í sjónvarpsupptöku. Uppl. s. 
822 2504.

0-150 STAÐGREITT!!!
Óska eftir bíl ekki eldri en ‘97 má 
þarfnast lagfæringa á 0-150 þús. skoða 
allt s. 691 9374.

 Jeppar

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

Toyota Land Cruiser 120 GX 11/2007 
d.blár, ek. 28.þús. dísil, ssk. sóllúga, 
dráttarbeisli ofl. aukahlutir. verð 6.650 
þús. Uppl. í síma 693 3066.

Óska eftir Combi Camp tjaldvagni með 
fortjaldi. Ekki eldri en árgerð 00. S: 
8651982

Daewoo Nubira Station árg. 2003 
Ekinn 103þkm grænn á litinn verð 
330þ .Megane Station árg. 2000 Ekinn 
180þkm verð 245þ simi 6163078

 Sendibílar

Tilboð!! DAF 75-270 árg 95, ek 310 þ, 
skoðaður, heilopnun á hlið og 2 tn 
lyfta, ath sk. v. 2,2 s. 663 5901.

Til sölu Peugeot partner árg. 99. 
Toppgrind og dráttarkrókur. Ek. 189þ. 
Uppl. s. 896 5778.

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

Óska eftir hjóli á 100-250þús helst 
hippa en allt kemur til greina s:770 
6689.

Husaberg 450 enduro árg ‘05 ekið 
2000 km. Mjög vel með farið verð 690 
þús. Uppl í s: 820-0070

Suzuki Gsx-R600 til sölu. Árg. ‘07, 
svart, ek. 2500km, mjög fallegt hjól. 
V. 1.200þ. Bílalán getur fylgt. Uppl. í s. 
663 4453.

 Reiðhjól

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

 Kerrur

Innanmál: 105x84x32 cm - heildar-
þyngd 350 kg - burðargeta 277 kg 
- dekk 8“ TILBOÐ: 45.900 Lyfta.is - 
Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

Innanmál: 125x91x35 cm - heildar-
þyngd 450 kg - burðargeta 371 kg 
- dekk 8“ TILBOÐ: 62.900 Lyfta.is - 
Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

 Hjólhýsi

Tabbert DaVinci kojuhús, árgerð 2007, 
hlaðið aukabúnaði til sölu. Glæsilegt 
hús með Alde hitakerfi, sólarsellu, sjón-
varpsloftneti (ekkert sjónvarp), CD og 
útvarpi, 4 hátalarar, markísa + hliðar. 
Algjört draumahús. Nánari upplýsingar 
í síma 892 3342

Óska eftir Hobby 560 UKF kojuhúsi. 
Ca. árg. ‘07 Uppl. í s. 898 7075 / 867 
5075.

 Pallhýsi

Travel Lite Pallhýsi
Síðustu húsin á gamla verðinu 
!Ferðapallhýsi Oddagötu 8 Rvk s. 663 
4646

 Tjaldvagnar

 Vinnuvélar

Tilboð!!! Fassi 1,5 micro krani til sölu, í 
góðu standi, fætur og vökvadæla fylgja 
, v 350 þús. s 663 5901.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Olíur og dekk fyrir motocross og end-
uro með 15% afslætti dagana 12-25 
Mai á Maxxis og Micheline dekkjum 
og Olíum frá Motul  Hagkaup Garðabæ 
opið 10-20 alla daga S 563 5411

 Varahlutir

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

Vantar varahluti í vél eða bíll niðurrifs 
fyrir Ford Mandeo. Sími 699 6529.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. 
Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. 
M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
og margt fleira. Kaupum bíla til niður-
rifs. S. 555 6666 & 615 0888.

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

Vantar vél í M.Benz 250TD. ‘95, 5cyl. 
beinsk. Skoða líka 6 cyl., 250-300, 
bensín,diesel. Haukur 694-4427.

 Viðgerðir

 Hreingerningar

 Ræstingar

Erum tvær sem tökum að okkur þrif í 
heimahúsum og stigagöngum. Erum 
vandvirkar og reglusamar. S. 849 9887.

 Garðyrkja

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Húsa og sumarbústaða-
eigendur

tek að mér hvers kyns garðvinnu t.d. 
þökulagnir, fjarlægja tré, drenlagnir, 
skólplagnir, jarðvegsskipti í innkeyrsl-
um, hellulögn og fleira. Er með gám 
undir garðaúrgang. S. 892 8043.

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 

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Trjáklippingar 
- garðyrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. 

Látið fagmann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari 

s. 846 8643.



FIMMTUDAGUR  21. maí 2009 7

HELLULAGNIR - 
LÓÐAGERÐ

Láttu fagmann vinna verkið, yfir 20 ára 
reynsla, þekking, ráðgjöf og vönduð 
vinna. Uppl. 771 3030, Trausti.

Fáðu nýtt og betra tilboð í 
GARÐSLÁTTINN. Fyrir húsfélög og ein-
staklinga. ENGI, 857 3506.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

Tökum að okkur garðsláttur fyrir hús-
félög og einstaklinga í allt sumar. Gott 
verð! s. 663-6321 mail. gardslatturinn@
gmail.com

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Tæti garða og fjarlægi sand úr sand-
kössum og uppmokstur úr lóðum. S. 
691 2976.

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

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

 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

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s. 

661 7000.

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, sanngjarnt verð! 
Uppl. í s. 695 1918.

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

 Búslóðaflutningar

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

 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.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Múrviðgerðir, tröppur og 
málun

Múrviðgerðir, tröppur og málun. Geri 
tilboð innan viku yður að kostnaðar-
lausu. Hinrik, s. 892 9499.

MÚRARAMEISTARI: Vönduð vinna og 
góð verð. Áratugareynsla. S: 567 6245 
& 896 5778

Tröppur
Hef sérhæft mig í viðgerðum á tröpp-
um. Set hitastreng, viðgerðir, fyltun eða 
flotun. S. 892 9499.

Glerjun og gluggavið-
gerðir

Öll glerskipti - leitið tilboða. Glugga 
og hurðaþjónunstan sími 895 5511 
- smidi.is

vandvirkur.is
Vantar þig smið? Vandvirkir fagmenn. 
vandvirkur.is. Uppl. s. 663 0518 & 898 
0771.

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

Múrverktakar
Múrvertakar geta bætt við sig öllu 
almennu múrverki eða múrviðgerðum. 
Einnig flísalagnir og hellulagnir. Margt 
kemur til greina. S. 865 2782.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagna-
björgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar 
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott 
verð!! Baldvin, S. 699 6735.

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Faglegt heilnudd
Heilsusamlegt, slakandi og heitsteina 
nudd. Karolína, nuddari/sjúkraþjálfari. 
Uppl. í s. 694 6518.

 Spádómar

Spálínur Sjáandans

Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727 kl. 20-

22 þri.-fim 

Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Sunna 908 2407 kl. 14-23 

Spádómar og ráðgjöf

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

 Rafvirkjun

Raflagnir
Rafþjónusta, dyrasímaþjónusta, töflu-
skipti, tilboð. Rafneisti ehf. Sími 896 
6025.

 Önnur þjónusta

 Til sölu

GSM- MMS öryggismyndavél með 
innbyggðum hreyfiskynjara og hljóð-
nema. Rafmagn af/á Infrarauð, - dag 
og nætursýn. Sendir myndir við hreyf-
ingu í GSM símann þinn eða á email. 
Hægt að tengja allt að 15 þráðlausa 
skynjara við vélina. Þráðlaus fjarstýr-
ing. Boðtækni ehf. Kirkjulundi 17, 210 
Garðabær, S. 554-0500, Fax 564-0500, 
www.bodtaekni.is

Minigolf
 www.bustadur.is

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg 
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félags-
samtök, útihátíðarsamtök eða þjón-
ustumiðstöðvar. Erum að taka niður 
pantanir núna. Uppl. í s. 869 1690 & 
867 3245 Bergiðjan ehf Smiðshöfða 12

Til sölu vel með farinn rafmagnsbíll 
fyrir hreyfihamlaða. Verð 80.000. Uppl. 
í síma 694-6398.

www.vorutorg.is
Kviðbelti á aðeins 13.900Frí heimsend-
ing á höfuðbsv517-3030

Til sölu 10 feta fortjald á Fleet Wood 
fellihýsi. Uppl. í s. 892 1149.

 Óskast keypt

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl. 
gefur Sverrir í s. 618 7001. 

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti 

13 - S. 699 8000 Magnús 
Steinþórsson.

Sjóðsvél óskast
Hefðbundinn peningakassi óskast 
keyptur. Uppl. í síma 898 6415.

Vil kaupa góða, notaða slátturvél með 
drifi. Gasgrill og garðhúsgögn. Uppl. s. 
561 1044.

 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

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

Byggingarefni
Útsala á byggingarefni, allt til húsa-
smíði, allt á að seljast. S. 845 0454.

 Verslun

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

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

HERBALIFE VEFVERSLUN - Snögg og 
góð þjónusta! www.betriheilsa.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Nýtt Nýtt! Nudd 
- Japanska baðið. 

Krepputilboð!
3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og 
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur 
1000.- kr. Ayurveda nudd, sogskála-
nudd og Tíbet nudd. Opið frá kl. 12.00 
alla daga nema sunnudaga. Vaida er 
komin. Ekkert sex nudd ! S. 823 8280.

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

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

Frábært nudd, fantastic massage. S. 
692 2352.

Til sölu
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 Snyrting

 Námskeið

Hlaupanámskeið fyrir byrjendur og 
lengra komna. Nánari upplýsingar á 
hlaup.is.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið 
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S. 
893 7181.

 Dýrahald

Íslenskar úrhænur til sölu
Varphænur, unghænur og hænuungar. 
Fullkomin litaflóra. 

 Hringið í Hanasetrið á Torfastöðum 
899 4600, Bjarni Eiríkur.

 Fyrir veiðimenn

Nýtýndir laxa- og silungamaðkar til 
sölu. Uppl. s. 895 9017.

 Hestamennska

Kvennareið Kvennareið!!!
Lagt verður af stað frá 

Félagsheimilinu kl. 19:00 (borð-
að verður út) á morgun föstu-

daginn 22. maí.
Kveðja Stjórn Kvennadeildar Fáks.

 Húsnæði í boði

Íbúðir og atvinnuhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði, Kópavogi og nágrenni. 
www.lmh.is sími 517-0150

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

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

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

lausar strax. Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar 
www.heimkynni.is

Hlíðar - miðbær
Góð 4-5 herb. íbúð, stórar svalir sérinn-
gangur. Uppl. í s. 858 7573 og e. kl. 14 
í s. 846 0408.

Miðbær - íbúð
Stór, rúmgóð 2 herb. íbúð. Björt og 
falleg. S. 863 3328 og 896 3420.

3 herb. íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi til leigu í Seljahverfi Breiðholti. 
Langtímaleiga. Laus strax. Reyklaus 
íbúð. 90þ. á mán. Uppl. í s. 664 8363.

Til leigu 2 herb. 62 m2 glæsil ný íb. í 
einb. í norðurbæ Hafn. Leigut. eitt ár 
minnst. Sér inng. Leigist eing. barnl. 
reglus. einstakl. eða pari. Engin gælu-
dýr. Reykl. íbúð. Verð kr. 85 þús. m/hita 
og rafm. Enginn hússj. Laus strax. Sjá 
myndir: http://abstrakt.is/leiga/default.
htm S. 822 1216.

Nýuppgerð 20 fm stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og int-
ernet fylgir. Laus. Leiga 59þ. S. 824 
6692.

Til leigu góð ca 20 fm studíóíbúð við 
Laugaveg allt sér. 50Þ á mán. S-898 
5698.

2ja her.Hafnar.90pus+hiti og raf. 
8610690 (po polsku 6905864)

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin 
rúm. S. 892 5309.

SKAMMTÍMALEIGA Íbúð laus næstu 4-
5 vikur fyrir ferðamenn eða stúdenta í 
próflestri. S. 553 0305 - 864 0306.

Til leigu rúmgott herb. á Háaleitisbraut 
108 Rvk. Áhugasamir vinsamlega hafið 
samband í s. 861 7759 e. kl. 19. 
Sanngjörn leiga.

 Húsnæði óskast

Roskinn maður óskar eftir herb. (má 
vera lítið) helst í Vesturbænum. Uppl. 
í s. 551 5564.

Óska að kaupa iðnaðartjald með PVC 
dúk.Stærð ekki undir 200 fermetrar. 
Upplýsingar í síma: 660-6708 Ólafur.

Óska eftir 2-3 herb. íbúð á höfuðborg-
arsv. Greiðslug. 70-80 þús. á mán. S. 
661 4546.

Óska eftir 2 herb. íbúð til leigu á 75 
þús. Er með lítinn hund með mér. 
Skilvísi og snyrtimennsku heitið. Uppl. 
hjá Gunnari í s. 8615777

Par óskar eftir 3 herb. eða stærra 
nálægt HÍ frá 1.júlí. Reyklaus, barnlaus 
og reglusöm. Uppl. Haukur S.691 5743, 
hadagu@hotmail.com.

 Sumarbústaðir

SUMARBÚST. Á BESTA STAÐ Í 
HÚSAFELLI TIL LEIGU Í SUMAR. S. 895 
6156. GEYM. AUGL.

Til leigu vel búnir 2-4 manna bústaðir, 
55 km. frá Rvk. Heitur pottur. S. 663 
2712.

 Atvinnuhúsnæði

Kársnesbraut 112 150fm húsnæði 
til leigu 135.000kr á mánuði á neðri 
hæð stór innkeyrsluhurð. Búið er að 
útbúa skrifstofu aðstöðu í ca. 12fm. 
Upplýsingar í S:6605606.

319 m2 atvinnubil í Hafnarf.til leigu, 
stór hurð 4,2x4,2, stórt útisvæði, rekkar 
fyrir bretti geta fylgt, hagstæð leiga. S: 
660-1060.

Rúmlega 100.ferm. sýningarsalur 
til leigu, getur lika nýst sem vinnu-
stofa,. uppl.í síma 897-2256. Gallerýið 
Af Hjartans List. Brautarholti 22.105 
Reykjavík

Iðnaðarrými í Hafnarf. til leigu. 100, 180 
og 360 ferm. Lofthæð 4 til 7 m. Get 
einnig boðið 1000 - 1500 ferm húsn. 
822 4200.

Laugavegur- ATH!
Falleg verslun óskar eftir verlsunarhúsn. 
neðarl. á Laugav. Ca. 200fm. Uppl. í s. 
690 3622

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa 
De Aro. Reykjavík, sv. 101. Einnig lang-
tímaleiga. Uppl. í s. 899 5863, www.
helenjonsson.ws www.starplus.info,

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3ja herbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.

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

 Atvinna í boði

Eldsmiðjan - Yfirbakari
Í starfinu felst að leiða baksturinn, 
aðstoða starfsfólk við að baka og þjálfa 
upp nýtt starfsfólk. Eins er þrif stór þátt-
ur af starfinu. Unnið er á föstum vökt-
um í 100% starfi. Ath. að hér er ekki 
um sumarstarf að ræða! Hæfniskröfur 
- 20 ára aldurstakmark - Reynsla í 
pizzubakstri áskilin, kunnátta á eldofn 
ekki nauðsynleg - mjög góð íslensku-
kunnátta umsóknir á: http//umsokn.
foodco.is

Trip.is laugavegi 54 óskar eftir starfsfólki 
um helgar. Vinsamlegast farið á www.
trip.is fyrir nánari upplýsingar.

Járniðnaðarmenn
Óskum eftir vélvirkja, járniðn-
aðarmanni, nema og aðstoða-

manni.
Umsóknir sendist á thjon-
usta@365.is fyrir 30. Maí 
Merkt: Járniðnaðarmenn

Lopapeysur-prjónakonur
Vanar og vandaðar prjónakonur óskast. 
Uppl. í s. 698 6920.

Við leitum af jákvæðum, drífandi ein-
staklingum í árangurstengt sölu og 
markaðsstarf. Áhugasamir hringi í S: 
512-1604

Þjóna, eldhúshjálp og uppvaskara vant-
ar á Hótel Rangá. Þorsteinn 662 5577 & 
hotelranga@hotelranga.is

STÖRF.IS
Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu-
auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

Veitingahús í miðbænum óskar eftir að 
ráða starfsfólk bæði í sal og eldhús, fullt 
starf og hlutastarf í boði. Uppl. í s. 896 
5015 milli kl. 14-18 næstu daga.

Duglegir dreifingaraðilar óskast. JenFe 
Orkuskot S. 660 7753 orkuprof@gmail.
com

Áreiðanlegt starfsfólk óskast á gisti-
heimili í Reykjavík. Umsjón með morg-
unmat, þrif og móttaka. Skilyrði eru góð 
enskukunnátta og lipurð í mannlegum 
samskiptum. Fullt starf eða hlutastörf. 
Hafið samband í 552 9800 eða á 
stay@alba.is

Viltu læra að þéna pening á netinu? 
Kíktu á www.peningaleid.com

Rektu þinn eigin veit-
ingastað

Til sölu austurl. veitingast. Auðveld 
kaup og mikil tækifæri. Velta 20+m. 
Uppl. halldor74@hotmail.com

Starfsmaður óskast í mötuneyti á 
Reykjanesi. Umsóknir sendist á cilian@
simnet.is.

Matreiðslumaður óskast í mötuneyti á 
Reykjanesi. Umsóknir sendist á cilian@
simnet.is.

 Viðskiptatækifæri

Spennandi tekjumöguleiki
Fyrirtæki í góðum rekstri með 

stóran kúnnahóp óskar eftir að 
auka fjölbreytileikann í verslun 

sinni.
Ef þú átt lager af vönduðum 

fatnaði sem þig langar að selja, 
hafðu samband við okkur á 

godsnyrting@gmail.com

 Tapað - Fundið

Gyllt kringlótt víravirkisnæla tapaðist 
líklegast á Austurvelli þann 17. maí. 
Fundarlaun. s. 820 5770.

Laxableikur æfingajakki tapaðist á 
hlaupaæfingu í Laugardalnum mánu-
daginn 18. mai. Finnandi vinasamlegast 
hringi í síma 897 8737.

 Tilkynningar

Aðalfundur heyrnahjálpar
Verður haldinn fimmtudag 28 
maí. n.k. kl. 20:00 í húsnæði 
félagsins Langholtsvegi 111. 
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Mætið vel.
Stjórnin.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Nissan Sunny 4x4 ‘92 Ek.159 
FJÓRHJÓLADRIF bsk VERÐ.250 eða 
ódýrari + pening 770 8287 Á sama 
stað Astra OPC ‘07ek 48 ahv 3.4 óska 
eftir lánaskiptum ódýrari.

32 ára karlmaður
vill kynnast karlmanni á svipuðum aldri 
með tilbreytingu í huga. Augl. hans er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8184.

Kona leitar
mjög náinna kynna við ógiftan karl-
mann, 54-65 ára. Augl. hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8172.

Ný upptaka
mjög „innileg“ og alveg frábærlega heit 
og fjölbreytt, opinská og einlæg. Þú 
heyrir þessa fínu upptöku hjá Sögum 
Rauða Torgsins í s. 905-2002 (síma-
torg) og 535-9930 (kreditkort), augl.
nr. 8254.

Atvinna Óskast til leigu

Sumarbústaður óskastTil sölu
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ALEXANDER POPE SKÁLD 
FÆDDIST Á ÞESSUM DEGI 

ÁRIÐ 1688.

„Öll heimspeki er til-
raun og annað ekki. Til-

raun um manninn.“

Enska skáldið Alexander 
Pope orti á 18. öld heim-
spekilega kvæðið Tilraun 

um manninn sem til er 
í íslenskri þýðingu Jóns 

Þorlákssonar frá Bægisá. 

Fyrir fjórum árum 
sigraði Grikkland í 
Söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarps-
stöðva í fyrsta sinn 
í Kíev, eða Kænu-
garði eins og sumir 
kalla borgina, með 
laginu My Number 
One.

Lagið söng Hel-
ena Paparizou sem 
er grísk að uppruna 
en þó fædd og uppalin í Svíþjóð og 
er hún nú 26 ára. Helena hafði áður 
keppt fyrir hönd Grikkklands í keppn-
inni en lenti þá í þriðja sæti. 

Grikkland hlaut alls 230 atkvæði í 
keppninni í Úkraínu og dugðu þau til 
sigurs. Í öðru sæti var Malta með 192 

atkvæði og Úkr-
aína hafnaði í 
þriðja sæti með 
158 atkvæði. 
Viktor Jústsjenkó, 
forseti Úkra-
ínu, afhenti Hel-
enu verðlaunin 
og sagði við það 
tækifæri að þetta 
væru verðlaun 
sem sameinuðu 
Evrópu.

Í þessari keppni vakti athygli að í 
fjórum neðstu sætunum voru Frakkar, 
Bretar, Spánverjar og Þjóðverjar, en 
hver þessara þjóða á víst sæti í úrslit-
um keppninnar þar sem þær greiða 
hæstu upphæðirnar til Sambands 
evrópskra sjónvarpsstöðva. 

ÞETTA GERÐIST:  21. MAÍ 2005

Grikkland sigrar í Eurovision

Í dag, uppstigningardag, stendur til boða hátíðardagskrá til-
einkuð bæjarlistamanni Álftaness, Tryggva M. Baldvins-
syni tónskáldi, og kallast viðburðurinn Tryggvavaka. Af því 
tilefni tókum við hús á Tryggva í blíðunni. „Tryggvavaka 
hefst í dag klukkan 17 í hátíðarsal Íþróttamiðstöðvar Álfta-
ness en þar verður fjallað um tónlist mína og leikin nokk-
ur verk eftir mig,“ segir Tryggvi ánægður og bætir við að 
mjög gaman sé að fá þessa viðurkenningu.

Tryggvi var valinn bæjarlistamaður Álftaness 17. júní í 
fyrra og er hátíðardagskráin eins konar endapunktur. „Ég 
hef nú reyndar grínast með það að ég verði bæjarlistamaður 
um ókomna tíð þar sem ekki verður valinn bæjarlistamað-
ur fyrir þetta ár vegna efnahagsástandsins en formlega séð 
klárast þessi tilnefning núna,“ segir hann glettinn og nefnir 
að mikill heiður sé að vera valinn af samborgurum sínum. 
„Ég hef reynt að svara kallinu og gera eitthvað fyrir samfé-
lagið hér. Ég hef verið viðloðandi tónlistarlífið hér nokkuð 
lengi og hef boðið upp á námskeið. Ég er mjög stoltur af þess-
um titli og þakklátur,“ segir hann auðmjúkur.

Tryggvi stundaði nám í tónfræðadeild Tónlistarskólans í 
Reykjavík þar sem tónsmíðakennarar hans voru Atli Heimir 
Sveinsson og Þorsteinn Hauksson. „Að námi loknu, árið 1987, 
hélt ég til Vínarborgar þar sem ég nam tónsmíðar og kontra-
punkt hjá Reinhold Portisch við Konservatoríum Vínarborg-
ar. Ég sneri heim aftur árið 1992 og hef verið að útsetja og 
semja síðan, stjórna lúðrasveitum og ýmislegt fleira,“ segir 
Tryggvi, sem lærði á sínum tíma á píanó hjá Jónasi Ingi-
mundarsyni og leikur auk þess á túbu. „Þannig tengdist ég 
inn í lúðrasveitabransann,“ útskýrir hann.

Á Tryggvavöku verða einleiksverk leikin og sönglög flutt. 
„Mín verk eru í raun og veru af öllum toga. Þetta eru söng-
lög, kammerverk, kórverk og fleira. Á tónleikunum flytja 
góðir vinir mínir verkin en þeir eru: Una Sveinbjarnardótt-
ir, sem flytur Adagio fyrir einleiksfiðlu, Rúnar Óskarsson, 
sem leikur verkið Af gleri á bassaklarínett, Steef Oosterhout 
sem flytur Introitus fyrir einleiks slagverk, Emil Friðfinns-
son hornleikari og Þórarinn Stefánsson píanóleikari flytja 
Fantasiestück für Horn und Klavier og síðan verða nokkur 
sönglög í flutningi Ingibjargar Guðjónsdóttur sópransöng-
konu og Valgerðar Andrésdóttur píanóleikara,“ segir hann 
spenntur en aðgangur er ókeypis og öllum heimill. Kjartan 
Óskarsson stýrir dagskránni og munu hann og Tryggvi ræða 
saman um verkin. „Það verður töluvert spjall á milli verka 
og kaffihúsastemning, við erum svo afslöppuð hérna á Álfta-
nesinu,“ segir Tryggvi og brosir.

Svo skemmtilega vill til að mörg tónskáld búa á nesinu. 
„Hér er yndislegt að vera enda erum við dálítið mörg hér að 
fást við tónsmíðar. Auk mín eru til dæmis John Speight, Kar-
ólína Eiríksdóttir og Hilmar Örn Hilmarsson. Hér er frið-
sæld og nálægð við náttúruna en samt stutt í bæinn,“ segir 
hann sáttur. Tryggvi kennir tónfræðigreinar og tónsmíðar 
við tónlistardeild Listaháskólans en þessa dagana er hann að 
semja stórt tónverk. „Ég er að semja verk fyrir Söngsveitina 
Fílharmóníu í tilefni af 50 ára afmæli hennar á næsta ári og 
verður það væntanlega frumflutt í mars árið 2010. Verkið er 
fyrir kór, einsöngvara og litla hljómsveit þannig að það er 
dálítið stór pakki,“ segir Tryggvi hógvær. hrefna@frettabladid.is

TRYGGVAVAKA:  HALDIN Á ÁLFTANESI 

Afslöppuð kaffi-
húsastemning

NÝTUR NÁTTÚRU OG FRIÐSÆLDAR Tryggva líður mjög vel á Álftanesinu 
og segist stoltur af því að hafa verið valinn bæjarlistamaður Álftaness. 
Tryggvavaka verður haldin honum til heiðurs í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Fanney Soffía 
Svanbergsdóttir
Þingvallastræti 38, Akureyri,

lést að Dvalarheimilinu Hlíð þann 5. maí síðastliðinn. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Hjartans þakkir fyrir samúð og hlýjan hug.

Steinunn Árnadóttir Sigurður J. Sigurðsson
 Ragnhildur Thoroddsen
Hildur, Arnar, Árni Fannar, Ólafur Björn, Sigurður Árni
og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ásta Sigríður   
Guðjónsdóttir   

lést á hjúkrunarheimilinu Eir þann 19. maí.

Guðjón Ólafsson Hildur Gunnarsdóttir
Ragnar Ólafsson Jóhanna G. Z. Jónsdóttir
Anna Margrét Ólafsdóttir Birgir Eðvarðsson
Ásta Björg Ólafsdóttir Jón Ingiberg Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur mágur, bróðir, frændi og vinur, 

Gunnar Guðmundsson 
(Gunni Dó) 
Austurgötu 19, Hafnarfirði, 

lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi 12. maí sl. Hann 
verður kvaddur frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði mánu-
daginn 25. maí kl. 13.00. 

Fyrir hönd fjölskyldunnar, 
Gróa Frímannsdóttir. 

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vinarhug vegna andláts og útfarar móður 
okkar, tengdamóður og ömmu,  

Þyriar Eydal
Gilsbakkavegi 7, Akureyri.

Þökkum Tónlistarskólanum á Akureyri fyrir þann 
virðingarvott sem henni var sýndur á útfarardeginum. 
Kærar þakkir til starfsfólks lyfjadeildar Sjúkrahúss 
Akureyrar fyrir frábæra umönnun Þyriar og nærgætni 
og hlýju í okkar garð. 

Þyri Guðbjörg Björnsdóttir
Elínborg Björnsdóttir
Lars Erik Schilling
Anna María Schilling

Ástkær móðir okkar,

Jóna S. Jónasdóttir
Akralandi 1,

andaðist á Landspítala Landakoti sunnudaginn 
10. maí síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hennar.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Guðni P. og Kristján Kristjánssynir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir 
og amma,

Sirrý Hulda Jóhannsdóttir
lést þann 5. maí 2009.

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á SOS 
barnaþorpin.

Sigríður Jóhanna Sigurðardóttir Gunnhildur Birna   
 Hauksdóttir
Margrét Geirsdóttir Stefán Georgsson
Geir Þór Geirsson Elva Dögg Gunnarsdóttir
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Lovísa Hannesdóttir
Gullsmára 10, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítala Landakoti þriðjudaginn 
19. maí. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju mánudag-
inn 25. maí kl. 13.00.

Unnur S. Björnsdóttir
Hannes Björnsson Hafdís Ólafsdóttir
Kristján Björnsson Helga Haraldsdóttir
Sigríður Björnsdóttir Brynjar Guðmundsson
Illugi Örn Björnsson Fanný M. Ágústsdóttir
                barnabörn og barnabarnabörn. 

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Þórir Davíðsson 
Hvassaleiti 58, áður Akurgerði 18, 
Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ mánudaginn 
18. maí.

Elísa Jóna Jónsdóttir
Elísabet Bjarklind Þórisdóttir 
Þórdís Þórisdóttir
Linda Sjöfn Þórisdóttir Páll Daníel Sigurðsson
Páll Hinrik Þórisson Stefanía Bjarnason
og barnabörn.

Ástkær bróðir okkar, 

Aðalbjörn Úlfarsson 
frá Vattarnesi við Reyðarfjörð,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjólgarði á Hornafirði 
mánudaginn 18. maí. Útför hans fer fram frá 
Hafnarkirkju í Hornafirði laugardaginn 23. maí 
kl. 10.30.

Systkini hins látna. 

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

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.



er glæsilegur sportjeppi sem tekið er eftir.  Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra 
ökumanna og er útkoman áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbo dísilvél, 5 þrepa sjálfskipting og þú getur valið 
5 eða 7 manna bíl.  Chevrolet er kominn til þess að vera. Gæðakannanir sýna að Chevrolet er ekki einungis með litla 
bilanatíðni heldur er öll smíði bílsins til fyrirmyndar. Þá sakar ekki að verðið á Chevrolet er frábært. 
Komdu við hjá okkur, við erum á Tangarhöfðanum - Alltaf heitt á könnunni.

Chevrolet gæði - frábært verð

Áberandi glæsilegur 
sportjeppi á frábæru verði

Verð kr. 4.980.000

Verslaðu við traust og öflugt bílaumboð - Láttu okkur koma þér á óvart 
Komdu í reynsluakstur - Opið alla virka daga frá 09-18 og laugardaga frá 12-16

Komdu með þann gamla og við tökum hann uppí

2.0L sjálfskiptur með dísel vél
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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

Greyið Helgi. 
Maríanna vill 

greinilega stjórna!

Klósettpappír! 
Snöggur!

Greinilega! 
Kallgreyið!

Nennirðu að 
sækja tómata?

Kannski, 
ef þú 
biður 

fallega.

NÚNA! Skal 
gert!

Það er gaman 
að vera úti 

eftir miðnætti!
Já!

Næturloftið... 
mánaskinið í 

gegnum trén... bara 
fuglasöngur og 

hljóðin í okkur rjúfa 
þessa mögnuðu ró.

Okkur 
vantar bara 
eitt til að 
fullkomna 
þessa ferð.

Hvað?

Bíl.

Hvað er 
þetta Lalli?

Krani með 
sírópi.

Jahá. Og hvar eru pönnu-
kökurnar okkar?

Kústur.
Kylfa.

Hjálmur.
Fata.

Já.
Já.
Já.
Já.

Tilbúinn? Ætli það 
ekki...

En næst þegar við rekum 
innbrotsþjófa utan úr geimnum 
út úr húsinu, þá fæ ég að vera 

með hjálminn!.

Suss. Þú fékkst 
kylfuna, ekki 

satt?

Nú þegar ég er búinn 
að læra að tala er ég 
orðinn hræddur við 
að segja einhverja 

vitleysu.

Eitt og annað er óskiljanlegt í reykvísk-
um arkitektúr og skipulagi borgarinnar. 
Eitt sem mér þykir til dæmis sérkenni-

legt er að vel heppnuð og fjölskylduvæn fjöl-
býlishús frá þriðja og fjórða áratugnum hafa 
ekki orðið fyrirmyndir fjölbýlishúsa víðar 
í Reykjavík. Hér á ég við húsalengjur sem 
byggðar eru þannig að þær mynda ferhyrn-
ing. Og að baki þeim eru garðar sem mynda 
græn svæði í þéttbýlinu, bakgarðar sem 
eru skemmtilegir fyrir börn, saman-
lagt stórir og með öllu lausir við 
umferð bíla. 

Þar fyrir utan mynd-
ast fínasta skjól í þessum 
görðum, sem er auðvitað 
lykilatriði á hinu næðings-
sama landi. Miklu algengara 
er að reisa blokkir í röðum, en 
slíkt skipulag veitir lítið skjól 
fyrir vindum. Auk þess eru þær 

sjaldnar með lokaðum garði sem er vita-
skuld verra fyrir foreldra ungra barna.

Ég er svo heppin að hafa búið á tveimur 
stöðum í borginni þar sem búið er þétt, en 
samt við grænt svæði bakgarðanna, í mið-
bænum og gamla vesturbænum. Hvort 
tveggja eru þéttbýlir reitir en þó með fínt 
pláss fyrir stóra og smáa. Ég hef svo sem 
oft furðað mig á því að „gömlu“ hverfin í 
Reykjavík hafi verið jafn lítill innblástur og 
raun ber vitni í nýrri hverfum borgarinn-

ar, sérstaklega þeim hverfum sem reist 
hafa verið undanfarin ár. Við byggingu 
þeirra hefðum við virkilega átt að hafa 

haft tækifæri til þess að stúdera 
hvaða hverfi og húsagerðir virka 
og hver ekki á höfuðborgarsvæðinu, 

hvaða vel heppnuðu hverfi mætti 
sækja innblástur í.

Vonandi verður sú raunin þegar ný 
hverfi rísa.

Blokkir og bakgarðar

NOKKUR ORÐ
Sigríður Björg 

Tómasdóttir

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

Ó, þú aftur - afmælissýning leikhópsins Hugleiks

Í Óðamansgarði - ópera í samstarfi við Listahátíð í Reykjavík

Dreams 2009 - alþjóðleg döff leiklistarhátíð

Kardemommubærinn

  Dagskrá fundarins er:

Skýrsla stjórnar um framkvæmdir og starfsemi 
samtakanna á liðnu starfsári.

Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga 
til umræðu og samþykktar.

Lagabreytingar ef fyrir liggja tillögur um þær.

Kosning stjórnar, varastjórnar, endurskoðenda
og varaendurskoðenda.

Tekin ákvörðun um félagsgjöld.

Önnur mál.

verður haldinn fimmtudaginn 
28. maí kl. 17 í Efstaleiti 7.

AÐALFUNDUR SÁÁ

Er mataræðið
óreglulegt?

LGG+ er fyrirbyggjandi vörn!
Skyndibitafæði, sætindi, óreglulegar 
máltíðir – allt þetta dregur úr innri 
styrk, veldur þróttleysi, kemur 
meltingunni úr lagi og stuðlar að 

vanlíðan. Regluleg neysla LGG+ 
vinnur gegn þessum áhrifum og 

flýtir fyrir því að jafnvægi náist
á ný. Dagleg neysla þess

tryggir fulla virkni.

H
V
Í T

A
H
Ú
S
IÐ

/
S
ÍA

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



...og nú allir    
 af stað  

www.urvalutsyn.is
Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Úrval-Útsýn – Lágmúla 4 – Reykjavík – Sími 585 4000
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.
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VERÐ FRÁ

ALBUFEIRA

Forte da Oura

Gott íbúðahótel, vel staðsett um 500 m frá neðsta hluta „Laugavegarins“, Sao Jao 
veitingahúsahverfinu, einu skemmtilegasta hverfinu í Albufeira. 5–10 mín. gangur 
niður á Praia de Oura ströndina. Íbúðir eru rúmgóðar með svölum, loftkældar með 
eldhúsi, sjónvarpi, síma og öryggishólfi. Lifandi tónlist þrisvar í viku, veitingasalur og 
leikjaherbergi. Sundlaugargarður með frábærri aðstöðu. Nettenging í gestamóttöku.

Nýlegt og glæsilegt íbúðahótel, við aðalgötuna í Marmaris. Ströndin er í göngufæri og 
stutt í alla þjónustu, verslanir og veitingastaði. Sundlaugargarður með góðri aðstöðu 
til sólbaða, barnalaug og snakkbar. Íbúðirnar eru nýtískulegar og mjög rúmgóðar,  
með einu eða tveimur svefnherbergjum. Allar íbúðir með svölum, loftkældar með 
góðu eldhúsi, sjónvarpi, síma og þráðlausri nettengingu. 

69.633kr.r.

Miðað við að greitt sé með greiðslukorti eða bókað á netinu. 3% færslugjald leggst ofan á uppgefið verð.

Skiptu kostnaðinum í fjórar vaxtalausar og jafnar greiðslur áwww.urvalutsyn.is

á mann í viku m. v. 2 með 2 börn.
84.467 kr. m.v. tvo fullorðna.

VIKUFERÐ
20. júní

VIKUFERÐ
3. júlí

VERÐ FRÁ

MARMARIS

Forum Residence 79.675kr.
á mann í viku m. v. 2 með 2 börn.
99.550 kr. m.v. tvo fullorðna.

leikjaherbergi. Sundlaugargarður með frábærri að

For m Residence

Tyrkland

F t d O

Portúgal
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folk@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Fimmtudagur 21. maí 2009 

➜ Tónleikar
14.00 Lúðrasveit verkalýðsins verður 
með vortónleika í Ráðhúsi Reykjavíkur. 
Með henni leikur sænsk gestalúðrasveit. 
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. 
16.00 Tónleikar til styrktar munaðar-
lausum börnum í Kongó verða haldnir 
í Selfosskirkju við Kirkjuveg. Fram koma 
m.a. Davíð Ólafsson, Garðar Thor 
Cortes, Gissur Páll Gissurarson og 
Jórukórinn frá Selfossi.
21.00 Tríóið Tyft sem er skipað þeim 
Hilmari Jenssyni á gítar, Andrew D‘Ang-
elo á saxófón og Jim Black á trommur, 
verða á Græna hattinum, Hafnarstræti 
96 á Akureyri. Húsið opnar kl. 20.
21.00 Brasilíska söngkonan Jussanam 
da Silva og Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir 
koma fram ásamt hljómsveitum á tón-
leikum Jazzklúbbsins Múlans í Jazzkjallar-
anum á Café Cultura við Hverfisgötu 18. 

21.00 Hópur tónlist-
armanna mun koma 
saman á Rosenberg 
við Klapparstíg og flytja 
bandaríska suðurríkja 
tónlist. Meðal þeirra 
verða Kristjana Stef-
ánsdóttir, Guðrún 
Gunnarsdóttir, Andrea 
Gylfadóttir, Pétur Örn Guðmundsson 
og Ómar Guðjónsson.
21.00 Tónleikahópurinn Oki Doki 
stendur fyrir tónleikum á Cafe Cultura 
við Hverfisgötu 18, þar sem fram 
koma hljómsveitirnar Klukk og Króna. 
Aðgangur ókeypis.

➜ Ópera
20.30 Ópera Skagafjarðar sýnir óper-
una Rigoletto eftir G. Verdi í Miðgarði, 
Varmahlíð.

➜ Listahátíð
Fjölbreytt dagskrá er í tengsl-
um við Listahátíð í Reykjavík 
sem stendur til 31. maí. Nánari 
upplýsingar á www.listahatid.is.

➜ Dans
20.00 Útskriftarnemendur dans-
brautar leiklistardeildar LHÍ sýna 
dansverkið Deadhead‘s Lament í 
Hafnarfjarðarleikhúsinu við Strandgötu í 
Hafnarfirði.

➜ Ljósmyndasýningar
Ljósmyndaklúbburinn Blik á Suðurlandi 
opnar ljósmyndasýningu við Austurveg 
35-37 á Selfossi. Opið fim. kl. 11-17, fös.-
sun. kl. 13-17.

➜ Námskeið
17.00 Sigurborg Kr. 
Hannesdóttir kynnir 
5Rytma dansnám-
skeið að Laugavegi 51. 
Mæta í þægilegum 
fötum. Aðgangur er 
ókeypis og allir vel-
komnir. Nánari upplýs-
ingar á www.5rytmar.
is.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Ungfrú Ísland verður krýnd 
á Broadway annað kvöld en 
keppendurnir brugðu á leik 
í sólinni í Nauthólsvík í gær 
– ólíkt föngulegri hópur en 
þeir sem stundum sjást þar 
leggja stund á sjóböð.

„Já, stóra stundin að renna upp. 
Rosaspenna og stress á sama tíma 
og þetta er ógeðslega gaman,“ 
segir Sylvía Dagmar Friðjóns-
dóttir – ein keppenda í Ungfrú 
Ísland keppninni.

Ungfrú Ísland verður krýnd 
á Broadway á morgun og verð-
ur öllu til tjaldað. Sigurvegar-
inn mun í framhaldinu keppa í 
Miss World, Alexandra Helga 
Ívarsdóttir krýnir arftaka sinn, 
en hún keppti einmitt í Miss 
World í Suður-Afríku árið 2008 
og var kjörin sportstúlka þeirrar 

keppni. Kynnir keppninnar verð-
ur Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, 
Miss World árið 2005. Sýnt verð-
ur frá keppninni í beinni útsend-
ingu á Skjá einum en í dómnefnd 
sitja sérstakir áhugamenn um 
kvenlega fegurð: Arnar Laufdal 
formaður, Guðrún Möller, fram-
kvæmdastjóri Snyrtiakademíunn-
ar, Elísabet Jónsdóttir skrifstofu- 
og markaðsstjóri Forvals, Valgeir 
Magnússon, framkvæmdastjóri 
Pipars, Hafdís Jónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri World Class, 
Heiðar Jónsson snyrtir og Karl 
Berndsen, förðunarfræðingur og 
dagskrárgerðarmaður.

Að baki eru stífar æfingar sem 
hafa staðið í þrjár vikur. Ekki 
gaman að vera inni við æfingar í 
Broadway þegar brjáluð blíða er 
og því brá hópurinn á það ráð að 
skreppa í Nauthólsvík. „Við ákváð-
um að skella okkur í sólina,“ segir 
Sylvía sem lenti í 2. sæti í keppn-

inni um Ungfrú Reykjavík. Segir 
að sú reynsla komi sér vel núna 
því hún sé ekki eins stressuð nú 
og þá. „Það sem stressar helst er 
að koma fram og að eitthvað klúð-
ur verði. Að maður detti eða eitt-
hvað svoleiðis. Það hefur nefni-
lega komið fyrir,“ segir Sylvía. 
Hún stundar nám við Menntaskól-
ann í Kópavogi og spilar hand-
bolta með meistaraflokki HK. 
Og stefnir á nám í fjölmiðlafræði 
í framtíðinni. Sylvía segir litla 
samkeppni innan hópsins, stelp-
urnar hafi smollið fáránlega vel 
saman og séu nú miklar vinkonur 
þótt þær hafi ekki þekkst áður. 

Fegurðarsamkeppnir hafa á 
stundum sætt mikilli gagnrýni 
meðal femínista en Sylvía segir 
þær ekki hafa orðið varar við 
það, það sé þá eitthvað tal í bakið 
á þeim því allir sem hún tali við 
um keppnina séu mjög jákvæðir.

jakob@frettabladid.is

Geislandi fegurð á ströndinni
GLÆSILEGUR HÓPUR Tuttugu og sjö stúlkur keppa um titilinn Ungfrú Ísland og hlýtur að vera bæði öfundsvert og ekki að sitja í 
dómnefndinni. En þar eru vanir menn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Þetta eru náttúrulega frábær tíðindi, 
að fagfólkið gefi þessa einkunn. Maður 
treystir því að þar séu hlutlausir aðilar 
sem velji eingöngu lag og flytjanda á 
faglegum forsendum,“ segir Óskar Páll 
Sveinsson, höfundur íslenska Eurov-
ision-lagsins, Is it True? Eins og alþjóð 
veit lenti það í öðru sæti á eftir hinu 
norska Fairytale í atkvæðagreiðsl-
unni. Þar giltu atkvæði dómnefndar 
til hálfs við atkvæði símakosningar. 
En nú hefur verið greint frá því hver 
úrslitin hefðu orðið hefðu dómnefndir 
landanna eingöngu fengið að ráða, eins 
og var hér áður fyrr. Og Is it True? er í 
öðru sæti hjá evrópsku fagaðilunum, á 
eftir hinum hvítrússneska Alexander 
Rybak. Jóhanna Guðrún saxar reynd-
ar á norska ævintýrið, er „aðeins“ 52 
stigum á eftir.

Og Óskar hefur vart undan að 
taka við hamingjuóskum frá ánægð-
um Íslendingum. Enda annað sætið 
ein af fáum góðum fréttum sem hafa 
ratað hingað. Þegar Fréttablaðið var 
með lagahöfundinn í símanum átti 
hann stutt spjall við afgreiðslumann 
í Kringlunni sem taldi það einsýnt að 
Ísland myndi taka fyrsta sætið næst. 

En aftur að Eurovision og framhald-
inu. Þegar hefur verið greint frá áhuga 
bæði sænskra og spænskra laga-
höfunda um Eurovision-framlög frá 
Óskari en síminn hefur varla stopp-
að hjá Óskari síðan hann kom heim 
frá Moskvu. „Þessi mikli áhugi hefur 
komið mér á óvart, ég hélt að Eurov-
ision væri miklu lokaðri heimur en það 
virðast fleiri og fleiri farnir að fylgj-
ast með hvað er þarna á seyði.“ - fgg

Dómnefndir hrifnar af íslenska laginu

ÓLÍKUR ÁRANGUR Á meðan stripparinn Dita von 
Teese sneri heim með skottið á milli lappanna var 
Óskar Páll hylltur sem þjóðhetja. Þau virtust þó 
bæði ánægð að sjá í Moskvu. FRÉTTABLAÐIÐ

Breska poppstjarnan Lily Allen þvertekur 
fyrir það að hún hafi rústað hótelherbergi 
í París eins og fjölmiðlar hafa haldið fram. 
Ásakanir þessa efnis hafa verið háværar, en 
Lily átti meðal annars að hafa kastað sjón-
varpi út um glugga hótelsins. Söngkonan 
kannast þó ekki við verknaðinn og segist hafa 
verið á öðru hóteli meðan þetta átti sér stað. 
Strákarnir í hljómsveit hennar hafi rústað 
hótelherberginu.

„Þeir rústuðu herberginu, hentu sjónvarpi 
út um gluggann og allt, en ég var ekki þarna. 
Þetta var frídagur og þá er oft drukkið. Ég 
hitti þá ekkert allan daginn, mig langaði ekki 
til þess. Þeir hljómuðu eins og þeir væru í 
ruglinu.“

Lily segist saklaus

SAKLAUS Lily Allen segist 
ekki hafa átt þátt í að 
rústa hótelherbergi í París. 
Hún kennir strákunum í 
hljómsveitinni sinni um. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Söngkonan Rihanna er komin 
með nýjan kærasta. Sá er fyrr-
verandi leikari og nú rappari, 
Aubrey Graham. Þau sáust kyss-
ast á næturklúbbi í New York á 
sunnudagskvöld og kvöldið 
eftir var það sama uppi á 
teningnum. „Hún drakk 
viskí í djús og þau kysstust 
allt kvöldið. Þau voru sæt 
saman,“ sagði heimildar-
maður. Eins og kunnugt er 
hætti Rihanna með Chris 
Brown fyrir skemmstu 
eftir áflog þeirra þar sem 
hún meiddist illa.

Rihanna með nýjan

NÝTT PAR Rihanna er farin að 
hitta Aubrey Graham.

NORDICPHOTOS/GETTY

> VALDI FJÖLSKYLDUNA

Breska leikkonan Liz Hurley fórnaði kvik-
myndaferlinum fyrir uppeldi sex ára sonar 
síns. Liz hefur ekki leikið í bíómynd síðan 
2004 og hefur í staðinn einbeitt sér að fyrir-
sætustörfum og framleiðslu strandfatn-
aðar og lífræns matar. „Ég sá að ég 
gat ekki gert myndir. Þetta var erfið 
ákvörðun,“ segir hún.
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
L
14
14
14
L

NIGHT AT THE MUSEUM 2     kl.  6 - 8 - 10
ANGELS & DEMONS    kl.  6 - 9

L
14

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl. 1- 3.20 - 5.40 -8- 10.20
NIGHT AT THE MUSEUM 2 LÚXUS kl.  1 - 3.20 - 5.40
ANGELS & DEMONS     kl. 1-3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10.50
ANGELS & DEMONS LÚXUS    kl.  8 - 10.50
X-MEN  WOLVERINE     kl. 1- 3.20 - 5.40 - 8- 10.20
MÚMÍNÁLFARNIR   kl.1

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

5%

L
14
12
14
L

NIGHT AT THE MUSEUM 2     kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
ANGELS & DEMONS    kl. 3 - 6 - 9
THE BOAT THAT ROCKED     kl.  6 - 9
X-MEN  WOLVERINE     kl. 3.40 - 10
DRAUMALANDIÐ   kl.  4 - 6 - 8

SÍMI 530 1919

L
14
14
12
16

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.  3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
ANGELS & DEMONS    kl.  2.30 - 5.30 - 8.30 
X-MEN  WOLVERINE      kl.  3.20 - 5.40 -  8 - 10.20
BOAT THAT ROCKED    kl.  3 - 8
CRANK 2: HIGH VOLTAGE   kl.  5.40 - 10.40

SÍMI 551 9000

HEIMSFRUMSÝNING!

STÓRMYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF Í BÍÓ!

Þegar ljósin slökkna byrjar 
fjörið... aftur! ... og nú í 
stærsta safni í heimi! 

���CHICAGO TRIBUNE ���PREMIERE ���NEW YORK POST

ath. STRANGLEGA BÖNNUÐ BÖRNUM.

Wes Craven er mættur aftur með einhvern 
ROSALEGASTA THRILLER SÍÐARI ÁRA.

TAKMARKAÐUR SÝNINGARFJÖLDI!

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 6 - 8 - 10:20 16

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 1:30 - 4 - 8 - 10:20 VIP
HANNAH MONTANA kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:30 L

STAR TREK XI          kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 10

NEW IN TOWN kl. 8:20 L

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

OBSERVE AND REPORT kl. 8 - 10:20 16

17 AGAIN kl. 4 - 6 L

I LOVE YOU MAN kl. 10:20 12

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

BEVERLY HILLS CHIHUAHUA m/ísl.tali kl. 2 L

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 8 - 10:20 16

JONAS BROTHERS 3D kl. 6(3D) - 8(3D) L

STAR TREK XI kl. 10D 10

HANNAH MONTANA kl. 3:40 - 5:50 - 8 L

ALFREÐ ELÍASSON OG LOFTLEIÐAMYND kl. 5:30D L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 4D L

MONSTERS VS ALIENS m/ísl.tali kl. 3:30 L

LET THE RIGHT ONE IN kl. 10:20 síð sýn 16

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl.  8 - 10 16

HANNA MONTANA kl. 6 - 8 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 6 L

STAR TREK XI kl.  10 7

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 L

HANNAH MONTANA kl. 3:40 L

DRAUMALANDIÐ kl. 6 L

STATE OF PLAY kl. 8 12

OBSERVE AND REPORT kl. 10:20 16

X MEN - ORIGINS WOLVERING kl. 8 14

NEW IN TOWN kl. 8 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 6 L

DRAUMALANDIÐ kl. 6 L

THE UNBORN kl. 10:20 16

STAR TREK XI kl. 10:20 10

SparBíó 550kr

Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU
SparBíó 850kr

- bara lúxus
Sími: 553 2075

kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L

ANGELS & DEMONS kl. 4, 7 og 10 14

STAR TREK kl. 10 10

MÚMÍNÁLFARNIR kl. 2 - Íslenskt tal L

17 AGAIN kl. 2, 4, 6 og 8 L

“Spennandi, fyndin 
og hraðskreið út í 
gegn! Miklu betri en
Da Vinci Code.”
T.V. - kvikmyndir.is

- M.M.J., kvikmyndir.com

550 kr.  í  b íó .  G i l d i r  á  a l l ar  sýn ingar  merk tar  með  rauðu!

Myndirnar Night at the Museum: 
Battle of the Smithsonian og Last 
House on the Left eru nýkomnar í 
kvikmyndahús. Night at the Museum 
er framhald samnefndrar ævintýra-
myndar sem kom út fyrir nokkrum 
árum með Ben Stiller í aðalhlut-
verki. Stiller leikur öryggisvörðinn 
Larry Daley sem laumar sér inn 
í stærsta safn í heimi, Smithsoni-
an í Washington, í þeim tilgangi að 
bjarga nokkrum heimsfrægum per-
sónum sem hafa verið fluttar þangað 
fyrir mistök. Upphefst þá mikið stríð 
í safninu þegar fornfrægar söguleg-
ar verur vakna til lífins og taka þátt. 

Myndin var heimsfrumsýnd hérlend-
is í gær og hefur því ekki enn fengið 
einkunn erlendis.

Hrollvekjan Last House on the 
Left er byggð á samnefndri mynd 
frá áttunda áratugnum. Myndin 
fjallar um fjóra unga glæpa-
menn sem rekast á tvær grun-
lausar stelpur í litlu fjallaþorpi, 
drepa aðra þeirra og nauðga hinni 
á hrottalegan hátt. Þeir flýja og 
leita skjóls í nálægu sumarhúsi 
sem reynist vera sumarhús for-
eldra stelpnanna. Eftir að foreldr-
arnir komast að því hvað strák-
arnir gerðu við dætur þeirra leita 
þeir hefnda. Myndin fær 6,9 af 10 í 
einkunn á Imdb.com og 42% á Rot-
tentomatoes.com.

Hrollur og fornfrægar verur

NÆTURVÖRÐUR Ben Stiller leikur nætur-
vörðinn Larry Daley sem laumar sér inn 
í Smithsonian-safnið í Washington.

Kreppudrottningin Lára 
Ómarsdóttir hélt hóf á 
þriðjudag til að fagna nýút-
kominni bók sinni, Hagsýni 
og hamingja. Lára hvatti 
viðstadda eindregið til að 
gera sér veitingarnar að 
góðu því þær væru ókeypis.

„Já, ég sagði fólki náttúrulega að 
drekka eins mikið og það gæti því 
vínið væri því að kostnaðarlausu. 
Fólk á alltaf að borða vel og drekka 
mikið í veislum ef það er ókeypis,“ 
segir Lára Ómarsdóttir fréttamað-
ur og býður lesendum Fréttablaðs-
ins upp á ókeypis kreppuráð.

Útgefandi Láru, Veröld, bauð til 
útgáfuteitis í tilefni útkomu bókar 
Láru, Hagsýni og hamingja, en þar 
er farið í saumana á því hvernig 
best sé að höndla kreppuna. Útgef-
andinn bauð upp á Sprite og hvít-
vín úr belju og segir Lára það vel 

veitt. Viðtökur við bókinni hafa 
farið fram úr björtustu vonum. 
Þótt bókin sé nýútkomin náði hún 
engu síður inn á topp tíu-lista 
Eymundsson yfir best seldu bæk-
urnar. „Ótrúlega góðar viðtökur,“ 
segir Lára en stór hópur kom til að 
fagna með henni, vinir og vanda-
menn. „Elsta stelpan mín, hún 
Helga Rut, er reyndar úti á Spáni 
með kærastanum. Hún er orðin 

svo stór. En Iðunn Hulda, Lilja 
Sóley, Hekla Sól og Haukur Lár 
öll Hauksbörn voru að sjálfsögðu á 
staðnum. Já, ég á þau öll með sama 
manninum,“ segir Lára aðspurð og 
hlær. „Ég hef bara sofið hjá einum 
manni. Og loks þegar strákurinn 
kom eftir fjórar stelpur gátum við 
hætt þessu. Hann heitir enda í höf-
uðið á okkur báðum.“

jakob@frettabladid.is

Sprite og beljuvín í kreppuhófi
BARNALÁNIÐ LEIKUR VIÐ LÁRU Elsta dóttirin, Helga Rut, er með kærastanum á Spáni en þau Iðunn Hulda, Lilja Sóley, Hekla Sól 
og Haukur Lár mættu að sjálfsögðu til að fagna með mömmu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GÖMUL BRÝNI ÚR BRANSANUM Faðir 
Láru, Ómar Ragnarsson, er ekki þekktur 
fyrir að verða óhófinu að bráð né heldur 
Heimir Már Pétursson – eftir því sem 
næst verður komist.

STOLTUR AF SINNI FRÚ Haukur Olavsson 
er ánægður með sína atorkusömu konu 
– og það eru einnig fyrrverandi félagar 
Láru af 365, þau Kristinn Hrafnsson og 
Kolbrún Kristjánsdóttir.

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

550kr.
550kr. 550kr.

550kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓKL.3.40 HÁSKÓLABÍÓ KL.3 HÁSKÓLABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ
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ÍÞRÓTTIR Fréttablaðið birti frétt 
í síðustu viku um að svokallaðir 
orkuplástrar frá Lifewave væru 
að slá í gegn hjá íslensku íþrótta-
fólki. Fjöldi þeirra er farinn að 
nota plástrana og má jafnvel tala 
um nýtt æði í þessum efnum.

Margir efast þó stórlega um 
hversu mikið þessir plástrar virki 
í raun og veru og einn þeirra er 
Magnús Jóhannsson, læknir og 
prófessor í lyfja- og eiturefna-
fræði.

„Ég gef ekki mikið fyrir mál-
flutning þeirra sem selja þessa 
plástra. Fræðimenn bæði í Bret-
landi og Bandaríkjunum hafa 
skoðað þetta og niðurstaða þeirra 
allra er sú að þessir plástrar séu 
blekking. Það er í rauninni bara 
um tvennt að velja. Annað hvort 
er þetta ein mesta blekking síðari 
ára eða mesta uppgötvun í lækn-
isfræði fyrr og síðar. Fólk verður 
svo að ákveða hverju það trúir,“ 
sagði Magnús.

Uppfinningamaðurinn er huldu-
maður
„Stundum setja þeir þetta upp eins 
og þetta sé einhvers konar form af 
nálastungum. Þeir sem vita eitt-
hvað um þau málefni, og ég geri 
það meðal annars, vita að þessir 
plástrar hafa ekkert með það að 
gera. Til að nálastunguaðferðin 
virki þarf ertingu eða nálastungu. 
Það er einmitt það sem plástrarnir 
eiga ekki að gera. Sumir tala svo 
um að þetta sé hómópatía og það er 
líka fráleitt.  Hómópatía gengur út 
á að gefa efni í litlum skömmtum. 
Það er einhvers konar inntaka.

Þetta hefur ekkert með nála-
stungur eða hómópatíu að gera. 
Samkvæmt lýsingum fer ekkert í 
gegnum húðina nema einhverjar 
bylgjur sem eru ótilgreindar og 
óskilgreindar og enginn veit hvað 

er. Þær eiga að hafa áhrif á frum-
ur líkamans og stjórna þeim. Ef 
svo er þá er þetta einhver merki-
legasta nýjung í læknavísindum 
síðustu alda hið minnsta. Það er 
að segja ef það er hægt að stjórna 
frumum líkamans með einhverj-
um bylgjum. Þess utan veit eng-
inn hvaða bylgjur þetta eru,“ sagði 
Magnús.

Lifewave-fyrirtækið, sem fram-
leiðir plástrana, er einnig vafasamt 
fyrirtæki að mati Magnúsar.

„Þar er einhver mikill upp-
finningamaður sem heitir David 

Schmidt. Hann er stofnandi fyr-
irtækisins og maðurinn á bak við 
vörurnar. Hann á að hafa fundið 
þær upp. Það er ekkert vitað um 
þennan mann. Það er eins og hann 
hafi enga menntun og hafi hvergi 
unnið nokkurs staðar áður. Það er 
reyndar mynd af honum á síðunni. 
Þetta er vinalegur maður og ekki 
ólíkur Ástþóri Magnússyni í útliti. 
Þessi Schmidt hefur verið marg-
beðinn um að sýna ferilskrá sína 
en hann vill ekki gera það,“ sagði 
Magnús og bætir við að fleira grun-
samlegt sé í gangi hjá Lifewave.

„Þeir státa sig af því í auglýs-
ingum sem og á vefsíðu sinni að 
hafa gert rannsóknir í tveim-
ur háskólum í Bandaríkjunum á 
virkni plástranna. Hvorugur skól-
inn kannast nokkuð við að slíkar 
rannsóknir hafi átt sér stað þar. 
Þeir neita því að hafa átt sam-
skipti við þetta fyrirtæki, sem 
lýgur því að þessar rannsóknir 
hafi átt sér stað. Það hafa aldrei 
verið birtar neinar rannsókna-
niðurstöður fyrir utan þessa tvo 
skóla en það virðist vera upplog-
ið,“ sagði Magnús, sem gefur held-
ur ekki mikið fyrir lækni fyrir-
tækisins.

Hugmyndin frá Star Trek?
„Það er einn læknir á snærum 
Lifewave og hann hefur mikið 
verið notaður í auglýsingaskyni. 
Þessi læknir hefur misst lækn-
ingaleyfið í að minnsta kosti þrem-
ur ríkjum í Bandaríkjunum, þar á 
meðal í hinu stóra ríki Kaliforníu. 
Ástæðan er að hann hefur verið að 
ávísa lyfjum á rangan hátt. Hann 
er því ekki talinn merkilegur papp-
ír. Þetta ber allt að sama brunni,“ 
sagði Magnús, sem útilokar ekki 
að hugmyndin af plástrunum hafi 
fæðst í Star Trek-þætti.

„Þar er læknir sem er reyndar 
vélmenni. Hann er með tæki sem 
maður ber nálægt líkamanum og 
það skynjar einhverjar bylgjur. 
Svo setur hann tækið í samband 
við tölvu og tölvan finnur út hvað 
sé að. Svo kemur læknirinn aftur 
með tækið að líkamanum og þá 
læknast viðkomandi. Hugmyndin 
gæti hafa komið þaðan. Það þarf 
ekkert að segja meira. Það eru 
engar sannanir fyrir virkni plástr-
anna og ekkert sem segir okkur að 
trúa þessu. Í mínum huga er þetta 
bara blekking til þess að hafa pen-
inga af fólki.“ henry@frettabladid.is

„Lifewave-plástrarnir eru blekking“
Magnús Jóhannsson, læknir og prófessor í lyfja- og eiturefnafræði, segir að Lifewave-plástrarnir séu ein 
mesta blekking síðari ára eða mesta uppgötvun í læknisfræði fyrr og síðar. Fólk megi svo velja hvort það 
telji líklegra. Hann segir fyrirtækið beita blekkingum og engar sannanir séu fyrir því að plástrarnir virki.

ENN EIN BLEKKINGIN? Lifewave-plástrarnir, sem fjöldi íslenskra íþróttamanna notar 
og þar á meðal KR-ingarnir Bjarni Guðjónsson og Jónas Guðni Sævarsson, er blekk-
ing að mati fræðimanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Allt sem þú þarftfylgir Fréttablaðinu á morgun

> Patrekur og Atli líklega áfram

Góðar líkur eru á því að Patrekur Jóhannesson og Atli 
Hilmarsson verði áfram þjálfarar karla- og kvennaliðs 
Stjörnunnar. Þór Jónsson, formaður 
handknattleiksdeildar Stjörnunn-
ar, sagði viðræður við þá vel á veg 
komnar og ætti aðeins eftir að ganga 
frá formsatriðum í samningagerðinni. 
Þá staðfesti Þór einnig að Florentina 
Stanciu, markvörður Íslands- og 
bikarmeistaraliðs Stjörnunnar, 
hafi skrifað undir þriggja ára 
samning við félagið.

Aron Kristjánsson verður ekki næsti þjálfari 
danska úrvalsdeildarfélagsins Århus eins 
og honum stóð til boða. Þess í stað ákvað 
hann að vera um kyrrt í Hafnarfirðinum og 
hefur hann skrifað undir tveggja ára samn-
ing við félagið.

Tvö áru eru liðin síðan Aron tók við 
Haukaliðinu og undir hans stjórn hefur liðið 
orðið Íslandsmeistari bæði árin. Honum 
stóð einnig til boða að taka við norska 
félaginu Drammen.

„Það var gríðarlega erfitt að taka þessa 
ákvörðun,“ sagði Aron í samtali við Frétta-
blaðið. „Okkur í fjölskyldunni leið mjög 
vel í Danmörku á sínum tíma og það er 
spennandi að starfa þar sem þjálfari. Deild-
in er mjög sterk og aðstæður góðar,“ bætti 
Aron við en hann var þjálfari Skjern áður en 
hann kom heim til Íslands.

„Ég hefði þess vegna getað skipt um 
skoðun fram á allra síðustu stundu og 
jafnvel eftir að ákvörðunin var tekin.“

Hann segir þó spennandi verkefni 
bíða sín hjá Haukum. „Það er ýmislegt 
þar sem maður vill gera betur eins 
og að búa til meiri stöðugleika í 
félaginu. Þar eru einnig margir 
ungir leikmenn sem ég vil 
vinna með og efla. Haukar eiga 
töluvert af ungum leikmönn-
um sem eru mjög spennandi 
og geta orðið mjög góðir.“

Aron segir að tímasetningin 
á viðræðunum við Århus hafi 
ekki verið góð. „Ég hefði skilið 
Haukana eftir í mjög erfiðri stöðu 
og þá er það mikið fyrirtæki að 
rífa upp fjölskylduna og taka 

börnin úr skóla. Það hafði mikið 
að segja. En vonandi koma 
önnur tækifæri síðar og ekkert 
sem útilokar að ég fari út síðar. 
Það verður bara að koma í ljós. 

Ég vil skila meiru til íslensks 
handbolta áður en kemur 
að því.“

Hann segist alls 
ekki orðinn saddur af 
árangri Haukanna 
undanfarin ár. „Nei, 
alls ekki. Nú er næst 
á dagskrá að setjast 

niður og ræða mögu-
leikana fyrir næsta 

tímabil sem verður mjög 
spennandi.“

ARON KRISTJÁNSSON: ÁKVAÐ AÐ VERA ÁFRAM HJÁ HAUKUM OG GERÐI TVEGGJA ÁRA SAMNING

Gríðarlega erfitt að taka þessa ákvörðun

Ítalska úrvalsdeildin
Lazio - Reggina 1-0
Emil Hallfreðsson var á meðal varamanna Regg-
ina sem féll úr ítölsku úrvalsdeildinni í gær.

Þýska úrvalsdeildin
Lemgo - Balingen 33-29
Vignir Svavarsson skoraði tvö mörk fyrir Lemgo 
en Logi Geirsson lék ekki með vegna meiðsla.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Ísland vann í gær sigur 
á Sviss, 32-26, í þriðja æfingaleik 
liðanna á jafn mörgum dögum. 
Ísland vann alla leikina og var 
Júlíus Jónasson, landsliðsþjálf-
ari, ánægður með útkomuna.

„Ég sé bæði plúsa og mín-
usa í leik liðsins enda sjaldgæft 
að vera 100 prósent sáttur eftir 
þriggja leikja einvígi. En nú veit 
ég betur hvar leikmenn standa og 
þetta voru því fínir leikir og ekki 
síður góð úrslit.“

Hann segir að allir 20 leikmenn 
liðsins hafi fengið að spreyta sig. 
„Það fengu allir leikmenn sínar 
mínútur og við vorum því að fá 
helling úr þessum leikjum. Sviss 
leikur einnig framliggjandi vörn 
og var gott að fá að spila gegn 
slíku liði.“

Stella Sigurðardóttir skoraði 
sex marka Íslands í gær og þær 

Sólveg Lára Kjærnested og Elísa-
bet Gunnarsdóttir fimm hvor.

Eftir tvær vikur heldur liðið til 
Portúgals þar sem tveir æfinga-
leikir eru á dagskrá. Þá tekur við 
sumarfrí en liðið er að undirbúa 
sig fyrir undankeppni EM sem 
hefst í haust. - esá

Ísland vann sex marka sigur á Sviss í gær:

Þrír sigrar gegn Sviss

ÁTTA MÖRK Stella Sigurðardóttir var 
markahæst í íslenska liðinu í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Luka Kostic er tekinn 
við þjálfun Grindavíkur sem 
leikur í Pepsi-deild karla. Milan 
Stefán Jankovic bað um að fá að 
hætta sem þjálfari liðsins eftir 
leikinn gegn Fjölni á mánudags-
kvöldið en hann verður þó aðstoð-
arþjálfari Kostic auk þess sem 
hann sinnir öðrum störfum.

Jankovic sagði í samtali við 
Fréttablaðið að hann væri búinn 
að fá sig fullsaddan af dómara-
málum hér á landi. Hann fékk 
tveggja leikja bann fyrir rauða 
spjaldið sem hann fékk í leikslok 
á mánudaginn. Hann var ósátt-
ur við störf Þorvalds Árnasonar 
dómara.

„Ég fékk mína refsingu og var 
allt í lagi með það. En dómarinn á 
líka að fá sína refsingu. Það ger-
ist í öllum öðrum löndum heims-
ins að dómurum sé refsað fyrir 
slæma frammistöðu. Ég vil bara 
að eitt gangi yfir alla.“

Ítarlegt viðtal við Jankovic má 
finna á Vísi.is.  - esá

Þjálfarabreyting í Grindavík:

Kostic tekur við

GAMLIR FÉLAGAR Þeir Luka Kostic og 
Milan Stefán Jankovic þekkjast vel og 
munu stýra liði Grindavíkur í samein-
ingu. MYND/UMFG

BIKARINN Á LOFT Shakhtar Donetsk 
frá Úkraínu varð í gær Evrópumeistari 
félagsliða eftir 2-1 sigur á þýska liðinu 
Werder Bremen í framlengdum úrslita-
leik UEFA-bikarkeppninnar. Hér er það 
fyrirliði Donetsk, Króatinn Dario Srna, 
sem lyftir bikarnum á loft en hann 
lagði upp sigurmark sinna manna fyrir 
Brasilíumanninn Jadson.
 NORDIC PHOTOS/AFP
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19.40 The O.C.   STÖÐ 2 EXTRA

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.00 All of Us   SKJÁREINN

20.00 Man in the Iron Mask  
 STÖÐ 2 BÍÓ

20.45 The Mentalist (15:23)  
 STÖÐ 2

22.15 Nýgræðingar   SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Rætt verður um fyrn-
ingu aflaheimilda. 

21.00 Maturinn og lífið  Fritz Jörgensen 
ræðir um matarmenningu við gest sinn en 
matreiðlumeistari er Ragnar Ómarsson.

21.30 Ákveðin viðhorf  Fjallað verður um 
næringargildi mjólkurafurða.

06.00 Óstöðvandi tónlist

07.10 Nýtt útlit  (10:11) (e)

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

12.00 Nýtt útlit  (10:11) (e)

12.50 Óstöðvandi tónlist

17.35 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

18.20 The Game  (15:22) Bandarísk gam-
anþáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

18.45 America’s Funniest Home 
Videos  (24:48) (e)

19.10 Leiðin að titlinum  (1:1) (e)

20.00 All of Us  (6:22) Bandarísk gam-
ansería um fráskilin hjón, Robert og Nees-
ee, sem eiga erfitt með að slíta tengslin 
og hefja ný sambönd. Þau eiga ungan son 
sem reynir sitt besta til að koma foreldrun-
um aftur saman. 

20.30 The Office  (19:19) Bandarískir 
gamanþættir sem hlutu Emmy-verðlaunin 
2006 sem besta gamanserían. 

21.00 Boston Legal  (12:13) Bandarísk 
þáttaröð um sérvitra lögfræðinga í Boston. 
Lögfræðiskrifstofan lendir í fjárhagsvandræð-
um og gæti þurft að finna nýja eigendur. 

21.50 Law & Order. Criminal Intent 
 (9:22) Bandarísk sakamálasería þar sem 
fylgst er með stórmálasveit lögreglunnar í 
New York fást við klóka krimma. Ungur fangi 
er myrtur á geðspítala þar sem frændi Gor-
ens er vistaður. Goren þykist vera geðveik-
ur og lætur loka sig inni á stofnuninni svo 
hann geti rannsakað málið.

22.40 Jay Leno 

23.30 America’s Next Top Model  (e)

00.20 Painkiller Jane  (14:22) (e)

01.10 Óstöðvandi tónlist

08.00 Morgunstundin okkar  Lítil prins-
essa, Halli og risaeðlufatan, Skordýrin í Sól-
arlaut, Franklín, Bitte nú!, Skúli Skelfir og 
Hrúturinn Hreinn.

09.50 Pöddulíf  (A Bug’s Life)

11.23 Hrúturinn Hreinn 

11.30 Bjarnasveitin  (The Country Bears) 

12.55 Blindsýn  (Blindsight) (e)

14.40 Mark!  (Goal!)  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Anass  (e)

17.45 Tómas og Tim  (2:16)

18.00 Stundin okkar  (e)

18.30 Úr vöndu að ráða  (1:7) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Steypa  Heimildarmynd þar sem 
fylgst er með sjö listamönnum um tveggja 
ára skeið. 

20.45 Bræður og systur  (Brothers and 
Sisters II) Bandarísk þáttaröð um hóp syst-
kina, viðburðaríkt líf þeirra og fjörug sam-
skipti. 

21.30 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives V) Bandarísk þáttaröð um 
nágrannakonur í úthverfi sem eru ekki allar 
þar sem þær eru séðar. 

22.15 Nýgræðingar  (Scrubs VI) Gam-
anþáttaröð um lækninn J.D. Dorian og ótrú-
legar uppákomur sem hann lendir í. 

22.40 Anna Pihl  (Anna Pihl) (4:10) (e)

23.25 Rebus - Fyrsti steinninn  (Rebus: 
The First Stone) (e)

00.35 Dagskrárlok

08.10 Johnny Dangerously

10.00 Aquamarine 

12.00 Shrek 

14.00 Johnny Dangerously 

16.00 Aquamarine 

18.00 Shrek

20.00 Man in the Iron Mask 

22.10 Edison 

00.00 The Machinist 

02.00 Jagged Edge 

04.00 Edison 

06.00 The Last Time 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Lalli, Elías, 
Svampur Sveinsson, Áfram Diegó, áfram!, 
Dóra könnuður, Íkornastrákurinn, Bratz og A.
T.O.M.

10.30 The Daltons 

12.00 Hollyoaks (194:260)

12.25 Ally McBeal (2:21) 

13.10 Logi í beinni 

13.55 Addiction 

15.25 Two and a Half Men (12:19)

15.55 The Producers  Max Bialystock er 
fyrrverandi stjarna á Broadway sem fram-
leiddi ekkert nema snilldarverk en nú er 
sagan önnur. Allar sýningar sem hann reynir 
að setja upp kolfalla og hann er við það að 
gefast upp þar til endurskoðandinn kemur 
til hans með snilldarhugmynd sem getur 
varla brugðist.

18.05 Friends (5:25) Bestu vinir allra 
landsmanna eru nú komnir aftur í sjónvarp-
ið. Ein vinsælasta sjónvarpssería sem gerð 
hefur verið og ekki að ástæðulausu. Fylgstu 
með Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Monicu og 
Chandler frá byrjun.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.53 Íþróttir 

19.35 The Simpsons (16:22) Marge 
setur upp fuglahræðu í matjurtagarðinum 
sínum til að fæla í burtu krákurnar. Gallinn er 
sá að Hómer er skíthræddur við fuglahræð-
una og laumast til að eyðileggja hana. Eftir 
það líta krákurnar á Hómer sem leiðtoga og 
fylgja honum hvert sem hann fer.

20.00 Hell‘s Kitchen Íslandsvinurinn og 
sjónvarpskokkurinn ógurlegi Gordon Ramsey 
er nú mættur í fjórða sinn og nú svalari 
en nokkru fyrr. Hann er snillingur í að etja 
saman efnilegum áhugamönnum um mat-
reiðslu í einstaklega harðri keppni um starf á 
alvöru veitingahúsi.

20.45 The Mentalist (15:23) Patrick 
Jane er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsókn-
arlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á glæsileg-
an feril að baki við að leysa flókin glæpamál 
með því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

21.30 Twenty Four (17:24) Ein vinsæl-
asta spennuþáttaröð Stöðvar 2 frá upphafi. 
Ný ógn steðjar nú að bandarísku þjóðinni og 
heimsbyggðinni allri og Jack Bauer er að sjálf-
sögðu sá eini sem er fær um að bjarga mál-
unum.

22.15 Octopussy

00.25 Damages (11:13)

01.05 The Producers 

03.15 Longford 

04.45 Population 436 

07.00 Shakhtar Donetsk - Werder 
Bremen Útsending frá úrslitaleiknum í Evr-
ópukeppni félagsliða.

16.50 Shakhtar Donetsk - Werder 
Bremen Útsending frá úrslitaleiknum í Evr-
ópukeppni félagsliða.

18.40 PGA Tour 2009 - Valero Texas 
Open Sýnt frá hápunktunum á PGA móta-
röðinni í golfi.

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

20.00 F1. Við rásmarkið Hitað upp fyrir 
komandi keppni. Gunnlaugur Rögnvalds-
son skoðar undirbúning liðanna fyrir kapp-
aksturinn.

20.30 F1. Mónakó / Æfingar 

21.00 NBA tilþrif Öll bestu tilþrif vikunnar 
í NBA körfuboltanum.

21.25 Pepsímörkin 2009 Magnús Gylfa-
son og Tómas Ingi Tómasson fara yfir alla 
leiki umferðinnar.

22.25 Poker After Dark 

23.10 NBA 2008/2009 - Playoff 
Games Útsending frá leik í úrslitakeppni 
NBA.

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

15.10 WBA - Liverpool Útsending frá leik 
í ensku úrvalsdeildinni.

15.10 WBA - Liverpool Útsending frá leik  
í ensku úrvalsdeildinni.

16.50 Middlesbrough - Aston Villa Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Markaþáttur ensku úrvalsdeild-
arinnar 

19.30 Premier League World Enska 
úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

20.00 PL Classic Matches Season 
High lights 1996/1997. 

21.00 PL Classic Matches Newcastle - 
Leicester, 1996.

21.30 PL Classic Matches Tottenham - 
Chelsea, 1997.

22.00 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni.

23.10 Coca Cola-mörkin Allir leikirnir, öll 
mörkin og allt það umdeildasta skoðað.

23.40 Portsmouth - Sunderland Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

> Sally Field
„Breytingar eru aldrei auðveldar en oftast 
nauðsynlegar.“ 
Field fer með hlutverk Noru Walker 
í þættinum Bræður og systur sem 
Sjónvarpið sýnir í kvöld.

▼

▼

▼
▼

Úrslitaþátturinn í American Idol-keppn-
inni var sýndur í beinni útsendingu á 
Stöð 2 seint í gærkvöldi. Adam Lambert 
og hinn sykursæti Kris Allen áttust þar 
við og þegar þessi grein er skrifuð er ekki 
vitað hver bar sigur úr býtum.

Þó má telja næsta víst að Adam 
Lambert hafi unnið örugglega, enda 
hefur hann alla tíð skarað fram úr og sýnt 
ótrúlega sönghæfileika. Sjaldan hefur 
einn keppandi haft jafnmikla yfirburði 
í Idol og fengið jafn mikinn meðbyr og 
hann í þessari seríu. Með sitt breiða 
raddsvið virðist hann ráða við hvaða 
tónlistarstíl sem er og útlitið háir honum 
heldur ekki, þrátt fyrir að ofnotkun hans 
á förðunarvörum fari reyndar langt út 
fyrir öll velsæmismörk. 

Annars hefur þessi Idol-þáttaröð verið 
fín skemmtun. Skemmtilegust var hún 
í áheyrnarprufunum í byrjun þar sem 
dramatíkin var allsráðandi og hver furðu-
fuglinn á fætur öðrum fékk að spreyta 
sig. Síðan þá hefur þátturinn snúist úr 
því að vera fyrirbærasýning í það að vera 
hefðbundin söngvakeppni, uppfull af 
frábærum söngvurum sem allir gætu náð 
langt á komandi árum.  

Ofurhreinskilni Simons Cowell fékk 
einnig að njóta sín sérlega vel í byrjun 
en síðan þá hefur hann haft frekar lítinn 
tíma til að tjá sig, enda dómararnir orðnir 
fjórir talsins og allir með sína skoðun. 
Það er ekki góð þróun því Simon er hin 
eina sanna stjarna þáttarins og því mega 
framleiðendurnir ekki gleyma.

VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON GERIR UPP BANDARÍSKU IDOL-KEPPNINA

Úr fyrirbærum í frábæra söngvara

TVEIR Á TOPPNUM Adam Lambert og Kris Allen áttust 
við í beinni útsendingu í gærkvöldi.
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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

16.45 Hollyoaks (193:260) 

17.15 Hollyoaks (194:260)

17.40 The O.C. (22:27) 

18.25 Seinfeld (16:22) J

18.45 Hollyoaks (193:260) 

19.15 Hollyoaks (194:260) 

19.40 The O.C. (22:27) Orange-sýsla 
í Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar 
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við kynn-
umst þeim betur koma hins vegar leyndar-
málin í ljós. 

20.25 Seinfeld (16:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk. Hann er nefnilega óendan-
lega smámunasamur og sérvitur. Sem betur 
fer á hann góða vini sem eru álíka duttlunga-
fullir og hann sjálfur. 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.40 Gossip Girl (16:25) Þættir byggðir 
á samnefndum metsölubókum sem fjalla 
um líf ungra, fordekraðra krakka sem búa á 
Manhattan í New York. Þótt dramatíkin sé 
ótæpileg þá snúast áhyggjur þessa unga fólks 
fyrst og síðast um hver baktalar hvern, hver 
er með hverjum og hvernig eigi að klæðast í 
næsta glæsipartíi.

22.25 Grey‘s Anatomy (22:24) Meredith 
og Derek komast að því að það að viðhalda 
hinu fullkomna sambandi er mun erfiðara 
en þau áttu von á. Líf læknanna ungu hefur 
tekið stakkaskiptum þegar einn úr hópnum 
veikist alvarlega og mörkin milli lækna og 
sjúklinga verða óljós.

23.10 In Treatment (3:43) 

23.40 Idol-stjörnuleit (13:14)

01.10 Sjáðu 

01.35 Fréttir Stöðvar 2 

02.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.05 Jonathan Creek 10.55 Jonathan Creek 
11.45 My Hero 12.15 The Weakest Link 13.00 
EastEnders 13.30 My Hero 14.00 After You‘ve 
Gone 14.30 The Weakest Link 15.15 Jonathan 
Creek 16.05 Jonathan Creek 16.55 EastEnders 
17.25 The Weakest Link 18.10 My Hero 18.40 
After You‘ve Gone 19.10 Dalziel and Pascoe 20.00 
Dalziel and Pascoe 20.50 After You‘ve Gone 21.20 
My Hero 21.50 Dalziel and Pascoe 22.40 Jonathan 
Creek 23.30 Jonathan Creek

10.25 Læger for livet 10.55 Det Europæiske Melodi 
Grand Prix 2009 12.55 Det lille hus på prærien 
13.45 Percy, Buffalo Bill og Jeg 15.05 Lloyd i 
Rummet 15.30 Fandango 16.00 Når gorillaen 
forelsker sig 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
aHA Award ‚08 18.00 Gasolin 18.45 Gasolin 
United 19.00 TV Avisen 19.15 SportNyt 19.20 Lad 
isbjørnene danse 20.50 Columbo 22.20 Lusitania 
23.50 Backstage 

10.15 Håkon Bleken, maler  11.10 Julia Fischer 
- fiolin og klaver  13.00 Kven er Kurt Wallander?  
13.55 Tanker om bønn  14.25 Bussen  15.45 
Mánáid-tv - Samisk barne-tv  16.00 Sørens øns-
kestøvler  16.05 Fritt fram  16.35 Plipp, Plopp og 
Plomma  16.40 Bandet  17.00 Dagsrevyen  17.30 
Schrödingers katt  18.25 Kari Simonsen - fargerik 
dame med sans for gråtoner  18.55 Änglagård  
20.50 Billedbrev fra Europa  21.00 Kveldsnytt  
21.20 Uti vår hage 2  21.50 Da pengane erobra 
verda  22.40 Spooks 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Hvernig tekur maður á móti vorinu?
09.03 Stiklað á öldum íslenskrar trúar-
tónlistar
10.05 Veðurfregnir
10.15 Það er ekki lengi gengið á 
Helgrindur af mörgum mönnum
11.00 Guðsþjónusta í Grensáskirkju
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Dávaldurinn í þorpinu

14.00 Dívan Deborah
14.50 Drengurinn og dularöflin: Um 
Gunnar Gunnarsson skáld
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Veðurfregnir
16.07 Listahátíð í Reykjavík 2009: Víkingur 
Heiðar Ólafsson
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Samhljómur sálarinnar
19.00 Óperukvöld Útvarpsins: Carmen
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Útvarpsperlur: Í rútu með Lúther
23.10 Kvöldtónar
00.05 Næturtónar

10.30 Tango, gräl och ledbesvär 11.30 Skruva 
den som Beckham 13.20 Latin Grammy Awards 
2008 14.55 Mäklarna 15.25 Mat och grönt på 
Friland 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport med A-
ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Med älg 
i linsen och räv bakom örat 17.10 En plats till låns 
17.30 Rapport med A-ekonomi 17.55 Regionala 
nyheter 18.00 Niklas mat 18.30 Mitt i naturen 
19.00 Draknästet 20.00 Debatt 20.45 Uppdrag 
Granskning 21.45 Hanging up 23.20 Sändningar 
från SVT24 

Formúlu 1-mót er í 
Mónakó um helgina 
og í Rásmarkinu á 
Stöð 2 Sport í kvöld 
verða gestir sem hafa 
upplifað móthaldið. 
Þá mun Jóhanna 
Guðrún, Eurovision-
stjarna okkar Íslend-
inga, þeysa Mónakó-
brautina í Formúlu 1 
ökuhermi. Í þættinum 
verður fjallað um 
mótið í Mónakó frá 
ýmsum hliðum, en kvikmyndastjörnur mæta á 
mótið frá kvikmyndahátíðinni í Cannes sem nú 
stendur yfir. Button hefur forystu í stigakeppni 
ökumanna og hefur slegið í gegn á árinu.

STÖÐ 2 SPORT KL. 20.00
Við rásmarkið Heimildarmynd þar sem fylgst er 

með sjö listamönnum um tveggja 
ára skeið. Listafólkið er að koma 
undir sig fótunum heima og erlendis 
og tengist hvert öðru á ýmsan hátt. 
Fram koma: Ásmundur Ásmunds-
son, Gabríela Fiðriksdóttir, Gjörn-
ingaklúbburinn, Huginn Þór Arason, 
Katrín Sigurðardóttir, Margrét H. 
Blöndal og Unnar Örn Jónasson 
Auðarson. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Steypa

Sjónvarpið kl. 19.35

▼
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„Við erum búnir að senda bæjar-
stjórninni og bæjarstjóranum ham-
ingjuóskir með árangurinn, þótt við 
hefðum auðvitað viljað að Jóhanna 
Guðrún hefði unnið,“ segir Jón-
mundur Guðmarsson, bæjarstjóri 
á Seltjarnarnesi. Svo skemmtilega 
vill til að íslenska bæjarfélagið og 
Nesodden, heimabær Alexander 
Rybak, sigurvegara Eurovision-
keppninnar, eru vinabæir. Og hafa 
átt í nánum tengslum undanfarin 
ár. Jónmundur upplýsir jafnframt 
að fulltrúar frá Seltjarnarnesi séu 
einmitt á leiðinni á vinabæjarmót 
þar sem fulltrúar Nesodden verða 
og bjóst Jónmundur við að eflaust 
yrði glatt á hjalla þegar haldið yrði 
upp á sigurinn.

Jónmundur kveðst þó ekki vita 

af hverju Nesodden varð fyrir val-
inu sem vinabær. En reiknaði með 
því að það ætti sér eðlilegar orsak-
ir. „Eflaust hafa verið einhver per-
sónuleg tengsl þarna á milli á sínum 
tíma og þess vegna hafi þetta æxl-
ast á þennan hátt,“ útskýrir Jón-
mundur sem sjálfur hefur heim-
sótt bæjarfélagið sem staðsett er 
rétt utan höfuðborgarinnar Osló. 
„Reyndar ekki sem bæjarstjóri en 
þegar maður var að spila 
handbolta með Gróttu var 
bærinn stundum heim-
sóttur í æfingaferðum. 
Þetta er, ef mig minn-
ir rétt, ákaflega falleg-
ur og vinalegur bær, 
svona rétt eins og Sel-
tjarnarnes.“ - fgg 
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LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. frá, 8. óvild, 9. besti 
árangur, 11. gelt, 12. gróðabrall, 14. 
árstíð, 16. karlkyn, 17. móðuþykkni, 
18. eyrir, 20. rykkorn, 21. fullnægja.

LÓÐRÉTT
1. afkvæmi húsdýrs, 3. kúgun, 4. 
randalín, 5. skáhalli, 7. frísklegur, 10. 
efni, 13. smáskilaboð, 15. minnka, 16. 
kóf, 19. kyrrð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. golf, 6. af, 8. kal, 9. met, 
11. gá, 12. brask, 14. sumar, 16. kk, 17. 
ský, 18. aur, 20. ar, 21. fróa. 

LÓÐRÉTT: 1. lamb, 3. ok, 4. lagkaka, 
5. flá, 7. ferskur, 10. tau, 13. sms, 15. 
rýra, 16. kaf, 19. ró. 

Sendu heimabæ Rybak heillakveðjur

„Þetta er á algjöru frumstigi. 
Nú er forhandritavinna í gangi 
þannig að þetta er eins stutt á 
veg komið og hægt er,“ segir 
Silja Hauksdóttir kvikmynda-
leikstjóri.

Í blíðviðrinu í sólríku porti 
Forlagsins á mánudag undirrit-
uðu þær Silja, Auður Jónsdótt-
ir rithöfundur og Hólmfríður 
Matthíasdóttir hjá réttindastofu 
Forlagsins viljayfirlýsingu þess 
efnis að Silja hyggist kvikmynda 
hina frábæru bók Auðar, Vetrar-
sól. Og jafnframt tryggir Silja sér 
réttinn til þess. Vetrarsól hefur 
hlotið frábærar viðtökur lesenda 
og gagnrýnenda og er einmitt að 
koma út í kilju um þessar mundir. 
Að sögn Silju er engin fjármögn-
un komin inn í verkefnið hvað þá 

að farið sé að huga að því hverjir 
muni leika þegar þar að kemur. 
Ekki einu sinni liggja fyrir hug-
myndir um hvenær kvikmyndin 
mun birtast á hvíta tjaldinu. „Nei, 
nei, við vorum bara að ákveða 
þetta. Ég er byrjuð að vinna í 
handriti sem við Auður munum 
gera í samvinnu.“ Silja er nú að 
leggja lokahönd á nýja þáttaser-
íu sem heitir Ástríður en sýning-
ar á henni munu hefjast á Stöð 2 
í haust. „Það er nóg að gera. Ég 
kvarta ekki,“ segir Silja. - jbg

Silja vill kvikmynda Vetrarsól Auðar

STEFNT AÐ KVIKMYNDUN SÖGU AUÐAR 
Það fór vel á með þeim Silju, Úu og 

Auði þegar viljayfirlýsing um kvikmynd-
un Vetrarsólar var undirrituð í sumarsól-

inni í vikunni.

„Guðjón Valur Sigurðsson á eig-
inlega mesta heiðurinn af þessu, 
hann er búinn að berjast fyrir 
þessu lengi og náði loks að mynda 
þennan hóp,” segir Logi Geirs-
son, leikmaður Lemgo og íslenska 
landsliðsins. Hann er byrjaður í 
einkaþjálfaranámi við íþróttaaka-
demíu Keilis ásamt félögum sínum 
úr landsliðinu, þeim Vigni Svavars-
syni, áðurnefndum Guðjóni, Aroni 
Pálmarssyni, Ingimundi Ingimund-
arsyni, Hreiðari Guðmundssyni, 
Björgvini Val Gústavssyni og Þóri 
Ólafssyni. Ekki skemmir fyrir að 
kærasta Loga, Ingibjörg Elva, er 
með honum í þessu námi og geta 
því skötuhjúin gluggað í náms-
bækurnar saman. „Hún er í nær-
ingarfræði við Háskóla Íslands og 
fannst alveg tilvalið að taka þetta 
nám með.“ Ingibjörg mun spila 
körfuknattleik með þýska liðinu 
Lady Dolphins og því virðist lífið 
hreinlega leika við þau á þýskri 
grundu.

Einkaþjálfaranámið er rúmlega 
eitt ár og eru félagarnir þegar 
byrjaðir að lesa sér til. Fyrsti 
fyrir lesturinn var á mánudaginn 
og það virðist mikill hugur í mönn-
um. „Svo hittumst við allir þegar 
landsliðið kemur saman í júní og 
förum yfir þetta saman.“ Logi 
bætir því við að þarna séu íþrótta-
mennirnir að slá tvær flugur í einu 
höggi, ná sér í góða menntun auk 
þess að fá kennslu í öllu sem snert-
ir líkamann og líkamsbyggingu, 
sem er auðvitað algjört lykilatriði 
fyrir íþróttamenn á hæsta stigi.

Logi vill þó ekki meina að menn 
séu þar með búnir að gefa banka-
kerfið upp á bátinn, en fjölmargir 
gamlir landsliðsmenn úr íþróttinni 
hafa verið áberandi í fjármálalífi 
landsmanna. Nægir þar helst að 
nefna Kristján Arason, Þorgils 
Óttar Mathiesen og Jakob Sig-
urðsson. „Bankinn verður bara 
að bíða, þegar bankarnir hrundu 
áttaði maður sig kannski á því að 
það væri engin sérstök þörf fyrir 

viðskiptafræðinga á næstunni,“ 
segir Logi, sem á eitt ár að baki 
við háskólann á Bifröst.

Og þrátt fyrir að leikmaðurinn 
hafi verið mikið meiddur á tímabil-
inu hefur hann haft í nægu að snú-
ast. Enda eru aðeins átta dagar þar 
til heimasíða með hárgelinu hans 
og Björgvins Vals Gústavssonar 

verður opnuð fyrir almenningi. 
Hún ber heitið Thesilver.com og 
þar má meðal annars sjá slagorð 
gelsins, sem hljóðar svo: „Bar-
daginn við að ná réttu greiðslunni 
heyrir sögunni til.“ „Við erum að 
leggja lokahöndina á blönduna, 
þetta verður ótrúlega flott,“ full-
yrðir Logi. freyrgigja@frettabladid.is

LOGI GEIRSSON: ÁTTA LANDSLIÐSMENN OG KÆRASTAN Í NÁM HJÁ KEILI

Silfurstrákar læra einka-
þjálfun í stað viðskiptafræði

Á VINABÆ Á ÍSLANDI 
Alexander Rybak á vinabæ 
á Íslandi því Seltjarnarnes 
og Nesodden, heimabær 

Eurovision-sigurvegarans, eru 
vinabæjarfélög.

MORGUNMATURINN

„Ég fæ mér undantekningalaust 
þorskalýsi og hafragraut. Stund-
um fæ ég mér drykk í safapressu 
með eplum, agúrku og smá engi-
fer en það er svolítið spari.“  

Grétar Örvarsson tónlistarmaður.

     íslensk hönnun
og handverk

Strandgötu 43 | Hafnarfirði
Sími 565 5454 | www.fridaskart.is

Logi Bergmann Eiðsson hefur 
ekki verið áberandi á skjánum að 
undanförnu. Og fyrir því er góð 
ástæða. Hann er nefnilega í Keníu 
að heimsækja barnaþorp ABC-
barnahjálparinnar. Tökulið er með 
í för og fá því áhorfendur Stöðvar 

2 að njóta afrakstursins 
síðar meir. Logi ákvað 
að njóta landslagsins 
í hinni fjarlægu Afríku 
og því var ákveðið 
að keyra til Úganda 

svo menn gætu 
örugglega notið 

alls þess 
besta sem 
heimsálfan 
hefði upp á 
að bjóða.

Sigmundur Ernir Rúnarsson 
fékk heldur betur á baukinn hjá 
fjölmiðlum fyrir jómfrúrræðu sína 
á Alþingi. En mönnum fannst 
fréttahaukurinn fyrrverandi gera sig 
sekan um ekki nógu góða íslensku-
kunnáttu. Einn maður hefur þó 
tekið upp hanskann fyrir Sigmund 
Ernir og það er ritstjóri 
Séð og heyrt, Eiríkur 
Jónsson. Hann 
kveðst þess fullviss 
að Sigmundur sé 
miklu meiri Íslend-
ingur en allir þeir 
sem hafi ráðist að 
honum og ráð-
leggur þeim að 
lesa ljóð alþingis-
mannsins því til 
sönnunar. 

Þó einhver helsti plöggari og 
umboðsmaður landsins, Valli Sport, 
hafi mátt horfa á eftir tveimur 
hljómsveitum sínum liðast í 
sundur, þeim Elektru og Merzedes 
Club, er þessi ötuli umbi hvergi 
nærri af baki dottinn. Haffi Haff 
er enn saman með sjálfum sér og 

gengur vel að koma 
honum á framfæri á 
Norður  löndum og 
nú bíður Valla verð-
ugt verkefni – sem 
er að halda utan 
um frama hinnar 

nýbökuðu 
Idol-stjörnu 

– henni 
Hröfnu.

 - fgg, jbg 

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1.  Fimmtíu milljónir.

 2.  Tæplega fimm hundruð félög.

 3. Depeche Mode.

Í EINKAÞJÁLFARANN SAMAN
Logi Geirsson og kærastan, Ingibjörg Elva, 

eru saman í einkaþjálfaranámi við 
Íþróttaakademíu Keilis. Fleiri félagar 

Loga úr landsliðinu eru einnig 
farnir að leggja stund á sama 
nám, meðal annars 
Vignir Svavarsson 
og Guðjón Valur 
Sigurðsson.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

Í dag er fimmtudagurinn 21. maí, 
141. dagur ársins. 

3.54 13.24 22.57
3.15 13.09 23.06

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%

BAKÞANKAR
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

Það að vera orðvar er dyggð. 
Hegðun manns og yfirlýsingar  

er það sem fólk man og myndar 
sér skoðanir út frá, um það hvern-
ig einstaklingur maður er.

SEM unglingur fannst mér að 
ég ætti að geta gert það sem mér 
sýndist án þess að utanaðkomandi 
aðstæður stjórnuðu því beint. 
Þetta finnst unglingum gjarnan. 
Ég vildi til dæmis ganga í gauð-
rifnum gallabuxum þótt ég væri 
að afgreiða í verslun og vinnuveit-
andinn færi fram á snyrtilegan 
klæðnað. Mér fannst líka sjálfsagt 
að halda glannalegum og ungæðis-
legum skoðunum mínum á lofti 
hvar sem var, án tillits til ann-
arra, og skammast mín núna fyrir 
margt sem ég lét út úr mér þá.

RÉTT komin af unglingsárum 
vann ég líka einn vetur á leikskóla 
og fór á námskeið ásamt öðru 
starfsfólki hjá ráðgjafa, sem sagði 
okkur að starfs okkar vegna mætt-
um við ekki láta sjá okkur drukkin 
á skemmtistöðum um helgar. Það 
kæmi illa við foreldra barnanna 
að sjá þannig til okkar. Ég man að 
mér fannst þetta fulllangt gengið 
á minn rétt, að ég gæti ekki hagað 
mér eins og mér sýndist þegar ég 
væri ekki í vinnunni!

ÞANNIG er það nú samt að fólk 
í ákveðnum stöðum samfélagsins 
verður að gæta orða sinna og æðis 
ef það vill halda virðingu sam-
borgaranna.  

ÉG SKIL þetta núna, komin af 
unglingsárum og orðin ráðsett frú 
í Reykjavík. Því kom það illa við 
mig að lesa um feisbókarfærslur 
sjúkraflutningamanna, slökkvi-
liðsmanna og lögreglumanna á 
Vísir.is um daginn. Þar tjáðu menn 
skoðanir sínar á flóttafólki sem 
leitar hælis á Íslandi. Þetta var 
vægast sagt ljót lesning þar sem 
hreinlega var stungið upp á því 
að skjóta þetta fólk og senda fjöl-
skyldum þeirra reikninginn fyrir 
byssukúlunni.

ÉG HEF alltaf haldið að þeir sem 
veljist til starfa við til dæmis 
sjúkraflutninga eða löggæslu hljóti 
að hafa sérstaka kosti til að bera. 
Sterkar taugar, fádæma mann-
gæsku og yfirvegun og sjálfsagt 
sinna þeir menn sem létu skoðan-
ir sínar þarna í ljós starfi sínu vel 
alla jafna. Ég get þó ekki gert að 
því að eftir þennan lestur fyndist 
mér vægast sagt óþægilegt að leita 
aðstoðar í nauð, hjá mönnum sem 
vilja láta skjóta fólk.

Gæta þarf 
orða sinna
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