Ólíkir tvíburar
Beinta Maria og Levi verða níu
ára gömul í júlí, en Beinta er
með sjaldgæfan sjúkdóm.
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Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

STÓRTÓNLEIKAR 70

Heiðra minningu
móður Kristjáns
ESB 12

Sérlausnaþekking
er mikilvæg
OFURMINNI 32
BRUNAÚTKALL Á HÓTELÞAKI Þeir voru vonandi ekki mjög lofthræddir mennirnir sem unnu að því í gær að koma fyrir festingum fyrir gluggaþvottamenn á þaki fjórtán hæða
turnsins á Grand hóteli. Eitthvað virðist hafa farið lítils háttar úrskeiðis hjá þeim, því slökkviliðið var kallað að hótelinu á áttunda tímanum í gærkvöldi vegna gruns um eld.
Allt virtist þó í besta lagi og getur vinna því haldið áfram.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hefur heilaleikfimi
að atvinnu
TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG
HÚSGÖGN Á

FACEBOOK

Við Facebook
hefur bæst skemmtileg
síða. Vinirnir
Jóhannsson og
Jökull
Sævar Eyjólfsson
halda úti
síðu þar sem
uppgerð húsgögn
og munir eru
til sölu.

MEÐ HORN OG
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Þrjár óperur fluttar
á réttri viku
Hið rómantíska æði er frekt
á íslenskum óperusviðum:
Heinesen, Hel Sigurðar Nordal og hinn bráði trúður
Verdis, Rigoletto.
maí 2009

menning
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

SÍÐA 4

Myndlistarsýningar
Kristján Guðmundsson sýnir á
Listahátíðarsýningu Listasafns Íslands
SÍÐA 6
ásamt Hrafnkatli Sigurðssyni.

VERK EFTIR HULDU HÁKON

ÍSLENSKT
Í ÖNDVEGI

Sýning á íslenskri
hönnun stendur
Listasafni Reykjavíku
yfir í
r á Kjarvalsstö
ðum. BLS. 2

Olíufylltir rafmag
nsofnar

Allt til rafhitun
ar

Norskir hitak
útar

10 ára
ábyrgð

HJÓL

Rúdolf er
úr smiðju vöruhönnuðarins Önnu
Þórunnar
Hauksdóttur.
Fyrirmyndin er
íslenskt trog.

sérstök blaðakarfa

heimili&hönn
un

SÍÐA 2

Friðlýsingin sögð á
skjön við Natóaðild
Ríkisstjórnin ætlar að friðlýsa Ísland fyrir kjarnorkuvopnum. Krafist verður
yfirlýsingar um að skip og flugvélar sem hingað koma beri ekki kjarnorkuvopn.
Gengur gegn skuldbindingum við Atlantshafsbandalagið, segir lögfræðingur.

Brenna ekki rykagnir.
Auðveld uppsetning
á vegg.
250 - 400 - 750 - 800
- 1000 - 1600 - 2000
wött.

t Úr ryðfríu stáli
t Fyrir sumarhús
og
t Yﬁr 30 ára reynsla heimili
hérlendis

Lagadeild
Metnaður og gæði
Engin skólagjöld
Umsóknarfrestur til 5. júní

UTANRÍKISMÁL Í stjórnarsáttmálan-

um er kveðið á um að Ísland verði
friðlýst fyrir kjarnorkuvopnum.
Tillaga um slíkt hefur oftsinnis
verið lögð fram á þingi en aldrei
hlotið nægan stuðning.
Samkvæmt áliti lögfræðingsins Bjarna Más Magnússonar
stangast friðlýsing Íslands fyrir
kjarnorku og umferð kjarnorkuknúinna farartækja á við skuldbindingar Íslands við aðild að Atlantshafsbandalaginu. Bandalagið
hefur haft þá stefnu að gefa ekki
upp hvort farartæki þess séu búin
kjarnavopnum eður ei.
Árni Þór Sigurðsson er formaður
utanríkismálanefndar. Árni segir

að NATO verði að svara því sjálft
hvort þetta hafi áhrif á veru
Íslendinga í bandalaginu. Hann
segist ganga út frá því að stjórnvöld sem sendi hingað herskip eða
flugvélar verði að gefa út yfirlýsingar um að þau séu ekki búin
kjarnorkuvopnum.
Árið 1984 lýsti ríkisstjórn NýjaSjálands yfir sams konar friðlýsingu landsins. Í kjölfarið slitu
Bandaríkjamenn varnarsamstarfi
við landið, sem nefnt var ANZUS.
Árni Þór segir að ríkisstjórnin
hljóti að fara í saumana á því
hvaða afleiðingar slík yfirlýsing
hér á landi hefði.
Þingsályktunartillaga um frið-

lýsingu hefur níu sinnum verið
lögð fram, fyrst árið 1987, en
aldrei fengist afgreidd. Á síðasta
þingi lögðu þingmenn allra flokka,
utan Sjálfstæðisflokks, fram slíka
tillögu.
Samtök hernaðarandstæðinga
hafa á undförnum árum sent
sveitarfélögum erindi um friðlýsingu og nú er svo komið að einungis fimm sveitarfélög hafa ekki
samþykkt friðlýsingu. Þau eru:
Grímsnes- og Grafningshreppur,
Skútustaðahreppur, Reykjanesbær, Sandgerði og Vogar. Ákvæðum um friðlýsingu hefur þó ekki
verið beitt gegn herskipum sem
hingað til lands hafa komið. - kóp

Stóra stundin í Moskvu:

Jóhönnu spáð
sjöunda sætinu
SÖNGVAKEPPNI Úrslitakeppni

Söngvakeppni evópsku sjónvarpsstöðvanna, Eurovision, verður
haldin í Moskvu í kvöld.
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir
flytur framlag Íslendinga, lagið
Is it true?, sem verður sjöunda í
röðinni. Það er einmitt sætið sem
laginu er spáð af veðbankanum
Oddschecker.
- kóp

SPURNING DAGSINS
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Götulistamenn verða í háloftunum á Austurvelli klukkan tvö í dag:

Góð stemning fyrir Listahátíð í Reykjavík
MENNING Listahátíð í Reykjavík var

Guðlaug, er þetta tóm tjara?
„Já, og algjör steypa.“
Minnihluti sveitarstjórnar Rangárþings
gagnrýnir að verja eigi 2,6 milljónum í að
malbika vegi að sumarhúsum. Guðlaug
Ósk Svansdóttir er fulltrúi minnihlutans.

HUGVIT OG FRAMSÆKNI Á sýningunni

Íslensk hönnun 2009 er kynnt brot af
því besta í íslenskri hönnun í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hönnun á Kjarvalsstöðum:

Rjóminn af íslenskri hönnun
FÓLK Sýning á íslenskri hönnun

var opnuð í Listasafni Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum í gær, á
sama tíma og málverkasýningin
Frá Unuhúsi til Áttunda strætis.
Hönnunarsýningin er unnin í
samstarfi við Hönnunarmiðstöð
Íslands og er á dagskrá Listahátíðar í Reykjavík. Sýningunni
er ætlað að kynna brot af því
besta sem er að gerast í íslenskri
hönnun í dag með áherslu á húsgagna- og vöruhönnun og arkitektúr í víðum skilningi.
- hs / sjá Heimili og hönnun

Lífeyrissjóður verzlunarmanna:

Þorgeir hættir
sem forstjóri
FÉLAGSMÁL Þorgeir Eyjólfsson

TBWA\REYKJAVÍK \ SÍA

hefur sagt starfi sínu sem forstjóri Lífeyrissjóðs verzlunarmanna lausu. Í samtali við fréttavef Morgunblaðsins í gær sagði
hann ástæðuna vera breytingar
á baklandi sjóðsins. Nýverið var
skipt um stjórn VR og Kristinn
Örn Jóhannesson tók við sem formaður af Gunnari Páli Pálssyni,
en VR er bakland sjóðsins.
Stjórn sjóðsins fundar á mánudaginn um eftirmann Þorgeirs.
Í fréttum Stöðvar 2 í gær kom
fram að Þorgeir fengi sex mánaða
uppsagnarfrest sinn greiddan og
héldi lúxusjeppa sínum.
- kóp

sett í gær og hefur miðasala gengið
vel að sögn Jóhönnu Vigdísar Guðmundsdóttur framkvæmdastjóra.
Uppselt er á fjölda viðburða en
enn eru til miðar á fjölmarga, enda
margt í boði.
„Þetta hefur gengið ótrúlega vel
og stemningin fyrir Listahátíð er
góð eins og endranær. Miðasala
hefur gengið vel og mér sýnist að
menn séu almennt að rækta garðinn sinn og sinna því sem er nær,
en ekki fjær,“ segir Jóhanna, sem
merkir ekki kreppuhugsunarhátt
þegar kemur að miðasölunni.
Meðal fjölmargra viðburða á
hátíðinni má nefna að í dag klukk-

an 14 sýnir ástralski götulistahópurinn Strange Fruit listir sínar
á Austurvelli. Listafólkið er á fjögurra metra háum sveigjanlegum
stöngum og sýnir á þeim alls kyns
kúnstir. Það mun setja svip sinn á
borgarlífið um helgina.
Í dag verða einnig sýndir fimm
stórir skúlptúrar undir heitinu
Campingkvinner, sem hverfist um
hjólhýsi í líki kvenna. Þá má sjá á
Austurvelli klukkan 14 og 16. - kóp
Í HÁLOFTUNUM Áströlsku götulistamennina í listahópnum Strange Fruit bar
við háloftin þar sem þeir stóðu á ríflega
fjögurra metra háum stöngum sínum
fyrir utan Kjarvalsstaði í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Stefnir í jafnt kynjahlutfall árið 2057
Viðskiptalífið ætlar að sameinast um að auka hlutfall kvenna í forystusveit fyrirtækja. Í dag er um fimmtungur framkvæmdastjóra og stjórnarmanna konur.
Fyrirtæki sem eru stofnuð og rekin af báðum kynjum standa sig betur en önnur.
JAFNRÉTTISMÁL Fyrsta skrefið í því

að auka hlutdeild kvenna í stjórnunarstöðum fyrirtækja er að fjölga
konum í stjórnum fyrirtækjanna.
Þetta kemur fram í niðurstöðum
rannsóknar Creditinfo á hlutdeild
kvenna í íslensku atvinnulífi.
Forystufólk Samtaka atvinnulífsins, Félags kvenna í atvinnurekstri og Viðskiptaráðs Íslands
skrifaði í gær undir samkomulag þar sem hvatt er til fjölgunar kvenna í forystusveit íslensks
atvinnulífs. Markmiðið er að í lok
árs 2013 verði hlutfall hvors kyns
ekki undir fjörutíu prósentum.
Hlutfall kvenna af stofnendum fyrirtækja hefur aukist jafnt
og þétt á síðustu árum. Árið 1990
voru konur ellefu prósent stofnenda fyrir tækja, en í ár er hlutfallið komið upp í 22 prósent, samkvæmt könnun Capacent. Haldi
þessi hæga þróun áfram á óbreyttum hraða verður kynjahlutfallið
ekki jafnt fyrr en árið 2057, samkvæmt útreikningum Fréttablaðsins.
Af 24.390 framkvæmdastjórum íslenskra fyrirtækja eru 4.503
konur. Hlutfallið er því 18,5 prósent. Gera má ráð fyrir því að
karlkyns framkvæmdastjórar séu
að meðaltali með tæplega þriðjungi hærri laun en konur sem eru
framkvæmdastjórar, samkvæmt
rannsókn Capacent. Ríflega 150
þúsund krónum munar á meðallaunum karlkyns og kvenkyns
framkvæmdastjóra, en tölurnar
eru frá árinu 2007.
Eftir því sem fyrirtækin eru
stærri því minni líkur eru á að
konur veljist í stöðu framkvæmda-

70 þúsund greiddu atkvæði:

Hrafna hafði
sigur í Idolinu
SKEMMTUN Hrafna Hanna Elísa
Herbertsdóttir hafði sigur í Idolinu á Stöð 2 í gær. Alls greiddu
sjötíu þúsund manns atkvæði og
var Hrafna valin fram yfir Önnu
Hlín Sekulic, sem lenti í öðru
sæti.
Hrafna flutti lagið Ticket to
the Moon með ELO og dómnefnd
valdi fyrir hana lagið Ég elska
þig enn með Mannakornum.
Báðar stúlkurnar fluttu síðan
lagið Alla leið, sem þeir Örlygur
Smári og Páll Óskar sömdu sérstaklega fyrir keppnina. Anna
Hlín flutti lagið Woman in Love,
sem Barbra Streisand gerði
frægt, og dómnefnd valdi lagið
Hlustaðu á regnið með Trúbrot.
- kóp

ATVINNULÍFIÐ Helstu niðurstöður úr könnun á hlutdeild kvenna í íslensku atvinnulífi

voru kynntar á tíu ára afmælisráðstefnu Félags kvenna í atvinnurekstri í Rúgbrauðsgerðinni í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

stjóra. Hjá minnstu fyrirtækjunum eru konur 22 prósent framkvæmdastjóra, en aðeins níu
prósent hjá þeim stærstu.
Konur eru um fimmtungur
stjórnarmanna íslenskra fyrirtækja. Þær virðast þó mun vinsælli varamenn, því 51 prósent
varamanna í stjórnum er konur.
Heppilegast virðist vera að bæði
kynin komi að stofnun og rekstri
fyrirtækja. Fram kemur í könnun
Capacent að arðsemi eigin fjár sé

meiri hjá fyrirtækjum með kvenkyns framkvæmdastjóra. Arðsemi eigin fjár sýnir hversu mikið
eigendur hagnast á fyrirtækjum
sínum.
Fyrirtæki eru ólíklegri til að
lenda í alvarlegum vanskilum ef
framkvæmdastjórar þeirra eru
konur. Þá eru fyrirtæki sem stofnuð eru af báðum kynjum ólíklegri
en önnur til að hætta rekstri, hvort
sem er vegna gjaldþrots eða annarra ástæðna.
brjann@frettabladid.is

Afskriftir á skuldum hættulegar segir forstjóri Símans:
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ÓB-lykilhafar geta safnað Vildarpunktum Icelandair.
Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is eða í síma 515 1141.

26 stöðvar um land allt.

www.ob.is

SUNGIÐ TIL SIGURS Hrafna söng til
sigurs á sviði Smáralindarinnar í gær og
er ný Idolstjarna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Augljós mismunun
hjá ríkisbönkunum
VIÐSKIPTI „Tillögur um stórkostlega

fyrirgreiðslu ríkisbanka gagnvart
einum aðila á markaði felur augljóslega í sér mismunun gagnvart
öðrum,“ skrifar Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans, í aðsendri
grein í Fréttablaðinu í dag.
Þar fjallar Sævar um frumvarp til nauðarsamninga Teymis,
sem gerir ráð fyrir því að skuldir
Teymis, Vodafone og Kögunar
verði skrifaðar niður um þrjátíu milljarða króna. Sævar segir
nauðsynlegt að eitt gangi yfir alla
á samkeppnismarkaði.
„ Að kollvarpa markaðnum
þannig að þeim sé umbunað sem
ekki standa sig er ekki bara ósanngjarnt heldur beinlínis hættulegt
fyrir samfélagið til lengri tíma

litið,“ skrifar Sævar. Það gangi
jafnframt gegn úrskurði Samkeppniseftirlitsins, og erfitt sé að
sjá að þessi aðferð geti samræmst
ríkisstyrkjareglum samningsins
um Evrópska efnahagssvæðið.
Sævar segir stjórnendur Teymis
hafa keyrt fyrirtækið í þrot löngu
áður en íslenska bankakerfið hafi
hrunið. Eigið fé hafi farið úr því
að vera jákvætt um 7,5 milljarða
króna í að verða neikvætt um 25
milljarða á átta mánuðum.
Það sé því lágmarkskrafa að
horft sé til annarra fyrirtækja á
samkeppnismarkaði, ætli ríkisbankarnir sér að halda áfram að
skrifa niður skuldir fyrirtækja
sem hafi keyrt sig í þrot.
- bj / sjá síðu 18

Kröfu landeiganda hafnað:

Landsvirkjun á
vatnsréttindin
DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur hafnað kröfu landeiganda við Þjórsá
um vatnsréttindi í ánni. Landsvirkjun telst því eiga svo gott
sem öll vatnsréttindi Þjórsár,
en þau eru forsenda þess að áin
verði virkjuð, eins og áform hafa
verið uppi um.
Landeigandinn krafðist þess
að samningur um sölu vatnsréttinda, sem gerður var um miðja
síðustu öld teldist niður fallinn
þar sem ríkið hefði ekki nýtt réttinn. Þessu hafnaði Hæstiréttur,
og staðfesti þar með dóm héraðsdóms í málinu. Aðilar þurfa sjálfir að greiða sinn málskostnað. - bj

Útboð Orkustofnunar:

Tvær umsóknir
í Drekasvæðið
IÐNAÐUR Tvær umsóknir bárust

um sérleyfi til rannsóknar og
vinnslu kolvetnis á Drekasvæðinu, en útboðsfrestur rann út í
gær. Umsóknirnar verða opnaðar á Orkustofnun klukkan 14
á mánudag og gefst almenningi
kostur á að vera viðstaddur.
Í tilkynningu Orkustofnunar
segir að áhuga umsækjanda
á útboðinu beri að fagna, sérstaklega í ljósi hinna sérstöku
aðstæðna á Drekasvæðinu. Um
kostnaðar- og áhættusamt verkefni til langs tíma sé að ræða.
Stofnuninni hefur einnig borist
umsókn um leitarleyfi.
- kóp

Opið til 18

« miðvikudag til mánudags »

KRINGLUKASTSBLAÐIÐ ER Á KRINGLAN.IS

Mán til mið 10–18.30, ﬁm og fös 10–19, lau 10–18, sun 13–17 | Sími 517 9000 | www.kringlan.is
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

126,25

126,85

Sterlingspund

191,51

192,45

Evra

171,18

172,14

Dönsk króna

22,984

23,118

Norsk króna

19,39

19,504

Sænsk króna

16,048

16,142

Japanskt jen

1,3282

1,336

SDR

191,63

192,77

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
209,9316
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Enn með stöðu sakbornings í máli konu sem fannst látin í dúfnakofa:

Velferðarsjóður barna:

Krufningarskýrslan er tilbúin

Styrkir námskeið fyrir börn

LÖGREGLUMÁL Lögregla hefur fengið í hendur krufn-

DÚFNAKOFINN

ingarskýrslu konu sem fannst látin í dúfnakofa í
Hafnarfirði í byrjun febrúar. Lögregla vill ekkert
gefa upp um niðurstöðuna, en samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins hefur sambýlismaður konunnar, sem
sat í gæsluvarðhaldi vegna málsins um tíma, enn
stöðu sakbornings í málinu.
Konan, Sirrey María Alexandersdóttir, fannst látin
í dúfnakofa nálægt geymslusvæði til móts við álverið
í Straumsvík að kvöldi 5. febrúar. Hún var nakin með
lambhúshettu á höfði. Úlpa hennar lá á jörðinni fyrir
utan kofann. Svo virðist sem konan hafi komið að
kofanum ásamt sambýlismanni sínum á bíl.
Maðurinn, sem er fæddur árið 1972 eins og konan,
var úrskurðaður í tveggja vikna gæsluvarðhald daginn eftir. Fram hefur komið að fólkið hafi verið í
óreglu. Maðurinn losnaði úr varðhaldi 20. febrúar.
Líklegt þótti að konan hefði farið inn um glugga á

Kofinn sem
konan fannst
látin í er í eigu
Skrautdúfnafélags Hafnarfjarðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bandaríkjadalur
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FÉLAGSMÁL Velferðarsjóður barna

stendur í sumar fyrir verkefninu
Sumargleði. Með því er ætlunin
að styrkja ýmiss konar námskeið
fyrir börn og unglinga hjá
sveitar félögum, íþróttafélögum
og félagasamtökum.
Velferðarsjóðurinn vill
tryggja jafnan aðgang barna og
unglinga að námskeiðum. Þar
sem fjárhagslegar aðstæður
margra heimila hafa versnað til
muna undanfarið mun sjóðurinn
koma til móts við þau heimili sem
illa standa. Til þess þurfa námskeiðahaldarar að sækja um hjá
Sumargleðinni. Verkefnastjóri er
Þórey Edda Elísdóttir.
- kóp

kofanum sjálf og ekki var talið útilokað að hún hefði
frosið í hel.
Bráðabirgðaniðurstaða krufningar barst skömmu
eftir að málið kom upp en varpaði ekki frekara ljósi á
málið.
- sh

ESB má ekki kljúfa þjóðina
Ólafur Ragnar Grímsson minnti á að stjórnskipan hefði staðist þolraun en ekki liðast í sundur vegna átaka,
í ræðu sinni við setningu Alþingis. Umræðan um aðild að ESB mætti ekki kljúfa þjóðina í herðar niður.
STJÓRNMÁL „Enn eru hér alþingismenn sem
MÓTMÆLI Á GASA Ísraelskir landamæra-

verðir handtaka Palestínumann.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Palestínumenn fagna ekki:

Upphafs hörmunga minnst
PALESTÍNA, AP Palestínumenn á

Vesturbakkanum og Gasasvæðinu hafa undanfarna daga minnst
þess að 61 ár er liðið frá því að
Ísraelsríki var stofnað árið 1948.
Hundruð þúsunda Palestínumanna flúðu eða voru hrakin að
heiman í kjölfar stofnunarinnar.
Palestínumenn nefna þennan
atburð „nakba“, eða hörmungarnar.
Á Vesturbakkanum, þar sem
Fatah-hreyfingin ræður ríkjum,
minntust menn þessa á fimmtudag, en í gær á Gasasvæðinu, þar
sem Hamas hefur völdin.
- gb

LÖGREGLUMÁL
Út í skurð eftir ofsaakstur
Sextán ára ökumaður endaði ökuferð
sína utanvegar eftir ofsaakstur frá
Reykjavík að Ölfusi um miðjan dag
í gær. Lögreglu bárust tilkynningar
um ofsaakstur bíls á austurleið, og
mældu hann á 118 kílómetra hraða.
Ökumaðurinn missti stjórn á bílnum
áður en tókst að stöðva för hans.
Hann er ekki talinn alvarlega slasaður.

Slökktu eld í veggarni
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var
kallað að fjölbýlishúsi við Suðurhóla í Breiðholti í gær. Þar hafði
eldur í veggarni farið úr böndunum.
Greiðlega gekk að slökkva eldinn, en
reykræsta þurfti íbúðina. Slökkviliðið
rýmdi stigaganginn á meðan slökkistarfi stóð.

kynntust því á yngri árum hvernig ágreiningur um tengslin við önnur ríki klauf
þjóðina í herðar niður, sundraði samstöðu
á örlagastundum,“ sagði Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands, í ræðu sinni við
þingsetningu 137. löggjafarþings í gær.
Hann minnti þingmenn á að hafa hugfast
að „á hinum nýju tímum þarf að efla samstöðu Íslendinga, varðveita þá einingu sem
er forsenda árangurs“. En jafnframt að
umræðan um Evrópusambandið gæti orðið
efni til slíks klofnings eins og þjóðin hafi
áður reynt, ef illa tekst til. Því þurfi öll meðferð málsins að vera með þeim hætti að sem
flestir verði sáttir.
„Rökin bæði með og á móti eru svo efnisrík að sérhverjum ber að virða málflutning
hinna, gæta hófs, viðurkenna að málið snertir svo sögu, sjálfsvitund og framtíðarsýn
Íslendinga að strengir röksemda og heitra
kennda munu ætíð hljóma í senn.“
Ólafur Ragnar minnti einnig á að Alþingis bíða erfiðari verkefni en oftast áður. Að
endurreisa fjármálakerfið, atvinnulífið og
heimilin og að tryggja velferð þeirra sem nú
glíma við atvinnuleysi, tekjutap og eignamissi auk þess að efla umsvifin í byggðum
landsins.
Þegar umræðan um stjórnarskrá er tengd
efnahagslegum erfiðleikum þarf að hafa í
huga að stjórnskipun og lýðræðislegt samfélag stóðst mikla þolraun, að liðast ekki í
sundur vegna átaka og erfiðleika, sagði Ólafur Ragnar. „Aldrei fyrr hefur alþingiskosningar borið að með slíkum hætti og mikilvægt að gera nú fagnað því að þjóðin tók af
öryggi og festu valdið sem henni bar í sínar
hendur. Það sýnir styrk lýðræðisins meðal
okkar og rætur þess í hugum fólksins, hefðum og siðum sem allir virða.“
Í umræðum um breytingu á stjórnarskrá
þurfi því að hafa í huga sögu Íslendinga
og hinar evrópsku lýðræðishefðir og meta
hvers vegna Evrópa hafi kosið sér slíkt lýðræðisform sem þingræði er. „Þó margt
megi sannarlega bæta í stjórnskipan landsins blasir engu að síður við sú staðreynd
að stjórnarskráin sem þjóðin samþykkti
við lýðveldisstofnun dugði vel þegar mest
á reyndi. Þjóðinni var fært það vald sem
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FORMENN FASTANEFNDA ALÞINGIS
Samkvæmt samkomulagi
stjórnarflokkanna

Allsherjarnefnd
Steinunn Valdís Óskarsdóttir (S)

Efnahags- og skattanefnd
Helgi Hjörvar (S)

Félags- og tryggingamálanefnd
Lilja Mósesdóttir (V)

Fjárlaganefnd
Guðbjartur Hannesson (S)

Forsætisnefnd
gær á að stjórnarskráin hefði dugað vel þegar á reyndi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Heilbrigðisnefnd

FJÓRIR NÝIR ÞINGMENN FORMENN

Þuríður Backman (V)

Nýr forseti Alþingis, Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, kallaði eftir
tilnefningu allra flokka í vinnuhóp til að endurskoða starf þingsins
í ræðu sinni á Alþingi í gær. „Við viljum vinna áfram í því að gera
Alþingi að fjölskylduvænum vinnustað, til að vinnulag verði eins og
hjá öðrum í þjóðfélaginu,“ segir Ásta Ragnheiður.
Skipað var í fastanefndir þingsins í gær og í tólf fastanefndum,
utan forsætisnefndar, eru þingmenn Samfylkingar og Vinstri
grænna með formennsku í sex nefndum hver flokkur. Þá eru sex
konur og sex karlar formenn nefnda. Guðbjartur Hannesson verður
formaður fjárlaganefndar og Árni Þór Sigurðsson formaður utanríkisnefndar.
Fjórir nýliðar fá að spreyta sig á nefndarformennsku. Fyrir Samfylkingu verður Skúli Helgason formaður iðnaðarnefndar og Oddný
Harðardóttir formaður menntamálanefndar. Fyrir Vinstri græn
verður Lilja Mósesdóttir formaður félags- og tryggingamálanefndar
og Björn Valur Gíslason formaður samgöngunefndar.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokks, og
Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokks, verða í utanríkismálanefnd. Borgarahreyfingin mun eiga fulltrúa í öllum nefndum,
auk þess að eiga áheyrnarfulltrúa í forsætisnefnd.

Iðnaðarnefnd

Suðurlandsbraut 16 108 Reykjavík
Sími 5880500

www.rafha.is

Skúli Helgason (S)

Menntamálanefnd
Oddný Harðardóttir (S)

Samgöngunefnd
Björn Valur Gíslason (V)

Sjávarútvegs- og
landbúnaðarnefnd
Atli Gíslason (V)
Umhverfisnefnd
Þórunn Sveinbjarnardóttir (S)

Utanríkismálanefnd
Árni Þór Sigurðsson (V)

Viðskiptanefnd
Álfheiður Ingadóttir (V)

breytingar hafa orðið á löggjafarstofnuninni
en nokkru sinni á lýðveldistíma.“

hún kallaði eftir, alþingiskosningar fóru
fram, ríkisstjórn með meirihluta að baki
sér kemur til hins nýja þings og víðtækari

svanborg@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
Veðurfréttamaður
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BLÍÐA FRAM
Í NÆSTU VIKU
Helstu tíðindin eru
þau að það verða
litlar sem engar
breytingar næstu
daga en það og
er hæglætis veður
fram undan. Það
verður áfram hlýtt
og líklegt að hitinn
fari hátt í 19 stig
í innsveitum suðvestanlands næstu 10
daga.
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16
Á MORGUN
Hæg norðaustlæg eða
breytileg átt.
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Opið virka daga 10-18
laugardag 11-16

Ásta Ragnh. Jóhannesdóttir (S)

ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON Forseti Íslands minnti við upphaf Alþingis í

MÁNUDAGUR
Hægviðri.
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Gildir í Húsasmiðjunni um land allt
Mest selda
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Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl og eru háðar lagerstöðu.
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KJÖRKASSINN

Á að leggja á sykurskatt í forvarnaskyni?
Já

37,4%
62,6%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Á forseti Íslands að hitta Dalai
Lama þegar hann kemur hingað til lands?
Segðu þína skoðun á visir.is

Stofufangi í Búrma:

16. maí 2009 LAUGARDAGUR

Lögreglustjóri segist ekki fórna lögreglumönnum fyrir skipulagsbreytingar:

Bardagar geisa í Sómalíu:

Breytingarnar kosta ekkert

Íbúar að verða
matarlausir

LÖGREGLUMÁL Það er misskilningur

SÓMALÍA, AP Íbúar í Mogadishu,

hjá Arinbirni Snorrasyni, formanni
Lögreglufélags Reykjavíkur, að
kostnaður muni hljótast af fyrirhuguðum skipulagsbreytingum hjá
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þetta segir Stefán Eiríksson
lögreglustjóri.
Arinbjörn gagnrýndi í Fréttablaðinu í gær að ráðast ætti í breytingarnar, sem fela í sér að settar
verði á fót fimm sjálfstæðar lögreglustöðvar í borginni, á meðan
lögreglumönnum fækkar og ekki
er til fé til að halda þeim í vinnu.
Þá sagði hann að félagið hefði kallað eftir upplýsingum um kostnaðinn en engin svör fengið.

BÚRMA, AP Leiðtogar á Vestur-

löndum og mannréttindasamtök
fordæma meðferð herforingjastjórnarinnar í
Búrma á Aung
San Suu Kyi,
Nóbelsverðlaunahafa og
leiðtoga stjórnarandstöðunnar
þar í landi.
Hún hefur
verið í stofuAUNG SAN SUU KYI
fangelsi árum
saman, en átti að losna fyrir mánaðamót. Herforingjastjórnin lagði
hins vegar í vikunni fram nýja
ákæru á hendur henni fyrir að
brjóta skilmála stofufangelsisins.
Norska Nóbelsverðlaunanefndin gaf einnig út yfirlýsingu í gær,
þar sem þess er krafist að hún
verði án tafar látin laus.
- gb

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Breytingarnar eru ekki til þess
að auka kostnað heldur miklu frekar til þess að draga úr kostnaði,“
segir Stefán, og vísar þar bæði

- gb

Henti gleríláti í síðu manns
Ríflega tvítugur maður hefur verið
ákærður fyrir sérlega hættulega
líkamsárás, en honum er gefið að sök
að hafa kastað gleríláti í síðu manns
á fimmtugsaldri á tjaldstæðinu við
Þrastaskóg. Sá hlaut ílangan marblett
og eymsli í aftanverðum brjóstkassa,
að því er segir í ákæru, og krefst rúmlega hálfrar milljónar í bætur.

Ákærður fyrir að slá mann
Maður á þrítugsaldri hefur verið
ákærður fyrir líkamsárás í Þorlákshöfn
í júní í fyrra. Hann sló sér eldri mann
í andlitið. Sá krefst rúmlega 400
þúsund króna í bætur.

LOTTÓ
Lottóið sýnt seinna í kvöld
Dregið verður í Lottóinu í kvöld
klukkan 22.30 en ekki 18.45 eins og
vanalega. Frestunin er vegna beinnar
útsendingar Sjónvarpsins frá Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva.

UPPLÝSINGATÆKNI
TIL ENDURREISNAR
Bætt þjónusta – lægri kostnaður

RÁÐSTEFNA UT-DAGSINS 19. MAÍ 2009
Í tilefni af degi upplýsingatækninnar, UT-deginum, verður haldin ráðstefna
þar sem fjallað verður um hvernig hægt er að nýta upplýsingatækni sem
verkfæri til að lækka kostnað og bæta þjónustu. Þar verður m.a. kynnt
aðferðafræði til að meta kostnað og ávinning af upplýsingatækni og sagt
frá verkefnum þar sem góður árangur hefur náðst.
Ráðstefnan verður haldin á Hótel Hilton Nordica þriðjudaginn 19. maí nk.
Hægt er að skrá sig á vefnum www.sky.is eða með tölvupósti á sky@sky.is.

DAGSKRÁ
12:00 Skráning og afhending
ráðstefnugagna
Samlokuhlaðborð kl. 12:00-13:00
Spjall með sérfræðingum.
Umræðuefni eru eftirfarandi:
• Rafræn skilríki
• Opinn hugbúnaður
• Rafræn eyðublöð
• Fjarskiptamál og verkefni
fjarskiptasjóðs
• Rafrænir reikningar
• Umbætur í vefmálum

14:00 Aukin þjónusta með minni
tilkostnaði
Stefán Eiríksson og
Halldór Halldórsson
14:20 Kafﬁ og spjall með
sérfræðingum
14:40 Verkfærakista fyrir rafræna
stjórnsýslu – í boði
forsætisráðuneytis
Halla Björg Baldursdóttir
15:00 Opinber gögn: Falinn fjársjóður
Hjálmar Gíslason

13:00 Ávarp Jóhönnu Sigurðardóttur
forsætisráðherra

15:20 Heilbrigðisþjónusta á Netinu
Kristján G. Guðmundsson

13:15 Upplýsingatækni til
endurreisnar – Netríkið Ísland
Guðbjörg Sigurðardóttir

15:40 Facebook og samskiptasamfélög
Maríanna Friðjónsdóttir

13:35 Hvernig má minnka fyrirhöfn
borgara við að sækja opinbera
þjónustu – Arðsemi rafrænnar
stjórnsýslu og einfaldara
regluverks frá sjónarhóli
notenda
Jón Óskar Hallgrímsson

16:00 Lokaorð
Sigrún Jóhannesdóttir
16:10 Ráðstefnuslit
16:10-17:00 Spjall með
sérfræðingum

Ráðstefnustjóri: Þórólfur Árnason, formaður
Samtaka upplýsingatæknifyrirtækja og forstjóri Skýrr

PORT hönnun

Friðrik Smára Björgvinssyni, yfirmanni
rannsóknardeildar lögreglunnar.

höfuðborg Sómalíu, hafa varla
þorað út fyrir hússins dyr þrátt
fyrir að matarleysi sé farið að
hrjá marga.
Harðir bardagar hafa geisað í
borginni, þar sem stjórnarherinn
berst við herskáa múslima. Nú er
svo komið að stjórnin hefur ekki
nema helstu götur borgarinnar
á sínu valdi, ásamt nokkrum
stjórnarbyggingum.
Óttast er að uppreisnarmenn,
sem njóta liðsinnis útlendra Al
Kaída-liða, nái borginni á sitt
vald og fái þar með fullt frelsi til
að athafna sig í landinu.

DÓMSTÓLAR

Meðferð á Suu
Kyi fordæmd

FORSÆTISRÁÐUNEYTI

TILFÆRSLUR Stefán, til hægri, ásamt

til umræddra skipulagsbreytinga
sem og fyrirhugaðra breytinga á
vaktakerfi lögreglumanna. „Við
erum ekki að setja af stað breytingar sem gera það að verkum að
við getum ekki ráðið fólk til starfa.
Það væri nú býsna skrítið.“
Stefán segir að í fyrstu muni
hljótast einhver smávægilegur
kostnaður af því að flytja menn á
milli staða. „En þetta eru fyrst og
fremst tilfærslur á fólki. Það eru
engar nýráðningar og það ekki
verið að kaupa neinn dýran búnað,
þannig að það liggur enginn meiri
háttar kostnaður í þessu. Það er
alveg á hreinu,“ segir lögreglustjórinn.
- sh

MARÍA OG ÞORSTEINN MÁNI Í STAFNI Eldborg er í raun handverk bátasmiðanna en nú eru góð ráð dýr því báturinn á að vera

kominn út fyrir mánaðamótin.

FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Á hrakhólum með bát
Bátasmiðir lenda á hrakhólum með ókláraðan bát ef ákvörðun Borgarbyggðar
gengur eftir. Sýnir forgangsröð sveitarfélagsins að koma bátasmíði fyrir kattarnef vegna skolphreinsistöðvar, segir Þorsteinn Máni bátasmiður.
SKIPULAGSMÁL Síðastliðin tvö og

hálft ár ár hafa þau Þorsteinn Máni
Árnason og María Sigurjónsdóttir unnið að smíði þrjátíu tonna
báts í atvinnuhúsnæði í Brákarey í Borgarnesi. Deila þeirra við
Borgarbyggð, sem á húsnæðið,
hefur sett alla þá vinnu í uppnám.
Að óbreyttu eiga þau að fjarlægja
bátinn út úr húsinu 1. júní næstkomandi. Þau óttast að ef báturinn sé settur út núna, þegar húðin
á honum er óvarin, gæti það valdið verulegu tjóni og jafnvel orðið
til þess að ekki fáist haffæraleyfi
á hann. Slíkt tjón mætti meta á
marga tugi milljóna.
Borgarbyggð hefur ákveðið að
láta rífa húsið svo hægt sé að hefjast handa við framkvæmdir við
hreinsistöð sem er fyrir aftan það
en nýjar lagnir eiga að koma þar
sem húsið er nú. Þorsteinn Máni
og María segjast hafa margt út
á vinnubrögð Borgarbyggðar að
setja. „Í afstöðumynd sem fylgir
útboðsgögnunum með framkvæmdunum við skolpstöðina sést að rörið

ATVINNUHÚSNÆÐIÐ Í BRÁKAREY Bæjar-

yfirvöld hyggjast rífa húsið.

fer framhjá húsinu og er í tveggja
og hálfs metra fjarlægð þar sem
það kemur næst,“ segir hann. „Ég
fæ ekki skilið af hverju þarf að rífa
1.380 fermetra hús af því að lögn
eiga að fara fram hjá því.“
Þau segjast einnig afar ósátt við
vinnubrögð Borgarbyggðar í þessu
máli. „Ég var hérna fyrir tilviljun
einn dag í október síðastliðnum
þegar ég varð vör við það að hingað var kominn hópur sem ætlaði
að rífa húsið en því var bjargað,“

segir María. Þau segjast ekki hafa
fengið uppsagnarbréf frá bænum
en hins vegar heyrt stjórnsýslumenn segja það í fjölmiðlum að þau
eigi að vera komin út 1. júní næstkomandi. „Fyrir mér gildir slík
uppsögn ekki en það gerir aftur
á móti heiðursmannasamkomulag
sem ég gerði við Pál Brynjarsson
bæjarstjóra um að ég fengi alltaf
sex mánaða fyrirvara.“ Þess ber
að geta að þau leigðu húsið í gengum þriðja aðila svo leigusamningur milli þeirra og Borgarbyggðar
var aldrei til.
„Svo er alltaf verið að tala um
nýsköpun og sprotafyrirtæki en
svo sést hvernig forgangsröðin er
í raun og veru hjá þessu sveitarfélagi þegar skolphreinsilagnir
eru látnar verða til þess að ekki sé
hægt að smíða bát sem mundi síðan
koma sér vel fyrir samfélagið hér
og auka tekjur þess.“
Þorsteinn segist helst vilja fá
næði til að klára bátinn í þessu húsnæði en það gæti þurft tvö ár.
jse@frettabladid.is

Forstöðumaður framkvæmdasviðs segir húsið rifið vegna skolplagna:

Segir velviljann illa launaðan
SKIPULAGSMÁL Jökull Helgason,

forstöðumaður framkvæmdasviðs Borgarbyggðar, segir að
verið sé að vinna að því að tengja
allar skolpleiðslur bæjarins í eina
skolphreinsistöð. Skolplagnir eigi
að fara um þar sem húsið er nú og
eins þurfi verktakar athafnasvæði
við framkvæmdirnar. Kannað hafi
verið hvort hægt væri að gera
þessar framkvæmdir og hlífa húsinu.
„Í svari frá Orkuveitu Reykjavíkur kom í ljós að kostnaður
við það næmi tugum milljóna,“
segir Jökull. „Og sveitarfélagið
var ekki tilbúið að leggja í þann
kostnað.“ Hann segir enn fremur

að ef ekki yrði
hægt að hefjast
handa við framkvæmdirnar í
júní yrði það til
þess að sveitarfélagið stæði
ekki við gerða
sa m n i nga og
yrði fyrir fjárJÖKULL HELGASON hagslegu tjóni
af þeim sökum.
Tvívegis hefur þeim Þorsteini
Mána og Maríu verið sent bréf þar
sem leigusamningnum er sagt upp.
Í fyrra skiptið fengu þau þriggja
mánaða fyrirvara sem síðan var
lengdur um aðra þrjá mánuði.

„Reyndar er varla hægt að tala um
leigu því þau eru þarna fyrir velvilja Borgarbyggðar og borga enga
leigu,“ segir hann. 26. febrúar síðastliðinn setti Jökull síðan sjálfur í
viðurvist tveggja votta annað uppsagnarbréf í bréfalúgu og tekur
uppsögnin gildi 1. júní næstkomandi. Hann segir það af og frá að
menn hafi verið sendir til að rífa
húsið eins og María heldur fram.
Hann segir verkefni þeirra vera
afar merkilegt en hins vegar sé
það gremjulegt að þau, sem eru
þarna með bátinn fyrir velvilja
sveitarfélagsins, skuli ekki virða
það að nú þarf sveitarfélagið á því
að halda og mikið liggi við.
- jse

Orbis Terræ
ORA

AUKATÓNLEIKAR
24. maí

Margrét Vilhjálmsdóttir,
leikkona og listrænn
stjórnandi sýningarinnar,
fer fyrir hópi fjölda
listamanna sem leiðir gesti
um leiksýninguna
Orbis Terræ – ORA.

UPPSELT

Einleikstónleikar
VÍKINGS HEIÐARS
ÓLAFSSONAR
Háskólabíó á morgun,
sunnudagskvöld kl. 20.00

LHASA DE SELA og hljómsveit
Nasa 24. maí kl. 20.00 — Miðaverð: 3.500

Frumsýning í kvöld
kl. 20.00,
Þjóðmenningarhúsið
Aðrar sýningar,
17., 20., 24. og 27. maí
kl. 20.00.
23. maí kl. 17.00
Miðaverð: 3.450

Hvernig þjóðmenning
verður stríðsmenning

UPPSELT 23. maí

Listahátíð er haﬁn
Á Austurvelli í dag
klukkan 14 og 16

GÖTULISTAMENN
frá Ástralíu
Forboðnir ávextir leika listir
sínar á fjögurra metra háum
stöngum sem sveigjast fram
og aftur með tilþrifum.
Aðgangur ókeypis.

NÁTTÚRUGÆSLUSTÖÐIN
Reykjavík
Listamaðurinn, vísindamaðurinn og
baráttukonan Natalie Jeremijenko opnar
Náttúrugæslustöðina, í miðri hringiðu
efnahagskreppu og loftslagsbreytinga.
Reykjavíkurtjörn og víðar
kl. 11.00-14.00. Uppákoma fyrir alla
fjölskylduna: Fuglamatur gróðursettur,
vélgæsir keyrðar, börnum, fuglum og
fiskum gefið og tjarnartúrar.

TVEIR MENN, EIN KONA og
SÆSKRÍMSLI
Sýning Huldu Hákon veitir einstaka innsýn
í skrautlegan hugmyndaheim hennar.
Listasafnið á Akureyri, kl. 15.00
Aðgangur ókeypis

Norskar HJÓLHÝSAKONUR
Fimm skúlptúrar á hjólum eftir Marit Benthe Norheim.

Gallerí 100° kl. 15.00-17.00.
Spjall listamannsins og vísindamanna.

Austurvöllur í dag kl. 14 til 18 — Aðgangur ókeypis.

Í HÚSI SÁRSAUKANS
Olga Bergmann skyggnist bak við
það sem skapast við sáran missi,
áföll eða umbyltingu aðstæðna.
Listasafn Reykjanesbæjar kl. 17.00
Aðgangur ókeypis

Aðgangur ókeypis

LÍFIÐ ER EKKI BARA LEIKUR það er líka dans á rósum

Á morgun, sunnudag:

BRENNIÐ ÞIÐ, VITAR!

PULP MACHINERIES
Sýning í samvinnu við Galerie van
Gelder á verkum hins þekkta hollenska listamanns Klaas Kloosterboer.
Suðsuðvestur, Reykjanesbæ kl. 16.00
Aðgangur ókeypis

Ásdís Sif Gunnarsdóttir sýnir
í Kópaskersvita, Curver
Thoroddsen í Bjargtangavita,
Gjörningarklúbburinn í
Garðskagavita og Unnar Örn í
Dalatangavita.
Opnun í vitunum kl. 15.00
Aðgangur ókeypis

Sjá einnig sýningarnar: Frá Unuhúsi til Áttunda strætis og Íslensk hönnun 2009, á Kjarvalsstöðum
og tvenndarsýningu Hrafnkels Kristjánssonar og Sigurðar Guðmundsson í Listasafni Íslands.

Kynntu þér alla dagskrána á www.listahatid.is
Miðasala á www.listahatid.is
www.midi.is og í síma 552 8588

Sýning á íslenskum ímyndarljósmyndum frá sjöunda áratug síðustu aldar.
Ljósmyndasafni Reykjavíkur kl. 15.00
Aðgangur ókeypis

Myndlist í fjórum vitum, einum
í hverjum landshluta í samvinnu
við Siglingastofnun

Hégómaröskun
Hrafnhildur Arnardóttir er þekkt
undir heitinu Búðarþjófur (Shoplifter)
í heimaborg sinni New York.

Gallerí i8 kl. 16.00
Aðgangur ókeypis

Miðaverð: 2.800

15. – 31. M A Í

LISTAHÁTÍ Ð
Í REYK J AVÍ K
R EYK J AVÍ K ARTS F E ST I VA L

8

VEISTU SVARIÐ?

1. Hvað heitir strákafélagið
íslenska sem skipað er samkynhneigðum knattspyrnu- og
sundmönnum?
2. Hversu mörg mörk skoruðu
Stjörnustrákarnir gegn lánlausum Þrótturum í Pepsi-deildinni
í fyrrakvöld?
3. Hver er fangelsismálastjóri?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 70
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Obama vekur sérdómstólana í Guantanamo til lífs á ný:

Evruríkin sextán:

Umdeild ákvörðun Obama

Verulegur samdráttur á árinu

BANDARÍKIN, AP Ákvörðun Bar-

EVRÓPUSAMBANDIÐ, AP Samdrátt-

acks Obama Bandaríkjaforseta
um að endurvekja sérstaka dómstóla Bandaríkjahers á Kúbu hefur
fengið misjafnar viðtökur.
Þessir sérdómstólar, sem ríkisstjórn George W. Bush kom á laggirnar, hafa það eitt hlutverk að
dæma í málum fanganna í Guantanamo, sem grunaðir eru aðild að
hryðjuverkastarfsemi.
Obama hefur lofað því að fangabúðunum verði lokað í byrjun
næsta árs. Enn er 241 fangi þar í
haldi hersins, en sérdómstólarnir fá væntanlega mál 20 þeirra til
meðferðar.
Réttarstaða fanganna verður

FANGAR Í GUANTANAMO Mál tuttugu

fanga af nærri 250 koma væntanlega til
kasta hinna endurreistu dómstóla.
NORDICPHOTOS/AFP

bætt verulega þegar dómstólarnir taka á ný til starfa, frá því sem
áður var. Meðal annars verður

óheimilt að nota upplýsingar sem
fengust með því að beita fangana
grimmilegri, ómannúðlegri eða
niðurlægjandi meðferð við yfirheyrslur.
Mannréttindasamtök, sem fögnuðu ákvörðun Obama um að loka
búðunum, gagnrýna hann nú fyrir
að endurverkja sérdómstólana.
„Það eru vonbrigði að Obama
ætli að endurvekja frekar en að
ljúka þessari misheppnuðu tilraun,“ segir Jonathan Hafetz hjá
bandarísku borgararéttarhreyfingunni ACLU. Hann segir ekkert
því til fyrirstöðu að hefðbundnir bandarískir dómstólar fái mál
fanganna til meðferðar.
- gb

urinn í efnahagslífi evruríkjanna sextán nam 2,5 prósentum á
fyrsta fjórðungi ársins. Greinilegt er að heimskreppan hefur
tekið verulegan toll af þessum
ríkjum.
Samdrátturinn í Þýskalandi,
sem er stærsta hagkerfi evrusvæðisins, varð 3,8 prósent, sem
er mesti samdráttur þar í landi
síðan á áttunda áratug síðustu
aldar. Stjórnvöld ríkjanna sextán
vonast til þess að miklar vaxtalækkanir og aukin ríkisútgjöld
komi efnahagslífinu af stað, svo
annar eins samdráttur sjáist ekki
aftur.
- gb

VERÐMUNUR HJÁ TANNLÆKNUM
Skoðun nýs sjúklings
LÆGSTA VERÐ
2.500 kr. Hafsteinn Ingvarsson
2.625 kr. Ásta Björt Thoroddsen
2.660 kr. Haukur Þorsteinsson
HÆSTA VERÐ
6.000 kr. Jónas Már Björgvinsson
5.500 kr. Kristín Gígja Einarsdóttir
5.125 kr. Klemens S. Anoniussen
Verð í opinberri gjaldskrá 2.660 kr.

HÆSTA VERÐ
13.450 kr. Vilhelm Grétar Ólafsson
13.112 kr. Þorsteinn Scheving Thorsteinsson
13.000 kr. Karl Guðmundsson**
Verð í opinberri gjaldskrá 5.390 kr.
Tannhreinsun
LÆGSTA VERÐ
1000 kr. Jónas Geirsson***
2.000 kr. Jónas B. Birgisson
2.315 kr. Hartmann Ásgrímsson
HÆSTA VERÐ
5.340 kr. Haukur Þorsteinsson
5.000 kr. Þórir Gíslason.
5.250 kr. Ásta Björt Thoroddsen****
Verð í opinberri gjadlskrá 1.780 kr.

Viðgerð 1 flötur
LÆGSTA VERÐ
2000 kr. Jónas Geirsson*
5.390 kr. Haukur Þorsteinsson
5.500 kr. Hrafn G. Johnsen

* Þessi tannlæknir gefur upp verðið 2.000 til 11.000 kr.
** Þessi tannlæknir gefur upp verðið 6.000 til 13.000 kr.
*** Gefur upp verð á bilinu 1.000 kr. til 3.800 kr.
**** Gefur upp tvær tímaeiningar.

Margfaldur
verðmunur
Verðmunur á tannviðgerðum barna hleypur á þúsundum króna samkvæmt nýrri verðkönnun. Innan
við helmingur tannlækna tók þátt í henni.
NEYTENDUR Margfaldur verðmunur

er á hæsta og lægsta verði í þjónustu tannlækna fyrir aldurshópinn
átta til tólf ára, samkvæmt nýrri
könnun Neytendasamtakanna.
Kannað var verð á nítján verkþáttum tannlækna og er munurinn á hæsta og lægsta verði ætíð
margfaldur.
Sem dæmi þá kostar ódýrasta
röntgenmynd ekki neitt hjá einum
tannlækni á meðan sá dýrasti tekur
2.580 krónur; skorufylling kostar
2.330 hjá ódýrasta tannlækninum
en 7.310 hjá þeim dýrasta. Alls
tóku 107 tannlæknar þátt í könnuninni eða innan við helmingur
starfandi tannlækna. Það er léleg
þátttaka að mati Jóhannesar Gunnarssonar, formanns Neytendasamtakanna. „Mér finnst mjög gagnrýnivert að þeir vilji ekki allir
gefa okkur upp sitt verð. Ég vonast

FRIGG

NEWPORT H2

bolur og buxur

ANDVARI

Keen barnasandalar

Verð: 6.200 kr.

til að þegar við endurtökum könnun þá sjái fleiri sóma sinn í því að
svara,“ segir Jóhannes.
Foreldrar barna fá 75 prósent
endurgreitt af tannlæknakostnaði
en verð miðast þá við gjaldskrá
heilbrigðisráðherra sem gefin var
út árið 2004. Vegna misræmis milli
gjaldskrárinnar og verðs hjá tannlæknum er endurgreiðslan þó oft
mun lægra hlutfall. Til dæmis eru
tæpar 2.000 krónur endurgreiddar fyrir skoðun á nýjum sjúklingi,
sem eru 75 prósent af 2.660. Eins
og sjá má á meðfylgjandi töflu er
hæsta verð slíkrar skoðunar 6.000
krónur og myndi kostnaður foreldra í því tilviki vera um 4.000
krónur í stað tæplega 700 króna.
Töflu með verði þeirra tannlækna sem tóku þátt er að finna á
heimasíðu Neytendasamtakanna
www.ns.is.
- sbt

vindheldur ullarjakki

Verð jakki: 16.500 kr.

Verð bolur: 7.800 kr.
Verð buxur: 6.800 kr.

Léttur ﬂísfatnaður úr Polartec® Power Stretch®,
efni sem teygist á fjóra vegu og heldur vægum
hita á líkamanum.

Flottir barnasandalar með táavörn, frönskum
rennilás og mjög góðu gripi.

Vindheldur ullarjakki með mjúku ﬂísfóðri, sérmótuðu
sniði á olnbogum og hettu sem hægt er að smella af.

Eurovision-kvöldið
byrjar hjá N1!
Partí !
odð
tilb
ið:
roban
ion

Hjá N1 færðu allt sem þú þarft til að koma
Eurovision-partíinu þínu í syngjandi sveiflu.
Góða skemmtun og áfram Ísland!

is
Eu
Eurov iski!
u
t
s
e
d
b
Öll
einum
lögin á

r.
695 k

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS

Meira í leiðinni
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Verðbreytingar á vörukörfu ASÍ frá því í janúar 2009:

Hreinlætisvörur hækkuðu mest í verði
H rei n l æt isvör u r,
drykkjarvörur og ýmsar nýlenduvörur hafa hækkað mikið en
grænmeti, ávextir og mjólkurvörur hafa lækkað í verði á flestum
stöðum þar sem verð var kannað
á vegum verðeftirlits ASÍ. Mælingar á vörukörfu ASÍ fóru fram í
nítjándu viku og er miðað við mælingar frá því í þriðju viku.
Vörukarfan hækkaði mest í
Kaskó og Nóatúni en lækkaði
mest í 10-11, Krónunni og Bónus.
Þetta kemur fram í tilkynningu
frá ASÍ.
Vörukarfan hækkaði um 3,6
prósent í Kaskó og um 3,1 prósent
í Nóatúni en lækkaði um 2,6 próNEYTENDUR

GÍRAFFAFJÖLSKYLDA Litli gírafinn
Shani fær góða athygli frá foreldrum
sínum, Naruk og Kibaya, í dýragarðinum í Berlín.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Vörukarfa ASÍ Breytingar á milli 3. og 19. viku 2009
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Heimild: Fréttatilkynning ASÍ
Grafið sýnir að verðið hækkaði mest í Kaskó og Nóatúni en lækkaði mest í Tíu-ellefu.

sent í 10-11, 1,7 prósent í Krónunni
og 1,6 prósent í Bónus.
Ester Sveinbjarnardóttir, verkefnastjóri verðeftirlits ASÍ, segir

að hækkanir hafi verið áberandi á
hreinlætisvörum, drykkjarvörum
og ýmsum nýlenduvörum í flestum verslunum en að öðru leyti sýni

niðurstöðurnar að matvælaverð
hafi lækkað.
Í Kaskó má rekja verðhækkunina til mikillar hækkunar á kjötvörum, hreinlætis- og snyrtivörum og drykkjarvörum. Í Krónunni
vega þyngst hækkanir á hreinlætisog snyrtivörum og drykkjarvörum
en kjötvörur lækkuðu í verði um níu
prósent.
Í stórmörkuðum hækkaði verð
vörukörfunnar mest í Nóatúni eða
um 3,1 prósent sem rekja má mest
til hækkana á kjötvörum, hreinlætis- og snyrtivörum, brauði, kornvörum og drykkjarvörum. Af stórmörkuðum lækkaði Hagkaup verðið
mest eða um 0,7 prósent.
- ghs

6ERÈ KR 
GORDON BROWN Stjórnin á í vök að verjast, eins og reyndar þingheimur allur, vegna þess hve þingmenn hafa ótæpilega þegið fé

úr ríkissjóði.

2AINBOW

Ráðherra segir af sér

 

"JËÈUM NOKKRAR 2AINBOW ¹
%ÈA GÎMUL 2AINBOW UPP Å NÕJA TILBOÈ  

Fyrsti ráðherrann sem segir af sér vegna útgjaldahneykslisins í Bretlandi er
Shahid Malik. Hann segist þó ekki hafa brotið neinar reglur og kvartar undan
„blóðþorsta“ blaðamanna. Fylgi ríkisstjórnar Gordons Brown er í lágmarki.

(REIN FJ¹RFESTING EHF

$ALBRAUT   REYKJAVÅK o RAINBOW RAINBOWIS
3ÅMI VERSLUN    KVÎLD OG HELGAR  

BRETLAND Shahid Malik, aðstoðar-

Sjóðfélagafundur 18. maí

Stafir boða jafnframt til sjóðfélagafundar kvöldið fyrir
ársfund, mánudaginn 18. maí, kl. 20:00.
Stjórnendur Stafa ætla þar að „rýna í stöðuna“ með
fundargestum og svara fyrirspurnum um afleiðingar hrunsins
og um niðurstöður ársreiknings 2008.
Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta og afla upplýsinga
eða leita svara við spurningum.
Allir sjóðfélagar eru hjartanlega velkomnir á báða fundina!
Stjórn Stafa lífeyrissjóðs

Stórhöfða 31 | 110 Reykjavík | Sími 569 3000 | www.stafir.is

stofa108

Ársfundur 19. maí
Stafir lífeyrissjóður boðar til ársfundar á Grand hóteli
Reykjavík á þriðjudaginn kemur, 19. maí, kl. 17:00.
Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf og tillögur
að breytingum á samþykktum sem hægt er að kynna sér
á stafir.is.

NORDICPHOTOS/AFP

dómsmálaráðherra Bretlands,
sagði af sér í gær eftir að upp
komst að hann hafði nælt sér í
rúm 65 þúsund pund úr opinberum sjóðum undanfarin þrjú ár.
Féð, sem er jafnvirði um það
bil 12 milljóna króna, fékk hann
í styrk fyrir halda annað heimili í London, en hann á einnig
heimili í kjördæmi sínu, VesturJórvíkurskíri. Féð átti að nota til
að greiða leigu af húsnæðinu, en
í reynd fékk hann húsnæðið mjög
ódýrt og mismunurinn fór í eigin
vasa.
Sjálfur hafði Malik þó, stuttu
fyrir afsögn sína, sagst hafa
hreinan skjöld: „Ég þarf ekki
að biðjast afsökunar á neinu. Ég
hef ekki gert neitt rangt,“ sagði
hann, og bætti því við að nú væri
nóg komið af „blóðveislu“ fjölmiðla, sem undanfarna daga

hafa ljóstrað upp um hvern þingmanninn á fætur öðrum. Þingmennirnir hafa þegið stórar fjárhæðir úr ríkissjóði til þess að
kaupa í matinn og greiða fyrir
viðhald af húsum þeirra, og annað
af því tagi sem almenningi þykir
eðlilegt að launin þeirra eigi að
duga fyrir. Jafnvel eru dæmi um
þingmann sem lét ríkið greiða
afborganir af láni, sem hafði þó
verið greitt að fullu.
Dagblaðið Telegraph komst yfir
þessar upplýsingar um útgjöld
þingmanna, sem birta átti hvort
sem er samkvæmt dómsúrskurði í
næsta mánuði. Blaðið hefur verið
að birta þessar upplýsingar smám
saman, með þeim afleiðingum að
þingheimur er í uppnámi.
Enginn stjórnmálaflokkur
hefur sloppið óskaddaður. Sumir
þingmenn hafa endurgreitt tugi
þúsunda punda, og þótt þeir haldi

því statt og stöðugt fram að þeir
hafi farið algerlega að þeim reglum, sem um þessi mál gilda, þá
lætur almenningur sér fátt um
þær varnir finnast.
Margir þingmenn eru sagðir
hugleiða að segja hreinlega af
sér þingmennsku vegna þessara
uppljóstrana.
Ríkisstjórn Gordons Brown og
Verkamannaflokksins stendur
afar tæpt þessa dagana. Efnahagskreppan á sinn þátt í litlu
fylgi hennar, en þessi útgjaldamál þingmanna eiga einnig stóran þátt í hrakförum flokksins.
Samkvæmt nýrri skoðanakönnun, sem gerð var fyrir dagblaðið The Sun, myndu 22 prósent kjósa Verkamannaflokkinn,
en Íhaldsflokkurinn fengi 41 prósent og Frjálslyndi flokkurinn 19
prósent.
gudsteinn@frettabladid.is

Sjúkraflutningamaður segist hafa vísað til illrar meðferðar á hælisleitendum:

Ósáttur við umfjöllun fjölmiðla
HÆLISLEITENDUR Sturla Ólafsson
sjúkraflutningamaður segir að
honum hafi verið „nauðgað“ af
fjölmiðlum þegar þeir fjölluðu
um skrif hans á Fésbókarsíðu 12.
maí.
Stöð 2 greindi þá frá því að þar
stæði, í umfjöllun um hælisleitendur, „held við ættum bara að negla
frímerki á rassgatið á þessu liði
og senda það með fyrstu flugvél
til Órafjarrillíu“.
Vakti þetta sérstaka athygli þar
sem Sturla vinnur á Suðurnesjum,
þar sem hælisleitendur eru geymdir. Hann gæti því þurft að flytja þá
á sjúkrahús í veikindum.

Sturla segist
hafa verið að
vísa til bágborinnar meðferðar
stjórnvalda á
fólkinu. Það sé
látið dúsa hér
ár eftir ár, án
þess að nokkuð
sé gert í þeirra
STURLA ÓLAFSSON málum. Því sé
ekki leyft að
vinna eða ganga í skóla á meðan.
Skárra væri að fara illa með fólkið
á skemmri tíma, svo sem með því
að senda það strax burt.
„Fjölmiðlar hafa látið líta svo

út að hér sé rasismi á ferð. En það
er fáránlegt að halda að ég, sem
hef lagt mikið á mig til að verða
sjúkraflutningamaður, hafi viljað niðurlægja fólk sem er að berjast við ömurlegar aðstæður og sér
enga lausn aðra en að svelta sig.“
Sturla biðst afsökunar á ummælum sínum, en segist ekki geta
borið ábyrgð á ummælum annarra, sem birtust á síðunni. Hann
hafi reynt að skýra mál sitt fyrir
fréttastofu Stöðvar 2 en allt kom
fyrir ekki. Sturla ítrekar að hann
og samstarfsmenn hans starfi af
heilindum og manngæsku. Því
megi treysta.
- kóþ
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Tónleikahald innanlands:

Nemendur og kennarar í Vogaskóla fagna fimmtíu ára afmæli skólans:

Færri tónleikar
nú en fyrri ár

Marserað við Öxar við ána í Vogahverfi

MENNING Töluvert minna hefur
verið um tónleikahald hér á landi
síðustu ár ef marka má nýjustu
tölur Hagstofunnar.
Tónleikahald á Íslandi jókst
töluvert árið 2005 en þá voru
haldnir vel yfir 2.300 tónleikar.
Síðan þá hefur verið stöðug
fækkun og árið 2008 voru haldnir
færri en 2.000 tónleikar. Ljóst er
að kreppan hefur sett mark sitt á
tónlistina því tónleikahald dróst
um 26 prósent í desember 2008
miðað við desember árið á undan.
Hins vegar hefur tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands ekki
fækkað. Ágúst er vinsælasti mánuðurinn fyrir tónleikahald. - hds

TÍMAMÓT Það voru kátir krakkar og

kennarar sem marseruðu í skrúðgöngu með furðuhatta í gærmorgun í tilefni af fimmtíu ára afmæli
Vogaskóla. Fremst í flokki fór
fánaberi sem fékk aðstoð Skólahljómsveitar Austurbæjar sem
meðal annars er skipuð nemendum Vogaskóla.
Fyrr um morguninn höfðu nemendur ásamt starfsfólki tekið sig
til og búið til hatta sem margir
hverjir voru ansi skrautlegir. Þar
var meðal annars hægt að líta á
prinsessu, álfa, pípu og gítarhatta
í mismunandi litum.
Skrúðgangan vakti mikla lukku
vegfarenda er gengið var um Voga-

hverfið veifandi íslenskum fánum
og fylgdust þó nokkrir foreldrar
með.
Félagarnir Kristþór Sæmundsson og Hlynur Víkingsson voru
meðal nemenda og höfðu þeir orð
á hversu mikill andi væri yfir
þessu öllu og hvað þetta væri frábært og skemmtilegt. Eftir á var
svo grillað á skólalóðinni og allir
fengu pylsur í tilefni dagsins. Í dag
verður svo opið hús og hátíðardagskrá í sal skólans.
STUÐ Á LANGHOLTSVEGINUM Hressir
nemendur og kennarar Vogaskóla fóru í
skrúðgöngu í tilefni af afmælinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Raun- og náttúruvísindi:
Eðlisfræði
Efnafræði
Ferðamálafræði
Jarðeðlisfræði
Jarðfræði
Landfræði
Lífefnafræði
Líffræði
Stærðfræði

VIÐ ÞINGHÚSIÐ Í BRUSSEL Strangar

reglur verða settar um útgjöld.
NORDICPHOTOS/AFP

Evrópuþingið herðir reglur:

Þingmönnum
bannað bruðlið
EVRÓPUSAMBANDIÐ, AP Árum og

áratugum saman hafa þingmenn
Evrópusambandsins verið gagnrýndir fyrir bruðl á kostnað evrópskra skattgreiðenda.
Þeir hafa keypt sér dýra flugmiða, boðið vinum og ættingjum
út að borða á fínum veitingastöðum og jafnvel skráð maka sinn og
börn sem aðstoðarmenn á háum
launum.
Á þessu verður nú breyting.
Þegar nýtt þing kemur saman að
loknum kosningum í júní gengur í
gildi bann við slíku bruðli. Heildarlaunin verða lægri og strangar
reglur settar um útgjöld.
- gb

Verkfræði, tölvunarfræði:
Efnaverkfræði
Hugbúnaðarverkfræði
Iðnaðarverkfræði
Rafmagns- og tölvuverkfræði
Tölvunarfræði
Vélaverkfræði
Umhverﬁs- og byggingarverkfræði

Norðmenn í Kongó:

Grunaðir um
morð á bílstjóra

Ætlar þú að taka virkan þátt í

NOREGUR Norðmaður hefur verið

STJÓRNSÝSLA

uppbyggingu og rekstri
TBWA\REYKJAVÍK \ SÍA 094608

í haldi hersins í Kongó í viku en
hann og félagi hans, sem hefur
verið á flótta undan lögreglu frá
því að Norðmaðurinn var handtekinn, eru grunaðir um að hafa
myrt bílstjóra sinn. Mennirnir
neita sök, að sögn dagblaðsins
VG, og segja að ræningjar hafi
skotið bílstjórann.
Samkvæmt lögum má halda
mönnum í fangelsi í fimmtán
daga í Kongó án þess að ákæra
sé gefin út og birt mönnunum.
Ekki þarf heldur neinn sérstakan
gæsluvarðhaldsúrskurð. Sendiherra Noregs, Jon Vea, segir
bagalegt að ákæra hafi ekki verið
gefin út. Norsk yfirvöld reyna að
fá fangann fluttan í borgaralegt
fangelsi.
- ghs

íslensks þjóðfélags?
Framtíðarhorfur í atvinnumálum hér á landi byggjast að verulegu
leyti á námi sem kennt er á Verkfræði- og náttúruvísindasviði HÍ.
lifandi og skemmtilegt nám
· Fjölbreytt,
Kennarar
í
röð
· Náin tengslfremstu
við
atvinnulíﬁ
· Sterk rannsóknarhefð ð
· Alþjóðlegt samstarf
·

Þórunn ráðuneytisstjóri
Þórunn J. Hafstein mun taka við af
Þorsteini Geirssyni sem ráðuneytisstjóri dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til 1. september. Þorsteinn sótti
um leyfi vegna veikinda.

Umsóknarfrestur til 5. júní.
Skráning á www.verkognatt.hi.is

VERKFRÆÐI- OG NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐ
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FRÉTTAVIÐTAL: Auðunn Arnórsson höfundur bókar um aðildarviðræður við Evrópusambandið

Þekking á sérlausnum mikilvæg
Af 35 köflum sem semja
þarf um í aðildarviðræðum
við Evrópusambandið eru
einungis fjórir eða fimm
kaflar sem ættu að vera
erfiðir, segir Auðunn Arnórsson í nýrri bók sinni sem
fjallar um hvernig aðildarviðræður fara fram.
„Það kom þannig til að ég átti gamalt handrit í tölvu sem fjallaði um
nýju aðildarríkin sem gengu í Evrópusambandið 2004 og 2007, þannig
að ég átti kafla um aðildarsamninga
þessara ríkja og vissi heilmikið
um hvernig þeir höfðu farið fram,“
segir Auðunn Arnórsson, blaðamaður á Fréttablaðinu, sem nýverið
sendi frá sér bók sem nefnist Inni
eða úti? Aðildarviðræður við Evrópusambandið, þar sem farið er
yfir aðildarferlið.
„Þegar Evrópuumræðan breyttist
í kjölfar hrunsins í október, þá rann
mér blóðið til skyldunnar að leggja
mitt af mörkum til að gera Íslendingum kleift að nálgast aðgengilegar upplýsingar um það hvernig
þetta aðildarferli er,“ segir Auðunn
og bætir við að ferlið sé mjög skýrt,
vegna þess hversu mörg lönd hafa
gengið í sambandið á síðustu árum.
„Það sem ég tók mér fyrir hendur
var að máta Ísland inn í þetta ferli,
lið fyrir lið.“

Fjórir erfiðir kaflar af 35
Auðunn segir aðildarviðræður
skiptast upp í 35 efniskafla, sem
byggi á því hvernig lagasafn og
stefnumið Evrópusambandsins
eru skipt upp. „Frá bæjardyrum
ESB séð þá snúast aðildarviðræður

fyrst og fremst um það hvernig
umsóknarríki tekur upp gildandi
löggjöf og stefnumið sambandsins.
Ísland hefur í gegnum EES-samstarfið, Schengen og annað Evrópusamstarf tekið upp mjög stóran hluta þessa regluverks. Hátt í 20
kafla af þessum 35 er mín niðurstaða.“ Af þessum 35 köflum segir
Auðunn vera fjóra eða fimm sem
gætu reynst erfiðir í samningum,
þar sem mikið veltur á því hvernig
um semst.
Mikið hefur verið rætt um sjávarútvegs- og landbúnaðarkaflann,
sem gætu reynst erfiðir um að
semja. Að auki segir Auðunn að
aðild að efnahags- og myntbandalaginu og hvernig Ísland verði skilgreint í byggðastefnu sambandsins
gæti orðið erfitt í samningum.
„Það hversu fljótt Ísland gæti
tekið upp evruna er atriði sem
hugsan lega byðist í tengslum
við aðildarsamning. Það er opin
spurning sem miklu varðar fyrir
Ísland.“
Hvað varðar byggðastefnuna
segir Auðunn það velta mikið á því
hvernig landsbyggðin verður skilgreind inn í kerfið, þar sem það
ræður úrslitum um hversu háar
fjárhæðir er hægt að sækja úr sjóðum ESB, til dæmis til framkvæmda
í sveitarfélögum.
Byggðastefnan byggist á því að
öll héruð innan aðildarríkjanna eru
flokkuð niður eftir ýmsum skilyrðum á borð við meðaltekjur á mann,
strjálbýli, fjarlægð frá mörkuðum
og fleiru og ræður sú flokkun því
hversu háa styrki hægt er að sækja
í byggða- og þróunarsjóði sambandsins. Eitt af aðalskilyrðunum
fyrir því að fá hæstu styrkina, er
að meðaltekjur á íbúa séu lægri en
70 prósent af meðaltali ESB. „En

til tvíhliða ríkjaráðstefna milli
allra aðildarríkjanna annars vegar
og umsóknarlandsins hins vegar,“
segir Auðunn. Aðildarríkin skipta
með sér formennsku í sex mánuði
hverju sinni og er það formennskuríkið sem stýrir viðræðunum, með
framkvæmdastjórn ESB sér til
aðstoðar.
Í bók Auðuns er mest fjallað
um hvernig aðildarferli fer fram í
gegnum stofnanir ESB, en til hliðar
við það er einnig að finna pólitískt
ferli í helstu höfuðborgum Evrópu.
„Við vitum að sérstaklega í sjávarútvegsmálum stöndum við frammi
fyrir því að Íslendingar skilgreina
fiskimiðin sem þjóðarauðlind, en
sameiginleg sjávarútvegsstefna
sambandsins byggir á þeirri hugmynd að fiskistofnar í lögsögu
aðildarríkjanna séu sameiginleg auðlind. Til að skapa skilning
meðal viðsemjenda á okkar rökum
þarf að tala við ráðamenn aðildarríkjanna. Það skiptir meira máli en
framkvæmdastjórnin í þessu tilviki, því þetta er pólitísk spurning,
sem er leysanleg eins og allar aðrar
pólitískar spurningar.“

AUÐUNN ARNÓRSSON Segir mikilvægt að sinna undirbúningsvinnu og þekkja

sérlausnir fyrri aðildarsamninga til að ná fram sem bestum samningi við Evrópusambandið.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

það eru frávik frá þessari reglu,
sérstaklega þegar um er að ræða
héruð sem eru einangruð, eða búa
við aðrar aðstæður sem gera þeim
erfiðara fyrir að halda sinni samkeppnishæfni sem byggð í Evrópu-

sambandinu. Þessi sjónarmið eiga
tvímælalaust við landsbyggðina á
Íslandi, jafnvel allt landið.“

Undirbúningur skiptir öllu
„Aðildarviðræður eru að forminu

Heppilegt að hafa Spánverja
Um það hefur verið rætt að það sé
heppilegt að sækja um í sumar, því
þá verða Svíar með formennsku í
Evrópusambandinu, en um áramót munu Spánverjar taka við því
hlutverki. Auðunn segir það gott
að hafa þjóð okkur vinveitta þegar
ferlið fer í gang, því Svíar muni
geta sett aðild Íslendinga í pólitískan forgang og flýtt þannig fyrir
því að ferlið komist á rekspöl. „Það
sem getur sett svolítið strik í reikninginn er að skipt verður um framkvæmdastjórn nú í haust. Það sem
fyrst gerist í ferlinu eftir að búið er

LAUSNIR FYRIR HEIMILIÐ

Við vinnum með þér
að lausnum fyrir heimilið

410 4000 | landsbankinn.is

Landsbankinn býður upp á nokkur úrræði fyrir heimili sem eiga við greiðsluerfiðleika að etja. Við aðstoðum
þig við að velja lausn sem kemur til móts við þínar þarfir. Hafðu samband við þjónustufulltrúa í útibúinu þínu.
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NÝTT KORTATÍMABIL

Áfram fjör og flottar vörur

Erfiðir
Landbúnaður
Sjávarútvegur
Efnahags- og myntbandalagið
Byggðamál
Fjármál og fjárlög ESB
Stofnanamál
Miðlungserfiðir
Matvælaöryggi
Orkumál
Skattamál
Félags- og atvinnumál
Mannréttindi og dómstólar
Umhverfismál
Tollabandalagið
Alþjóðatengsl
Utanríkis-, öryggis- og varnarmál

Sprengitilboð
laugardag og sunnudag

Sprengidagar

%
AFSL.

Heimild: Inni eða úti? Aðildarviðræður
við Evrópusambandið

um að styrkja beri sérstaklega
norðurslóðalandbúnað, bæði í
Finnlandi og Svíþjóð, sem er
ekki álitið vera undantekning frá
landbúnaðarstefnunni, en er samt
sérsniðin lausn.“
Auðunn segir að hægt sé að vísa
til margra fordæma fyrir slíkum
sérlausnum, sem eru varanlegar
en gilda ekki einungis í einhvern
aðlögunartíma. „Þess vegna reynir mjög á að undirbúningurinn og
heimavinnan hér sé þannig að alls
konar slíkar sérlausnir í aðildarsamningum annarra landa séu
nýttir sem fordæmi fyrir kröfum
Íslendinga.“

AF ÖLLU*
nema 15% afsláttur af allri snyrtivöru
og hjá NTC
Afsláttur af völdum vörum hjá
Oasis og Jane Norman
*Munið að 25%
Sprengidagsafsláttur gildir
ofan á allar útsöluvörur

FRÉTTAVIÐTAL
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR
svanborg@frettabladid.is

Pantaðu ráðgjöf á landsbankinn.is,
í útibúinu þínu eða í síma 410 4000
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Viðræður snúast um sérlausnir
Ýmsir hafa haldið því fram að
afstaða Evrópusambandsins og
gildandi löggjöf þess sé vel þekkt
og ef aðildarsamningar snúast
fyrst og fremst um það hvernig
umsóknarríki tekur upp gildandi
löggjöf og stefnumið ESB, er þá
eitthvað um að semja? Auðunn
segir að með því að skoða aðildarsamninga annarra ríkja sjáist að
það sé alltaf sveigjanleiki til sérlausna. „Hvert aðildarríki heftir
alltaf eitthvert sérmál sem það
telur sig verða að ná fram í aðildarviðræðum. Það eru mörg fordæmi
fyrir sérlausnum og sértækum
aðlögunum eftir aðstæðum í hverju
landi. Það er einmitt mikilvægt að
samninganefndin íslenska nýti sér
til hins ýtrasta að skoða þær sérlausnir sem önnur ríki hafa fengið
í sínum samningum til að færa rök
fyrir því að Íslendingar ættu að fá
sínar sérlausnahugmyndir fram í
viðræðunum.“
Auðunn bendir á að eitt sé lagabókstafurinn og annað sé praktíkin; hvernig leyst sé úr málum.
„Það má til dæmis benda á ákvæði

MISERFIÐIR KAFLAR Í VIÐRÆÐUNUM
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að sækja um, er að framkvæmdastjórn er falið að semja skýrslu
þar sem lagt er mat á aðildarhæfni
umsóknarríkisins. Sú skýrsla er
forsenda fyrir því að ráðherraráð
Evrópusambandsins taki afstöðu
til þess hvort hefja beri viðræður.“
Hvað varðar formennsku Spánverja á fyrri helming ársins 2010
segir Auðunn að það geti orðið
Íslendingum heppilegt. „Út frá
hagsmunum Íslendinga getur það
verið mjög gott, því formennskuríkið er alltaf í málamiðlunarhlutverki. Það er í hlutverki þess að sjá
til þess að það náist niðurstaða í
þeim samningum sem farið er í.
Því getur það ekki leyft sér að ota
sínum sérhagsmunatota eins harkalega og annars væri.“

Gerðu góð kaup
alla helgina!
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 58

Velta: 202 milljónir

OMX ÍSLAND 15
253
+0,44%

OMX ÍSLAND 6
„Þetta er ósköp dapurlegt allt saman,“ segir
698 +0,94% Björn Ingi Sveinsson, framkvæmdastjóri

MESTA HÆKKUN

MESTA LÆKKUN

ALFESCA
6,90%
CENTURY ALUMIN. 4,86%
ÖSSUR
1,46%

BAKKAVÖR

5,21%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Alfesca 3,10 +6,90% ... Atlantic
Airways 167,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 515,00 +0,00% ...
Bakkavör 1,82 -5,21% ... Eik Banki 83,00 +0,00 ... Eimskipafélagið
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 121,00 +1,26% ... Icelandair Group
4,50 +0,00% ... Marel Food Systems 59,40 +0,34% ... Össur 104,50
+1,46%

Umsjón:

Saxbygg gjaldþrota

nánar á visir.is

fjárfestingarfélagsins Saxbygg ehf.
Félagið var tekið til gjaldþrotaskipta
í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær og tók
skiptastjóri, Einar Gautur Steingrímsson
lögmaður, við búinu.
Saxbygg hefur um nokkurra ára skeið
verið í eigu Saxhóls, félags Nóatúnsfjölskyldunnar og Bygg, Byggingarfélags Gunnars og
Gylfa.
Nafni félagsins hefur nú verið breytt í
eignarhaldsfélagið Icarus.
Stærsta eign þess í dag var 54 prósenta
hlutur í Smáralind á móti Íslandsbanka.
Aðrir hluthafar áttu innan við tvö prósent.
Rekstur Smáralindar þyngdist verulega við
hrun krónunnar í fyrra og tapaði eignarhaldsfélagið 4,3 milljörðum króna í fyrra.
Viðræður standa enn yfir um endurfjár-

Stýrivextir lækka
vegna flensu
SMÁRALIND Stærsti

eigandi
Smáralindar er
gjaldþrota og
er verslunarmiðstöðin að
nær öllu leyti
komin í hendur bankanna.

mögnun á 5,3 milljarða króna láni, sem er
á gjalddaga í september. Saxbygg var með
umsvifamestu hluthöfum Glitnis og átti 5,7
prósenta hlut þegar ríkið tók bankann yfir
í fyrrahaust. „Það var þungt högg,“ bendir Björn Ingi á. Hann vildi litlu bæta við að
öðru leyti en því að engar skuldir séu í félaginu við aðra en viðskiptabankana.
Ekki náðist í skiptastjóra í gær.
- jab

Seðlabanki Mexíkó lækkaði stýrivexti um 75 punkta í gær og fara
vextirnir við það í 5,25 prósent.
Þetta er fimmti mánuðurinn í röð
sem seðlabankinn lækkar vextina.
Ákvörðunin nú grundvallast nær
eingöngu á viðleitni stjórnvalda
til að ýta hjólum efnahagslífsins
í gang á ný eftir að svínaflensan
lagðist yfir það með harkalegum
afleiðingum fyrir ferðamennsku
og útflutning.
Efnahagslíf landsins má ekki
við því að bæta miklum byrðum á
sig eftir kreppuna en gert er ráð
fyrir að flensan muni kosta þrjátíu milljarða pesóa, sem jafngildir
0,3 prósentum af landsframleiðslu
Mexíkó.
- jab

Straumur selur eQ í Finnlandi
Seðlabankinn lánaði fimmtíu milljónir evra með veði í finnska bankanum.
Skilanefnd Straums hefur selt
finnska bankann eQ fyrir 37 milljónir evra, jafnvirði 6,3 milljarða
króna. Kaupandi er sænska eignastýringarfyrirtækið Nordnet
Group, sem skráð er í kauphöllina
í Stokkhólmi.
Andvirðið færist að öllu leyti í
bækur Seðlabankans en hann lánaði Straumi 50 milljónir evra í
desember í fyrra vegna gjalddaga
á láni í mars síðastliðnum. Lánið
var að öllu leyti tryggt með veði
í eQ. Þrettán milljónir evra vantar upp á greiðslu lánsins og mun
Straumur nýta aðrar tryggingar til
að mæta því, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
eQ sérhæfir sig í eignastýringu,
verðbréfamiðlun og fyrirtækjaráðgjöf og er verðlaunað fyrir greiningu sína.
Straumur keypti fyrirtækið í

MÁLIN RÆDD Frá stjórnarfundi Straums

um það leyti sem eQ var keypt fyrir
tveimur árum. Félagið reiddi fram jafnvirði 22 milljarða króna fyrir félagið en
fékk 6,3 til baka.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

forstjóratíð Friðriks Jóhannssonar
um mitt ár 2007 fyrir um 260 milljónir evra, jafnvirði 22 milljarða
króna þá.

Kaupin voru tímamót í sögu
Straums enda mörkuðu þau fyrstu
skref í útrás bankans.
Sala eQ hefur staðið fyrir dyrum
frá því snemma í mars, eða frá því
Fjármálaeftirlitið greip inn í rekstur Straums. Síðan þá hefur saxast
mjög á starfsemina og nær öllu
starfsfólki verið sagt upp. Hátt í
sextíu manns sitja eftir nú en stór
hluti starfsmanna kveður um mánaðamótin.
Í tilkynningu frá bankanum
segir að hæsta tilboði hafi verið
tekið í finnska félagið. Einn viðmælenda Fréttablaðsins segir
verðið lágt og skýrast af þeirri
erfiðu stöðu sem fyrirtæki tengd
Straumi hafi ratað í eftir yfirtöku
FME á fjárfestingarbankanum.
Hafi fáir kostir verið í stöðunni en
að selja starfsemina, jafnvel þótt
ekki fengist mikið fyrir hana. - jab

SÉÐ YFIR OSLÓ Kaupþing og Exista áttu þrjátíu prósent í norska tryggingarisanum
Storebrand fyrir ári. Ýjað var að yfirtöku. Nú stýrir skilanefnd gamla Kaupþings 5,5
prósenta hlut í félaginu.

Selja hlutinn
í Stóra-Brandi
Forráðamenn Singer &
Friedlander, fyrrverandi
dótturbanka Kaupþings í
Bretlandi, seldu í gær 4,5
prósenta hlut bankans í
norska fjármála- og tryggingafélaginu Storebrand.
Um mitt ár 2007 var ýjað
að yfirtöku Íslendinga á
félaginu.

www.myndlistaskolinn.is

Í gær gekk Singer & Friedlander
frá sölu á 4,5 prósenta hlut í norska
fjármála- og tryggingafélaginu
Storebrand. Fyrir hvern hlut fengust 24,5 norskar krónur, sem er 2,3
prósentum undir meðalverði mánaðarins.
Verðið stóð í 25,8 norskum krónum á hlut á fimmtudag. Það féll um
tæp sjö prósent í fyrstu viðskiptum gærdagsins og fór nokkuð
undir söluverðið.
Miðað við þetta fellur hálfur
milljarður norskra króna, jafnvirði 9,8 milljarða íslenskra króna,
í skaut forráðamanna Singer &
Friedlander.
Gamla Kaupþing keypti fyrstu
hlutina, tæp tvö prósent, í Storebrand um mitt ár 2005 og varð við
það þriðji til fjórði umsvifamesti
hluthafinn. Hann bætti hratt við
sig og var svo komið í mars í hittifyrra að stjórnendur urðu að fá
sérstaka heimild norskra fjármálayfirvalda til að rjúfa tíu prósenta
múrinn. Blekið var vart þornað
á pappírnum þegar Kaupþing

Myndlista- og hönnunarsvið / 2009-2010

flaggaði fimmtungshlut og fullnýttri heimild.
Gengi hlutabréfa í Storebrand
stóð
hæst á vordögum 2007 þegar
það sló rúmar
10 0 n o r sk a r
SIGURÐUR
krónur á hlut.
EINARSSON
Um svipað leyti
og gengið tók að
gefa eftir bættist Exista, stærsti
hluthafi gamla Kaupþings, í hópinn þegar það keypti fyrsta kastið
5,56 prósenta hlut á meðalgenginu
76,25 norskar krónur á hlut.
Þegar yfir lauk voru íslensku
félögin umsvifamestu hluthafar
tryggingafyrirtækisins með tæp
þrjátíu prósent í fyrirtækinu
og var ýjað að yfirtöku þeirra á
norska tryggingarisanum.
Sigurður Einarsson, fyrrverandi stjórnarformaður gamla
Kaupþings, settist í stjórn tryggingafélagsins í byrjun síðasta árs.
Hann gekk úr henni í byrjun mars
á þessu ári.
Eftir ríkisvæðingu bankanna í
fyrrahaust seldi Exista hlut sinn
í Storebrand til Gjendsidige, eins
af umsvifamestu hluthöfum Storebrand, með milljarðatapi. Félagið
er ekki á meðal kaupenda að hlut
Singer & Friedlander nú.
Skilanefnd gamla Kaupþings
situr enn á 5,5 prósenta hlut í
tryggingafyrirtækinu og mun gera
það áfram, samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins. jonab@markadurinn.is

Inntökupróf - lau. 6 / 6 / 09 - umsóknarfrestur til 1.júní
Eins árs undirbúningur fyrir nám í
hönnun - myndlist eða arkitektúr.
Um 80% útskrifaðra nemenda fara
áfram til náms á háskólastigi.

MYNDLISTA- OG
HÖNNUNARSVIÐ

www.myndlistaskolinn.is

Mótun - leir og tengd efni / 2009-2010
Mótun A-hluti og C-hluti

MÓTUN

Leir og
tengd efni

-

umsóknarfrestur til 1.júní

www.myndlistaskolinn.is
Ný námsbraut - leið til BA gráðu.
Námið er tilraunastofa þar sem efni,
aðferðir og hugmyndir mætast.

Tapa 12,4 milljörðum
„Það er ljóst að íslenskt bankahrun og alþjóðlega fjármálakreppan hefur leikið efnahagsreikning
Askar Capital grátt. Það jákvæða
er að lánveitendur félagsins hafa
gert sér grein fyrir því og tekið
ákvörðun um að styðja við bakið á
fjárhagslegri endurskipulagningu,“
segir Benedikt Árnason, forstjóri
Aska Capital.
Bankinn tapaði 12,4 milljörðum
króna í fyrra samanborið við 800
milljóna hagnað í hittiðfyrra.

Mestu munar um 9,4 milljarða
króna afskriftir og varúðarniðurfærslu á viðskiptavild, svo sem
eignaleigufyrirtækis Avant og virði
fasteigna, svo sem þeirra sem bankinn er með í eignastýringu fyrir
tryggingafélagið Sjóvá.
Samkvæmt ársuppgjöri bankans
sem birt var í gær var eigið fé neikvætt um rúma 1,8 milljarða króna
um síðustu áramót og eiginfjárhlutfall um 5,2 prósent. Lögbundið lágmark er 8,0 prósent.
- jab
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Þjónustudagur Toyota

Toyota með allt á hreinu
Í dag gerum við allt glansandi flott fyrir sumarið á Þjónustudegi Toyota.
Milli klukkan 11 og 15 bjóðum við öllum eigendum Toyota til umboðsog þjónustuaðila Toyota. Þar verður nóg um að vera.

Komið í heimsókn, haldið upp á Þjónustudaginn með Toyota og akið
burt á skínandi hreinum bílum í sönnum Evróvisjóngír.

Við þrífum bílana að utan - grillum og látum gosið freyða.

Toyota Kópavogi

Toyota Akureyri

Toyota Reykjanesbæ

Toyota Selfossi

Bílatangi

Nýbýlavegi 4

Baldursnesi 1

Njarðarbraut 19

Fossnesi 14

Suðurgata 9

Kópavogur

Akureyri

Reykjanesbær

Selfoss

Ísafjörður

Sími: 570-5070

Sími: 460-4300

Sími: 420-6600

Sími: 480-8000

Sími: 456-3800

Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Misnotkun hugtaka í stjórnmálaumræðu:

Fylgifiskurinn
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

S

viptingarleið ríkisstjórnarinnar í sjávarútvegsmálum er
sett fram í nafni réttlætisins. Hvernig má vera að ráðstöfun undir slíku formerki sé efnahagslega hættuleg eins og
fullyrt er? Allir hljóta að viðurkenna að efnahagslegur
ávinningur sem ekki byggir á réttlátum leikreglum er
óverjanlegur. Í stjórnmálaskylmingum undangenginna ára hefur
sá málflutningur sigrað sem tengir núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi við ranglæti. Af sjálfu leiðir að þrír fjórðu hlutar þjóðarinnar
hafa í skoðanakönnunum lýst andstöðu við það. Í því ljósi hefur
ríkisstjórnin ákveðið að svipta smábátasjómenn og útvegsmenn
veiðiheimildum á tuttugu árum. Þar um er stefnan skýr.
Ríkisstjórnin á hins vegar engin svör þegar spurt er hvaða skipulag á að koma í staðinn. Það þýðir að ríkisstjórnin getur ekki sagt
í hverju réttlætið er fólgið þó að hún telji sig vita hvar ranglætið
liggur. Þetta er ekki sagt ríkisstjórninni til hnjóðs. Í meira en tvo
áratugi hefur engum tekist að setja fram hugmyndir um fiskveiðistjórnun sem meirihluti þjóðarinnar gæti sammælst um að væru
réttlátari en núverandi kerfi.
Þessi veruleiki hlýtur að kveikja þá spurningu hvort skynsamleg
rök standi til að viðhalda þeirri svart/hvítu skilgreiningu á réttlæti
og ranglæti sem ráðið hefur ríkjum í sjávarútvegsumræðunni. Eins
mikilvægt og það er að stjórnmálaákvarðanir byggist á réttlæti
stendur heilbrigðri stjórnmálaumræðu ógn af hinu þegar réttlætishugtakið er misnotað.
Það sem verra er. Misnotkun grundvallarhugtaka getur leitt af
sér óskynsamlegar ákvarðanir. Þar stendur sviptingarstefnan eins
og hnífurinn í kúnni. Óréttlætið í sjávarútveginum er ekki meira
en það að þeir héldu takmörkuðum veiðirétti sem stundað höfðu
sjóinn þegar kerfið var lögleitt. Um leið var reynt að tryggja þjóðhagslega hagkvæmni með frjálsum viðskiptum eins og í öðrum
atvinnugreinum.
Fiskistofnarnir eru auðlind sem lýtur nýtingartakmörkunum.
Fyrir vikið verður aðgangur að henni aldrei óheftur. Þeir sem halda
því fram að til séu lausnir sem tryggi að fleiri geti stundað sjóinn og
atvinnu megi skapa í fleiri byggðum eru að segja þjóðinni ósatt þó
að þeir tali að eigin áliti í nafni réttlætisins. Ósannindi eru vondur
fylgifiskur í stjórnmálaumræðu.
Uppboð á aflaheimildum mun ekki tryggja vinnu í fleiri sjávarplássum. Úthlutun aflaheimilda eftir snotru hjartalagi stjórnmálamanna mun því aðeins færa litlum sjávarplássum meiri fisk að hann
verði tekinn frá öðrum. Munu Vestmannaeyingar og Akureyringar
fallast á að réttlætið fáist á þann veg? Grímseyingar hafa þegar
hafnað réttlæti á þessum forsendum.
Ákvörðun um sviptingu veiðiheimilda án þess að fyrir liggi hvað
á að koma í staðinn setur rekstur sjávarútvegsins eðlilega í uppnám.
Það þýðir að í atvinnugreininni sem endurreisn efnahagslífsins á að
byggjast á fara öll fjárfestingaráform í frost. Við stöðnunina bætist
þetta: Þegar veð fyrir áhvílandi lánum hverfa hrynja fyrirtækin
misfljótt eftir því hversu sterkir innviðir þeirra eru. Það þarf ekki
hagfræðinga til að sjá þetta.
Kjarni málsins er þessi: Glapræði er að setja rekstur sjávarútvegsins í uppnám þegar þörfin hefur ekki í annan tíma verið
brýnni fyrir hagnað sem orðið getur uppspretta nýrra fjárfestinga
og atvinnusköpunar á öðrum sviðum. Fylgifiskurinn endurspeglast
í lakari lífskjörum en ella. Hvaða réttlæti er í því?
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á
höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Sama góða CONDIS bragðið ...

Eðlilegast núna

Eðlilegast þá

Eins og kunnugt er tilkynnti ríkisstjórnin að hún ætlaði að leggja
fram þingsályktunartillögu um
aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Fyrstu viðbrögð Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar, formanns
Framsóknarflokksins, voru
að lýsa yfir undrun. Í
Fréttablaðinu 12. maí lét
formaðurinn hafa eftir
sér að „[a]uðvitað væri
eðlilegast að ríkisstjórnin
sjálf sækti um aðild en
fyrst svo verður ekki,
verð ég að viðurkenna að það
er um þetta
mikil óvissa.“

Þessi viðbrögð formannsins hljóta að
hafa komið framsóknarmönnum á
óvart; þau eru nefnilega á skjön við
stefnu flokksins fyrir kosningar, sem
kvað á um að „Ísland hefji aðildarviðræður við Evrópusambandið á
grundvelli samningsumboðs frá
Alþingi“. Nú heitir það „mikil óvissa“.

Eðlilegast þá
Birgitta Jónsdóttir, þingmaður
Borgarahreyfingarinnar, hefur
verið kjörin í Íslandsdeild NATOþingsins. Þetta sætir vissum
tíðindum. Birgitta er
einlægur friðarsinni, en þeir
hafa löngum
haft horn í

síðu bandalagsins og má því búast
við ferskum vindum á NATO-þinginu.
Birgitta gæti gert margt vitlausara en
að snara völdum kvæðum eftir sjálfa
sig yfir á ensku og lesa fyrir hershöfðingjana. Ljóðið „Talið niður til stríðs“
væri þeim til dæmis holl lesning,
þar sem meðal annars stendur:
„Sekur er sá sem ekkert gerir/
Samþykkir öll voðaverkin/
með þögn sinni/ Hvar eru
hetjurnar/ þorum við/ að
vera hetjur/ eða munum
við þegja þunnu hljóði.“
bergsteinn@frettabladid.is

Aftur til ársins 2007
V

erði frumvarp til nauðasamninga Teymis samþykkt mun eiga sér stað alvarlegur markaðsbrestur á einum
mikilvægasta samkeppnismarkaði landsins, fjarskiptamarkaði.
Frumvarpið gerir ráð fyrir
að skuldir Teymis, Vodafone,
Kögunar, Skýrr og fleiri dótturfélaga verði skrifaðar niður um
30 milljarða króna og ekki verði
byrjað að greiða afborganir af
þeim lánum sem eftir standa
fyrr en á árinu 2011. Í blönduðu
hagkerfi, þar sem jafnræði skal
ríkja á markaði, er algerlega
nauðsynlegt að leikreglur séu
skýrar og að eitt gangi yfir alla.
Tillögur um stórkostlega fyrirgreiðslu ríkisbanka gagnvart
einum aðila á markaði fela augljóslega í sér mismunun gagnvart
öðrum.

Rekstur Teymis
Í nóvember 2006 varð til fyrirtækið Teymi og rúmum tveimur
árum síðar er Teymi gjaldþrota.
Félagið skuldaði um 50 milljarða
króna í árslok 2008 og var með
neikvætt eigið fé upp á 25 milljarða króna. Á þessu tímabili tóku
stjórnendur Teymis fjölmargar
afdrifaríkar ákvarðanir. Vandamál Teymis máttu vera öllum
ljós um mitt seinasta ár og hefði
mátt forðast mikinn skaða ef
gripið hefði verið til ráðstafana
þá. Eigið fé félagsins var að
brenna upp. Þá var ákveðið að
endurmeta virði farsímakerfis
Vodafone. Bókfært virði kerfisins var fært upp um 5,4 milljarða
til að styrkja eigið fé, á pappírunum að minnsta kosti. Fyrir
þessa fjármuni hefði mátt byggja
tvö ný landsdekkandi farsímakerfi! Svona mætti lengi telja en
allt ber að sama brunni; Teymi
var komið í þrot löngu áður en til

SÆVAR FREYR ÞRÁINSSON

UMRÆÐAN | Samkeppni á
fjarskiptamarkaði
hruns íslensks bankakerfis kom.
Eða hvernig öðruvísi getur eigið
fé fyrirtækis farið úr því að vera
jákvætt um 7,5 milljarða í það
að vera neikvætt um 25 milljarða á 8 mánuðum? Ástæðurnar
voru ekki hvirfilbyljir á alþjóðlegum lánamörkuðum heldur röð
mistaka og rangar ákvarðanir í
rekstri félagsins.

Jafnræði?
Tillagan nú er að breyta óheyrilegum skuldum í hlutafé í eigu
ríkisbankanna með þeim afleiðingum að dótturfélög Teymis,
til dæmis Vodafone, standi
eftir, hóflega skuldsett, tilbúin
í grimma samkeppni sem aldrei
fyrr. Orðrétt segir: „Vaxtagreiðslur hefjast í byrjun árs 2010 en
afborganir í byrjun árs 2011.
Vegna mikillar óvissu um framvindu í íslensku efnahagslífi og
þróun vaxta fela þessi greiðslukjör í sér verulegt svigrúm til
greiðslu afborgana og vaxta.“
Standa slík kjör öðrum fyrirtækjum til boða eða eiga þau eingöngu við fyrirtæki sem búið er
að keyra í þrot? „Óvissa í efnahagslífinu“ á að sjálfsögðu við
um alla sem starfa á íslenskum
markaði og víst að allir tækju
fegins hendi tilboði frá banka
um „verulegt svigrúm“. Tökum

dæmi af Símanum og Skiptum.
Þessi fyrirtæki hafa alltaf
greitt af sínum lánum og keypt
gengisvarnir. Þegar harðna fór
á dalnum var gripið til viðamikilla og erfiðra aðhaldsaðgerða í
rekstrinum; starfsfólk tók á sig
launalækkun, dregið var úr fjárfestingum, endursamið við birgja
og svo mætti lengi telja. Niðurstaðan er sú að fyrirtækin hafa
staðið storminn af sér og ekkert
bendir til annars en að svo verði
áfram. Okkar starfsfólk spyr nú:
„Til hvers erum við að þessu ef
ríkið tekur á sig öll vandamál
samkeppnisaðilans svo hann geti
haldið áfram eins og ekkert hafi
í skorist?“

Markaðsbrestur
Að kollvarpa markaðnum þannig
að þeim sé umbunað sem ekki
standa sig er ekki bara ósanngjarnt heldur beinlínis hættulegt
fyrir samfélagið til lengri tíma
litið. Þessi aðferð gengur þvert
á tilmæli Samkeppniseftirlits í
áliti nr. 3 frá 2008 um að fyrirtækjum sé ekki mismunað með
ómálefnalegum hætti auk þess
sem erfitt er að sjá hvernig hún
getur samræmst ríkisstyrkjareglum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið.
Sé það ætlun ríkisbankanna að
skrifa niður skuldir fyrirtækja
sem hafa keyrt sig í þrot til þess
að þau haldi áfram rekstri er
það lágmarkskrafa að horft sé til
annarra fyrirtækja á viðkomandi
mörkuðum. Verði skuldir Teymis
skrifaðar niður með þessum
hætti hverfur Teymi aftur til
ársins 2007, sömu stjórnendur
en verulega lægri skuldir en þá.
Vandinn er sá að það er komið
árið 2009 hjá okkur hinum.
Höfundur er forstjóri Símans.

Stýrivextir og stjórnvöld
undanfarin ár, stýrivextir hafa verið lækkaðir
þrátt fyrir að sparnaðarhlutfall þar af tekjum
hafi farið úr 5-10% í að vera neikvætt. Þetta
er stór ástæða húsnæðisbólunnar bæði þar
og hér. Svipaða sögu er að segja af flestum
að er alkunna í hagfræðikenningum að
öðrum vestrænum þjóðum.
verð afurða ræðst af framboði og eftirÞetta óeðlilega erlenda vaxtastig fangaði
spurn. Minnki framboð eða eykst eftirspurn
athygli margra. Erlendar lántökur jukust
stjarnfræðilega og með aðgerðaleysi juku
þá hækkar verð afurða. Sé þróunin öfug þá
lækkar verðið. Fjármagn er einnig afurð sem
stjórnvöld enn frekar á fjármagn í umferð
þróast því með sama hætti. Vilji fólk spara MÁR WOLFGANG
og því þenslu. Bitlausir stýrivextir hækkuðu
MIXA
minna eða taka fleiri lán þá hækkar verðstöðugt sem lamaði atvinnulífið og jók freistið í formi hærra vaxtastigs, aukist áhugi á sparnað
inguna á því að taka erlend lán.
og áhugi til lántöku minnkar þá lækka vextir. Svona
Í dag þarf að draga úr neyslu og ætti áherslan í þjóðætti, í það minnsta, ferlið almennt að vera.
félaginu að vera á að minnka skuldir og fara jafnvel
Af ofangreindu er eðlilegt að í þensluskeiði undanað spara á nýjan leik. Stjórnvöld segjast aftur á móti
farinna ára hefur Seðlabanki Íslands stöðugt verið að
vonast til að sjá stýrivexti í kringum 2-3% í lok árs
hækka vaxtastig, sem hefði átt að draga úr fjármagni
sem dregur úr vilja til sparnaðar – með þessu vaxtaí umferð. Stjórnvöld hafa aftur á móti samhliða því
stigi er verið að senda röng skilaboð. Vandinn sem
verið að lækka óbeint vexti, þvert á þau skilaboð sem
við glímum við í dag er of mikil neysla undanfarin ár,
opinberar hagtölur veittu með aukningu fjármagns
ekki sparnaður. Neysla, t.d. í formi bílakaupa, gerir
í umferð í formi:
ekkert annað en að flytja gjaldeyri úr landi.
Hækkunar íbúðalána í 90%
Stýrivextir eiga að taka mið af raunverulegum
Vaxtabóta (sem hvetja til skuldsetningu)
aðstæðum – núverandi aðstæður kalla á aðhald,
Skattalækkana
sparnað og skynsamlega neyslu.
Lítils aðhalds í útlánum banka
Sama þróun hefur átt sér stað í Bandaríkjunum
Höfundur er hagfræðingur.

UMRÆÐAN
Már Wolfgang Mixa skrifar um
efnahagsmál
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TAX 20%
FREE
*

5

AF ÖLLUM GARÐHÚSGÖGNUM
Gildir 16.-17. maí

5

%

Vnr. 50632101

Gasgrill
DELUX gasgrill með þremur brennurum, niðurfellanleg hliðarborð,
fitubakki sem auðvelt er að þrífa, hitamælir, neistakveikjari, þrýstijafnari
og slanga fylgja, efri grind og hitadreifiplata. 4 hjól – mjög meðfærilegt,
svart/grátt postulínshúðað lok,12,3 KW.

0107898

1L af viðarskola
fylgir frítt með.
Aðeins í BYKO Breidd.

VIÐSKIPTAKORT
0107898
Jón Jónsson

VIÐBÓTARAFSLÁTTUR
TIL KORTHAFA BYKO*

* Korthafar viðskiptakorts BYKO fá 5% viðbótarafslátt
af tilboðsverðum á viðarvörn og útimálningu!

Landsins mesta
úrval af grillum!

VIÐSKIPTAKORT

Jón Jónsson

VIÐBÓTARAFSLÁTTUR
TIL KORTHAFA BYKO*

AFSLÁTTUR +

AF ALLRI VIÐARVÖRN
OG ÚTIMÁLNINGU!

%

Vnr. 86363040-550

Pallaolía

4.690

KJÖRVARI pallaolía, glær, græn, hnota,
fura rauð fura eða rauðviður.

ÓDÝRT

Frábær kaupauki
með grillum*
SodaStream tæki ásamt gashylki sem
dugar í 60 lítra. 1 L plastﬂaska fylgir
með grillum yﬁr 40.000 kr.**

Einfalt í
uppsetningu,
samsetningu og
flutningum!

Verðmæti: 13.990 kr.
**Gildir í dag laugardag í öllum
verslunum BYKO meðan
birgðir endast.

Vnr. 50632115

19.900

Gasgrill
COMBO gasgrill, samanbrjótanlegt með 2 hjólum
og hliðarborðum. Mjög einfalt í uppsetningu.
Grillflötur: 42x35cm. Stærð uppsett: 104x46x33cm.
Stærð samsett: 10x46x87cm. Neistakveikjari, þrýstijafnari og slanga fylgja og hitadreifiplata, 3,6 KW.

KAUPAUKI MEÐ
SMÆRRI GRILLUM

FRÍ

HEIM
G
SENDIN

Með öllum grillum undir 40.000 kr.
í dag í BYKO Breidd fylgir 6 x 2L af Pepsi
og snakkpoki. Gildir meðan birgðir endast.

Bjóðum fría heimsendingu á
höfuðborgarsvæðinu af völdum
samsettum grillum ef verslað er
í BYKO Breidd fyrir kl. 15
í dag laugardag.

AFGANGA

SALA

46.900

komdu og prúttaðu!

30-80
%
AFSLÁTTUR
Lýkur á sunnudaginn í timbursölu BYKO Breidd.

30%

Pallaefni á betra verði
Vnr. 0058325

Vnr. 0058254

Vnr. 0058504

Vnr. 0058506

Pallaefni

Girðingaefni

Pallaefni

Pallaefni

Fura alheflað
22x95 mm
A-gagnvarið.

Fura alheflað
45x95 mm
A-gagnvarið.

Fura alheflað
45x145 mm
A-gagnvarið.

EINS
Fura alheflað GILDIR AÐ DAGANA

27x120 mm
A-gagnvarið.

MAÍ
14.17.

299

kr./lm

197

kr./lm

315

kr./lm

479

AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM, BÚSÁHÖLDUM, FLÍSUM OG LJÓSUM!
kr./lm

Gildir 16.-17. maí og ekki með öðrum tilboðum.

Sumarhátíð
í BYKO Breidd
í dag frá kl. 13-16
Pylsa og gos – Leikmenn meistaraﬂokks Breiðabliks grilla.
Hoppukastali – Fyrir börnin.
Kjörís – Ís fyrir alla.
Gröfukeppni í LM BYKO – kl. 13:00 fyrir fullorðnu börnin.

til 3. júlí

Sumarleikur
BYKO og Rásar 2
Allir sem versla í BYKO geta tekið þátt í
sumarleik með því að setja nafn sitt í pott.
Dregið út alla föstudaga.

Þátttakendur leysa létta þraut og vinningshafinn hlýtur vöruúttekt í LM BYKO að upphæð 20.000 kr.

glæsilegir
vinningar

Kynningar og ráðgjöf

Aðalvinningur að verðmæti
136.900 kr. ásamt
100.000 kr. inneign

SodaStream – Kynning á nýrri vörulínu.
Málning og viðarvörn – Sérfræðiráðgjöf frá Málningu. Uppboð – kl. 13:30 - 15:00
Gæludýrafóður – Kynning frá Líﬂandi – 10% afsláttur. 40”„Eurovision sjónvarp“.
Lágmarksboð 60.000 kr., fullt verð 149.995 kr.
Áburður – Ráðgjöf frá Fóðurblöndunni.
Sláttuvél.
Viðhaldssími BYKO – Ráðgjöf frá sérfræðingi BYKO.
Lágmarksboð 15.000 kr., fullt verð 32.900 kr.
Outback gasgrill.
Lágmarksboð 20.000 kr., fullt verð 41.900 kr.

5 manna tjald.
Lágmarksboð 5.000 kr., fullt verð 16.900 kr.

Og fullt af öðrum frábærum vörum.

40” Á UPPBOÐI
Lágmarksboð

60.000 kr.
Fullt verð
149.995 kr.

hjá BYKO.
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Samningsstaða og samningsmarkmið
UMRÆÐAN
Jón Baldvin Hannibalsson
skrifar um Evrópumál

N

ýlega kom út bókin Inni eða
úti? eftir Auðun Arnórsson.
Þetta er lítil bók um mikið efni:
Hvernig á litla Ísland að semja um
aðild við hið stóra Evrópusamband?
Umræðuefnið er þessi dægrin á
hvers manns vörum. Þessi litla bók
á því brýnt erindi við alla Íslendinga, sem á annað borð kæra sig
ekki kollótta um framtíð sína og
sinna.
Að vísu er þetta ekki eins stór
ákvörðun og virðast mætti við
fyrstu sýn. Við erum nefnilega
engir nýgræðingar í Evrópusamstarfi. Hinn 1. jan. sl. voru 15
ár liðin frá því að Ísland gerðist
aðili að Evrópska efnahagssvæðinu (EES). Eins og höfundur sýnir
fram á, þýðir það að við erum eins
konar aukaaðilar að ESB nú þegar.
Í samningaviðræðunum framundan
þurfum við því aðeins að semja um
tiltölulega fá vandmeðfarin málasvið: Þau sem skipta mestu máli
eru: Sjávarútvegur, landbúnaður
og byggðamál, evrusamstarfið og
kostnaður og mönnun örþjóðar í
hinum stóru stofnunum ríkjasambandsins.
Engum dylst, sem fylgist með
þjóðarumræðunni, að u.þ.b. þriðjungur þjóðarinnar er skíthræddur
um, að eitthvað hræðilegt muni
koma fyrir þjóðina, stígi hún
skrefið til fulls í Evrópusamstarfinu og gerist fullgild aðildarþjóð.
Af hverju eru svona margir svona
voðalega hræddir?
Sumpart er þetta ofurskiljanlegt.
Íslendingar teljast vera innan við
0,1% af núverandi íbúafjölda Evrópusambandsins. Margir finna því
sárt til smæðar sinnar. Þeir óttast
að týnast í mannhafinu; að verða
áhrifalaus handbendi stærri þjóða.
Við erum nýfrjáls þjóð – fyrrverandi nýlenduþjóð. Sjálfstæðisbaráttan við Dani setur enn svipmót
sitt á hugarfar og pólitíska orðræðu
okkar. Þorskastríðin við Breta eru

enn í fersku
minni. Stundum finnst okkur
eins og allir
útlendingar séu
óvinir, sem vilji
okkur illt. Skynsamleg umræða,
sem byggir á
staðreyndum
JÓN BALDVIN
og yfirveguðu
HANNIBALSSON
hagsmunamati,
á erfitt uppdráttar í svona andrúmslofti.

Snertur af ofsóknarkomplex
Við búum yfir lítilli reynslu í
alþjóðasamskiptum. Sú hugsun, að
við þurfum að tala máli okkar við
erlenda áhrifamenn til að fá brýnum hagsmunamálum framgengt,
er mörgum íslenskum stjórnmálamönnum framandi. Margir
þeirra virðast halda, að þeir séu
einir í heiminum. Margir þeirra,
sem þykjast færir í flestan sjó á
heimavelli, reynast uppburðarlitlir og umkomulausir í framandlegu
umhverfi. Tungumálakunnátta
Íslendinga er reyndar langt fyrir
neðan meðaltal hjá smáþjóðum í
Evrópu. Flestir þykjast geta bjargað sér á amböguensku, sem dugar
skammt þegar á reynir að rökræða
flókin mál með sérhæfðu tungutaki. Vald á skandinavísku er að
deyja út með yngri kynslóðinni.
Meginlandstungumál eru flestum
framandi. Þessi málhelti þolir lítt
samanburð við fjöltyngi stjórnmálamanna smáþjóða á meginlandi
Evrópu. Það stoðar lítt að senda
mállausa menn í samningaviðræður
við útlenda sérfræðinga.
Hvers vegna er svo auðvelt að
telja Íslendingum trú um, að þjóðir
sem starfa af fúsum og frjálsum
vilja í fjölþjóðasamtökum, til þess
að gæta þar gagnkvæmra hagsmuna, hafi þar með glatað sjálfstæði sínu og fullveldi? Hvers
vegna í ósköpunum ættu þær rúmlega 20 smáþjóðir, sem af fúsum og
frjálsum vilja hafa samið um aðild
að Evrópusambandinu, – hvers
vegna ættu þær að hafa gert það til

að farga sjálfstæði sínu? Umræða
af þessu tagi flokkast undir einhvers konar paranoju – og þarfnast sérstakrar meðferðar.
Hvað sagði ekki Hannes Pétursson, sjálft þjóðskáldið, um daginn? Þótt hann væri allur af vilja
gerður að eta súrmeti í öll mál,
var hann ekki viss um, að framboðið yrði nóg, ef innflutningur á
búvélum og tækjum og áburði og
umbúðum legðist allt í einu af. Þá
færi lítið fyrir fæðuörygginu. Og
fiskveiðarnar væru varla annað en
frá hendinni til munnsins, ef innflutningur skipa, véla og veiðarfæra legðist af.

Ekki ein í heiminum
Við getum m.ö.o. ekki látið eins og
við séum ein í heiminum – okkur
að kostnaðarlausu. Um 20 þúsund Íslendingar hafa misst vinnuna þessi dægrin. Allir þeir sem
vinna við sjávarútveg og landbúnað teljast vera til samans innan við
11 þúsund manns. Þeim fer fækkandi vegna aukinnar tækni, sem
leysir mannshöndina af hólmi.
Þessi 20 þúsund störf, sem okkur
vantar fyrir Íslendinga með fjölbreytta menntun og starfsþjálfun
munu ekki verða til í sjávarútvegi
og landbúnaði. Þau verða til í opnu
þjóðfélagi, sem tekur fullan þátt í
alþjóðasamskiptum.
Einstaklingur, sem verður fyrir
þeirri þungbæru reynslu að verða
gjaldþrota, á ekki annarra kosta
völ en að freista samninga við lánardrottna sína. Við þurfum með
sama hætti að semja um greiðslukjör skulda, lánalengingu og lækkun vaxta. Þjóð sem hefur fyrirgert
lánstrausti sínu, býr við refsivexti.
Einungis um 3% lækkun vaxta
á erlendum skuldum fyrirtækja,
heimila og ríkisins getur lækkað greiðslubyrði þjóðarbúsins um
meira en tvö hundruð milljarða. Við
þurfum að semja um afnot af nothæfum gjaldmiðli, af því að okkar
eigin er rúinn trausti. Við þurfum að semja um endurfjármögnun skulda og aðgang að lánsfé. Það
er sama hvert litið er. Við þurfum
að semja við aðra, lánardrottna,
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, aðildarþjóðir Evrópusambandsins og
Evrópusambandið sjálft til þess að
finna lausn á bráðavanda – neyðarástandi – sem við ráðum ekki við að
leysa ein á báti.
Við vitum m.ö.o. að aðild að Evrópusambandinu og upptaka evru
mundi hjálpa til við að leysa mörg
af okkar brýnustu vandamálum. Við
vitum líka, að til þess að það geti
orðið verðum við að leita samninga
sem taka nokkur ár. Einmitt þess
vegna er óráðlegt að slá ákvörðuninni á frest, því að samningar við
Evrópusambandið snúast ekki bara
um frambúðarlausn einhvern tíma í
fjarlægri framtíð – heldur líka um
lausnir á þeim bráðavanda, sem
við verðum að leysa nú þegar með
samningum.
En þótt raunsæið beini okkur á
þessa braut, þá glymur hræðsluáróðurinn sífell í eyrum til að æra
og villa villugjarna af vegi. Þeir
munu stela auðlindunum okkar, er
sagt. Útlendir flotar munu flykkjast á Íslandsmið, landbúnaðurinn
verður lagður í rúst, við verðum
látin borga meðlög með fátækum
þjóðum í Austur- og Suður-Evrópu
(miklu meira en við fáum í staðinn).
Við getum ekki lengur gengisfellt
krónuna til þess að lækka launin,
ef afli bregst eða verð á fiski fellur
í útlöndum. Og við, sem erum svo
fá og smá, munum engin áhrif hafa
í málstofum miðstjórnarvaldsins í
Brüssel. Við verðum eins og hverjir
aðrir niðursetningar á stórbýlum
lénsherranna til forna.
Samningsmarkmið
Bók Auðuns er skrifuð til þess að
svara hræðsluáróðri af þessu tagi.
Í staðinn fyrir upphrópanir og
sleggjudóma eru bornar fram staðreyndir og upplýsingar um reynslu
annarra þjóða, sem á undanförnum
árum hafa farið í gegnum samningaferli við Evrópu sambandið.
Það er satt að segja undrunarefni,
að á þessum hálfa öðrum áratug,
sem pólitíska forystan á Íslandi
hefur verið að velta því fyrir sér,

hvort hún treysti sér til að semja
við Evrópusambandið, þá hefur
enginn, hvorki stjórnvöld né fræðimenn, myndast við að skilgreina
þau samningsmarkmið, sem Íslendingar ættu að setja sér í aðildarviðræðum. Ráðuneyti gera náttúrlega
ekki slíkt, nema þeim sé sagt það.
Og stjórnmálamönnunum hefur
yfirleitt staðið svo mikill stuggur af
hræðsluáróðri sérhagsmunahópa,
að þeir hafa ekki þorað að taka á
málinu. Nú hefur höfundur þessarar
bókar tekið af þeim ómakið. Hann
setur fram í skýru og skilmerkilegu máli, í hverjum kaflanum á
fætur öðrum, hver samningsstaða
Íslands er og hver samningsmarkmiðin ættu að vera.
Í sjávarútvegsmálum er samningsmarkmiðið að íslenska fisk-

tvisvar að loknum lestri, áður en
þeir trúa sem nýju neti hræðsluáróðri bændaforystunnar um endalok landbúnaðar og landsbyggðar.
Íslenskir bændur vita, að ytri skilyrði landbúnaðar á Íslandi mun
gerbreytast, hvort sem við göngum í ESB eða ekki, þegar niðurstöður fást í yfirstandandi viðræður á
vegum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um aukið frelsi í
milliríkjaviðskiptum með landbúnaðarvörur. Spurningin er,
hvort íslenskir bændur yrðu ekki
betur undir það búnir, eins og t.d.
sænskir bændur, að takast á við
þær breytingar, innan ESB fremur en utan?
Að því er varðar byggðamálin
segir höfundur eftirfarandi:
„Eðlilegt samningsmarkmið

Engin önnur Evrópusambandsþjóð á sögulegan rétt til veiða á
Íslandsmiðum. Með þessari lausn er því ekkert frá öðrum tekið,
sem þeir hafa átt, né heldur er neins krafist af öðrum, sem þeir
þurfa að gefa eftir.
veiðilögsagan, sem er algerlega
aðskilin frá hinni sameiginlegu
lögsögu bandalagsins, verði viðurkennd sem sérstakt fiskveiðistjórnunarsvæði á íslensku forræði. Þetta
styðst jafnt við fordæmi annarra
og veigamikil rök, sem byggja á
sérstöðu Íslands. Nytjastofnar á
Íslandsmiðum eru allir staðbundnir. Engin önnur Evrópusambandsþjóð á sögulegan rétt til veiða á
Íslandsmiðum. Með þessari lausn
er því ekkert frá öðrum tekið, sem
þeir hafa átt, né heldur er neins
krafist af öðrum, sem þeir þurfa
að gefa eftir. Það eru gagnkvæmir
hagsmunir að fiskveiðar á Íslandsmiðum verði sjálfbærar.
Að því er varðar rétt útlendinga
til að fjárfesta í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum, er hægt að
vísa til sérreglna, eins og þeirra
sem gilda fyrir Álandseyjar um
„takmörkun á rétti þeirra, sem ekki
eiga lögheimili í viðkomandi landi
á að eignast ráðandi hlut í fyrirtækjum sem þar starfa, án þess að
slíkar takmarkanir teljist brjóta í
bága við jafnræðisregluna“. Íslendingar verða sjálfir að gera það upp
við sig, hvort sérlausn af þessu tagi
telst eftirsóknarverð.
Margir eru þeirrar skoðunar,
þ.á m. undirritaður, að eina leiðin
til þess að létta óbærilegri skuldabyrði af sjávarútvegsfyrirtækjunum sé sú að leyfa þeim, eins og
öðrum fyrirtækjum, að leita eftir
erlendu hlutafé. Fyrst sögulegur
réttur til veiða er enginn og verði
ráðandi hlutur útlendinga í fyrirtækjunum takmarkaður, þarf ekki
að hafa þungar áhyggjur af svonefndu „kvótahoppi“, sem gætt
hefur í veiðum úr sameiginlegum
fiskistofnum og á sameiginlegum
hafsvæðum eins og t.d. á Norðursjó,
en mundi ekki eiga við á Íslandsmiðum.
Það má merkilegt heita, að talsmenn kvótahafanna í LÍÚ eru svo
uppteknir af því að varðveita illa
fengin forréttindi sín til einokunar á fiskveiðiheimildunum, að þeir
sjá óvini í hverju horni, en gleyma
því gersamlega, að gengi Ísland í
ESB yrðum við „fiskveiðistórveldi“
innan sambandsins. Í svokallaðri
grænbók framkvæmdastjórnar
ESB um fyrirhugaða endurskoðun
SFS (sameiginlegu fiskveiðistefnunnar), sem birt var í lok apríl
2009 er ýmislegt haft til hliðsjónar úr íslenska fiskveiðikerfinu (sjá
bls. 56–62). Í framhaldi af þeirri
umfjöllun segir Auðunn:
„Eðlilegt samningsmarkmið
Íslendinga væri að fá vilyrði fyrir
því, að íslenski fulltrúinn í framkvæmdastjórninni yrði settur yfir
sjávarútvegsmálin. Norðmenn
fengu slíkt vilyrði, þegar þeir gerðu
sinn aðildarsamning árið 1994.“

Byggðastefna í anda framsóknar
Landbúnaði, byggðamálum og sveitarstjórnarmálum eru gerð prýðileg
skil í bók Auðuns, þótt ekki verði
orðlengt um það í þessari umsögn.
Svo vel þykist ég þekkja til íhygli
og sjálfstæðrar skoðanamyndunar einstaklinga í bændastétt, að
margir þeirra munu hugsa sig um

Íslands væri að fá allt landið, vegna
einangrunar í úthafinu, strjálbýlis
og óblíðrar náttúru, skilgreint inn
í „markmið 1“ í uppbyggingar- og
byggðastyrkjakerfinu. Það gæti
haft mikið að segja um það, hversu
mikið íslenskir aðilar (sveitarfélög
og fleiri aðilar sem sótt geta um
uppbyggingar- og byggðaþróunarstyrki) gætu fengið greitt úr sameiginlegum sjóðum ESB og þar með
hver nettóaðildariðgjöld Íslands að
sambandinu yrðu.“
Í upphafi var þess getið, að
Íslendingar teldust vera innan við
1% af samanlögðum íbúafjölda
Evrópusambandsins. Það er því
eðlilegt, að menn beri nokkurn
kvíðboga fyrir áhrifaleysi í stofnunum sambandsins. Um þetta er
ágæt umfjöllun í bókinni. Á það
er bent, að ekki er allt sem sýnist í
þessu efni. Leitun mun vera á fjölþjóðasamtökum, þar sem smáþjóðir
hafa jafnmikil áhrif og innan ESB,
enda er meirihluti aðildarþjóða
smáþjóðir skv. skilgreiningu. Við
mættum gjarnan hugsa til þess, að
ef að líkum lætur, þá yrðu um 64000
íbúar að baki hverjum íslenskum
Evrópuþingmanni á móti 800.000
að baki hverjum þýskum þingmanni. Erum við ekki að bölsótast
yfir misvægi atkvæða, sem mælist
1 á móti 2? Eru Þjóðverjar svona
miklu fúsari en við til að afsala sér
„fullveldi“ í samstarfi við aðra?
Aðferðarfræði Evrópusambandsins er að leysa ágreiningsmál, sem
upp koma milli aðildarþjóða með
samningum, á grundvelli laga og
réttar. Smáþjóðir einbeita sér eðli
málsins samkvæmt að fáum lykilmálum, sem varða brýna þjóðarhagsmuni, og reyna að ná þeim
fram í bandalagi við aðrar þjóðir,
sem eiga svipaðra hagsmuna að
gæta. Íslendingar myndu skipa
sér í sveit með Norðurlanda- og
Eystrasaltsþjóðum í svæðisbundnu samstarfi innan ESB. Við
höfum góða reynslu af margra áratuga samstarfi Norðurlandaþjóða
og þurfum ekki að óttast ofríki af
þeirra hálfu. Sem fiskveiðistórveldi mundi Ísland eðlilega gera
kröfu til þess að fá í sinn hlut framkvæmdastjórann yfir fiskveiðimálefnum, eins og fyrr var tíundað og
rökstutt. Á því leikur enginn vafi,
að í sjávarútvegs- og orkumálum
yrðu áhrif Íslands meiri og aðstaða
til að koma fram hagsmunamálum
sínum betri, innan ESB en utan.
Þetta er eins og fyrr sagði lítil
bók um mikið efni. Hún getur
þénað íslenskum fyrirtækjum og
heimilum sem handbók um samningstöðu og samningsmarkmið
Íslands í væntanlegum aðildarsamningnum. Greining höfundar
á vandamálum og lausnum, sem og
frásögn af reynslu annarra þjóða,
ætti að vera til þess fallin að eyða
fordómum og styrkja forsendur
málefnalegrar umræðu um brýnustu hagsmunamál þjóðarinnar í
náinni framtíð.
Höfundur leiddi fyrir Íslands
hönd samningana við Evrópusambandið um Evrópska efnahagssvæðið (EES) á árunum 1989-93.
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* Morgunverður, hádegisverður og kvöldverður
með innlendum drykkjum. Snarl milli mála og kökur
og kafﬁ. Krakkaklúbbur á daginn og skemmtidagskrá
fyrir krakka á öllum aldri á kvöldin.

Aðeins fimm börn
með færeyskt heilk
Tvíburarnir Beinta Maria Didriksen og Levi Didriksen verða níu ára gömul í
júlí. Beinta er með svo sjaldgæfan sjúkdóm að einungis fimm aðrir núlifandi
einstaklingar í heiminum hafa greinst með hann en Levi er alheilbrigður. Júlía
Margrét Alexandersdóttir hitti tvíburana og móður þeirra, Heidi Didriksen.

B

einta greindist með
færeyskt heilkenni
(Sucla2) fyrir aðeins
um þremur árum.
Hún var orðin sex ára
þegar endanlega var
hægt að skera úr um hvaða sjúkdómur hrjáði hana þótt það hafi
verið ljóst frá eins árs aldri að hún
var mjög fötluð. Foreldrar Beintu
og Levi eru færeysk. Faðirinn,
Schumann Didriksen, er þó fæddur
og uppalinn á Íslandi en Heidi kom
hingað til lands á fullorðinsaldri,
kynntist Schumann og sneri ekki
aftur til Færeyja. Færeyskt heilkenni er genagalli sem þekkist einungis í Færeyjum en hann er talinn
hafa komið þar fyrst upp á 17. öld
eða árið 1630. Krakkarnir sem þjást
af þessum sjúkdómi í dag búa öll í
Færeyjum utan Beintu.

sumarferdir.is

Heyrnarlaus um fimm ára
„Þessi genagalli sem Beinta er með
lýsir sér með hreyfihömlun og alls
kyns alvarlegum veikindum en
ónæmiskerfi þeirra sem eru með
sjúkdóminn er mjög viðkvæmt og
þá sérstaklega barna. Þau verða
heyrnarlaus með aldrinum en
Beinta heyrir ekki lengur. Þegar
hún liggur eða situr getur hún örlítið hreyft útlimi. Það hefur sýnt sig
að þessir krakkar eru miklu betur
staddir andlega en líkamlega og
kollurinn á þeim í fínu lagi,“ segir
Heidi og bætir við að Beinta þyki af
þeim sérfræðingum sem rannsakað hafa færeyska heilkennið standa
sig ótrúlega vel. „Við fáum auðvitað mikla hjálp hér heima á Íslandi
miðað við í Færeyjum, svo sem
iðjuþjálfun og sjúkraþjálfun. Því
miður hafa færeysku krakkarnir

ekki verið eins heppnir. En Beinta
er algjört kraftaverkabarn og það
er skrítið til þess að hugsa að fyrst
þegar þeir voru að reyna að finna
út úr sjúkdómi hennar og náðu að
flokka hann í svona ákveðinn „yfirhóp“ – án þess að vera búnir að
finna nákvæmlega að þetta var færeyska heilkennið − var okkur sagt
að Beinta myndi í mesta lagi verða
fimm ára.“

Herbalife hefur haft góð áhrif
Það barn sem lengst hefur lifað
með færeyska heilkennið varð 21
árs. Hefur þar mest að segja að ef
veikindi koma upp er ónæmiskerfið

Herbalife og hefur verið um nokkurt skeið. „Við hugsuðum sem svo
að við hefðum engu að tapa og fyrir
tveimur árum fórum við út og hittum þrjá sérfræðinga frá Hollandi
og Þýskalandi. Þeir voru yfir sig
hrifnir af því hve vel Beinta stóð og
sögðu hana á allt öðru stigi en hin
börnin í Færeyjum. Þeir gátu ekki
neitað því að það sem við höfum
verið að gera fyrir hana í mataræði
hefur greinilega haft góð áhrif og
við höfum mætt velvild í skólanum
og dagheimilinu að allir gefi henni
þetta. Heilsufar hennar hefur sagt
sína sögu en það hefur verið afar
gott síðustu misserin.“

Hvernig tala ég við hana? Nú,
með táknmáli. Ég segi góða nótt
og góðan dag við hana. Og segi
henni þegar við erum að fara að
sofa og borða.
veikt og langt og erfitt verk að
vinna bug á því sem fyrir okkur
eru venjulegar flensur. Beinta matast í gegnum sondu en foreldrar
hennar segja að þau hafi ákveðið að
fara óvenjulegar leiðir með mataræði hennar. „Ónæmiskerfið hennar hefur styrkst mjög mikið síðustu
árin. Bæði höfum við auðvitað farið
í einu og öllu eftir læknisráðum en
svo höfum við líka farið okkar eigin
leiðir. Þær eru á okkar eigin vegum
og ábyrgð því læknar ráðleggja
ekki óhefðbundnar aðferðir.“ Beinta
er á uppbyggjandi prógrammi frá

Misstu 9 mánaða fatlaðan dreng
Beinta er ekki fyrsta fatlaða barnið
sem Heidi og Schumann eignast en
árið 1995 eignuðust þau son sem dó
níu mánaða. „Vegna þessa fór ég í
legvatnsstungu þegar ég varð ófrísk
í seinna skiptið og þá kom í ljós
að annar tvíburinn var á því sem
kallast „grátt svæði“ og ekki vitað
almennilega hvað var að. Við tóku
því miklar rannsóknir og skoðanir
og meðgangan tók því mikið á og
var erfið andlega. Hins vegar þegar
Beinta fæddist var ekki hægt að sjá
strax hvað var að og það hefur verið
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í heiminum
kenni

BREYTIR HUGSUNARHÆTTINUM

Heidi segist aldrei hafa viljað skipta
þessari reynslu út, að eignast svo
fatlað barn. „Maður lærir að meta
lífið á annan hátt. Það er ekki
allt sjálfgefið.“ Tvíburarnir Levi og
Beinta með móður sinni.

mjög erfitt öll þessi ár, eiginlega allt
til 2006, að vita ekki nákvæmlega
hvað var að til að geta unnið sem
best úr sjúkdómnum. Við fengum
vísbendingu árið 2001 frá lækni í
Svíþjóð að hún væri með alvarlegan
efnaskiptasjúkdóm en það var ekki
fyrr en árið 2004 þegar við hittum
Ulrike barnalækni frá Þýskalandi
að það kom til tals að hún væri
með færeyska heilkennið. Læknar
töldu fyrst að það gæti ekki verið,
hún væri ekki nógu lík börnunum
í Færeyjum. Eftir að það tókst að
staðsetja genagalla færeyska sjúkdómsins fengum við þó staðfestingu
á því að það væri einmitt hann sem
hrjáði Beintu.“

Fer í kuðungsígræðslu í Svíþjóð
Þeir krakkar sem búa úti í Færeyjum hafa allir fengið kuðungsígræðslu og það hefur sýnt sig að
eftir að þeir fara að heyra geta þeir
náð góðum árangri og eiga auðveldara með að eiga samskipti. „Fjölskyldan fékk það nýlega á hreint
að Beinta fær að fara í kuðungsígræðslu til Svíþjóðar í ágúst. Það er
mikil gleði að fá þau tíðindi. Beinta
var um fjögurra ára þegar heyrnin
fór að fara og það gerði hana mjög
óörugga og einangraða. Nógu erfitt
er að geta ekki hreyft sig þótt ekki
bætist við að vera hálf innilokaður
og ekki heyra röddina í okkur. Það
fyllti hana óöryggi að skilja ekki
hvert við værum að fara eða hvað
við ætluðum að gerast næst. Við
notum jú tákn og myndir en þetta
verður allt annað líf. Nú verður
hægt að segja Beintu að við séum
að fara í bíltúr eða afmæli í staðinn
fyrir að hún sé allt í einu komin á
nýja staði og viti ekkert af hverju
eða hvers vegna.“
Náin systkini
Fjölskyldan býr í Breiðholti, á sjöttu
hæð í fjölbýlishúsi, þar sem lyfta
og engir þröskuldar eru. Levi er í
þriðja bekk í Ísaksskóla og Beinta
er í Hlíðaskóla fyrir hádegi og svo

HAFA FARIÐ ÓTROÐNAR SLÓÐIR „Ónæmiskerfið hennar hefur styrkst mjög mikið
síðustu árin. Bæði höfum við auðvitað farið í einu og öllu eftir læknisráðum en svo
höfum við líka farið okkar eigin leiðir. Þær eru á okkar eigin vegum og ábyrgð því
læknar ráðleggja ekki óhefðbundnar aðferðir,“ segir Heidi Didriksen, móðir tvíburanna Levi og Beintu Marie.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

á dagheimilinu Lyngási eftir hádegi.
Beinta segir að starfsfólk Lyngáss
vinni afar óeigingjarnt starf af
mikilli hugsjón og það sé fólkinu
þar að þakka hve vel er hugsað um
svona mikið fötluð börn. „Við erum
líka mjög ánægð með skólann og
Beintu finnst afar gaman að vera
úti á skólalóð í frímínútum og horfa
á krakkana ærslast og hún er líka í
bekkjarafmælum og vinahópi. Hún
er ótrúlega ljúf, alltaf í góðu skapi
og það þarf óskaplega lítið til að fá
hana til að hlæja. Bróðir hennar er
líka hennar nánasti vinur og hann
syngur fyrir hana og leikur allan
daginn.“ Levi segir blaðamanni
sjálfur hvernig hann skemmtir
systur sinni. „Hún elskar fíflalæti
og leik en ég hef mikinn áhuga á
leiklist og söng. Það eru eiginlega
aðaláhugamálin mín. Hvernig tala
ég við hana? Nú, með táknmáli.
Ég segi góða nótt og góðan dag við
hana. Og segi henni þegar við erum
að fara að sofa og borða.“ Heidi
segir þau systkinin svo náin að Levi
sé ómögulegur þegar Beinta dvelji
á hvíldarheimilinu Rjóðri. „Hún

má ekki vera of lengi í burtu, hann
saknar hennar alltaf svo mikið.“

Hugsjónafólk
Heidi segir að það að eignast svo
fatlað barn sem Beinta er breyti
hugsunarhættinum mikið. „Maður
lærir að meta lífið á annan hátt.
Það er ekki allt sjálfgefið. Þetta er
þroskandi og gefandi og ég myndi
aldrei vilja skipta þessari reynslu
út. Erfiðast er bardaginn við kerfið
sem og áhyggjurnar. Maður þarf
sífellt að ýta sjálfur á og spyrja,
upplýsingarnar um rétt þessara
barna berast manni ekki sjálfkrafa. Maður heyrir jú ýmislegt
frá öðrum foreldrum en síðast í
gær þá fékk ég nýjar upplýsingar
um rétt Beintu í apóteki. Félag einstakra barna hefur líka veitt góðar
upplýsingar. En ég hugsa að við
aðstandendur krakka eins og Beintu
eigum hugsjónafólki á landinu mest
að þakka. Kannski veit þjóðin ekki
hvað hún á gott fólk í umönnunarstörfum sem vinnur ekki þarna út
af háum launum heldur vegna góðs
hjartalags.“
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Kýs Hallbjörn með öllum þeim
djöflum sem hann dregur
Hann hefur samið 136 lög sem öll hafa verið gefin út. Nú hefur hann ekki slegið nótu í árabil. Hallbjörn Hjartarson sagði Jóni
Sigurði Eyjólfssyni frá sjálfum sér og kúrekanum sem gefur honum frí frá þunglyndinu sem tónskáldið glímir við.

F

átt þótti meiri firra
en kúreki norður á
Fróni árið 1981 þegar
Hallbjörn Hjartarson
skaust fram á sjónarsviðið í kúrekaklæðum árið 1981 og gaf út sína fyrstu
kántrýplötu; Kántrý 1. „Menn
héldu að ég væri eitthvað klikkaður, sem ég kannski er,“ segir
Hallbjörn sjálfur þegar hann
rifjar þetta upp. En nú þegar
ferðamaður kemur til Skagastrandar stendur Kántrýbær þar
eins og musteri manns sem lét
drauma sína rætast. Í Útvarpi
Kántrýbæ hljómar svo rödd hans
þar sem hann kynnir kántrýslagarana sem þar eru spilaðir. Þetta
hefði jafnvel þótt ankannalegt
fyrir árið 1981 en Hallbjörn hefur
kennt þjóðinni að það getur verið
stutt í kúrekann þó það sé langt
til Nashville.

Ekki slegið nótu í fjögur ár
En nú situr Hallbjörn á friðarstóli
enda búinn að skila sínu, eins og
einn Skagstrendingur komst að
orði við blaðamann þegar hann
skrapp þangað norður. Dóttir hans
Svenný Helena og maður hennar
Gunnar Sveinn Halldórsson hafa
tekið við rekstri og umstangi við
veitingastaðinn Kántrýbæ en
Hallbjörn sér um útvarpið. Nótu
hefur hann hins vegar ekki slegið í fjögur ár. „Flygillinn er hérna
inn í stofu en ég finn bara ekki hjá
mér nokkra þörf til að setjast við
hann,“ segir Hallbjörn og bendir
inn í stofuna heima hjá sér þar
sem flygillinn er í horninu þakinn
myndarömmum. Á píanóstólnum
eru bækur og möppur og ljóst að
þar hefur enginn tyllt sér lengi.
„Síðast þegar ég spilaði eitthvað
var þegar hann Jón Ársæll kom
hingað og gerði þátt um mig. Þá
bað hann mig um að spila og ég
gerði það. Síðan hef ég bara ekki
fundið löngun eða þörf til að spila
eitt né neitt. Ég er líka þannig að
ef ég færi að spila kæmist allt á
fullt og lögin kæmu hvert af öðru
en þetta er bara orðið gott. Lögin
mín, sem eru orðin 136 talsins,
eða börnin mín eins og ég kalla
þau nú stundum, eru orðin vel
þroskuð og þau yngstu um fermingu svo ég uni sáttur við mitt.
Þau eru öll komin út á plötum og
ekkert geymt í handraðanum hjá
mér þannig að ég er búinn að hlúa
vel að öllum börnunum.“
Kúrekinn er ágætur líka
Hallbjörn hefur átt við þunglyndi
að etja alveg frá því hann lenti í
bílslysi árið 1985 en þá höfuðkúpubrotnaði hann og hlaut aðra
alvarlega áverka. „Ég gleymi því
aldrei þegar ég var fyrst lokaður
inni á geðdeild, þá hugsaði ég með
mér „héðan fer ég aldrei“. Það
var verulega erfitt. En núna held
ég þessu niðri með lyfjum, ég er í
rauninni gangandi apótek.“
En Hallbjörn á líka nokkuð
annað sem bítur á þunglyndið.
„Það er bara þannig að þegar
ég er kominn í gallann og búinn
að setja á mig hattinn og hanskana þá er ég bara orðinn annar
maður. Ég get ekki útskýrt þetta
en þá er ekkert þunglyndi og ekki
neitt.“ Spurður hvort ekki sé þá
freistandi að vera meira og minna
í kúrekahlutverkinu svarar hann:
„Nei, ég kýs nú Hallbjörn frekar með öllum þeim djöflum sem
hann hefur að draga. En kúrekinn
er ágætur líka.“ Stundum þegar
hann fær góða gesti til sín í
útvarpið fær Hallbjörn þó frí og
kúrekinn tekur yfir.
Hann segist handviss um að
líf sé eftir þetta eins og það voru
önnur áður en þetta hófst. Tengingin við menningu kúrekanna
telur hann eiga sér rætur sem ná
lengra en þetta líf.

HALLBJÖRN VIÐ FLYGILINN Á þennan flygil sló Hallbjörn síðasta tóninn fyrir fjórum árum. Mörg laganna 136 hafa orðið til við hann og mörg þeirra hafa hjálpað fólki við að
létta lundina en hún getur verið býsna þung hjá tónskáldinu sjálfu.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

➜ HARPA HANS BÝR YFIR TÓNI SEM ALDREI MÁ ÞAGNA
Sálfræðingurinn og sjónvarpsmaðurinn Jón Ársæll Þórðarson þekkti Hallbjörn lítillega þegar hann fór norður
með Steingrími Jóni Þórðarsyni til að
gera þátt um hann í röðinni um Sjálfstætt fólk. Kúrekinn atarna hafði mikil
áhrif á sálfræðinginn í þeirri dvöl.
„Ég minnist þessa íslenska kúreka
baksa til hrossa sinna í norðlenskri
stórhríð svo ekki sá út úr augum,“
rifjar Jón Ársæll upp. „Ég sá hann
líka velta sér á stofugólfinu heima
með köttinn í fanginu þar sem hann
táraðist yfir slæmsku heimsins. Þar
var ljóðið íslenskt, hreint og tært. Þar
var kominn hinn eini og sanni kúreki
norðursins.
Hann er líka réttnefndur konungur
sveitasöngvanna. Maðurinn sem
ruddi brautina og það á svo eftirminnilegan hátt að því verður aldrei
gleymt. Þegar ég horfi til baka man

ég að ég vissi ekki hvaðan á mig stóð
garrinn þegar Hallbjörn mætti eins og
fullskapaður til borgarinnar á sínum
tíma, alklæddur kúrekadressinu,
sveiflandi svipu, hljóðnema og hatti
og söng um mann og gresju, snöru
og háls og blámann sem býr með
okkur öllum.
Hallbjörn hefur allt til að bera:
Þunglyndið, tregann og stóra hjartað.
Jafnvel trúin er þarna einhvers staðar
innst inni og svo þessi rödd og þessi
taktur. Allt saman of gott til að vera
satt.
Og svo býr Hallbjörn Hjartarson yfir
hugsjónum. Hann sér langt, langt út
yfir drullupollinn sem okkur hinum
þykir svo vænt um að svamla í. Hann
á sér vængi sem lyfta honum hátt
yfir jökulklædda tinda upp í forsal
vindanna. Harpa hans býr yfir tóni
sem aldrei má þagna.“

1975 Hallbjörn sendir frá sér sína
fyrstu plötu. Hún ber titilinn
„Hallbjörn syngur eigin lög“.

1981 Fyrsta kántrýplata hans „Kántrý 1“ kemur út en þær urðu
tíu talsins.

1984 Hallbjörn stendur fyrir fyrstu
Kántrýhátíðinni á Skagaströnd. Friðrik Þór Friðriksson
gerði kvikmynd um hana.
Um svipað leyti lokar Hallbjörn
verslun sinni og breytir henni í
Kántrýbæ.

1992 Hallbjörn stofnar Útvarp

JÓN ÁRSÆLL ÞÓRÐARSON

SPÁMAÐUR JAFNVEL Í EIGIN FÖÐURLANDI

MAGNÚS B. JÓNSSON

Magnús B. Jónsson, sveitarstjóri Skagastrandar, segir framlag Hallbjarnar til
samfélagsins alveg ómetanlegt.
„Hann hefur alltaf smitað
þessum frumkvöðlaanda út
í samfélagið hérna,“ segir
Magnús. „Hann var ekki gamall
maður þegar hann setti ásamt
góðu fólki upp kvikmyndasýningar
hér í bænum og þá var reyndar Skagastrandarbíó sjálfstæð rekstrareining sem
hann bar að einhverju leyti. Hann var
verslunarmaður hér og var þá ófeiminn
við að brydda upp á nýjungum.
Orðið „nýlenduvöruverslun“ var fyrst
ritað á húsið þar sem hann rak sína
verslun. Hann hefur einnig tekið
þátt í leiksýningum hér og óþarft

Þegar kúrekinn dettur af baki
Hallbjörn á fjölmarga aðdáendur og velgjörðarmenn. Oftsinnis
hefur hann fengið staðfestingu á
því. Til dæmis þegar Kántrýbær
brann árið 1997. „Þá hélt ég að
þetta væri allt búið,“ segir hann.

AF FERLI HALLBJARNAR

Kántrýbæ sem rekið hefur
verið með hléum síðan.
Sama ár kemur „Kántrý 6“ út
en Hallbjörn tók hana upp
í Nashville í Bandaríkjunum
með þarlendum tónlistarmönnum.

1997 Kántrýbær brennur en er
er að rifja upp feril hans sem kántrýtónlistarmanns en þar markaðssetti hann sig á bás
sem enginn hafði verið á áður.“
Magnús lýsir Hallbirni sem góðhjörtuðum
manni. En hann á einnig erfitt með að sitja
á strák sínum þegar honum mislíkar, segir
sveitarstjórinn. „Hann hefur stunduð verið
óvæginn við þetta samfélag sem hefur ekki
alltaf skilið hann. Þannig að hann hefur oft
sagt samfélaginu og sveitarstjórnendum til
syndanna og það er bara allt í lagi. En þegar
hann minnist hins fornkveðna að enginn sé
spámaður í sínu föðurlandi og telur það eiga
við í sínu tilfelli hef ég bent honum á að hér
syngur fólk lög og ljóð eftir hann hvenær
sem það kemur saman og ef það er ekki að
vera spámaður þá er spámaður líklega ekki
til.“

„En svo lét fólk mig ekki í friði,
hafði samband og sagðist myndu
styðja mig til að koma Kántrýbæ
af stað aftur. Svo ég ákvað einn
daginn að athuga hversu djúpt
væri á meiningunni; var þetta bara
í nösunum á fólkinu eða var það

virkilega að meina þetta?“ Eins
og endurbyggður Kántrýbær er til
vitnis um var hugur bak við orðin
enda fjölmargir tilbúnir að leggja
sitt af mörkum svo kúrekinn kæmist á bak aftur eftir að vera af baki
dottinn.

endurbyggður og opnaður
aftur ári síðar.

2002 Gefinn er út hljómdiskurinn
„Kúrekinn“ þar sem þekktir
tónlistarmenn flytja úrval af
lögum hans.

En hvaða lag þykir honum vænst
um af þeim sem hann hefur samið?
„Maður gerir nú ekki upp á milli
barna sinna. Ég veit vel hvaða lög
fólki finnst best. En mér þykir
ákaflega vænt um lagið Sannur
vinur.“ Hann segir það hafa
verið mikinn heiður þegar margir af þekktustu tónlistarmönnum
landsins gáfu út plötu þar sem þeir
sungu valin lög Hallbjarnar. En
það er þó nokkuð annað sem yljar
kúrekanum meira um hjartarætur.
„Fólk hefur haft samband við mig
og sagt að lögin mín hafi hjálpað
því á erfiðum stundum og veitt
því mikla gleði. Þetta er mér mjög
mikils virði.“

ISA-352 – ÍDEA grafísk hönnun

Heimsendingarþjónusta

Söluaðilar AGA Gasol:
SELFOSS: Vélaverkstæði Þóris, s. 482 3548
SAUÐÁRKRÓKUR: Byggingavörudeild KS, s. 455 4626
REYÐARFJÖRÐUR: Heildverslunin Stjarna, s. 474 1114
ÍSAFJÖRÐUR: Þröstur Marsellíusson hf., s. 456 3349
AKUREYRI: Sandblástur og málmhúðun hf., s. 460 1515.

* Kópavogsbraut 115, Kópavogi

C I I@DGI6IÏB
6 Ï 67>A
.-

*.
E:E
:EHH> E:EH> B6M :<>AH 6EE:A

)-.
Ó

H E AH

'&.
&
)-.`g#$`\#
.-`g#

*%%ba*.`g#

',.
',.`g#

'&.`g#ed`^cc#
`

76@6ÁJÃÏC6:><>CE>OOJ

'*.

*.-

'.-

'.-`g#
'*.`g#

',.
(.-

',.`g#

(.-`geV``^cc#

(.(.-`g#

(+.

(+.`g#$`\#

;GDHE>
E>CC6
CC6@@ 6HH
6HH>>
') HI@*.-`g# '*
D E > Á /  A 6 J < 6 G 9 /  & % / % % " & - / % %      H J C C J 9 /  & ' / % % " & - / % %

&.H6B6K:GÁ
&.-`ged`^cc#

&).-

&,.-

&).-`g#$`\#

MERKT VERÐ 2998 KR./KG. 40% AFSLÁTTUR

&,.-`g#$`\#

)*%

).).-`g#$`\#

)*%`g#$`\#

*.MERKT VERÐ 998 KR./KG. 40% AFSLÁTTUR

*.-`g#$`\#

C I I@DGI6IÏB
I @DGI6
6IÏB
B 67>A
67>

().-

&(*.

().-`g#$`\#

&(*.`g#$`\#

&,.-

Ì

&&.-

&(*.`g#$`\#

(..`g#

+.-

(.-`g#

'+.-`g#$`\#

&(*.

&,.-`g#$`\#

(..

'+.-

(.-

+.-`g

&-,

&&.-`g#$`\#

&-,`g#

&&.-

H¡A<¡I>H76G>CC*%6;HAÌIIJG
6AA696<6
D E > Á /  A 6 J < 6 G 9 /  & % / % % " & - / % %      H J C C J 9 /  & ' / % % " & - / % %

&&.-`g#

32

16. maí 2009 LAUGARDAGUR

Hefur heilaleikfimi að atvinnu
Norðmaðurinn Oddbjörn By hefur skrifað
tvær metsölubækur um
minnistækni sem hann
hefur þróað á síðastliðnum fimm árum.
Hann stefnir á að verða
sá besti í heimi í listinni að muna. Svavar
Hávarðsson telur það
aðeins vera tímaspursmál.

É

g hef tekið nokkuð
mörg viðtöl sem blaðamaður en þetta er það
fyrsta þar sem ég tek
með mér blaðsíðu
601 úr símaskránni.
Við fyrstu sýn er það fullkomlega órökrétt, en ég hafði nefnilega í hyggju að leggja stutt próf
fyrir Norðmanninn Oddbjörn By,
sem hefur unnið sér það til frægðar að vera einn minnugasti maður
heims.

Rain Man
Ég hitti Oddbjörn á hótelherbergi
hans í miðbænum. Þegar ég bankaði á dyrnar átti ég eiginlega von
á að hitta útgáfu af Dustin Hoffman í rauðblárri prjónaðri peysu,
en myndin af þessum fræga leikara úr myndinni Rain Man þröngvaði sér inn í hugskot mitt á leiðinni
í bæinn.
Ég var því hálf hissa þegar
brosmildur piltur á þrítugsaldri opnaði dyrnar, tók þéttingsfast í höndina á mér og heilsaði
kumpán lega. Ekki var ég búinn
að sitja lengur en nokkrar mínútur gegnt Norðmanninum unga
þegar ég áttaði mig á því að það
var ekki ég sem stjórnaði viðtalinu. Áður en ég gat áttað mig
var ég staddur á hraðnámskeiði í
minnistækni að hætti Oddbjarnar
By. Innan tíu mínútna hafði hann
kennt mér aðferð til að muna röðina á stærstu löndum heims, og um
leið grunninn að minniskerfi sem
hann byrjaði að þróa fyrir aðeins
fimm árum; minniskerfi sem gerði
honum kleift að slá heimsmet í að
leggja tölur á minnið.
Var gleyminn
Oddbjörn, sem býr í Björgvin
í Noregi, segir að minni sitt sé í
raun ekki á nokkurn hátt frábrugðið minni hvers sem er. Lengst af
segist hann reyndar hafa verið
gleyminn á hluti í daglegu lífi.
Hann er sagnfræðingur að mennt,
en hefur einnig gráður í nokkrum öðrum fögum, en það er uppskera þess að hann hefur kerfisbundið prófað tækni sína með því
að beita henni á skólabækurnar. Í
dag hefur hann atvinnu af minnistækni sinni, enda hefur hann gefið
út tvær metsölubækur um efnið
og heldur jafnframt fyrirlestra og
námskeið í háskólum og hjá fyrirtækjum víða um heim. En hvert
er upphafið að þessum óvenjulega
lífsstíl?
„Þetta byrjaði í raun á því að ég
og vinur minn vorum að keppa innbyrðis í að leggja tölur á minnið,“
segir Oddbjörn. „Það kom til eftir
að ég fann kerfi á netinu til að
leggja tölur á minnið. Ég hafði
síðan samband við breskan náunga
sem hafði meðal annars keppt í
minniskeppnum. Hann hvatti mig
til að keppa á heimsmeistaramótinu árið 2004, þrátt fyrir að ég
væri alls ekki orðinn mjög góður.
Ég lærði síðan af öðrum keppendum og þetta þróaðist síðan koll af
kolli.“
Oddbjörn segir að síðan hann
tók þátt í fyrsta mótinu hafi hann
meira og minna einbeitt sér að því
að þróa minniskerfi sem bæði nýtist í daglegu lífi og í keppni. Þar
hefur hann gengið í smiðju FornGrikkja og nýtt sér vitneskju og
tækni mótherja sinna á minnismótum, auk tækni sem hann hefur
þróað sjálfur.

ODDBJÖRN BY Þessi geðþekki Norðmaður er staddur á Íslandi í tilefni af útkomu bókarinnar Memo, sem bókaútgáfan Veröld gefur út í íslenskri þýðingu. Bókin hefur selst í

bílförmum víða um heim og kennir minnistækni.

Einfalt dæmi
Bókin Memo, sem bókaútgáfan
Veröld hefur gefið út í íslenskri
þýðingu, lýsir því hvernig hægt
er að tileinka sér minnistæknina
sem Oddbjörn hefur þróað. En til
að útskýra í hverju minnistækni
felst tekur Oddbjörn lítið dæmi.
„Nýlega átti vinkona mín afmæli
og ég vildi tryggja að ég myndi
ekki gleyma að hringja í hana af
því tilefni. Ég fór snemma á fætur,
of snemma til að hringja, svo áður
en ég fór í vinnuna henti ég appelsínu á rúmið mitt. Þegar ég kom
heim sá ég appelsínuna á rúminu og hringdi án tafar.“ Það sem
hér skiptir máli er að setja venjulegan hlut á stað þar sem hann á
ekki heima. Uppbrotið sem í því
felst minnir viðkomandi síðan á
eitthvað sem í sjálfu sér er ekki
í beinu sambandi við appelsínuna
eða rúmið. „Í vinnunni gætir þú
sett lyklaborðið á tölvunni þinni
á hvolf til þess að muna eftir því
að hringja í bankann. Ég ábyrgist
að þú munt muna eftir símtalinu
þegar þú kemur að skrifborðinu,“
segir Oddbjörn.
1:48
Það er eitthvað heillandi við fólk
sem getur gert hluti sem maður
sjálfur telur ómögulega. Hið
skrítna og óvenjulega hefur jafnvel
enn frekar dáleiðandi aðdráttarafl
en líkamleg afburðageta. Sérstaklega þegar maður er sjálfur þátttakandi.
Á litlu borði á hótelherberginu kom ég auga á spilastokk. Ég
spurði viðmælanda minn hvort
hann gæti sýnt mér svart á hvítu
hvað hann gæti. Oddbjörn svaraði
mér ekki beint. „Stokkaðu,“ sagði
hann hiklaust og rétti mér spilin.
Ég hlýddi og rétti spilin til baka.
Oddbjörn fletti í gegnum stokkinn
tiltölulega hratt, og svo aftur. Einbeitingin algjör. Að því búnu rétti
hann mér stokkinn á ný, og ég leit á
skeiðklukkuna á símanum mínum.
Á skjánum stóð 1:48. Oddbjörn tók
þá annan spilastokk og byrjaði að
raða spilunum, allt að því kæruleysislega.
Ég verð að viðurkenna að ég
skellti upp úr á meðan ég fletti
mínum stokki á móti Norðmanninum. Spilin í stokkunum tveim
voru í nákvæmlega sömu röð –
auðvitað.
Að tæla konur
Oddbjörn er margfaldur Noregsmeistari í sérgrein sinni.
Hann fékk hins vegar óvenju

kraftmikla samkeppni á síðasta
Noregsmeistaramóti og tryggði
sér sigurinn í tíunda og síðasta
hluta keppninnar. Það kom honum
skemmtilega á óvart þegar hann
komst að því að hinn verðugi keppinautur hafði lesið Memo – bókina
hans – og þannig orðið eins góður
og raun bar vitni. „Þetta var afar
ánægjulegt. Þarna sá ég á afgerandi hátt að bókin mín virkar eins
og ég ætlaði henni að virka,“ segir
Oddbjörn.
Reyndar er þetta aðeins eitt
dæmi af mörgum. Bók hans hefur
náð efsta sætinu á metsölulistum
og fjöldi lesenda hans hefur sent
honum línu um sína upplifun af
bókinni. „Ég hef fengið bréf frá
óperusöngvurum, uppistöndurum og leikurum sem nota minnistæknina. Einnig fjölmörgum nemendum og fólki í atvinnulífinu sem
hefur lært að nota tæknina og
spara sér tíma – en það er einmitt
eitt aðalmarkmiðið.“ Aðrir sem
Oddbjörn nefnir hafa notað bókina
til að læra tungumál, dans, hreyfingar í karate, skák og póker. Einnig til að muna brandara og sögur
hvers konar. Svo eru þeir sem hafa
notað tæknina til að tæla konur.
„Já, það eru til menn sem hafa lagt
á minnið bækur eins og The Game
með þessari tækni. Sú bók gengur
út á hvernig nálgast má hitt kynið
án þess að gera sig að fífli,“ segir
Oddbjörn hlæjandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sjö tölustafir
Eftir stutta rannsókn á Wikipediu
komst ég að því að „venjulegur
maður“ getur munað sjö tölur og
talið þær upp að ákveðnum tíma
liðnum. Oddbjörn og hans líkar
eru hins vegar sérstakir. Oddbjörn setti heimsmet í að muna
tölur þegar hann lagði á minnið 72
tölur á einni mínútu.
Ég spurði Oddbjörn hvort hann
teldi það takmarkalaust hvað hægt
væri að leggja á minnið. Hann
segir að í raun stjórnist það einungis af þeim tíma sem hver og
einn leggur í að muna eitthvað.
Til dæmis hafi kínverskur náungi,
kallaður Doktor Yip, lagt á minnið 66 þúsund aukastafi af „pí“ á
nokkrum mánuðum!
Annar náungi, Ben Pridmore,
hefur lagt 27 spilastokka á minnið
á klukkutíma. „Hann er heimsmeistari og sá besti í heimi, en
þegar hann byrjaði að keppa gat
hann lagt þrjá stokka á minnið á
þessum sama tíma,“ segir Oddbjörn. „Enginn fæðist með þessa
hæfileika; allir sem keppa um
heimsmeistaratitilinn hafa æft
gríðarlega mikið og þeir sem vinna
hafa æft mest.“
Oddbjörn hefur það að markmiði
að verða bestur í heimi, en viðurkennir að hann eigi langt í land
með að ná sömu getu og þeir allra
bestu í heimi. „Ef ég á að ná þessum áfanga verð ég að æfa mjög

mikið, og það mun taka mig mörg
ár.“

Mannlegir eftir allt
Oddbjörn segist oft hafa mistekist í minniskúnstum sínum, bæði
í keppni og einnig í beinni útsendingu í sjónvarpi. Hann er sem
sagt mannlegur eins og við hin.
Það á einnig við um aðra sem iðka
þessa makalausu hugarleikfimi.
„Í heimsmeistarakeppninni árið
2005 áttu keppendur að leggja á
minnið nöfn út frá myndum sem
þeim voru sýndar. Síðan skrifuðu
allir svörin og skiluðu þeim inn.
Allir stóðu sig mjög vel en níu af
34 keppendum gleymdu að merkja
sér svarblöðin, svo þeirra árangur
gilti ekki í keppninni.“
Mistök í undirbúningi
Doktor Yip, náunginn sem lagði á
minnið 66 þúsund aukastafi af „pí“,
fer aldrei út úr húsi án þess að hafa
orðabók í hendinni. Hann lagði
innihald bókarinnar á minnið,
svona að gamni sínu. Hann gerir
sér það að leik að láta fólk nefna
eitthvert tiltekið orð og segja því
á hvaða blaðsíðu má finna það í
bókinni.
Það var þarna sem ég áttaði mig
á því að ég hafði gert grundvallarmistök í undirbúningi mínum fyrir
viðtalið. Ég átti að koma með símaskrána með mér, en ekki bara blaðsíðu 601.

Hraðnámskeið í minnistækni að hætti Oddbjarnar By:
Memo er auðveld tækni til að muna.
Prófið sem Oddbjörn lagði fyrir
blaðamann byggist á tækni sem verður best lýst sem ferðalagi.
Allir þekkja hvern krók og kima
í húsinu þar sem þeir ólust upp.
Oddbjörn bað mig að kortleggja
ferðalag um æskuheimili mitt með
tíu viðkomustöðum í lógískri röð:
Mín ferð var svona: 1. forstofa 2.
eldhús 3. gangur 4. herbergi mömmu
og pabba 5. Stínuherbergi 6. mitt
herbergi 7. Böggaherbergi 8. stofan 9.
svalir 10. garðurinn.
Gerið þetta fyrst.
Því næst gaf Oddbjörn mér tíu orð
sem ég setti í herbergin í sömu röð.
Innan sviga er hreyfing eða athöfn
sem ég kokkaði upp samkvæmt skipun frá Oddbirni, því hún auðveldar að
muna hvað er hvað.
1. Vladimir Pútín (að gera armbeygjur
á gólfinu)
2. Gæs (mamma að matreiða gæs)
3. Mikki mús (hlaupandi um)

4. Dreki (á milli foreldra minna í
rúminu)
5. Kaffi (Stína með kaffiboð í herberginu)
6. Kengúra (stökkvandi upp og niður
á gólfinu)
7. Indjáni (Böggi að berjast við villimanninn)
8. Maradona (að gera boltakúnstir)
9. Kappakstursbíll (spólandi)
10. Súpermann (fljúgandi hring eftir
hring)
Hér ættu allir að geta séð fyrir sér
svipaða mynd frá þeirra eigin æskuheimili.
Án þess að gera mér grein fyrir því
hafði ég lagt á minnið röðina á tíu
stærstu löndum heims: Rússland,
Kanada (frægt fyrir gæsir), Bandaríkin, Kína, Brasilía, Ástralía, Indland,
Argentína, Kasakstan (tveir fyrstu stafirnir) og Súdan (tveir fyrstu stafirnir).
Samkvæmt Oddbirni By mun
maður aldrei gleyma þessari röð.
Það eina sem þarf er að endurtaka
ferðalagið.

MEMO Bók Oddbjarnar By er gefin
út af bókaútgáfunni Veröld í íslenskri
þýðingu Péturs Ástvaldssonar.
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rslitin réðust í raun
í prófkjörinu okkar
7. apríl. Eftir það
var alveg ljóst að
brugðið gæti til
beggja vona. Þess
vegna varð ég ekki fyrir stóráfalli
á kosninganótt,“ svarar Kolbrún
spurð hvort hún hafi orðið fyrir
miklum vonbrigðum með að ná
ekki endurkjöri til þings.
Við drekkum saman morgunkaffið á Gráa kettinum við Hverfisgötu, tveimur dögum eftir að hún
skilaði lyklunum að umhverfisráðuneytinu til flokkssystur sinnar Svandísar Svavarsdóttur.
En hvers vegna náðir þú ekki
betri árangri í forvalinu en raun
ber vitni?
„Tvær ungar og öflugar konur
ruddu tveimur eldri öflugum
konum aftur fyrir sig,“ svarar
Kolbrún og á þar við Svandísi og
Lilju Mósesdóttur sem hlutu betri
kosningu en Kolbrún og Álfheiður Ingadóttir. „Það var mikil krafa
um endurnýjun og fólk kannski
sást ekki fyrir í þeim efnum. Ég
er þeirrar skoðunar að þetta sé
hæfilegt hvort með öðru, endurnýjun og reynsla. Ég var hluti af
endurnýjun fyrir tíu árum en það
er líka mjög dýrmætt að varðveita
reynsluna.
En þetta sem sagt gerðist;
þessar ungu og hressu konur fóru
í mikla kosningabaráttu eins og
nýtt fólk þarf að gera en ég taldi
mig ekki þurfa þess. Ég var ráðherra og hélt að ég fengi að njóta
þess.“
Vikuna áður en forvalið fór fram
sinnti Kolbrún embættisskyldum í
útlöndum og gat því lítið beitt sér
í forvalsbaráttu. Hún hafði þó í
hyggju að senda samflokksmönnum hvatningu en eftir að hafa
spurt kjörstjórn var henni tjáð að
slíkt bryti í bága við reglur. „Það
varð uppi fótur og fit og þótti ekki
við hæfi að skrifa svona bréf, sem
mér fannst mjög miður. Þetta var
leyft í öðrum kjördæmum en reglurnar voru greinilega ekki eins
alls staðar.“

Hugsi um hið græna í VG
Niðurstöður forvalsins voru Kolbrúnu ekki bara vonbrigði heldur
komu þær henni á óvart. Hún hafði
nefnilega fundið fyrir talsverðum fögnuði meðal flokkssystkina
þegar hún varð umhverfisráðherra
hinn 1. febrúar.
„Þetta kom mér mjög á óvart
og ég velti fyrir mér hvort þetta
væri til marks um að grænu gildin væru farin að dofna meðal
flokksfélaga. Það hefur fjölgað
gríðarlega í flokknum og kannski
ástæða til að óttast að brotthvarf
mitt verði til þess að grænu gildin falli í skuggann. Það finnst mér
mjög miður.“
Náttúruvernd eða umhverfismálin almennt hafa ekki verið í
kastljósinu frá bankahruninu í
október og Kolbrún óttast að þau
geti orðið út undan í viðreisn samfélagsins, ef ekki verði haldið rétt
á spilunum.
„Líklega hefur aldrei verið meiri
þörf á að gefa umhverfismálunum góðan gaum heldur en núna.
Mér finnst ríða á að við opnum
augun fyrir samhengi hlutanna
og heildarsýninni. Ef við ætlum
mannkyninu gæfuríka framtíð
í sambýli við móður jörð verðum við að endurhugsa umgengni
okkar við náttúruna og hverfa frá
þeirri ágengu auðlindanýtingu
sem stunduð er í dag.“
Kolbrún segir íslensk stjórnvöld
sjaldnast hafa sýnt málaflokknum
nægilegan áhuga og umhyggju.
„Menn hefur skort skilning á því
hvernig vistfræði, samfélag og
efnahagur spila saman í öllum
mikilvægum ákvörðunum. Opinber stefnumörkun í þessum efnum
hefur verið veik og margt af því
sem stjórnvöld hafa sent frá sér
verið útúrsnúningur úr hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar.
Stundum dettur manni í hug að
ráðamenn hafi lítið meint með
undirskrift sinni undir alþjóðasamninga á þessu sviði.“
Brjálæðisleg viðbrögð
Í opinberri umræðu hefur náttúruvernd stundum verið afgreidd
sem kverúlans og Kolbrún og
aðrir talsmenn náttúruverndar
mátt þola skít og skömm. „Það er
undarlegt hve þessi mál sem ég

vonbrigði. Flokkurinn missti einn
þingmann og það setti mark sitt á kjörtímabilið sem í hönd fór.
„Kosningabaráttan var rosalega
erfið. Heilu stjórnmálaflokkarnir
umturnuðust og mér fannst á stundum
eins og allt snerist upp í baráttu gegn
VG, fyrst og fremst út af umhverfisverndarstefnunni okkar og baráttunni
fyrir femínisma.“
Kolbrún segir flokkinn hafa verið
beygðan framan af kjörtímabilinu og
sjálfri fannst henni ekki eins gaman á
þingi og áður. En þegar leið að kosningunum 2007 fór landið að rísa á ný,
flokkurinn fékk góða útkomu úr skoðanakönnunum og bjartsýnin jókst.

Draumurinn um vinstristjórn
„Okkur fannst við hafa staðið okkur
vel og settum stefnuna á að mynda
meirihluta með Samfylkingunni. Við
sáum öll tormerki á því að fara í stjórn
með Sjálfstæðisflokknum eða Framsókn, sem höfðu verið okkar höfuðandstæðingar í stóriðjumálunum.
Sáum meira ljós í krötunum og gerðum okkur von um að það yrði hægt að
mynda vinstristjórn í landinu.“
Draumurinn um slíka ríkisstjórn
var driffjöðrin í kosningabaráttu Kolbrúnar og hún sá hlutverk fyrir sjálfa
sig í þeirri stjórn.
„Ákvörðun mín um að fara í framboð 2007 helgaðist einna helst af því af
því að ég eygði raunverulegan möguleika á að ég gæti orðið umhverfisráðherra. Ég hugsaði sem svo að árin fjögur sem ég ætlaði að taka í að bjarga
hálendinu yrðu kannski tólf en síðustu
fjögur árin af því tímabili yrði ég þó í
ráðandi stöðu og gæti komið einhverjum af öllum mínum hugðarefnum í
framkvæmd.“

SKRIFAÐ Í SANDINN Kolbrún Halldórsdóttir ætlar ekki að sitja þegjandi og hljóðalaus þó að hún sitji ekki lengur á þingi. Hún

býst við að finna hugsjónum sínum nýjan farveg og kveðst örugglega geta orðið að liði við mótun nýja Íslands.
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Hætt en ekki farin
Kolbrún Halldórsdóttir setti sér háleit markmið þegar hún varð þingmaður fyrir tíu árum. Hún varð oft fyrir vonbrigðum en lýkur stjórnmálaferlinum sátt við sig og sitt. Í samtali við Björn Þór Sigbjörnsson talar Kolbrún um lífið og tilveruna utan þings og innan.
hef barist fyrir; náttúruverndin og
hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar
annars vegar og svo kvenfrelsismálin hins vegar, hafa vakið brjálæðisleg
viðbrögð. Ég hugsa að ef leitað er að
mest hötuðu manneskjunum í bloggheimum síðustu tíu árin komist ég á
topp tíu.“
Og hvernig hefur það verið?
„Bara ofboðslega erfitt. Fyrst var ég
hissa á þessum tryllingslega neikvæðu
viðbrögðum en það er bara ein leið til
að komast í gegnum þetta og það er
að lesa þetta ekki. Ég hef valið hana,“
segir hún.

Á þing með krepptan hnefann
Kolbrún kom með hvelli inn í stjórnmálin fyrir kosningarnar 1999. Hún
hafði árið áður staðið framarlega í
hópi fólks sem barðist fyrir náttúruvernd með reglulegum uppákomum á
Austurvelli og fjölmennum borgarafundi í Háskólabíói til verndar hálendi
Íslands.
„Ég held að sumarið 1998 hafi Guðmundur Páll Ólafsson vakið náttúruverndarann í ansi mörgum Íslendingum. Vendipunkturinn hjá mér var
þegar vatni var hleypt á Hágöngulón
og jökulvatnið sökkti íslenska fánanum. Þá skráði ég mig í Náttúruverndarsamtök Íslands og ákvað að verða að
liði.“
Það var svo fyrir orð og hvatningu
Hjörleifs Guttormssonar og Kristínar
Halldórsdóttur sem hún gaf kost á sér
til setu á lista fyrir VG. Hún lítur á þau
sem guðföður sinn og guðmóður í pól-

Ég fór á
þing, beint
af Austurvelli, með
krepptan
hnefann og
hélt í alvöru
að mér tækist á fjórum
árum að
breyta viðhorfinu í
samfélaginu.

itíkinni; náttúruverndarsinnann og
femínistann. En markmið hennar með
framboði 1999 var skýrt; að bjarga
hálendinu og snúa almenningsálitinu
í átt til náttúruverndar.
„Ég fór á þing, beint af Austurvelli,
með krepptan hnefann og hélt í alvöru
að mér tækist á fjórum árum að breyta
viðhorfinu í samfélaginu. Þá var talað
um lón á Eyjabökkum og miklu minna
álver en á kjörtímabilinu bólgnuðu
áformin út og Kárahnjúkavirkjun var
getin, fædd og fóstruð í óðagoti á innan
við fjórum árum. Ég lagði opineyg og
græn í þennan leiðangur og eftir mikla
baráttu var lokakrafa mín að málið
yrði sett í þjóðaratkvæðagreiðslu áður
en kæmi að kosningunum 2003. En það
gekk nú ekki eftir. Allt var kyrfilega
innsiglað og undirskrifað fyrir kosningar. Þetta voru stóru vonbrigðin í
mínu pólitíska lífi og eftir þetta langaði mig mest til að hætta.“

Lempuð til
Kolbrún hugsaði með sér að orrustan
hefði tapast og að nú myndi hún snúa
aftur til síns fyrra lífs. Hún tjáði Steingrími J. Sigfússyni flokksformanni
hug sinn en hann og aðrir í forystunni
töldu henni hughvarf. „Þau komu í
veg fyrir að ég hætti. Það þótti veikleikamerki fyrir flokkinn ef ég sem
málsvari umhverfismálanna hyrfi af
vettvangi, það væri mikilvægt að hafa
mína rödd áfram. Ég var því lempuð
til og ákvað að fara fram aftur.“
Kosningarnar 2003 voru Kolbrúnu
og öðrum vinstri grænum nokkur

Enn ein vonbrigðin
Svo fór þó að glimrandi skoðanakannanirnar gengu ekki eftir og niðurstaðan var að VG fékk tæp tíu prósent í
kosningunum, sem þó þýddi talsverða
fjölgun í þingflokknum, eða úr fimm í
níu. Kolbrún segir Samfylkinguna hafa
leikið tveimur skjöldum í kosningabaráttunni og það hafi haft sín áhrif á
fylgi VG. Samfylkingin hafi til dæmis
laðað að sér umhverfisverndarsinnaða
kjósendur með stefnuplagginu Fagra
Íslandi. Kosninganiðurstöðurnar og
ríkisstjórn Samfylkingarinnar og
Sjálfstæðisflokksins voru því enn ein
pólitísku vonbrigðin fyrir Kolbrúnu.
Hún hlær. „Já, þetta hefur verið erfitt en það hefur líka gerst heilmargt
jákvætt og ég hef fengið gríðarmikla
reynslu og lærdóm út úr störfum
mínum í pólitík,“ segir hún. Einnig
hafi verið afar ánægjulegt að fylgjast
með hve ungliðahreyfing VG hefur
styrkst með árunum. „Við höfum mikið
fylgi hjá ungu fólki og það er ekki síst
út af málum sem ég hef barist fyrir,“
segir hún.
Saltkjöt
Á dögunum sendi ungliðahreyfingin
frá sér yfirlýsingu þar sem Kolbrúnu voru þökkuð frábær hugsjónastörf í þágu náttúrunnar, kvenfrelsis,
félagslegs jafnréttis og friðar. Henni
þykir vænt um þetta. Ekki síst að vera
sögð hugsjónakona. Það eru ekki allir
hugsjónamenn í pólitík. Sumir eru
atvinnustjórnmálamenn. En Kolbrún
hefur haldið í hugsjónirnar og staðið
á sínu.
„Það rifjast stundum upp fyrir mér
að þegar ég var um þrítugt og stóð í
stéttarbaráttu leikara var ég spurð í
viðtali við Þjóðviljann hvort ég hefði
aldrei hugleitt að fara út í pólitík. Ég
svaraði nei, og að ástæðan væri sú að
ef ferskur kjötbiti væri settur í pækil
þá yrði hann saltkjöt. Ég er að átta mig
á því núna að ég hef varið tíu árum í
að verða ekki saltkjöt. Og ætli þetta
Drekasvæðismál sé ekki til marks um
að ég breyttist aldrei í saltkjöt.“
VG hlynnt olíuleit
Með Drekasvæðismálinu á Kolbrún
við fræga frétt á Stöð 2 örfáum dögum
fyrir kosningar sem, með öðru, er talin
hafa fælt kjósendur frá VG. Sjálf telur
hún að það hafi allt eins verið staðhæfingar fréttamannsins sem fóru fyrir
brjóstið á fólki. „Ég var illa undirbúin fyrir þetta viðtal, hafði raunar
alls ekki ætlað að veita það, en ég
kýs að dvelja ekki við það. Þingmálið
um útboð leyfa til olíuleitar og olíuvinnslu var afgreitt undir mikilli tímapressu rétt fyrir jól og ég gagnrýndi
það óðagot sem var á afgreiðslu þess,
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TILBOÐ!
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AÐEINS Í DAG
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ÚTSALA ÚR EINUM GÁMI
ÓÚTLITSGALLAÐAR ÞVOTTAVÉLAR!
BARKALAUSIR ÞURRKARAR LÍKA Á FRÁBÆRU TILBOÐI Í TILEFNI DAGSINS - AÐEINS Í DAG!

Whirlpool þvottavél
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Kr. 40.000

Ariel
þvottaefni
og Lenor
mýkingarefni
fylgir vélunum
meðan birgðir endast

NÝTT
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TÍMABIL

Kr. 45.000

OPIÐ KL. 10 - 16
FYRSTUR KEMUR - FYRSTUR FÆR!

Ath. Aðeins ein vél á mann!
Í fyrra seldist allt upp á nokkrum klukkutímum ...

REYKJAVÍK AKUREYRI

SUÐURLANDSBRAUT 26
SÍMI 569 1500

HÚSAVÍK

GLERÁRGÖTU 36 GARÐARSBRAUT 18A
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SELFOSS

EYRARVEGI 21
480 3700
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skipulagsþátturinn var í ólestri og
annað er laut að umhverfismálunum. Ég var ósátt við að iðnaðarnefnd skyldi fá málið til umfjöllunar en ekki umhverfisnefnd og
fleira mætti nefna. Við vinstri
græn sátum því hjá við afgreiðslu
málsins, en við studdum hins
vegar upphaflega frumvarpið
um rannsóknir og leit að olíu sem
afgreitt var sem lög frá Alþingi
2001 og það er stefna flokksins.
Fréttamaðurinn lagði hins vegar
allt annað og meira í orð mín en
tilefni var til.“

Mótdræg Moggafrétt
Kolbrún telur að þessi frétt kunni
að hafa dregið úr fylgi VG í kosningum en fleira komi til.
„Það er vandasamt að sneiða
hjá fallgryfjum fjölmiðlanna,
sérstaklega í kosningabaráttu, og
það féllu ýmis ummæli í þessari
kosningabaráttu sem kunna að
hafa haft áhrif á endanlegt fylgi
okkar vinstri grænna. Þar get
ég nefnt ummæli Steingríms um
Evrópusambandsaðild kvöldið
fyrir kosningar og ummæli Katrínar um launalækkanir og skattahækkanir. Forsíðufrétt Morgunblaðsins á kjördag var okkur líka
mótdræg.“
Í henni var greint frá því að
Ögmundur Jónasson hefði sett
utanríkisráðherra stólinn fyrir
dyrnar varðandi innleiðingu þjónustutilskipunar Evrópusambandsins á síðasta fundi ríkisstjórnarinnar fyrir kosningar.
„Ég tel að það hafi ekki verið
hrein tilviljun að nákvæmlega
þessi frétt var valin á miðja forsíðuna þennan dag. Reyndar þótti
mér líka nóg um hvernig skrifað
var um okkur í Staksteinum síðustu dagana fyrir kosningar. Endasprettur kosningabaráttunnar var
okkur því að mörgu leyti mótdrægur, bæði vegna þess sem við sjálf
sögðum og gerðum og líka vegna
þess hvernig fjölmiðlarnir kusu
að koma því á framfæri. En það er
erfitt að fullyrða nokkuð um þetta
samspil, stjórnmálamenn þurfa á
fjölmiðlum að halda til að koma
boðskap sínum á framfæri og það
er talsverð kúnst á báða bóga að
gera það með sóma.“
Galli á kosningakerfinu
Það fjölgaði um fimm í þingflokki
VG eftir kosningarnar í apríl. Úr
níu í fjórtán. Þegar öllu er á botninn hvolft segir Kolbrún það góða
niðurstöðu.
„Það er einstök staða flokks sem
er lengst til vinstri í litrófi stjórnmálanna og byggir þar að auki á
umhverfisvernd og femínisma.
22 prósenta fylgi er stórkostlegur
árangur. En ég get ekki látið hjá
líða að nefna vægi atkvæðanna í
þessu sambandi. Flokkurinn fékk
23 prósenta fylgi í mínu kjördæmi og tvo menn út á átta þúsund atkvæði en í Norðvesturkjördæmi fékk hann 23 prósent og þrjá
menn út á fjögur þúsund atkvæði.
Það er því ekki passað upp á lýðræðið sem skyldi í kosningakerfinu okkar og mér þykir mjög mikilvægt að huga að breytingum í þeim
efnum, þannig að einn maður þýði
eitt atkvæði.“
100 dagar í ráðuneyti
Við hverfum frá þingi og kosningum til daganna hundrað í
umhverfisráðuneytinu. Stjórnarmyndunin í janúarlok tók skamman tíma og Kolbrún var stödd í
Kaupmannahöfn þegar Steingrímur formaður hringdi í hana, upplýsti hana um stöðuna og sagði
henni að hún gæti allt eins átt

FERILL KOLBRÚNAR
Kolbrún Halldórsdóttir er fædd 31. júlí
1955.
Hún tók verslunarpróf frá VÍ 1973
og próf frá Leiklistarskóla Íslands 1978.
Eftir útskrift vann Kolbrún hjá
Leikfélagi Reykjavíkur og Alþýðuleikhúsinu. Hún var framkvæmdastjóri
Kramhússins um skeið, leikstjóri
og leikari hjá Svörtu og sykurlausu,
dagskrárgerðarmaður við Ríkisútvarpið
í áratug, framkvæmdastjóri Bandalags
íslenskra leikfélaga, fastráðinn leikstjóri við Þjóðleikhúsið 1995-1998
og lausráðinn leikstjóri hjá Leikfélagi
Akureyrar og sjálfstætt starfandi
atvinnuleikhópum.
Kolbrún var stjórnandi Þjóðleiks
á Þingvöllum á Lýðveldishátíðinni
1994 og dagskrárstjóri á kristnihátíð á
Þingvöllum 2000.
Hún var kjörin á Alþingi 1999 og
gegndi embætti umhverfisráðherra frá
1. febrúar til 10. maí 2009.
Maki Kolbrúnar er Ágúst Pétursson
kennari og eiga þau börnin Orra Hugin
og Ölmu.

von á því að verða ráðherra fáum
dögum síðar.
„Þessir hundrað dagar í ráðuneytinu voru frábærir. Ég hafði
virkilega gaman af því að fá að
spreyta mig. Og þó að ég hafi ekki
fengið nema hundrað daga kveð ég
sæl og ánægð, sátt við þann árangur sem ég tel mig hafa náð.“
Að öllu samanteknu ferðu sumsé
úr pólitíkinni bein í baki?
„Já, ég geri það. Ekki síst vegna
þess að í nýja stjórnarsáttmálanum
er að finna áhersluatriði sem hægt
er að rekja beint til mín og minnar baráttu, bæði í umhverfismálum
og kvenfrelsismálum. Það er mér
líka mikils virði að hafa fengið að
spreyta mig í umhverfisráðuneyt-

Vildi hundrað daga stjórnina
áfram
En hvernig líst Kolbrúnu á arftaka sinn í ráðuneytinu, Svandísi
Svavarsdóttur?
„ Ágætlega. Sva ndís er
kraftmikil manneskja, föst fyrir
og réttsýn, og hún er örugglega
fyndnari en ég. Hún á áreiðanlega eftir að standa sig mjög vel
en það verður auðvitað talsverð
vinna þar sem hún er nýkjörin á þing, sem minnir mig á það
að mér finnst orðið tímabært að
breyta fyrirkomulaginu hvað varðar framkvæmdarvaldið á Alþingi.
Ég er sannfærð um að farsælast
sé að þingmenn fari tímabundið út
af þingi á meðan þeir gegna ráð-

„Ég hefði getað hugsað mér það,
já. Er ekki í tísku að hafa utanþingsráðherra? En í fúlustu alvöru
þá fannst mér ég ekki hafa lokið
mínum verkum í umhverfisráðuneytinu og hefði verið afskaplega
þakklát fyrir að fá það tækifæri.
En ég geri mér líka grein fyrir því
núna að þetta voru óraunhæfar
væntingar.“
Kolbrúnu varð ekki að ósk sinni
hvað þetta varðar, en býst hún
við að finna hugsjónum sínum og
áhuga nýjan farveg?
„Já, já, mér leggst eitthvað til.
Hluti af þeirri nýju pólitík sem nú
er að ryðja sér til rúms er að auka
lýðræðið og færa starfið meira út í
grasrótarsamtök. Það þarf að fara

Þessir hundrað dagar í ráðuneytinu voru frábærir. Ég
hafði virkilega gaman af því að fá að spreyta mig.
inu og finna hversu góðan grunn
ég hef til að takast á við verkefnið,
enda með tíu ára reynslu af setu
í umhverfisnefnd Alþingis í farangrinum og þekki því málaflokkinn vel. Ég þekki stofnanaflóruna
og baráttuna fyrir því að auka veg
stofnana umhverfisráðuneytisins gegnum fjárlagavinnu undangenginna ára, sameiningu stofnana
þegar Umhverfisstofnun var búin
til, ég þekki þróun flókinnar löggjafar á borð við mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingalögin, loftslagsmálin og stjórnsýslu
þjóðgarðanna og hvernig náttúruverndin hefur átt undir högg að
sækja í stjórnsýslunni. Allt liggur
þetta nokkuð opið fyrir mér og auðveldaði mér starfið.“
Kolbrún telur sig hafa komið
mörgu góðu til leiðar í ráðherratíð sinni, meðal annars komið innleiðingu Árósasamningsins í farveg, en með honum er lögleiddur
aðgangur almennings að réttlátri
málsmeðferð fyrir dómstólum í
málum er varða umhverfið. Þá er
hún stolt af að hafa klárað stefnu
ríkisins um vistvæn innkaup sem
hafði lengi verið í vinnslu. Hún
segir málið afar mikilvægt því
hún telji hægt að breyta heiminum – hvorki meira né minna –
með meðvituðum innkaupum. Val
okkar á vörum hafi gríðarleg áhrif
og þegar yfir 100 milljarða króna
árleg innkaup ríkisins á vöru og
þjónustu séu annars vegar skipti
þetta gríðarlegu máli. Ótal önnur
mál séu svo komin í farveg.

herraembættum. Þannig verða
skilin milli löggjafar valdsins og
framkvæmdarvaldsins greinileg,
eins og stjórnskipan okkar gerir
ráð fyrir.“
Kolbrúnu líst að mörgu leyti vel
á nýtt ríkisstjórnarsamstarf VG og
Samfylkingarinnar. Í samstarfsyfirlýsingunni sé fjöldi framfaramála en einna best lítist henni á
umhverfiskaflann. Hún kveðst nú
svo sem ekki alsaklaus af þeim
kafla. En hún varð fyrir vonbrigðum með fjölgun ráðherra og
að ekki skyldi ráðist strax í breytingar á stjórnarráðinu.
„Ég sá tækifæri til að vinna
strax að stofnun atvinnuvegaráðuneytis samhliða tilfærslu á
auðlindamálum yfir í umhverfisráðuneytið á sama tíma og unnið
var að fjárlögum fyrir næsta ár.
Þetta á einnig við um hugsanlegar
tilfærslur í öðrum málaflokkum.
Það hefði jafnvel mátt hugsa sér
að 100 daga ríkisstjórnin hefði
setið óbreytt til áramóta á meðan
þessi vinna færi fram. Um áramót hefðu nýir ráðherrar tekið við
nýjum ráðuneytum á grunni nýrra
fjárlaga. Við vorum komin vel inn
í hlutina og það var mikill vinnuandi í þessari ríkisstjórn. Jóhanna
keyrði hana duglega áfram í erfiðum verkum, hún hafði Samfylkinguna sameinaða á bak við sig. Ég
hef raunar aldrei séð Samfylkinguna jafn sameinaða og samstarfsfúsa og í þessa hundrað daga.“
Þú vildir þar með sitja sjálf til
áramóta.

➜ DJÚPIR DALIR OG HÆSTU TINDAR
Allt þetta ár hefur verið viðburðaríkt í lífi Kolbrúnar.
Fyrsti febrúar var mjög upphafinn dagur í hennar í huga
því lengi vel hélt hún að hún yrði amma þann dag.
Sonur hennar og hans kona áttu von á barni. „Ég hafði
hlakkað alveg rosalega til að verða amma en svo varð
ég ráðherra 1. febrúar. Það var ekki á planinu. En ég
varð amma viku síðar, fékk litla sonardóttur sem heitir
Kolfinna.“
Viku eftir það, 15. febrúar, mjaðmarbrotnaði Halldór,
faðir Kolbrúnar. „Þá upphófst fimm vikna dauðastríð
hans. Hann dó 21. mars.“

Mitt í þessu öllu hafði hún látið skíra dóttur sína á
fermingaraldri sem ákvað að fermast, haldið henni
fermingarveislu, látið ferma systurdóttur sína, gefið
sonardóttur sinni nafn og svo látið jarða pabba sinn.
„Og auk þess að vera umhverfisráðherra var ég líka
samstarfsráðherra Norðurlandanna og því fylgdu annir.“
Við bætast forval VG og kosningarnar 25. apríl.
„Þetta hefur því verið ofboðslegur umbrotatími og ég
hef farið djúpt niður í öldudali og upp á hæstu tinda.
Ég hef aldrei upplifað annan eins rússíbana og þessa
hundrað daga. Þessi tími mun aldrei gleymast.“

fram lifandi og upplýst umræða í
samfélaginu um stjórnmál, ekki
síst umhverfismálin, og þar mun
Árósasamningurinn hjálpa til.
Ég get örugglega orðið að liði við
mótun nýja Íslands þótt ég sitji
ekki á þingi.“

Þjóðleikhúsið er fallegt
Þar sem við sitjum á Gráa kettinum við Hverfisgötu gjóar Kolbrún annað slagið augunum að
Þjóðleikhúsinu handan götunnar.
Leikhússtjóraembættið er laust til
umsóknar.
Þú horfir á Þjóðleikhúsið.
„Já, mér finnst það svo fallegt.“
Langar þig til að stýra því?
„Já, ég gæti vel hugsað mér það.
Ég sótti um starf leikhússtjóra
fyrir fimm árum. Þá langaði mig
að hverfa úr pólitíkinni og fannst
frábær útleið ef ég fengi starf sem
þjóðleikhússtjóri. Ég ræddi þetta
við þingflokkinn og fékk blessun
hans fyrir umsókninni. Ef ég fengi
starfið yrði það ekki til að veikja
flokkinn heldur væri ég bara að
halda áfram mínum leikhúsferli.
Ég hélt satt best að segja að ég
ætti talsverða möguleika en svo
fór ekki.“
Ætlarðu að sækja um núna?
„Ég hef ekki tekið ákvörðun um
það.“
Tækifæri í menningu og listum
Við tölum um menninguna í landinu, sem Kolbrún telur að geti átt
sinn þátt í endurreisn samfélagsins.
Til dæmis megi huga betur að málefnum safna sem geti stutt við uppbyggingu menningartengdrar ferðaþjónustu og um leið landbúnaðar
með sölu afurða beint frá býli.
„Ég held að stóru tækifærin
til atvinnuuppbyggingar liggi í
sjálfu lífinu í landinu. Menningu
okkar, hvernig við höfum komist af í gegnum tíðina og hvernig
við ætlum að lifa áfram í sátt við
landið og draga andann í takt við
andardrátt móður jarðar. En í öllu
falli held ég að við endurreisn
samfélagsins blasi við gríðarlega
spennandi tækifæri í menningunni

og listunum.“
Þótt Kolbrún hafi áhuga á húsagerðarlist finnst henni nóg um alla
peningana sem farið hafa í hús
utan um menningu. Viðhaldsstefnan sé svo í meira lagi undarleg.
„Okkur hættir til að eyða of
miklum peningum í umgjörð um
menningu, reisa einhvers konar
minnisvarða. Svo látum við byggingarnar drabbast niður, eins og
Þjóðminjasafnið og Þjóðleikhúsið
eru dæmi um. Fyrir þau hús var
ekkert gert í áratugi, ekki fyrr
en þau voru orðin ónýt, og þá
var grenjað yfir hvað það kostaði
mikið að laga þau.“
Kranarnir við Tónlistarhúsið
við höfnina snúast þessa dagana og kveðst Kolbrún hafa verið
hlynnt ákvörðun um að ljúka byggingu þess. „Úr því sem komið var
þarf að klára húsið. Það hefði verið
glapræði að gera það ekki. Ég var
ekkert sérstaklega hrifin af þessu
húsi á sínum tíma og hefði eflaust
valið aðra tillögu í samkeppninni,
einhverja sem var eins og klasi af
gömlum húsum með risi og kvistum. Eitthvað sem minnti á Reykjavík,“ segir Kolbrún, sem hrífst af
vel heppnuðum arkitektúr og unir
sér jafn vel í skemmtilegum og
fallegum borgum eins og í auðn
og víðáttu hálendisins.
„Þó að tilfinningin fyrir fortíðinni sé sterk þarf maður líka að
kunna að faðma það nýja og ég
vona sannarlega að okkur takist
að útfæra hlutverk tónlistarhússins þannig að það skipti máli fyrir
íslenska listsköpun. Hús er fyrst
og fremst umgjörð um þá starfsemi sem það hýsir.”

Menningarverðmæti rifin
Kolbrún er hún hugsi yfir þeirri
pólitík sem leggur mest upp úr
steinsteypu og húsbyggingum,
en sér ofsjónum yfir fjármunum
í starfsemina sem húsin eiga að
rúma.
„Við erum bara alltaf að byggja
hús. Og rífum stundum heilu
hverfin af menningarverðmætum svo við getum byggt eitthvað
annað. Ég er félagi í Torfusamtökunum og ef ég væri yngri væri ég
örugglega í hústökuliði.“
Hún rifjar upp að fyrsta greinin sem hún skrifaði í blað fjallaði
einmitt um niðurrif húss. „Þá var
ég sextán ára Verslunarskólanemi
og skrifaði um fyrirhugað niðurrif á torfbænum Litlu-Brekku á
Grímsstaðaholtinu. Ég er alin upp
á Grímsstaðaholtinu og sá alveg
óskaplega eftir bænum. Hann
þurfti að víkja fyrir tvöföldun
Suðurgötunnar. Ég skildi ekki af
hverju þurfti að tvöfalda hana
en taldi það vera pjatt hjá Vegagerðinni, sem vildi að Keili bæri
í miðja Suðurgötuna þegar ekið
væri í suður.“
Það er vissulega falleg sýn.
„ Já, en L itla-Brekka var
fallegri.“
Að þessu sögðu kveðjumst við.
Kolbrún heldur út í vorið býsna
sæl með pólitíska ferilinn sem nú
er að baki. Hún er hins vegar óviss
um framtíðina og hvar hún muni
bera niður næst. En eins og hún
segir sjálf þá leggst henni sjálfsagt eitthvað til.

Þrjár óperur fluttar
á réttri viku
Hið rómantíska æði er frekt
á íslenskum óperusviðum:
Heinesen, Hel Sigurðar Nordal og hinn bráði trúður
Verdis, Rigoletto.
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Myndlistarsýningar
Kristján Guðmundsson sýnir á
Listahátíðarsýningu Listasafns Íslands
ásamt Hrafnkatli Sigurðssyni.
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VERK EFTIR HULDU HÁKON

TVEIR MENN, KONA OG SÆSKRÍMSLI
Í dag opnar Hulda Hákon stórsýningu
á verkum sínum í Listasafni Akureyrar:
„Þetta er ekki yﬁrlitssýning, hér vantar
fjölda verka úr einkaeign og frá útlendum söfnum,“ segir Hulda, „en verkin
eru frá öllum ferli mínum, það elsta frá
1982 og það yngsta fárra vikna.“
MYNDLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Þ

að er sól og bjart á Akureyri
þegar Hulda er að koma verkum sýnum fyrir í vistarverum
Listasafnsins í Gilinu. Hulda
segir verkin vera á milli sextíu
og sjötíu og það hafi komið sér þægilega
á óvart: „Ég komst að því hvað ég á mörg
verk sjálf svo ég á einhverja sjóði sem
geta dugað mér fram á efri ár, Mörg
þeirra hafa ekki sést áður hér á landi,“
segir hún. „Hér er þó ýmislegt sem ekki
hefur ratað saman á vegg, til dæmis eru
hér allir fótboltamennirnir mínir, 22. Þeir
hafa aldrei áður komið saman á vegg.“

Sýningin er hluti af Listahátíð í
Reykjavík – og víðar um land. Samfara
henni kemur út mikilvæg sýningarskrá
sem bætist við fyrri bókverk um feril
Huldu. Hannes Sigurðsson segir þar:
„Allt frá upphafi ferils síns hefur Hulda
Hákon (f. 1956) haft auga fyrir því að
varpa einkennilegum hetjuljóma á hversdagslífið. Verk hennar eru bautasteinar
um litla sigra, óhöpp eða bara forvitnileg atvik sem hún varðveitir í uppstillingum, myndum og texta, og minnir á
að þau eru alveg jafn merkileg og þau
viðfangsefni sem oftast eru uppspretta

opinberra skúlptúra.“ Megintexti bókarinnar er eftir Auði Jónsdóttur rithöfund sem lagði sig fram við að kynna sér
verkin og manneskjuna á bak við þau.
þar eru dregnir saman helstu textar um
Huldu eftir innlenda og erlenda fræðimenn.
Og hvernig líkar henni dvölin nyrðra
í sólinni og svalanum? „Það er svo mismunandi andi í þorpum og smábæjum,
Eyjar og Akureyri gætu verið í sitthvoru
landinu.“ Listasafnið er opið alla daga
frá kl. 12-17 og er aðgangur ókeypis en
hún varir til 28. júní. .
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Um bókmenntahátíðir
Bókmenntahátíðin í Kaupmannahöfn hófst í gær og stendur fram
á sunnudag. Danir eru góðir í að
markaðssetja og kalla hátíðina
CPH:Litt í stíl við CPH:Doc og
CPH:Film. Yfir sjötíu rithöfundar
mæta til Hafnar, troða upp á spjalli
og upplestrum og er stór hluti
þeirra danskur. Þar má þó finna
íslensk nöfn: Hallgrímur Helgason
er þar einn okkar manna en trompið er Salman Rushdie.
Tvær bókmenntahátíðir verða
hér á landi í haust en ljóðahátíð
Nýhil verður haldin um menningarnæturhelgina 21.-23. ágúst við
lok hundadaga. Svo er Bókmenntahátíðin í Reykjavík fyrirhuguð 6.12. september. Ekki er komin heildarmynd á gestalista hátíðarinnar.
Vitað er að hingað koma færeysku
skáldin Bergtóra Hanusardóttir.
Hún er virkur meðlimur í Kvenfélaginu í Þórshöfn og hefur skrifað fjölda smásagna. Meðal bóka
hennar eru skáldsögurnar Skert
flog (1990) og Burtur (2006). Hinn
færeyski höfundurinn sem kemur
í heimsókn er Jóanes Nielsen, en
skáldsaga hans, Myndasafnararnir
(Bílætasamlararnir), er meðal vinsælustu skáldverka sem komið hafa
út í Færeyjum síðustu árin.
Hingað hafa að jafnaði komið
tuttugu til tuttugu og fimm erlendir
gestir og hafa yfirleitt verið í þeirra
hópi höfundar sem eru að senda frá
sér verk í íslenskum þýðingum.
Bókmenntahátíð í Reykjavík
verður haldin nú í september, í
níunda sinn. Fyrsta hátíðin var
haldin í september 1985 og hefur
allar götur síðan verið mikilvægur

Nóbelsverðlaunahafinn og sagnaskáldið J.M. Coetzee var meðal gesta Bókmenntahátíðar en von er á stórmennum
hingað á bókmenntahátíðir í ágúst og
september.

gluggi út í hinn stóra heim skáldskaparins.
Bókmenntahátíð í Reykjavík
2009 verður í sambandi við kanadísku Griffin-ljóðlistarverðlaunin,
en einn dagur í dagskrá hátíðarinnar verður tileinkaður ljóðalestri
og umfjöllun um ljóðlist. Verðlaunin hafa verið veitt árlega frá árinu
2000. Að þessu sinni eru sjö ljóðabækur tilnefndar til verðlaunanna
í tveimur flokkum. Lista yfir tilnefningar ársins má sjá hér, en
sigurvegararnir verða tilkynntir
2. júní.
Bókmenntahátíðin hefur alltaf
verið í nánu samstarfi við Norræna
húsið. Formaður stjórnar hennar er
nú Sigurður G. Valgeirsson en framkvæmdastjórar verða þau Kristín
Ingvarsdóttir og Hjalti Snær Ægisson. Helstu styrktaraðilar hennar eru menntamálaráðuneyti og
Reykjavíkurborg.

Arnaldur Indriðason kemst ekki
á lista yfir fjörutíu mest seldu
skáldsagnahöfundana í Evrópu á
nýliðnu tólf mánaða tímabili.

METSÖLUBÆKUR Í EVRÓPU
Þýskir greiningarsérfræðingar hafa sent frá sér lista um mest seldu skáldrit í
álfunni frá apríl í fyrra til mars í ár. Listinn er unninn eftir gögnum um bóksölu
í Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi, Svíþjóð, á Spáni, Ítalíu og Bretlandi. Á óvart
kemur sterk staða sænskra glæpasagnahöfunda á evrópskum bókamarkaði.
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON MENNING
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reining þeirra Mihu
Kovac og Rudigers Wischenbart hefur birst
víða í evrópskum fjölmiðlum. Hún tekur til
magns og skiptir sér lítið af gæðum
enda ljúga tölurnar ekki um áhuga
lesenda í stærstu löndum álfunnar og takið eftir að listinn yfir tíu
mest seldu bækur á svæðinu ber
þess merki að útgefendur hér á
landi fylgjast vel með: helmingur
bóka á topp-tíu listanum er kominn
út á íslensku. Þau skötuhjú vekja
sérstaka athygli á því að höfundar
sem skrifa á enska tungu eru ekki
alls ráðandi á listanum. Í fjörutíu
efstu sætunum eru aðeins þrettán
höfundar sem skrifa á ensku, átta á
sænsku, sex á frönsku, Niðurlendingar og Þjóðverjar eiga fjögur verk
hvor þjóð, Ítalir þrjú verk, Spánverjar tvö og Portúgalar eitt, sem er
reyndar upprunnið í Brasilíu.
Það kemur ekki á óvart að í efsta
sæti listans er Stieg Larson með
Árþúsunda-þríleik sinn, Stephenie
Meyer fylgir fast á eftir. Khaled
Hosseini er í þriðja sæti en fast á
eftir honum er Roberto Saviano
með Gómorru sína; um stöðu mafíunnar á Ítalíu. Krimmahöfundar
eru raunar áberandi á listanum
og það sem mesta athygli hefur
vakið víða í erlendri pressu er sú
firnasterka staða sem sænskir
rithöfundar hafa um þessar mundir

á evrópskum markaði: í för með
Larson eru Henning Mankell í
tólfta sæti listans með útgáfu á Kínverjanum í fjórum löndum, gríðarleg sala á tveimur bókum Lizu
Marklund í Svíþjóð einni tryggir
henni 14. sætið. Vísast stæðu bæði
hún og Larson hærra ef tekið væri
með í reikninginn hvernig þau hafa
selt í Danmörku og Noregi. Neðar á
listanum eru þeir Jens Lapidus, Jan
Guillou og Ása Larson.
Greining Kovac og Wischenbarts
leiðir í ljós að bókamarkaður Evrópu er fjarri því að vera einsleitur.
Jafnt flæði er milli þjóðtungna og
sömu ritin njóta velgegni víða um
álfuna. Sterkustu ritin á hverjum
markaði eru samt eftir heimamenn,
sömu sögu er að segja í útgáfu,
dreifingu og lestri bóka eins og
sýnir sig í dreifingu kvikmynda og
tónlistar, heimamenn hafa bestu
tökin á heimamarkaði.
Enginn íslenskur höfundur
kemst á blað hjá greiningardeildinni. Eini maðurinn sem á einhverja möguleika að rata inn á lista
sem þennan er Arnaldur Indriðason. Hann hefur víða komið út og
hljóta útgefendur að skoða vandlega hvort ekki beri að stefna á sérstakt átak í að styrkja stöðu hans á
evrópskum markaði. Tækifærið er
að opnast þegar nær dregur heiðurssæti Íslands á bókamessunni í
Frankfurt.

Mest seldu skáldsagnahöfundar Evrópu
1. Stieg Larson:
Milennium-bálkurinn
2. Stephenie Meyer:
Fjórir titlar, auk Host
3. Khaled Hosseini:
Tveir titlar
4. Roberto Saviano:
Gomorrah
5. Carlos Ruiz Zafón:
El Juego del Angel
6. Ken Follett:
World Without End
7. Muriel Barbery:
L´Élegance du herisson
8. John Boyne:
Drengurinn í röndóttu fötunum
9. Cecelia Ahern:
The Gift
10. Elizabeth Gilbert:
Eat, Pray, Love
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Í Óðamansgarði. Mynd frá
frumflutningi verksins í
færeyska Þjóðleikhúsinu:
Jamie Boylan and Kajsa Wadhia og bak við þau Eyjólfur
Eyjólfsson sem syngur líka í
uppfærslunni hér.

Sigurður Sævarsson við
æfingar á nýrri óperu sinni.

Þrjár óperur
Á FÁUM DÖGUM
Það rekur vel á fjörur óperuunnenda þessa dagana: á landinu verða þrjár gerólíkar óperur ﬂuttar á næstunni, tvær á Listahátíð í Reykjavík og sú þriðja hjá
eldhugunum í Skagaﬁrði. Fyrsta ber að nefna óperuna Í Óðamansgarði frá Færeyjum, nýja íslenska óperu, Hel, sem ﬂutt verður í Íslensku óperunni og loks
Rigoletto sem ﬂutt verður í Skagaﬁrðinum.
MENNING PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

H

el, ópera byggð á tilraunatextum Sigurðar Nordal frá 1919
hefur verið nokkuð lengi í undirbúningi og vinnslu. Sigurður samdi
textann Hel, sem myndaði síðar
helming verksins Fornar ástir,
kornungur. Sagan er táknleg og
hentar að mörgu leyti í óperatískt verk. Það voru þeir félagar Sigurður Sævarsson tónskáld,
Ingólfur Níels Árnason leikstjóri,
Siguringi Sigurjónsson, rithöfundur og framleiðandi, og Sigurður
Eyberg Jóhannesson, leikari og
leiklistarfrömuður, sem stóðu

fyrir samningu verksins og nú
að flutningi þess. Leiðir þeirra
lágu saman í Óperudeiglunni,
vinnubúðum fyrir áhugamenn
um óperusmíðar sem Íslenska
óperan stóð fyrir: „Þeir Ingólfur og Siguringi voru búnir að
finna þennan texta sem ég þekkti
ekki,“ segir Sigurður Sævarsson,
tónskáldið í hópnum. Hann hafði
reynslu af smíði á óperuverki þó
hann kalli Zetu – ástarsögu sem
flutt var í Skipasmíðastöðinni í
Keflavík 2000 nú byrjendaverk.
Kafli úr óperunni þeirra, Hel, var
svo fluttur á ársfundi óperustjóra
frá Norðurlöndum og Eystrasalts-

löndunum sem hér var í fyrra og
líka á Ljósanótt.
En nú er komið að því að verkið fái fulla athygli og komi allt á
svið. Hvers má vænta: „Tónmál
verksins er aðgengilegt og ég lít
á tónlistina sem sviðsmynd fyrir
orðin. Raddsviðið er valið til að
orðin komist til skila,“ segir Sigurður. Honum gafst tækifæri til
að fullvinna verkið þegar starfslaun listamanna gáfust, en hann
starfar sem skólastjóri Nýja tónlistarskólans.
Verkið er skrifað fyrir þrjá einsöngvara, tólf radda kór og þrettán hljóðfæraleikara. Það er Caput

sem kemur að flutningnum en Sigurður hefur áður unnið með þeim.
Helstu viðfangsefni hans síðustu
árin hafa verið óperur og kórverk,
en nýjasta verk Sigurðar er Hallgrímspassía Verkið er samið fyrir
kór, hljómsveit og einsöngvara og
textinn er unninn upp úr Passíusálmum Hallgríms Péturssonar.
Schola cantorum og Caput, undir
stjórn Harðar Áskelssonar, fluttu
verkið, þá í annað sinn, síðastliðna
páska.
Einsöngvarar í Hel verða Ágúst
Ólafsson, barítón, í hlutverki Álfs,
Jóhann Smári Sævarsson, bassi, í
hlutverki Skugga og Hulda Björk
Garðarsdóttir, sópran, í hlutverki
Unu. Leikstjóri er Ingólfur Níels
Árnason. Óperan er sett upp í samstarfi sviðslistahópsins Hr. Níelsar,
Caput-hópsins, Íslensku óperunnar
og Listahátíðar í Reykjavík. Textinn í verkinu er saminn af leikhópnum sem setur hana upp, Hr.
Níelsi. Sýningar verða aðeins tvær:
23. og 24. maí kl. 20.

Galinn maður í garði
Hinn 21. maí hefjast sýningar á
vegum Listahátíðar og Þjóðleikhússins þar í samstarfi við Tjóðpallinn í Þórshöfn á Í Óðamansgarði, fyrstu færeysku óperunni.
Hún var frumsýnd í Þórshöfn
haustið 2006 og verður sett upp
í nýrri sviðsetningu á Listahátíð í Reykjavík í samvinnu Þjóðleikhússins og Tjóðpallsins í
Færeyjum.
Verkið er eftir hið þekkta, færeyska tónskáld Sunleif Rasmussen,
en hann hlaut Tónlistarverðlaun
Norðurlandaráðs árið 2002. Óperan byggist á samnefndri smásögu
Williams Heinesen úr safninu
Fjandinn hleypur í Gamalíel, sem
Þorgeir Þorgeirson þýddi, og er
íslenskt heiti sögunnar Garðurinn
brjálæðingsins.
Hugmyndin að óperunni kviknaði árið 2001 þegar meðlimir tónlistarhópsins Aldubáran skoruðu á
Sunleif Rasmussen að skrifa óperu.
Hann tók áskoruninni og fékk
Dánial Hoydal til þess að skrifa
líbrettó. Ljóð- og myndræn saga
Heinesen reyndist tilvalið efni í
óperu. Sagan á sér hvorki tíma
né rúm, heldur hverfist um brjálæðinginn ógurlega sem er einbúi.
Helstu sögupersónurnar eru Marselius og Stella; par á unglingsaldri
sem veltir því stöðugt fyrir sér
hver sé saga brjálæðingsins. Býr
hann yfir yfirnáttúrulegum mætti?
Er hann yfirleitt til?
Íslenskir og færeyskir listamenn
sameinast í sýningunni. Tveir færeyskir leikarar flytja texta sem
birtur verður á íslensku á skjá.
Einnig koma tveir íslenskir dansarar fram í sýningunni. Söngvararnir

eru þrír, allir íslenskir. Til gamans má geta þess að leikmyndahönnuður sýningarinnar er Elisa
Heinesen, barnabarn Williams
Heinesen.
Tónlistarhópurinn Aldubáran
er skipaður færeyskum og íslenskum tónlistarmönnum. Leikstjóri
er Ria Tórgarð, hljómsveitarstjóri
Bernharður Wilkinson. Danshöfundur er Lára Stefánsdóttir,
en söngvarar þau Eyjólfur Eyjólfsson, tenór, Þóra Einarsdóttir,
sópran, og Bjarni Thor Kristinsson, bassi. Dansarar eru Frank
Fannar Pedersen og Unnur Elísabet Gunnarsdóttir.
Sýningar á Listahátíð verða 22.
og 23. maí og hefjast kl. 20.

Trúðurinn og dauðinn
Fyrsta óperan sem frumsýnd verður hér um næstu helgi er Rigoletto,
þekkt verk þótt hún hafi aðeins
verið flutt hér í tvígang, fyrst á
vegum Þjóðleikhússins 1951 og
síðar á vegum Íslensku óperunnar
1990. Það er Ópera Skagafjarðar
sem setur verkið á svið og verður
frumsýning í Miðgarði fimmtudagskvöldið í næstu viku. Ópera
Skagafjarðar var stofnuð af Alexöndru Chernyshovu og Jóni Hilmarssyni í desember 2006 í þeim
tilgangi að setja upp óperur í
Skagafirði. Markmið Óperu Skagafjarðar er að styrkja enn frekar
sterkt tónlistarlíf í Skagfirði með
uppsetningu á óperu. Stefnt er að
því að gera þetta að árlegum viðburði, þ.e. að setja upp eitt til tvö
óperuverk á ári, þrjár til fjórar
sýningar hverju sinni.
Um er að ræða viðamiklar uppsetningar þar sem að koma 30-35
manna óperukór, 6-10 einsöngvarar, 14-18 hljóðfæraleikarar, þrír
stjórnendur – í fyrsta lagi stjórnandi hljómsveitar, öðru lagi stjórnandi óperukórsins og þriðja lagi
leikstjóri verksins, 8-10 manns
koma síðan að verkefninu með
einum eða öðrum hætti í undirbúningi og framkvæmd verksins.
Samtals koma því að verkefninu
um 60-70 manns. Langflestir sem
að verkinu koma, koma frá Skagafirði og nágrenni.
Guðrún Ásmundsdóttir leikstýrir sviðsetningunni, en tónlistarstjóri er Pamela di Sensi.
Undirleik annast Aladar Rácz. Með
helstu hlutverk í sýningunni fara
Þórhallur Bjarnason sem syngur
trúðinn Rigoletto, Sigurður Þengilsson sem syngur hertogann,
Alexandra Chernyshova sem fer
með hlutverk Gildu, og Stefán Arngrímsson sem syngur bassann og
illmennið Sparafugile. Sjö önnur
nafnkennd hlutverk eru í verkinu
en að auki kemur fram kór Óperu
Skagafjarðar.

HÚSGÖGN Á FACEBOOK Við Facebook

MEÐ HORN OG HJÓL Rúdolf er

hefur bæst skemmtileg síða. Vinirnir Jökull
Jóhannsson og Sævar Eyjólfsson halda úti
síðu þar sem uppgerð húsgögn og munir eru
til sölu.
SÍÐA 4

sérstök blaðakarfa úr smiðju vöruhönnuðarins Önnu Þórunnar
Hauksdóttur. Fyrirmyndin er
íslenskt trog.
SÍÐA 2
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Olíufylltir rafmagnsofnar

Allt til rafhitunar

Norskir hitakútar
10 ára
ábyrgð

t Úr ryðfríu stáli
t Fyrir sumarhús og heimili
t Yﬁr 30 ára reynsla hérlendis

Brenna ekki rykagnir. Auðveld uppsetning á vegg.
250 - 400 - 750 - 800 - 1000 - 1600 - 2000 wött.
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● SÍMI EÐA LJÓS Hönnunarfyrirtækið
Jericho Hands þykir eitt það skemmtilegasta
á sviði ljósahönnunar í Bretlandi, eins og sést
kannski ágætlega af þessum skífusíma sem
hefur öðlast nýtt hlutverk eftir yfirhalningu starfsmannanna. Sjá www.jerichohands.com.

Rúdolf færir bros á vör
R

údolf kallast sniðug blaðakarfa á hjólum og kemur úr
smiðju vöruhönnuðarins Önnu
Þórunnar Hauksdóttur.
Hugmyndin að Rúdolf kviknaði
hjá Önnu Þórunni þegar hún var
við nám í Iðnskólanum í Hafnarfirði
en hún útskrifaðist þaðan af listnámsbraut vorið 2004.
„Ég hafði setið fyrirlestur um
Philip Starck meðan á náminu
stóð, en mörg verka hans einkennast af miklum húmor. Þá kom einhver púki í mig og ég sá fyrir mér
að búa til blaðagrind á hjólum sem
væri eins konar heimilisdýr sem
fylgdi manni um íbúðina,“ segir
Anna Þórunn glettin en hugmynd- Anna Þórunn með heimilisvininn
góða. Rúdolf má einnig fá í hvítu og
ina að formi blaðakörfunnar fékk
glæru.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
hún af íslensku trogi.
Haustið eftir útskrift skráði Anna Þórunn sig í vöruhönnun við Listaháskóla Íslands en þaðan útskrifaðist hún árið 2007. Síðan hefur hún
starfað sem sjálfstæður vöruhönnuður auk þess sem hún hefur unnið
verkefni í samvinnu við aðra hönnuði.
Frumútgáfan af Rúdolfi varð til í Iðnskólanum og lét Anna Þórunn
framleiða nokkur stykki af blaðakörfunni hér á landi sem flest hafa selst.
Hún stefnir nú á að framleiða
fleiri eintök. „Rúdolf var til sölu
í Saltfélaginu en nú er hægt
að panta hann í gegnum vefsíðuna mína www.annathorunn.
is,“ segir hún og tekur fram að hvert
eintak sé númerað og engin tvö bönd
séu eins, en Rúdolf er hægt að teyma á
eftir sér.
Anna Þórunn tók þátt í HönnunarMarsi á dögunum og var ánægð
með það framtak hjá Hönnunarmiðstöð Íslands. Hún á einnig góðar
minningar frá þeim tíma. „Þá kom til
mín útlendingur og sagði að hann
yrði að eignast Rúdolf, því hann
fengi sig til að brosa. Það fannst mér
- sg
gaman að heyra.“

(LÕ GJÎF
$ÒN OG &IÈUR

Íslenskt í brennidepli
á Kjarvalsstöðum
●

Sýning á íslenskri hönnun stendur yfir í Listasafni Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum. Hún er
unnin í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands og er á dagskrá Listahátíðar í Reykjavík.

1. Hof á Höfðaströnd í Skagafirði er hannað af Studio Granda
sem stofnað var af Margréti
Harðardóttur og Steve Christer
árið 1987. Húsið hefur hlotið athygli víða og var í ár tilnefnt til
hinna virtu Mies van der Roheverðlauna. Staðsetning þess og
efnisval er úthugsað til að byggingin falli að umhverfinu í kring.
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2. Skrauti er kertastjaki eftir
vöruhönnuðinn Stefán Pétur Sólveigarson og er hann hluti af tvíeykinu Skrauta og Fjanda, sem
urðu til þegar hönnuðurinn fann
eitt sinn engan kertastjaka sem
honum líkaði. Þeir eru skornir með
leisergeisla og rafhúðaðir á Íslandi
og til í takmörkuðu upplagi.

3. Nafn ruggustólsins Rocky
Tre er sambland úr ensku og
dönsku en hönnuðurinn Dögg
Guðmundsdóttir býr og starfar í
Danmörku. Formið er undir áhrifum frá lampahönnun Daggar
þar sem þríhyrningsform kemur
fram. Hugmyndin vaknaði þegar
Dögg var barnshafandi og vantaði góðan stól fyrir brjóstagjöf.
Efniviður og útlit eru undir áhrifum frá Alvar Aalto en Dögg var

4

beðin að taka
þátt í sýningu
með vísun í hann sem ekki varð
úr. Aalto gerði marga viðarstóla
en aldrei ruggustól og átti að bæta
um betur.

4. Fluga er hönnuð af
Tinnu Gunnarsdóttur 2006
og er garðhúsgagnasería sem
samanstendur af fimm hlutum,
kollum eða borðum. Í borðinu er
leikið með þá hugmynd að stór
býfluga hafi lent á borðinu og að
hún endurspegli himininn. Önnur
lendir á borðfætinum og endurspeglar jörðina.

Kreppuráð fyrir kaffihúsaeigendur
Smávægileg breyting getur gert gæfumuninn,“ segir
Katrín Guðmundsdóttir innanhússarkitekt, sem hvetur veitinga- og kaffihúsaeigendur til að vera opna
fyrir því að breyta og betrumbæta staðina sína fyrir
sumarið.
„Allt snýst þetta um að skapa aðdráttarafl,“ útskýrir hún. „Lausnin er ekki alltaf fólgin í því að
moka öllu út. Í mörgum tilfellum nægir að mála í
nýjum og fallegum litum, yfirdekkja stóla og færa
til húsögn. Einn hlutur eða veggur í nýjum lit getur
gert það að verkum að allt lifnar við.“
Katrín sem starfaði um tíma í Hollandi segir að
hollenskir veitinga- og kaffihúsaeigendur séu afskaplega sniðugir í að endurnýta hluti; þar hafi hún
séð rótgrónustu staði ganga í endurnýjun lífdaganna
án þess að öllu væri þar umbylt.
- vg

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Katrín innanhússarkitekt í góðri stemningu á veitinga- og
kaffihúsinu Gló. Um Katrínu má lesa á www.katrindesign.com.
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HUNDAHÓTELIÐ Á LEIRUM heldur opið hús í dag frá 13 til 18. Hundar og menn fá nammi frá SS og börnin fá Svala. Þetta er tilvalið tækifæri fyrir
þá sem vantar umönnun fyrir hundinn sinn í sumarfríinu að koma og skoða
aðstöðuna og spjalla við starfsfólkið.

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

Weber Q ferðagrillin komin.
Söluaðilar.: Járn og gler - Garðheimar - Húsasmiðjan

www.weber.is
John leikur töfralistir í verslun sinni Börn náttúrunnar á Skólavörðustíg. Hann tekur að sér að skemmta við hin ýmsu tækifæri.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Töfrandi helgarplön
Töfraleikföng sem John Thomasson keypti inn fyrir verslunina Börn náttúrunnar urðu til þess að hann fór að
stunda töfrabrögð að atvinnu. Helgi Johns er þaulskipulögð og á afmæli dótturinnar stóran hlut að máli.

LAGERSALA Lín Design
Úrval rúmteppa, púða, dúka, rúmfatnaðar ásamt ýmsu öðru.
Sýniseintök og umbúðalausar vörur með allt að 80% afslætti.
LAGERSALAN er á Malarhöfða 8,
(í brekkunni fyrir aftan Ingvar Helgason)
Opið laugardag & sunnudag 10 – 16.

www.lindesign.is/lagersala

ð! Kínverskt heilsute
ilbohágæða
Tásamt
handgerðu tesetti
Gamalt verð
-30% afsláttur

á afmæli og fær að ráða förum við
á sushi-stað,“ segir John en dætrum hans þykir sushi hið mesta ljúfmeti. „Ætli við förum ekki á Osushi
í Lækjargötu því stelpunum þykir
spennandi að sjá bitana koma á
færibandi,“ segir John, sem ætlar
að ljúka deginum með því að hitta
félaga sinn í töfrabrögðum. John
er sjálfur fær í töfrabrögðum enda
nýkominn heim af átta daga töfranámskeiði í Las Vegas. „Við ætlum
að fara niður í bæ og gera töfrabrögð fyrir gangandi vegfarendur,“ segir hann og upplýsir að þeir
félagar geri slíkt einu sinni í mánuði til að æfa sig á ókunnugum.
Á sunnudag heldur vinnuhelgin að Lækjarbotnum áfram en
seinni partinn er svo lokatónninn
sleginn í helgina þegar stórfjölskyldan mætir til veislu. Blaðamaður minnist á að ekki sé amalegt að vera barn á þessu heimili
þar sem afmæli kalli á margra
daga veisluhöld. „Við eigum náttúrlega dótabúð þannig að við
erum hálfgerð börn sjálf,” svarar
John glaðlega en hann og Sigrún

Margskonar te við:
• orkuleysi
• svefnleysi
• hægðartregðu
• grenningu
• minkun kolesterols
o.fl. o.fl.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Frí heilsuráðgjöf
innifalin
- föstudaga 10-18
Opið mánudaga
laugardaga og sunnudaga 10-16

John Thomasson og fjölskylda
hans eru mikið afmælisfólk og
halda fast í afmælishefðir. Því er
ekki að furða að átta ára afmæli
miðdótturinnar í dag, hennar Köru
Lindar, setji mark sitt á helgarplönin. „Barnaafmælið ætlum
við að halda á mánudaginn en að
morgni afmælisdagsins höfum við
sérstakan hátt á,“ segir John en þá
vakna John, kona hans og hinar
dæturnar tvær á undan afmælisbarninu til að blása í blöðrur og
búa til göngubraut úr silkislæðum
frá rúmi stúlkunnar að eldhúsborðinu þar sem þau skreyta stól eins
og hásæti og útbúa morgunverðarkræsingar.
„Eftir afmælismorgunverðinn
höldum við fjölskyldan af stað í
Lækjarbotna þar sem er vinnuhelgi í skólanum hjá krökkunum,“
segir John en þar koma allir foreldrar saman til að þrífa, mála og
dytta að því sem þarf. „Ég á að sjá
um þrifin og konan mín verður að
smíða,“ segir hann og hlær dátt.
„Í kvöld ætlum við svo að fara
út að borða og þar sem Kara Lind

Skeifunni 3j · Sími 553-8282

kona hans eiga og reka búðina
Börn náttúrunnar á Skólavörðustíg. John segir reksturinn hafa
gengið erfiðlega eftir efnahagsþrengingarnar og hafi þau neyðst
til að stytta afgreiðslutímann til að
skera niður launakostnað. Verslunin er því aðeins opin á fimmtudögum, föstudögum og laugardögum
um þessar mundir.
John þakkar Börnum náttúrunnar töfraáhugann en hann varð
til samhliða því að verslunin var
stofnuð fyrir fjórum árum. „Okkur
vantaði leikföng fyrir eldri börn og
pöntuðum því töfradót. Um leið og
ég opnaði fyrsta kassann heyrði ég
englahljóð og tíminn stóð kyrr,“
segir John dreyminn en síðan þá
hefur hann eytt allt upp í tíu tímum
á dag í að læra og kynna sér hin
ýmsu töfrabrögð. „Ég reyni að vera
bæði með atriði fyrir börn og fullorðna enda er oft skemmtilegra að
plata fullorðna fólkið,“ segir John
og hlær en hann tekur að sér að
skemmta í barnaafmælum sem
og þrítugsafmælum og öllu þar á
milli.
solveig@frettabladid.is
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VÆTTIR kallast sýning listakonunnar Jónínu Guðnadóttur sem
hún opnar í Hafnarborg um helgina. Verk Jónínu eiga rætur í leirlist.
Á sýningunni glímir hún við landvættirnar og aðrar vættir.

Prímadonnur syngja
í Reykjanesbæ
Prímadonnur í galakjólum
syngja aríur í Reykjanesbæ.

þó áður komið fram á tvennum
tónleikum í Íslensku óperunni við
góðan orðstír.
Efnisskráin er ekki af verri
endanum en þar má finna margar af helstu perlum óperubókmenntanna. Má þar nefna aríur,
dúetta og samsöngsatriði, eftir
Bellini, Mozart, Verdi, Wagner,
Puccini, Rossini og fleiri. Galakjólar og -greiðslur munu gleðja
augu áhorfenda og eru þeir hvattir til að gera sér dagamun, klæða
sig upp á og gleðjast.
Sala aðgöngumiða á tónleikana,
sem hefjast klukkan 20, fer fram í
Listasafni Reykjanesbæjar í Duushúsum.
- ve

Fjórar af fremstu sópransöngkonum landsins, þær Auður Gunnarsdóttir, Elín Ósk Óskarsdóttir,
Hulda Björk Garðarsdóttir og Þóra
Einarsdóttir munu koma fram á
tónleikum í Kirkjulundi í Keflavík á sunndag en þeim til halds
og trausts verður Antonía Hevesi,
fastráðinn píanóleikari Íslensku
óperunnar.
Söngkonurnar hafa allar gert
garðinn frægan bæði hér heima og
erlendis og telst það nokkuð afrek
að ná þeim öllum saman. Þær hafa

Sunna Dís Másdóttir við eitt ástarbréfanna sem til sýnis eru á Laugaveginum um helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ástarbréfin í gluggunum
Prímadonnurnar Auður Gunnarsdóttir, Elín Ósk Óskarsdóttir, Hulda Björk Garðarsdóttir og Þóra Einarsdóttir ásamt píanóleikaranum Antoníu Hevesí.
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Fjölbreytt dagskrá er í boði á
fjölmenningardaginn í Reykjavík
í dag.

laugardaga
og sunnudaga

frá kl. 11 -17
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

„Ég er búin að vera brosandi frá
því við byrjuðum söfnunina í
byrjun mars,“ segir Sunna Dís
Másdóttir sem hefur haft það
ljúfa verkefni undanfarna mánuði að lesa annarra manna ástarbréf. Sunna Dís er meistaranemi
í hagnýtri menningarmiðlun við
Háskóla Íslands en verkefnið Ástarbréf óskast! vinnur hún í samstarfi við Landsbókasafn Íslands
– háskólabókasafn.
Ástarbréf eru að mati Sunnu
vanmetið rannsóknarefni, enda
séu varla nokkur skrif jafn einlæg og ástríðufull og þau.
Um helgina verður fjöldi ástarbréfa og ástarjátninga sem borist
hafa til sýnis í hinum ýmsu verslunargluggum á Laugaveginum.

Bréfin eru allt frá hefðbundnum
handskrifuðum ástarbréfum til
nútímalegri ástarjátninga á borð
við smáskilaboð, tölvupóst og
Facebook-skilaboð.
Flest bréfanna á sýningunni eru
nafnlaus en ein undantekning er á
því. Þar er að finna bréf ritað af
ljóðskáldinu Steini Steinarr árið
1931 þar sem hann játar Þórhildi
Hafliðadóttur ást sína.
Sunna Dís getur brosað enn um
sinn, þar sem söfnunin heldur
áfram út ágúst, þótt sýningunni
ljúki á sunnudagskvöld. Hún óskar
eftir gömlum og nýjum ástarbréfum, hvort sem þau eru frumrit,
ljósrit eða útprent af tölvupósti.
Sunna segist hafa orðið vör við að
margir eigi erfitt með að ákveða

hvort þeir eigi að senda frá sér
bréf eða ekki. „Mér finnst ekkert
sjálfgefið að fólk vilji sýna ástarbréfin sín. En þau verða geymd
á öruggum stað í Handritadeild
Landsbókasafnsins, fyrir komandi kynslóðir. Hægt verður að
takmarka aðganginn að þeim til
tuttugu ára, sem mörgum líst vel
á, enda margar ástarsögur til, sem
kannski er ekki tímabært að segja
frá enn þá.“
Nú er því kjörið tækifæri fyrir
alla, bæði gamla og unga, til að
kafa ofan í löngu læstar kistur,
skrolla nokkur ár aftur í tölvupóstinum sínum eða lesa gömul smáskilaboð og gefa minningum um
ástareld lausan tauminn.
holmfridur@frettabladid.is

Fjölþjóðleg ganga
og bambusdans

Kolaportið er

00

Það er vel þess virði að fá sér gönguferð niður Laugaveg um helgina og leita ástarinnar í verslunargluggum. Sunna Dís Másdóttir hefur safnað ástarbréfum landsmanna sem nú eru til sýnis í miðbænum.

Fjölmenningardagurinn í Reykjavík verður haldinn í fyrsta sinn
í dag en markmið dagsins er að
fagna fjölbreytileikanum sem
borgarsamfélagið býður upp á.
Dagskráin hefst klukkan 13 með
fjölþjóðlegri göngu sem fer af
stað frá Hallgrímskirkju. Fjölþjóðagangan er samstarfsverkefni Heimsgöngunnar og
ýmissa samtaka innflytjenda
á Íslandi. Markmið Heimsgöngunnar, sem fer fram
síðar á þessu ári, er
að stuðla að friði í
heiminum og tilveru án ofbeldis.
Yfirskrift fjölþjóðagöngunnar
að þessu sinni
er friður og
eining. Lúðrasveitin Svanur frumflytur
Heimsgöngum a rs eft i r
Ómar Ragn-

arsson við upphaf göngunnar og
spilar hann aftur þegar göngunni
lýkur við Ráðhús Reykjavíkur.
Í Ráðhúsinu og Iðnó verður fjölbreytt skemmtidagskrá frá 14 til
17 og eru allir velkomnir á meðan
húsrúm leyfir. Þar kennir ýmissa
grasa, meðal annars bambusdans,
dans snæljónsins frá Tíbet, japönsk teathöfn og söngur frá
Keníu, Srí Lanka, Írak,
Búlgaríu og Indlandi.
Fjölmenningardagurinn er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, Alþjóðahúss og
Heimsgönguhópsins og
er stefnt að því að gera
hann að árlegum
viðburði í borginni.
Ómar
Ragnarsson
hefur samið
Heimsgöngumars sem
verður fluttur
af lúðrasveit
við upphaf og
endi fjölþjóðagöngunnar.

Á ylströndinni hafa gestir notið margra
góðviðrisstunda síðustu sumur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ylströndin
opnuð
Þegar ylströndin í Nauthólsvíkinni
er opnuð þá er sumarið komið! Það
virðist að minnsta kosti þannig
nú. Ströndin er opin alla daga
milli 11 og 19 og þar eru búningsklefar sturtur og heitir pottar.
Fólk getur fengið sandleikföng
og afnot af gasgrilli án endurgjalds í Nauthólsvíkinni. Einnig
er kaffi og gos til sölu í sjoppunni,
pylsur til að grilla og ýmislegt
annað góðgæti.
- gun
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BMW 525 4x4 ‘92. Ek. 195þ. Í góðu
ástandi, ný sprautaðir. V. 250þ. S: 661
4123.

Óskum eftir eftirfarandi
bílum til kaups:

Toyota Hilux, Toyota Hiace, Mmc L200 árgerðir frá 1986-1997 meiga
vera bilaðir ryðgaðir beyglaðir og ljótir
upplýsingar sendar á tölvupóst arni@
bilabankinn.is eða í síma 588 0700
Bílabankinn.

Óskum eftir :

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

Jeep Commander árg. 2006. Ekinn um
22.800 km. 6cyl. mjög vel búinn bíll.
Tilboð. 3.900 þús. Get tekið góðan
Land Cruiser 120 disel árg. 2003-4
uppí Nánari uppl. í s: 892-3506 Jón,
bjalkar@yahoo.com
FORD EXPEDITION XLT 4X4, árg. 2007,
ek. 10þús.km, sjálfsk, cd, stigbretti,
loftkæling, cruise, omfl. Mjög flottur
bíll á frábæru verði, Ásett verð aðeins
4490 þús.kr,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Isuzu NPR65PL Pallbíll Toppbíll nýsk.
‘10 ek. 135þ. dísel mikið endurnýjaður.
V. 980þ. S. 847 6400.

Subaru Impreza GX 4WD 5/2002 ek.101
þkm. Sjálfsk, 17“ álf, CD. Tilboð 990.-

BMW 316 ‘98. Ek. 144þ. Í góðu ástandi.
Ný sprautaður. V. 460þ. Uppl. s. 661
4123

Tilboð 4.990.000.-

Ford F150 Limited ‘08. Ek. 27Þ. 22“
felgur, 33“ vetrard. Bíll nr. 1397 af
5000 framleiddum. Sett 6,7 áhv. 4,7 ísl.
Skoða öll skipti á ód. T.d. bát, bíl ofl. S.
897 7575.

Suzuki Swift ‘06 4x4. Ek. 31þ. Vel með
farinn. V. 1680þ. Uppl. s. 848 3072,
Jóna.

TILBOÐ 250 þús TILBOÐ

Peugeot 206 1.4 précente 5d árg 11/99
bsk ekinn 140þ skoðaður 2010 , nýtt í
bremsum ofl gangverð 550þ verð nú
250þ !! uppls 894-6383

Toyota Corolla árg. ‘01 ek. 146þ. í topplagi. Uppl. í s 898 1649.

Til sölu Range Rover Sport 11/05 ek
aðeins 63.þ.km einn með öllu listaverð
6.6.m fæst á 4.990.þ ekkert áhvílandi
80% lánamöguleiki upp.í 896-5290
Til sölu blár Toyota Yaris árg. ‘04.
Gangverð 898 þús. Tilboð 740 þús.
Uppl í S. 659 7392.

Ford Explorer XLT árg. 2007 ek. 0 km
Nýr ókeyrður bíll, skemmdist í flutningi,
hægri hlið beygluð, tilboð óskast, tjón
metið á 8-900 þús. Get tekið góðan
Land Cruiser 120 disel árg. 2003-4
uppí. Nánari uppl. í s: 892-3506 Jón,
bjalkar@yahoo.com

Vespa 1.árs lítið keyrð tilboð óskast ekki
undir 90 þús.mótorhjólajakki ónotaður
7 þús. S.662 5106.

Tilboð 60 þús.

Toyota Touring árg. ‘94, þarfnast smá
lagf. Óskoðaður. Verð 60 þ. S. 891
9847.

Kia Carnival diesel árg. ‘99 til sölu í
varahluti. Ágæt vél nýtt hedd. S. 821
5306 & 0046 734115883.

Til sölu í húsbíla. Tr.matic 4000 miðstöð, vatnstankur m. dælu, ísskápur,
klósett, vaskur m. 2 hellum, fellanlegur
borðfótur m. plötu. Allt nánast nýtt og
lítið notað. Uppl. í síma 849-9015 eða
á pack@simnet.is

VW Golf 1.9 TDI ‘01,ek.76þús,5L/100k
m,1100þús,S:6988752,sjá www.ovissuferdir.net/golf

Bíll og vespa. Fiat Punto ‘97, 3 dyra.
Sk. 10. V. 160þ. Xinling vespa ‘06, 90þ.
Uppl. s. 898 3590.

Daihatsu applause ‘97 til sölu. Tilboð
óskast. Uppl. s. 861 6160.

Daewoo Nubira Station árg.2003
grænn á litinn.Ek.107þ km, Skoðaður
2010,ásett verð 600þ. TILBOÐ 295
ÞÚS. Uppl.s.616 3078.

Skoda Octavia Árg. ‘00. Silfur. Ek. 130þ.
Álfelgur, CD. Uppl. s. 893 9777.
Til sölu Skoda Octavia árg. ‘99
með ónýtan gírkassa. Uppl. í s.
698 2792.

250-499 þús.

VW Passat ‘98. Ný skoðaður. Ek. 179þ.
Motor 1.6. V. 370þ. Uppl. s. 861 7642.

Hyundai Accent 8/2001 ek.129 þkm.
Bsk, álf, CD. Ný tímareim og skoðaður
2010. Verð 490.- Möguleiki á 100%
láni.

Vantar á söluskrá og á
staðinn.

Cadillac Escalade/Jeep
SRT8

Til sölu Lincoln Navigator Ltd árg 2005,
ekin 83þ, skemmdur á hlið, allir varahl
fylgja, verð aðeins 1750þ, uppl í s:.
892 1116

Húsbíla-hjólhýsi-fellihýsi-tjaldvagna Og
vélhjól. Mikil eftirspurn. Skráið á bilas@
bilas/bilas.is Bílás/Bílasala Akranes s431-2622/bilas.is

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300
Akranes
Sími: 431 2622
www.bilas

2 Renault Laguna St árg’99, ‘98 ný
teknir í gegn, nýsk’10. V. 240 þ. og 170
þ. S: 866 5052.

Til sölu 2 stk. Cadillac Devilla árg. ‘97 &
‘98, drappl. og hvítur, 4600cc ssk. m.
öllu. Báðir eknir ca. 210þ.km. Í góðu
lagi og sk. Verh.kr. 680þ. og 960þ. eða
tilboð. Uppl. í s. 892 9171.

MMC Pajero 3.2 DID 1/2005 Ek. 75
þkm. Sjálfsk, krókur, húddhlíf. Tilboð
kr. 2.690.-

Óskast til leigu í amk nokkra mán. Uppl
halldor74@hotmail.com

0-250 þús.

Til sölu BMW 740,8cl,árg.’92.Vel með
farinn,skoðaður’08.Rafmagn í öllu.
Verð:400þús. Uppl í s: 6900659

Selst hæstbjóðanda Bil

Buick wildcat 1963 Til sínis hjá krók
suðurhruni 3 í garðabæ á mánudag milli 09-17 uppboð endar kl
20.09 18.05.2009 mánudagskvöld
Bilauppbod.is

Diesel jeppi á 390.000

Musso árg ‘98 2,9 diesel ekinn 147 þ
km sjálfskiptur 33“ breyttur góð dekk
krókur spoiler cb talstöð cd skoðaður
2010 glæsilegur bíll verð 550.000- fæst
nú á 390.000- upplí síma 861-7600

Toyota ek. 0 km, Highlander tvinnbíll
Árg. 2008, Nýr bíll, gott verð, 280 hö.
Eyðsla 7,5 l. Vel búinn og umhverfisvænn lúxusbíll á gamla verðinu. Get
tekið góðan Land Cruiser 120 disel
árg. 2003-4 uppí. Nánari uppl. í s: 8923506 Jón, bjalkar@yahoo.com

Tilboð.

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

Tilboð 295 þús !

Hyundai Accent árg 2000, ek.105 þús,5
dyra, svartur, ný skoðaður 2010, eyðir
litlu,ásett verð 440 þús, TILBOÐ 295
ÞÚS. s.841 8955

Toyota Yaris 5 dyra. 6/2006 ek. 70 þkm.
Bsk, CD, nýskoðaður til 2011. Tilboð
kr. 1.190.Cadillac Escalade árg.’07. Ekin 80 þús.
Km. Með öllum aukahlutum sem
Cadillac býður upp á. 2 dekkjagangar,vetrardekk á 20“ felgum og sumardekk á 24“ Ath skipti á ódýrara. Uppl. í
síma 820 8483.

Erum með úrval mótorhjóla til leigu:
Suzuki Vstrom 650, kawasaki KRL 650,
Kawasaki Versys 650, Yamaha XT 660,
Honda Transalp 700

Mótorhjólaleigan
Sími: 695 1855
www.ridingiceland.is

TILBOÐ 225 ÞÚS!

Mercedez Benz ML320 ek. 117þ.mílur
sk.’10 í toppstandi. Verð 2.4m. SKoða
sk. á ód. eða dýrari japönskum bíl. Sími
869 2511.

Ford Mustang GT 10/2006 ek.34
þkm. Sjálfssk, shaker 1000, leður, álf.
Umboðsbíll. Verð. 4.260.- Áhv 3.450.-

EYÐIR LITLU! TILBOÐ 290
ÞÚS!

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík
Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

Bílar til sölu

CAMARO SLP Árg’01 ek 81þkm.
Nýsk,CD,rafm í öllu, góð dekk. Ásett
2.790, 350þ stgr+gott ísl lán 2.015
s:8442041

Ford Fiesta GHIA’03 ek70þ bsk, leður,
rafmagn í öllu. verð 790þ, áhvílandi
640þ. uppl s.6950020

VW TRANSPORTER DOUBLE CAB
SYNCRO árg. 8/’05. Diesel 6 manna
4x4 nýsk. ‘10 ek. 120þ. VSK númer.
Verð 1980 þús. + vsk. S. 847 6400.

Dodge grand caravan EX ‘03. Ek. 63þ.
Loftkæling, spólvörn, fjarstýrð opnun
á hliðarhurðum á skotti, aksturstölva,
sumar og vetrardekk á álfelgum, dráttarbeysli ofl... Stgr. verð 1600þ. Uppl. s.
693 7314.

Volvo V50 2.4i árg. ‘06, skutbíll til
sölu. Ek. 43þ.km. Næsta skoðun 2011.
Nýkominn úr 3ja ára skoðun hjá
umboði. Dráttarkrókur. Hefur staðið
inni í vetur Toppeintak. Tilboðsverð:
2.9m Uppl. dimarjons@gmail.com eða
í s. 895 5869.

Til Sölu Skoda RS 200 HP 2006 6 gr
með öllu Skoða öll skipti og sérlega á
dýrari Jeepa. 35’ upplýsingar 862 8400.

RENAULT CLIO árgerð 2000 ekin
140þús,5 dyra,skoðaður 2010,eyðir
litlu,ásett verð 380 þús TILBOÐ 290
ÞÚS! s.841 8955

Til sölu Lexus SC 430, árg 2003, ekin
aðeins 17þkm, glæsilegur sportbíll með
felli topp. Uppl í s: 892 1116

HONDA JAZZ 1,4I LS. Árg. 2006,
ekinn 4 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 1.860.000. Áhvílandi 1.760.000
Rnr.110137. Til sölu og sýnis hjá Stóru
Bílasölunni,Kletthálsi 2 s:586-1414.
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

PEUGEOT 306 1,6 SYMBIO árg’99
5 dyra,ný skoðaður 2010,eyðsla
6,9ltr/100 í blönduðum, sumar og vetrar dekk,cd,dökkar rúður,spoiler, ásett
370 þús TILBOÐ 225 ÞÚS S.841 8955

VW Passat ‘97 1.6 ek. 160þ. Verð 320þ.
Uppl. í s. 897 3732.

Til sölu Harley Fatboy árg 2005.
Glæsilegt hjól mikið breytt uppl í
s:8215335

Ford Exblorer 4.0 V6 sjálfsk. árg.’92.
Ekinn 108.500mil. Crus og aircond.
Þessi bíll er í fullkomnu standi og
riðlaus. Næsta skoðun sept.2010. Auka
sett af álfelgum. Verð 390Þ. Skipti á
mótorhjóli,bát,snjósleða eða slíku sem
má þarfnast viðgerðar. Sími 863-1411
Hægt að senda tilb, á gudmundur@
alkul.is

500-999 þús.

Toyota Tacoma 2008 double cab. Nýr
bíll, 236 hö, 4wd, leður á sætum,
sjálfsk. mjög vel búinn bíll. Verð aðeins
4,470 þús Get tekið góðan Land Cruiser
120 disel árg. 2003-4 uppí. Langar þig
í nýjan Skoda Octavia? Keyptu frekar
þennan á sama verði.Nánari uppl. í s:
892-3506 Jón, bjalkar@yahoo.com

Traktorasafn til sölu

Fágætur Massey Harris Pony ógangfær, Farmal a ógangfær, Tafe Classic
„Ferguson Edition“ árg 2009 sjá mynd.
Selst saman í pakka. Verð 2160 m. +
vsk. Vegna mikilla anna hringið aðeins
fjárráðafólk í s. 697 3117 www.tafe.is

Kreppubíll. VW Polo Basicline ‘04.
55þ km. Yfirtaka 990þ. ca. 19þ mán.
8645622.
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1-2 milljónir

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.

Vörubílar

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.

Toyota Land Cruiser 120 VX Bensín.
Árgerð 2/06. Ekinn 53þ km. Prófílbeisli,
filmur ogfl.Flottur bíll í toppstandi. V
5.650þ Gott stgr verð. s: 690 2400

Til sölu H-D Heritage Softail 2006 Ekið
ca:8000km. Verð 2100þ. Uppl. 695
0007.
Til sölu vörubifreið Volvo FL 614 árg. ‘91
ek. 453þ. og Hanix grafa árg. ‘07 500
vinnustundir. Selst saman Nánari uppl.
í s. 898 1649.

Innanmál: 205x116x35 cm - heildarþyngd 750 kg - burðargeta 550 kg
- dekk 12“ TILBOÐ: 99.000 Lyfta.is Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími
421 4037 - www.lyfta.is
Til sölu stór kerra 4mX185cm. Burðarg.
2,2tonn. Einnig Duomix múrdælur. S.
660 4490 & 660 4494.

Hjólhýsi

Viltu leigja mótorhjól ?

Diesel jeppi á 390.000

BMW 520i, árg. 2003, ek. 110 þ. Sjálfsk,
leðursæti, viðarinnr, toppl. Glæsilegt
eintak. Verð 1890 þ. Sími 844-4980
Ford EXPEDITION 8 manna Eddie Bauer
4X4 okt 2005, e.65þ. einn eigandi,
Brimborgarbíll. Sjálfsk. með öllu. Tilboð
3.500 þús. GSM 844-4556

Musso árg ‘98 2,9 diesel ekinn 147 þ
km sjálfskiptur 33“ breyttur góð dekk
krókur spoiler cb talstöð cd skoðaður
2010 glæsilegur bíll verð 550.000- fæst
nú á 390.000- upplí síma 861-7600

Nú fara allir í frí innanlands í sumar !
Til leigu hjólhýsi með sólarsellu og fortjöldum. Athugið sum stéttarfélög veita
styrk til leigunnar t.d VR. og Kí. Pantið
tímanlega fyrir ættarmótin. btnet.is/
hjolhysaleigan S. 659 2452 Samsel.

Vinnuvel.is

Varahlutir í vörubíla, vinnuvélar, lyftara,
traktora og vinnulyftur. Láttu okkur gera
tilboð í varahlutina. www.vinnuvel.is
Sími 892-6800

Bílar óskast
Til sölu Pontiac Trans am ws6 96. ek,
60 mílur, 300hö, bsk. ekkert áhvílandi..
engin skipti..ásett verð 1500 þús uppl í
s: 866 7775 er í Rvk.

9 sæta Volkswagen Transporter árgerð
2005 4x4 disel ekinn 108þkm verð
2,6 milj. O.K Varahlutir s. 696 1050,
okspares@simnet.is

Erum með BMW GS 650 og Yamaha
XT660 til leigu. Erum einnig með 50cc
vespur til leigu(bílpróf dugar) www.
bluemountain.is Rofabær 9,S.5787860
S:821 6386

Nissan Terrano 2.7 diesel árg 98. ek
176þkm. 7.manna. 33“ dekkálfelgur sko.
2010. Fæst á 550.000stgr. s.893-5201

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Húsbílar

Til sölu Honda Valkyrie Rune árg 2005,
ekið 2þ km, allir aukahlutir, aðeins 1200
hjól framleidd, aðeins bein sala. Uppl. í
s. 892 1116.
Til sölu Suzuki GSXR 600 2007 svart, ek.
3700 . áhv. 820. Steinþór S.860 7902.
Honda Goldwing 1100 cc,árg.1982,Honda Magna árg. 84 og 86 Verð Tilboð

Suzuki swift GLX 07 Yfiirt á láni
Ekinn 20þkm. Rauður 5dyra sjálfsk,
sum+vetrad. Uppl. í s. 869 4498.

2 milljónir +

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 húsbíl eða húsbílaefni. verð
ca. 0 - 400 þús. Uppl. í S. 867 8964.
Óska eftir ódýrum bíl, 30-90 þús. Má
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868
8565.

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

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

0-200 STAÐGREITT!!!

Til sölu Í Tungudal sumarbúst. 24m2 +
svefnloft. Uppl í s 893 3278 / 845 1425

Óska eftir pallbíl frá 0-700 þús. Helst
með yfirtöku á láni. Uppl. í s. 847 6391.

Allt að hundrað þúsund evrur.
Áhugasamir hafið samband: palmij@
gmail.com

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

Fíat Ducato 290LMC Liberty 2500,árg
1993,ekinn 152.000 km. Verð
2.500.000

Mótorhjól

Óska eftir VW Golf, Polo, Toyota, Yaris
eða 5 manna vinnubíl, Reunault. 100250þ. S. 892 6958.

Óska eftir bíl fyrir allt að 300þ. Tilboð
sendist á netfang sigingva@simnet.is.

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði,
Axarhöfða 18. S. 587 0626 & 696 3522.
www.ke.is

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

Fjórhjól
Til sölu Hobby 720 árg 05 fer á yfirtöku
á láni. Upplýsingar í síma; 8669290

Til sölu Ford Econline ‘87 4WD ssk.
Skoða skipti á dýrari húsbíl. S. 869
4152.

Óska eftir bíl ekki eldri en ‘99 má
þarfnast lagfæringa á 0-200þús. skoða
allt s. 691 9374.

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

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

LANDCRUISER 120 GX SKIPTI. Árg.
‘03, dísel, sjálfsk, ek. 99þ. 33“ dekk.
Toppeintak. Bein sala eða skipti á L-90
eða ód. 822 4850.
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

Hobbý hjólhýsi

Til sölu Hobbý UF Exellent árg. ‘06.
Markísa og loftnet. Vel m. farið. V. 2,5
millj. Uppl. í s. 893 0462.
POLARIS
SPORTSMAN
X2-800
FJÓRHJÓL skráð 07/09. Hjólð er götuskráð ekið 2000 km. og því fylgir kerra
og 4 töskur. Verð 1.500.000 upplýsingar
í síma 892 2260.

Sendibílar

Yamaha Virago 535 árg 97.Ek 35000
km.Frábært
byrjenda
hjól.Verð
350000.6645878

DEFENDER 90 ÓSKAST. Uppl. í síma
698 4307.

Pólaris Sportsman 800 ‘05. 50 ára
afm.útgáfa, mikið af aukahl. E. aðeins
812km. V. 1 millj. Uppl. s. 892 5590.

Hjólhýsi til sölu LMC 520RHD 2005 lítið
notað, Alde gólfhiti, stór ísskápur, sólarsella verð 2,9 sími 891 8922

Til sölu Hobby Prestice hjólhýsi 18 fet
‘89 Antik innréttingar fortj.geymir,sólarrafhl.gashitari o fl.Vel með farið,þarf
smá viðhald.Verð:1 milljón.S.8615595
Til sölu glæsilegt nýtt og ónotað Hobby
Hjólhýsi 460 Ufe. Excelent ‘08. Gott
verð. S. 898 5256.
Til sölu nýtt LMC Favourite 720 hjólhýsi.
Með sólarsellu, 2 rafgeymum, loftneti
og fl. Svefnrými fyrir 7-8. Skipti möguleg
á minna hjólhýsi. Uppl. í s. 699 0701.

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

Hjólhýsi óskast í skiptum fyrir Ford 250
Laret Picup árg ‘04, verð ca. 3 millj.
Uppl. í s. 659 2452.

Til sölu TEC 560 Veltbaumer árg. 2004
hlaðið aukabúnaði. Uppl. í s. 898
1649.

Fornbílar
Ford Galaxy 500,árg.1967MG,árg.1975,hardtop,blæja(afmælistýpa)

Adria Adora 552UK árgerð 2007, kojuhús, 7 manna, heitt og kalt vatn, gólfhiti
+ gasmiðstöð, stórt fortjald, lítið notað
og vel með farið. Verð 2,8 milj. Uppl. í
s.820 8483 .

Til Sölu Honda Shadow 1100 „Aero“
árg 2000 ekið 11þús milur. Nánari
Upplýsingar í síma 849 9605.

Fellihýsi
POLARIS
SPORTSMAN
X2-800
FJÓRHJÓL skráð 07/09. Hjólð er götuskráð ekið 2000km og því fylgir kerra
og 4 töskur. Verð 1.500.000 upplýsingar
í síma 892 2260

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

Stuttur Pajero ‘98 til sölu. Beinsk. Ek.
183þ km. Vel við haldið og góður bíll.
Verð 390 þ. stgr. Uppl. 840 5507.

Vinnuvélar

Óska eftir sendibíl td. Master, Sprinter,
Vw LT i skiptum slett fyrir Skoda Fabia
04, 1,2 ek.123 þús. S. 820 3478.

Yamaha FZ-6 árg.’06 ek.3900 km til
sölu, hjól í topplagi verð 690þ stgr uppl.
í s: 8681616

Til sölu A-hús árg. 2008, innflutt af
Ellingsen. Með sérsaumuðu fortaldi frá
Tjaldborg. Notað einungis 4 sinnum.
Verð 1.850þ. stgr. Uppl. í síma 8921950.

Til sölu
Til sölu Polaris Outlaw árg 2007, eins
og nýtt, mikið af aukahlutum 2 aukadekkjagangar ofl, uppl í s: 892 1116

Höfum til sölu HP1200 Hinowa vélhjólböru árgerð 2004

Beltavagnar

Óska eftir að kaupa nýlegt fellihýsi.
Verðhugmynd 500þ-1 millj. Aðeins vel
með farið fellihýsi kemur til greina.
Uppl. í s. 695 7757.

Reiðhjól
Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingariðgjöld / bensínkostnaður. www.el-bike.
is

Vélsleðar
Polarys Indy Storm 800,árg.1999,Artic
Cat Panther,árg.1993 Verð tilboð

Kerrur
1.058 vinnustundir.
Tækið er með gálga, hægt að lyfta upp palli og sturta
ofan í vagna eða kerrur.
Tækið er yfirfarið og í góðu ásigkomulagi.

- 1 árs gamalt fellihýsi Palomino 102 10 fet
2var verið notað. Er með heitt
og kalt vatn, WC, útvarp og CD.
Góð miðstöð. Stór sólarsella,
geymnsluskúffa, markísa, gaskútur og grjótgrind.
Tilbúinn í ferðalagið. Verð
1650þ. Uppl. í s. 534 4948 &
618 3948.

Verð 1.050.000 án vsk
Frekari upplýsingar er að finna á www. kraftvelar.is undir notuð tæki

Dalvegi 6-8 // 201 Kópavogur // S: 535 3500 // www.kraftvelar.is

Hjóla- og bílaflutningakerra til sölu.
Lengd 6,60 m. breidd og hæð 2,50 m.
Verð 3.5 millj. Tilboð 2.190 þús. Ákv.
1.200 þús. Glitnir. Afb. 25 þús. Uppl. í
s: 898 1598.

Pallhýsi
Vantar pallhýsi á Ford 350. Uppl í s.
894 9019.

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

(JÒKRUNAR OG DVALARHEIMILIÈ
+LAUSTURHËLAR ¹ +RIKJUB¾JARKLAUSTRI
ËSKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SUMARAÚEYSINGAR
5M ER AÈ R¾ÈA UMÎNNUNARSTÎRF OG STARF VIÈ R¾STINGAR
OG ÖRIF
5PPLÕSINGAR VEITIR HJÒKRUNARFORSTJËRI Å SÅMA  
EÈA   .ETFANG KLAUSTURHOLAR CENTRUMIS

VILTU ELDA Í ALFARALEIÐ?
N1 óskar eftir að ráða matreiðslumann til starfa í Staðarskála.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

Matreiðsla
Þróun og nýjungar í eldamennsku

Leitum að góðu sölufólki
Bjóðum opið og skemmtilegt fólk velkomið til
starfa við úthringingar fyrir traust og góð íslensk
fyrirtæki. 2  6 dagar í viku á kvöldin og um helgar.
Góð laun í boði.

Umsjón með eldhúsi
Önnur tilfallandi verkefni

Reynsla af svipuðum störfum eða menntun sem nýtist
Snyrtimennska
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Samskiptalipurð
Jákvætt viðhorf og atorkusemi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri þjónustustöðva, í síma 440 1021.
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið: atvinna@N1.is eða www.N1.is fyrir 24. maí n.k.

Vinsamlegast hafið samband í 580 8080 eða í
netfangið midlun@midlun.is
Miðlun ehf veitir þjónustu á sviði
viðskiptatengsla.
Við starfrækjum símaver og söluver,
gerum skoðanakannanir, seljum markhópa
og rekum Gulu línuna.
Miðlun ehf. - Nóatúni 17 - 105 Reykjavík
Sími 580 8080 - Fax 580 8089 - www.midlun.is - midlun@midlun.is

N1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

SÍMI 440 1000
WWW.N1.IS
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Werc Recruitment is a competitive power and solid actor
who specializes in the hire of foreign labour to off / onshore
and industrial / construction in the Norwegian market. Our
employees come from the EU and European Economic Area,
and we provide the skilled engineers and electricians. Werc
Manning has its headquarters in Alta, and we have projects
throughout the country.
As you as a teacher can Werc Bemanning be an important
player against a challenging and exciting career, and achievement of their objectives.
For our customer we are looking for 10 electricians for a
project in Norway. This project will last until the autumn of
2009 with possibility of extension. The company is successful
in commercial buildings, and they want skilled electricians
forth in this positive development.
Requirements / Essential requirements:
• You must be Scandinavian-speaking.
• You must have Diploma
• You must have 5 years work experience in the El-discipline
• A driver’s license
• You must be able to communicate, and take instructions.
• You must be an independent and structured.
• You must be positive.
We offer:
• Competitive salary.
• Good pension and insurance plans.
• Working in safe labour conditions, and high ethical
standards.
• Ability to develop both personally and professionally with
challenging and unique tasks.
All applications will be treated conﬁdentially

Ab[jjW]WhWh'/r'&*H[oa`WlarIc_+)&.+&&r<Wn+)&.+&'rmmm$'/'($_i

Application to mail: em@werc.no
or register directly on www.werc.no
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JARÐVINNA

VERKSTJÓRI/GRÖFUMAÐUR ÓSKAST
Þurfa að hafa mikla reynslu í verkstjórn
og umsjón með jarðvinnuverkefnum.
Uppl. í síma: 896-8288.

Trésmiðir / Verkamenn
Spöng ehf óskar eftir að ráða nú þegar trésmiði og
verkamenn til starfa við uppsteypu og utanhússfrágang á nýbyggingu.
Kraﬁst er mikillar reynslu og fagmennsku.
Fyrirspurnir og umsóknir sendist á jbj@spong.is
Upplýsingar gefur Jón Bjarni í síma 898-3847
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-ATREIÈSLUMAÈUR
ËSKAST TIL .OREGS

-ATREIÈSLUMAÈUR ËSKAST Å SUMARAÚEYSINGAR MEÈ
MÎGULEIKA ¹ FRAMTÅÈARSTARÙ
5PPLÕSINGAR VEITIR 2ÒNAR 'UÈMUNDSSON
YÙRMATREIÈSLUMEISTARI .ORDFJORD (OTELL .ORFJORDEID

3TARFSMENN ËSKAST

«SKAÈ ER EFTIR STARFSMÎNNUM VÎNUM M¹LNINGARVINNU OG
ALMENNRI BYGGINGARVINNU -IKIL VINNA
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ
5MSËKNIR SENDIST ¹ VINNUKRAFTUR HOTMAILCOM

  GYLFADOT ONLINENO
WWWNORDFJORDHOTELLNO

Götusmiðjan óskar eftir sálfræðing til starfa
Frá og með 01.júní 2009 og til September 2010
Vegna fæðingarorlofs
Vinnutími er frá 9-17 virka daga. Götusmiðjan er staðsett
að Brúarholti, Grímsnes og Grafningshreppi
Hæfniskröfur :
• Sálfræðimenntun
• Reynsla með ungmennum kostur
• Sem og reynsla í ráðgjöf kostur
Nánari upplýsingar gefur:
Jón Þór Kvaran
jonthor@gotusmidjan.is og
Kristín Hafdís Ottesen
kristinhafdis@gotusmidjan.is
566-6100 milli 9.00- 16.00

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

TÆKJASTJÓRNENDUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur til starfa við
framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum

Einnig er möguleiki á störfum við framkvæmdir erlendis.

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa

Um er að ræða stjórnun á gröfum, jarðýtum og fleira.

um 500 manns, víðsvegar um landið

Krafist er starfsreynslu og tilskilinna réttinda til stjórnunar vinnuvéla
og er meirapróf æskilegt.
Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2009.

sem og erlendis.
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem
var stofnað árið 1970 og hefur annast
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

fyrirtæki og einstaklinga.

sími: 511 1144
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Útboð

²TBOÈ
(ÒSFÁLAGIÈ &LÁTTURIMA  p  2EYKJAVÅK ËSKAR EFTIR TILBOÈUM
Å UTANHÒSM¹LUN OG AÈ BERA VATNSF¾LU ¹ STEINAÈA VEGGÚETI
HUGASAMIR F¹ UPPLÕSINGAR OG ÒTBOÈSGÎGN HJ¹ 
*ËNI " «LAFSSYNI JBO SIMNETIS SÅMI   

ÚTBOÐ
Verkfræðihönnun vegna uppbyggingar
íþróttamannvirkja ÍR í Suður-Mjódd

VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd Bygginganefndar
íþróttamannvirkja í Suður-Mjódd, efnir til
útboðs til að velja verkfræðihönnuði fyrir ofangreint verkefni.
Verkefnið felst í verkfræðihönnun vegna
íþróttahúss á félagssvæði ÍR í Suður-Mjódd
sem nýtt verður til félags-, íþrótta- og æskulýðsstarfssemi á vegum ÍR.
Samið verður við einn aðila um alla hönnunarþætti útboðs
Útboðsgögn verða afhent frá og með
þriðjudeginum 19. maí 2009 í mótttöku
VSÓ Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík.
Hægt er að óska eftir gögnum á rafrænu formi.
Tilboðum skal skilað í móttöku VSÓ Ráðgjafar
eigi
síðar en kl.11:00 þriðjudaginn
2. júní 2009. Þar verða tilboð opnuð að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess
óska.

Auglýsingasími

50 ÁRA 1958 – 2008
– Mest lesið

6
10

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:

Gott fólk ehf.

Þrotabú
Til sölu úr þrotabúi Góðs fólks ehf. Tölvur, húsgögn,
skannar, prentarar og ýmislegt ﬂeira.

Tilboð óskast í útvegun og uppsetningu á
vatnsrennibraut í Laugardalslaug.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 1.500 í
síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Vettvangsskoðun verður í Laugardalslaug þann
20. maí 2009 kl. 10:00 Opnun tilboða: 29. maí 2009
kl 14:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12267
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

Ársfundur Byggðastofnunar
20.maí 2009, Hótel Reynihlíð við Mývatn.
Dagskráin verður sem hér segir:
Kl. 13:00 Setning fundarins, Örlygur Hneﬁll Jónsson,
formaður stjórnar Byggðastofnunar.
Kl. 13:05 Ávarp iðnaðarráðherra.
Kl. 13:20 Örlygur Hneﬁll Jónsson, ræða formanns stjórnar
Byggðastofnunar.
Kl. 13:35 Aðalsteinn Þorsteinsson, skýrsla forstjóra
Byggðastofnunar.
Nýting orkuauðlinda til svæðisbundinnar
uppbyggingar.

Innkaupaskrifstofa

Upplýsingar fást hjá skiptastjóra, Magnúsi Guðlaugssyni hrl.
Skólavörðustíg 12, Reykjavík, sími 511-2000 magus@logmal.is

Kl. 14:00 Hvernig geta staðbundin stjórnvöld og sveitar
stjórnir haft áhrif? Reinhard Reynisson,
framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags
Þingeyinga.

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Kl. 14:15 Áhrif stórra verkefna á sviði orkunýtingar á
nærsamfélagið og innviði þess. Helga Jónsdóttir,
bæjarstjóri Fjarðabyggðar.
Kl. 14:30 Orkuauðlindirnar og nýting þeirra, nýir orkugjafar. Dr. Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri.

Skipulags- og umhverﬁssvið
Vatnsendi - norðursvæði, Breiðahvarf 5. Breytt skipulag.
A. Breytt aðalskipulag.
Tillaga að breyttu Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012 auglýsist hér með skv. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Skipulagssvæðið tekur
til lóðarinnar nr. 5 við Breiðahvarf. Í tillögunni felst ósk um breytta landnotkun. Landnotkun svæðisins sem er í gildandi aðalskipulagi skilgreind sem
íbúðarsvæði, verður eftir breytingu með blandaða landnotkun íbúðasvæðis og svæðis fyrir þjónustustofnanir. Á breytingasvæðinu sem er 1048 m² er
áætlað að breyta einbýlishúsi í ungbarnaleikskóla með aðstöðu fyrir 25 börn. Gert er ráð fyrir 5 starfsmönnum og 10 bílastæðum á lóð. Byggingarmagn
og nýtingarhlutfall lóðarinnar er óbreytt.
Helstu rök fyrir uppbyggingu þjónustustofnunnar á lóðinni er ósk um að auka þjónustu í íbúðabyggðinni og fjölbreytni í dagvistun ungbarna.

Kl. 14:45 Starf Rammaáætlunar um nýtingu vatnsorku og
jarðvarma. Svanfríður Jónasdóttir, formaður
verkefnisstjórnar.
Umræður og fyrirspurnir.
Fundarstjóri verður Drífa Hjartardóttir,
stjórnarmaður í Byggðastofnun.

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:10.000 dags. í desember 2008.

Kl. 15:30 Fundarlok.
B. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist tillaga að breyttu deiliskipulagi Breiðahvarfs 5. Almennt er vísað í deiliskipulag og skipulagsskilmála fyrir Vatnsenda - Norðursvæði, samþykkt í bæjarráði 26. júlí 2002.
Í erindinu felst ósk um að breyta einbýlishúsinu Breiðahvarﬁ 5 í ungbarnaleikskóla fyrir 25 börn. Gert er ráð fyrir að starfsmenn verði 5 og 10 bílastæði á
lóð. Áætlað er að núverandi hesthús verði geymsla.

- Allir velkomnir -

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 8. apríl 2009. Nánar vísast til kynningargagna.

Dalsmári 21, breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist tillaga að breyttu deiliskipulagi Dalsmára 21 Almennt er vísað í deiliskipulag og skipulagsskilmála fyrir Kópavogsdal m.s.br. samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs 12. maí 1992
Í erindinu felst ósk um að koma fyrir færanlegri kennslustofu á lóð leikskólans Kjarrsins að Dalsmára 21. Austurlóðarmörk breytast með tilheyrandi
færslu á göngustíg.

Haustpróf í verðbréfaviðskiptum
2009
Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir haustprófum í verðbréfaviðskiptum sem hér segir:

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:200 ásamt greinargerð dags. 5. maí 2009. Nánar vísast til kynningargagna.
Tillögurnar verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til ﬁmmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til
15:00 frá 19. maí 2009 til 16. júní 2009. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa
borist skriﬂega Bæjarskipulagi eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 7. júlí 2009. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir
tillögunni.
Smári Smárason,
skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.
Skipulags- og umhverﬁssvið

Próf úr I. hluta
17. ágúst 2009
18. ágúst 2009
19. ágúst 2009

Íslensk réttarskipun og Evrópuréttur, Ábyrgðir,
Ágrip úr réttarfari.
Viðfangsefni úr fjármunarétti, Félagaréttur.
Viðskiptabréfareglur, Veðréttindi, Þinglýsingar

Próf úr II. hluta
20. ágúst 2009
24. ágúst 2009
31. ágúst 2009

Grunnatriði í fjármálafræðum.
Greining ársreikninga.
Þjóðhagfræði.

Próf úr III. hluta
25. ágúst 2009
26. ágúst 2009
27. ágúst 2009
28. ágúst 2009

Lög og reglur um fjármagnsmarkaðinn.
Markaðsviðskipti og viðskiptahættir.
Helstu tegundir verðbréfa og gjaldeyrir:
Hlutabréf, Skuldabréf, Aﬂeiður og gjaldeyrir.
Fjárfestingarferli: Samval verðbréfa og
sjóðastýring, Ráðgjöf og skattamál.

Próftími er 4 klukkustundir og tímasetning hvers prófs er 09:0013:00.

Glaðheimar. Deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, auglýsist hér með tillaga að deiliskipulagi fyrir Glaðheima.
Deiliskipulagið tekur yﬁr svæði sem eldri deiliskipulagsáætlanir gilda um og með gildistöku fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu munu þær falla úr gildi.
Tillagan byggir á hugmyndum lóðarhafa norðursvæðis um fyrirhugaða byggð sem unnar hafa verið af teiknistofunni Arkis. Tillaga suðursvæðis er unnin
af Bæjarskipulagi Kópavogs.
Tillagan fyrir Glaðheima nær til um 12,6 ha lands og er skipt í norður og suðursvæði. Svæðið afmarkast af Reykjanesbraut til vesturs, Bæjarlind 12-18
í norður, Bæjarlind 1-3 og athafnasvæði við Akra- og Askalind til austurs og fyrirhuguðum Arnarnesvegi til suðurs. Innan marka þess er Áhaldahús
Kópavogsbæjar, athafnasvæði Hestamannafélagsins Gusts, hesthús, gerði, skeiðvöllur og reiðskemma. Samkvæmt fasteignaskrá eru á svæðinu um
14.000 m2 í sérhæfðu húsnæði. Í breytingunni felst að opið svæði til sérstakra nota (hesthúsahverﬁ) er breytt í svæði fyrir verslun og þjónustu og að
hluta til í blandaða landnotkun verslunar, þjónustu og íbúðarsvæðis. Lóð Áhaldahúss Kópavogs breytist úr athafnasvæði í blandaða landnotkun verslunar, þjónustu og íbúðarsvæðis. Aðkoma að svæðinu verður frá Arnarnesvegi, Lindarvegi og Bæjarlind sem tengist Reykjanesbraut. Einnig er gert ráð
fyrir nýjum undirgöngum undir Reykjanesbraut fyrir bæði gangandi og akandi umferð frá Hæðarsmára. Um svæðið liggur ný safngata frá Arnarnesvegi
að Bæjarlind. Áætlað er að á skipulagssvæðinu verði byggt í heildina um 126.000 m2, þar af 102.000 m2 á norðursvæði. Á norðursvæði er gert ráð
fyrir um 80.000 m2 í verslun og þjónustu og eru tvö háhýsi fyrirhuguð á því svæði, annað 8 hæðir auk kjallara og 32 hæða bygging í norðvestur hluta
norðursvæðisins næst Reykjanesbraut. Austast á norðursvæði, næst Lindavergi, þar sem nú er Áhaldahús Kópavogs og reiðskemma Gusts gerir tillagan
ráð fyrir íbúðabyggð með um 245 íbúðum í 4 til 12 hæða fjölbýli alls um 24.000 m2. Miðað við 2,7 íbúa á íbúð er áætlað að á svæðinu verði um 660
íbúar. Miðað er við að reistir verði um 24,000 m2 í verslun- og þjónustu á suðursvæði sem verða að stofni til í 2-5 hæða húsum auk kjallara.
Núverandi byggingar á svæðinu (hesthús og áhaldahús), alls um 14.000 m2, verða rifnar eða færðar. Áætluð reitanýting svæðisins verður um 1,0. Reitanýting segir til um hlutfallið milli brúttó ﬂatarmáls bygginga á landnotkunarreit. Meðaltals lóðanýting er um 1.6 og nýting einstakra lóða liggur á bilinu
0.3 til 8.6. Skilgreining á lóðarnýtingu segir til um hlutfallið á milli brúttó ﬂatarmáls byggingar á lóð og ﬂatarmáls lóðar. Áætlað er að á svæðinu verði að
lágmarki 2 bílastæði á hverja íbúð og 1 bílastæði á hverja 35 m2 atvinnuhúsnæðis. Áætlaður fjöldi bílastæða er um 3400 þar af um 2900 stæði í niðurgröfnum bílageymslum. Reiðleiðir milli svæðisins og Kópavogskirkjugarðs falla út. Gönguleiðir breytast. Ný undirgöng eru áætluð við Lindarveg. Áætlað
er að núverandi leikskóli Lindahverﬁs verði stækkaður í takt við aukna íbúðarbyggð. Samhliða deiliskipulagsvinnu Glaðheima verður unnin tillaga að
deiliskipulagi Reykjanesbrautar frá mislægum gatnamótum við Arnarnesveg að gatnamótum Reykjanesbrautar og Fífuhvammsvegar. Gert er ráð fyrir
breikkun Reykjanesbrautar í áföngum í samræmi við skýrslu Almennu verkfræðistofunnar dags. í desember 2007 og minnisblaði dags. 6 október 2008.
Tillagan er í samræmi við breytingu á Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001 -2024 sem staðfest var af umhverﬁsráðherra 26. maí 2008 og samþykktu aðalskipulagi Kópavogs sem staðfest var af umhverﬁsráðherra 12. febrúar 2009.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 19. mars 2009, ásamt umhverﬁsskýrslu dags. í maí 2009. Nánar vísast til kynningargagna.
Tillagan verður til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til ﬁmmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til
15:00 frá 19. maí 2009 til 16. júní 2009. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is.
Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriﬂega Bæjarskipulagi Kópavogs eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 7. júlí 2009. Þeir sem ekki gera
athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.
Smári Smárason,
skipulagsstjóri Kópavogs.

Prófsefni greinir í prófsefnislýsingu prófnefndar verðbréfaviðskipta.
Í henni er jafnframt útlistað hvaða hjálpargögn eru leyﬁleg í
einstaka prófum. Prófsefnislýsinguna má nálgast á vefsvæði prófnefndar verðbréfaviðskipta á heimasíðu viðskiptaráðuneytis:
http://www.vidskiptaraduneyti.is/profnefndir/nr/2844
Um próﬁn fer samkvæmt reglugerð nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum.
Haustpróﬁn verða haldin í húsakynnum á vegum Endurmenntunar Háskóla Íslands, framkvæmdaraðila verðbréfaviðskiptaprófs
veturinn 2008-2009.
Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í heilum og hálfum
tölum frá 0 til 10. Til þess að standast verðbréfaviðskiptapróf þarf
próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðaleinkunn úr þeim prófum sem
hann hefur þreytt. Próftaki telst ekki hafa staðist einstök próf
hljóti hann lægri einkunn en 5,0.
Skráning í haustpróﬁn fer fram á vefsíðu Endurmenntunar Háskóla
Íslands, www.endurmenntun.is.
Skráningu í haustpróf lýkur 28. júní 2009, og verður greiðsla
prófgjalds að hafa farið fram fyrir þann dag.
Prófgjald vegna haustprófa er kr. 14.800 fyrir hvert próf. Vakin er
athygli á að haustpróf verða ekki haldin nema að a.m.k. 10 manns
haﬁ skráð sig í próf, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 633/2003 um próf í
verðbréfaviðskiptum. Ef ekki fæst nægur fjöldi í próf verður prófgjald endurgreitt. Tilkynning um haldin og felld haustpróf verður
send út til skráðra próftaka þann 1. júlí 2009.

Reykjavík, 16. maí 2009
Prófnefnd verðbréfaviðskipta
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FASTEIGNASALA / LEIGUMIÐLUN
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Hraunhamar
leigumiðlun

Dalaþing
Glæsilegt einbýli með hesthúsi
Til sölu 280 fm einbýlishús ásamt 80 fm hesthúsi á frábærum stað. Húsið
afhendist tilbúið til sandspörtlunar og málningar að innan (með öllum milliveggjum, raﬂögn komin, öll hitalögn og ﬂ.) og frágengið að utan.

Mikil eftirspurn er eftir leiguíbúðum og
vantar okkur allar íbúðir á skrá.

Glæsilegt útsýni. Hesthúsið er tilbúið til innréttinga. Útgengi á einkareiðveg.
Allar upplýsingar veitir Bárður Tryggavson í 8965221, er alltaf við
símann. Kreppuverð, aðeins 65 milljónir.

Kynntu þér kosti þess að láta okkur sjá
um leigumiðlunina fyrir þig
Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

6464
555 564
St órhöf ða 33
110 Reykjavík
hof@hofid .is
w w w.hofid .is

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
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sARFJÖRÐUR
oARFJÖRÐUR
n,
lögg. fasteignasali
Verð
56,9
millj.
Verð
Verð
56,9
56,9
millj.
millj.

Verð
53,3
millj.
Verð
Verð
53,3
53,3
millj.
millj.

Verð
25,4
millj.
Verð
Verð
25,4
25,4
millj.
millj.

Til sölu 3ja herbergja í Fossvogsdalnum
EYKTARHÆÐ
GARÐABÆR
EYKTARHÆÐ
EYKTARHÆÐ–––GARÐABÆR
GARÐABÆR

Vesturbrú 1

Sjálandshverﬁ, Garðabæ

3ja herbergja 88,5 fm vel skipulögð íbúð á annari hæð í litlu fjölbýli við Álfatún
í Kópavogi. Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús í íbúðinni. Tvennar
svalir. Sér bílastæði
er undir þaki.
Hér er um að-ræða
sérlega
SKIPHOLT
LAUS
FLYÐRUGRANDI
JARÐLAUFRIMI
- - SÉRINNSÉRINNSKIPHOLT
SKIPHOLT–––LAUS
LAUS
FLYÐRUGRANDI
FLYÐRUGRANDI
–––JARÐJARÐLAUFRIMI
LAUFRIMI
SÉRINNvel staðsetta íbúðHÆÐ
áHÆÐ
besta stað í Fossvogsdalnum þar sem
stutt er í gönguleiðir.
GANGUR.
HÆÐ
GANGUR.
GANGUR.
Einstök útivistarparadís. Laus ﬂjótlega. Góðir lánamöguleikar. Verð 21,7 millj.
80% LÁN FRÁ ÍBÚÐALÁNASJÓÐI OG ENGIN STIMPILGJÖLD FYRIR KAUPENDUR
AF FYRSTU ÍBÚÐ.
Verð 25,9 millj.

Opið hús Í dag milli kl. 14.00 - 15.00

er til sýnis falleg 127 fm íbúð á 2. hæð í nýju lyftuhúsi ásamt stæði
í bílageymslu. Tvö barnaherb. og gott hjónaherb. með fataherb.
innaf. stórar suðursvalir út af stofu, vandaðar innréttingar frá Brúnás,
þvottahús innan íb. Húsið er byggt af BYGG.

Hringdu í síma

Verð
Verð
25,925,9
millj.millj.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Valtýsson
hjá Fasteignakaupum 865 3022.
www.fasteignakaup.is

Erna Valsdóttir löggiltur fasteignasali.

Blaðberinn
bíður þín

LYNGMÓAR
GARÐALAUTASMÁRI
JARÐBAUGAKÓR
SÉRHÆÐ
TRÖNUHJALLI
MEÐ
SKERJABRAUT
SELLYNGMÓAR
LYNGMÓAR ––– GARÐAGARÐA- LAUTASMÁRI
LAUTASMÁRI–––JARÐJARÐ- BAUGAKÓR
BAUGAKÓR–––SÉRHÆÐ
SÉRHÆÐ TRÖNUHJALLI
TRÖNUHJALLI- -ÍB.
-ÍB.
ÍB.MEÐ
MEÐ SKERJABRAUT
SKERJABRAUT ––– SELSELBÆR
HÆÐ
HÚSGÖGNUM
TJARNARNES
BÆR
BÆR
HÆÐ
HÆÐ
HÚSGÖGNUM
HÚSGÖGNUM
TJARNARNES
TJARNARNES
Áhv.
Verð
29,9
millj.
Áhv.
Áhv.
2626millj.
26millj.
millj.
Verð
Verð
29,9
29,9
millj.
millj.

Verð
35,8
millj.
Verð
Verð
35,8
35,8
millj.
millj.

Verð
18,9
millj.
Verð
Verð
18,9
18,9
millj.
millj.

Verð
19,9
millj.
Verð
Verð
19,9
19,9
millj.
millj.

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

ef blaðið berst ekki
Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Vilt þú vinna hjá skemmtilegu og líflegu fyrirtæki?
365 miðlar óska eftir drífandi sölufulltrúum við
sölu á áskriftum að sjónvarpsstöðvum fyrirtækisins.
Vinnutími er frá 14 til 22 eða 17 til 22, að lágmarki tvö kvöld í viku. Unnið alla virka daga.
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af sölu- og/eða kynningarstörfum, séu stundvísir,
heiðarlegir, metnaðarfullir og hafi góða þjónustulund.
Umsóknir berist til Ernu Guðmundsdóttur, netfang ernag@365.is.
Lágmarksaldur umsækjenda er 25 ár og eru 40 ára og eldri sérstaklega hvattir til að sækja um.
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Tjaldvagnar

Framtöl-bókhald. Framtalsþjónusta f.
einstaklinga og rekstraraðila.Bókhald
og uppgjör f. fyrirtæki. Hagstætt verð.
S 517-3977

Garðyrkja
Er öspin til ama?

Sérhæfum okkur í fellingum og í að
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa.
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695
1918
Til sölu Bayliner 175, „innboard“,
með kerru, 2 ára gamall í toppstandi.
Glæsilegur bátur. Áhugasamir sendi
póst á sbbib@simnet.is

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

Málarar

Til sölu 41“ dekk á 20“ krómfelgum.
Passar undir Ford 350 og Harley
Davidson. Verð: 390 þús. Uppl. í s:
898 1598.

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og málningarvinnu, stór og smá verk.
Örugg þjónusta, vanir menn
vönduð vinna. Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s.
661 7000.

4 stk Bridgestone Dueler H/R 265/65
R17 50.000, undan Pajero. Steini 860
5110

Til sölu Sæþota, Yamaha, GP1300R,
árgerð 2007. Staða mælis undir 50
klst, Í toppstandi. Áhugasamir sendi
póst á sbbib

4 stk 19“ álfelgur Undan Land Rover
Disco 3 á Good Year Wrangler 255/55/
R19 sumardekkjum Steini 860 5110
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

Til sölu 4 stk Good Year Ultragrip heilsársdekk 255/55 R19 Steini 860 5110

Varahlutir
4 cyl Perkings 70hö til sölu, ónotuð. S.
821 5306 & 0046 6734115883.

Óska eftir vel með förnum tjaldvagni
helst Comby Camp eða Montana
Comance. Sigurgeir 892 5607.
Óska eftir Combi Camp, Ægisvagni eða
sambærilegu fyrir allt að 200 þús. stgr.
Aðeins vagnar með fortjaldi koma til
greina. Uppl. í síma 824 7218.

555 6666

Til Sölu 14 feta Boston whaler Jet
bátur. Nýupptekið drifið og mótor,
flottur vatnabátur. Verð 690þ. Uppl.
S.847 8432.

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 niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888.

Málari getur bætt við sig verkefnum,
stórum sem smáum, sanngjarnt verð!
Uppl. í s. 695 1918.
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.

Renault Megané ‘97-’08
Mazda 626 ‘97-’02

Vinnuvélar

Seglbátur( Windrider) til sölu, nýr.
Tilboð óskast Nánari Upplýsingar í
S:8923793 eða 4623163

BMW 250 bílvél til sölu, passar í árg.
‘82-’87 kr 15þ. 2 15“ dekk kr. 4þ. Álfel.
undan Mazda 626 passar uppí árg. ‘96
kr. 15þ. S. 896 3642.

Óska eftir DNG handfærarúllum

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Óska eftir nokkrum DNG handærarúllum. Ásmudur s. 895 3000.

Til sölu Scania + Numela körfubúnaður. Lítillega tjónaður. Verð 900 þús. m.
vsk. S. 893 3573.

Vélar, gírkassar, sjálfskipting, bretti, hliðar- og skuthurðar, dyrastafir, stuðarar,
rúður, felgur, innréttingar, airbag, pústkerfi. S. 772 6777.

Til sölu Shetland 5,5m, m/ 100hö
utnab.motor. Sk. mögul. á t.d ód. fellihýsi. S. 695 9543.

Hjólbarðar

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

Búslóðaflutningar
ATH! Vantar þig flutning RVK>EGS Fer
frá Reykjavík til Egilsstaða sunnudaginn 17 maí get flutt litla búslóð eða
aðra hluti fyrir sanngjarnt verð uppl í
s:868-8483

Búslóðaflutningar

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Gerum tilboð í garðslátt fyrir húsfélög
og einstaklinga. ENGI ehf Sími: 8573506

Trjáklippingar

Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.
Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Láttu okkur sjá um garðinn í sumar

Höfum kaupanda af 5 - 8 ára 32t og
20t beltagröfum. H.A.G. ehf - S.567
2520.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða - garðslátt, trjáfellingar, beðaumhirðu og trjáklippingar! Föst verð tilboð ykkur að kostnaðarlausu Sláttur
og Garðaþjónustan 577 4444 & 892
9999.

Veislusalir

Vinnuvel.is

Varahlutir í vörubíla, vinnuvélar, lyftara,
traktora og vinnulyftur. Láttu okkur gera
tilboð í varahlutina. www.vinnuvel.is
Sími 892-6800

Leigjum veislusal, með eða án veitinga.
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

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

Hreingerningar

Óskum eftir að kaupa vel með farna
traktorsgröfu JCB 3CX eða sambærilega vél, árg 2005. Áhugasamir sendi
upplýsingar og verðhugmyndir á
innkaupasamband@gmail.com

Málari óskar eftir stórum sem
og litlum verkefnum. Vönduð
vinnubrögð og sanngjarnt verð.
Hef áratugareynslu í allri málningavinnu og sandspörlun.
Kem á staðinn og geri verðtilboð að kostnaðarlausu. Upp.
í s. 849 4406 eða mosdal@
visir.is
INGI MÁLARI .IS MÁLNINGARVINNA
OG MÚRVIÐGERÐIR. FAGMENN S
8606401.

Til sölu Pajero Sport ‘99 í heilu lagi eða
í varahluti. Uppl. í s. 892 0290.

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE
Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 587 0626
& 696 3522.www.ke.is

Málari óskar eftir verkefnum.

Garðyrkja

Sinni öllu sem lítur að görðum. Faglegt,
vandað, sanngjarnt og persónulegt.
Halldór garðyrkjum. s. 698 1215.

Bátar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig
aukamenn ef óskað er. Erum með
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536
& 659 4403.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Húsaviðhald
RemontMax ehf.
Spörslum - Málum Flísaleggjum. Góð tilboð/verð!!
Uppl. í s. 849 9301.
www.flisarogmalun.is

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og
múrviðgerðir, trésmíðavinnu,
málningarvinnu utanhúss og
innan, þakviðgerðir og fleira
tengt almennu húsaviðhaldi.
Gerum föst tilboð að kostnaðarlausu eða tímavinna.
Bjóðum örugga þjónusta og
lærða fagmenn. Uppl. í s. 869
3934.

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. KFO ehf. S. 553 9588
& 849 2604.

8tonna 9,15metra. Hægt að breyta í
fiskibát aftur. þarf að innrétta og sansa.
S. 869 6696.

Olíur og dekk fyrir motocross og enduro 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

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Tek að mér þrif í heimahúsum.
Kattþrifin og vön. S. 898 0603.

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

Alhliða pípulagningaþjónusta

Gerum verðtilboð í öll verk. Uppl. í s.
898 1598.

Þjónusta

¶ARF AÈ FARA AÈ HUGA AÈ VIÈHALDI ¹ HÒSINU 
%R KOMINN TÅMI ¹ AÈ M¹LA 
4ÎKUM AÈ OKKUR 
-ÒRVIÈGERÈIR ÚOTUN MÒRHÒÈUN
ÚÅSALAGNIR ÒTI INNI OG ÖAKM¹LUN
SPÎRTLUN OG ÚEIRA

3J¹UM UM VIÈHALD BREYTINGAR OG NÕLAGNIR 'ERUM
TILBOÈ OG TÅMAVINNU Å STËR OG SM¹ VERK

3TJ¹NI  

)NGVAR  

+OMUM OG GERUM TILBOÈ YKKUR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU

%LÅAS 2ABEN p -ÒRARAMEISTARI
3   p
ELIASRABEN GMAILCOM

Glerjun/gluggaviðgerðir!Móðuhreinsun glerja.
Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir, breytingar og aðra
almenna smíðavinnu, utanhúss
sem innan. Fyrir húseigendur og
húsfélög.
Tilboð þér að kostnaðarlausu.
Fagþjónustan ehf, s. 860 1180.

-20%

COMO -20% AFSLÁTTUR

-20%

Skápasamstæða
Hnota-hvítt háglans
Verð áður:

291.000,-

VERÐ NÚ:

232.800,-

Skápasamstæða
Tekk-hvítt háglans
Verð áður:

275.600,-

VERÐ NÚ:

220.480,-20%

Skápasamstæða
Hvíttuð eik-svart gler
Verð áður:

238.000,-

VERÐ NÚ:

190.400,-

-20%

-20%
Leðurstóll
Fáanlegur í svörtu
og hvítu leðri
Verð áður:

19.800,VERÐ NÚ:

15.840,-20%
Leðurarmstóll
Fáanlegur í svörtu
og hvítu leðri
Verð áður:

25.000,VERÐ NÚ:

Piano
borðstofuborð

Verð áður:

87.000,-

20.000,-

Hvíttuð eik-svart gler
Stærð: 220cmX100cm

VERÐ NÚ:

69.600,-

TILBOÐSDAGAR
-20%
Stækkanlegt borð
Stærð: 160cm(248cm)X100cm
Fáanlegt í hvíttaðri eik, natural eik
og dökkri eik

Moon tungusóﬁ
Stærð: 295cmX162cm
Eingöngu fáanlegur
í ljósum lit
Verð áður:

Verð áður:

215.000,-

89.000,-

172.000,-

VERÐ NÚ:

75.650,-

-25%

-20%

195.000,-

VERÐ NÚ:

156.000,-

17.500,-

-30%
VERÐ NÚ:

12.250,-

-25%
Metro tungusóﬁ

Morris tungusóﬁ

Stærð: 266cmX166cm
Microﬁber áklæði
Fáanlegur í tveimur litum
Verð áður:

Stærð: 260cmX180cm
Microﬁber áklæði
Fáanlegur í tveimur litum
Verð áður:

198.000,-

209.000,-

148.500,-

156.750,-

VERÐ NÚ:

Stærð: 250cmX175cm
Fáanlegur í brúnu leðri
Verð áður:

Verð áður:

-15%

VERÐ NÚ:

Palma
leðurtungusóﬁ

Paris leðurstóll

VERÐ NÚ:

Comfort sófasett
2ja sæta
Verð áður:

-20%

112.000,-

VERÐ NÚ:

89.600,3ja sæta
Verð áður:

123.000,-

VERÐ NÚ:

98.400,-

Opið: mán-fös 10:00-18:00 - lau 10:00-16:00 - sun 13:00-16:00 - Bæjarlind 12 - S: 544 4420 - www.egodekor.is
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● VORSÝNING IÐNNEMA Vínflöskusinfónía og umferðarljós eru á meðal
þess sem sýnt er á árlegri vorsýningu Iðnskólans í Hafnarfirði. Þema sýningarinnar í
ár er ferli og sýna nemendur verk sem þeir hafa unnið í vetur þar sem leitast er við
að rekja ferli hvers og eins verks. Sýningin verður opnuð í húsnæði skólans að Flatahrauni 12 í Hafnarfirði í dag og stendur til 24. maí. Opið er daglega frá klukkan 13 til 17.

Þessi rauði hjartasófi var til sölu í gær á heimasíðu Húsgagna S&J og kostaði 20
þúsund krónur.
MYND/S&J

Fá nýtt líf á Facebook
Við flóruna á Facebook hefur nú
bæst dásamlega skemmtileg húsgagnasíða. Þar eru gömul og oft
falleg, vel uppgerð húsgögn til
sölu.
Vinirnir Jökull Jóhannsson og
Sævar Eyjólfsson halda úti síðunni. „Við erum báðir miklir
áhugamenn um falleg húsgögn.
Okkur þykir gaman að gera upp
gömul húsgögn og glæða nýju
lífi,“ sagði Jökull þegar blaðamaður náði tali af honum í gær. Hann
hafði þá verið í símanum nær allan
daginn, en eftir að þeir félagarnir opnuðu síðu á Facebook hefur
síminn varla stoppað. „Það var algjör bomba þegar við komum inn
á Facebook.“

Húsgögnin finna þeir hér og
þar, fá þau til dæmis frá fólki sem
hefur frétt af þeim eða kaupa þau
ónýt og illa farin á nytjamörkuðum. Eftir að hafa lappað upp á þau
bæta þeir myndum af þeim jafnóðum inn síðuna. Auðvelt er að
gleyma sér við að kíkja hvort eitthvað nýtt og girnilegt hafi bæst í
safnið. Það er líka vissara að gera
það sem oftast, því eins og gengur og gerist hverfur það fyrst sem
fallegast er. „Það er allt uppselt hjá
okkur eins og er, en við erum alltaf
að bæta við og það er hellingur að
koma inn á næstu dögum.“
Síðan er auðfinnanleg með því
að fara inn á www.facebook.com
og leita eftir Húsgögn S&J.
- hhs

Þægindin í fyrirrúmi
Frábærir hvíldarsófar, stólar og tungusófar í miklu úrvali
á frábæru verði, þrír litir í boði, alklæddir leðri.
Hægt er að velja um vinstri eða hægri tungu,
margar stærðir. Einnig góðir vinnustólar sem
stuðla að réttri líkamsstöðu við vinnuna.

Er ullin aðalþráðurinn
frá fortíð til framtíðar?

Ef þú vilt þægindi og góða hvíld eru rúmin frá Passion
góður kostur fyrir þig. Passion framleiðir afar vönduð rúm
og eru þau tvímælalaust með bestu rúmakaupunum í dag.
Dýnan bíður upp á tvo stífleika sem þú getur alltaf breytt
á einfaldan hátt.
Hægt er að velja um sjö tegundir fóta og fimm mismunandi áklæði á rúmin. Þá er hægt að velja þrjár tegundir af
yfirdýnu, latex-, þrýstijöfnunar- eða svampdýnu.
Passion rúmin koma í ýmsum stærðum.

hönnun: www.origami-art.net

frá Ístex og Glófa og hrútahúfu
Nú eru vísast margir hönnuðir á
kafi í að skapa verk fyrir hönnunArndísar Bergsdóttur. Skilafrestarsamkeppnina Þráður fortíðar
ur er til 30. júní 2009 og sendtil framtíðar. Þar er ull í lykast fullunnin verk á
ilhlutverki og markmiðEyjafjarðarsveit,
Syðra-Laugaið að auka fjölbreytni í
hönnun þar sem notuð
land, 601 Aker íslensk ull og verðureyri, merkt
Þráður fortíðlauna þá sem fara
þar fremstir í flokki.
ar til framtíðar. Sýning
Keppt er annars vegar
á 20 bestu verkunum
verður haldin á Handí hönnun fatnaðar og
verkshátíðinni í Eyjahins vegar í opnum flokki.
Sigurvegarar í hvorum Hrútahúfa Arndísar Bergs- fjarðarsveit, 7. til 10.
flokki fá 90.000 krón- dóttur er meðal verðlauna ágúst, þar sem úrslitur í verðlaun, glaðning samkeppninnar.
in verða kynnt. - hhs

Passion Slide Back

Passion, Góður lúr - gulli betri

Þráðlaus fjarstýring með barnalæsingu fylgir Passion rúmunum og kraftmiklir en hljóðlátir rafmagnsmótorar
gera það að verkum að Passion rúmið færist mjúklega
og hljóðlega í hvaða stöðu sem þú velur.

Passion Box

Passion Continental

Hægt er að velja úr fjölmörgum útgáfum af fótum og áklæði fyrir rúmin frá Passion

LÚR - BETRI HVÍLD
-,Ê£ÊUÊÓä£Ê$*6"1,
-Êxx{ÊÈÈÊÊUÊ8Êxx{ÊÎ£ää
777°1,°-ÊÊUÊ1,J1,°-

Opnunartímar:
mán
f ö s
l a u

10:00 – 18:00
11:00 – 16:00

Þú sefur betur í rúmi frá Lúr

Þú færð hágæða rafbúnað í ferðavagninn hjá okkur!

Hágæða, þýskar sólarrafhlöður.
Fáanlegar stakar og í settum með
öllu tilheyrandi.

Fjarorka ehf.
Græn orka er okkar fag

www.fjarorka.is

Eiðistorgi 17, 170 Seltjarnarnes, sími 5785566

www.fjarorka.is
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Tvítalan
ER EKKI HORFIN
Listasafni Íslands var sett það markmið að stefna
saman í sýningu tveimur eða ﬂeiri listamönnum.
Safnstjórinn vildi með þesssu tiltæki draga saman
líkindi og ólíkindi, milli stíla, einstaklinga, stefna.
Listahátíðarsýning safnsins þetta árið er helguð
tveimur sprelllifandi íslenskum karlmönnum, myndlistarmönnunum Hrafnkatli Sigurðssyni og Kristjáni
Guðmundssyni.
MYNDLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

E

kki þarf að fjölyrða um
stöðu þeirra Hrafnkels
og Kristjáns en þeir eru
í hópi fremstu núlifandi
listamanna íslenskra
þótt eflaust eigi þeir frama sinn
alþjóðlegum vettvangi að þakka
frekar en innlendu samhengi.
Kristján Guðmundsson (f. 1941)
var einn af stofnendum SÚM á
Vatnsstíg 1969 og Nýlistasafnsins tæpum tíu árum síðar. Langt
er síðan hann settist á heiðursstall í útlöndum enda er list hans
í sérflokki hvað snerpu og tærleik myndhugsunar áhrærir.
Kristján var brautryðjandi, einn
fyrsti íslenski listamaðurinn til
að fremja gjörning og búa til innsetningu, löngu áður en slíkar
tjáningarleiðir urðu almennar eða
fengu íslensk heiti.
Á 8. áratugnum dvaldi hann
í Hollandi þar sem hann þróaði
teiknilist sína með undraverðum
hætti og náði athygli víða um álfuna. Heim sneri hann 1979, eftir
liðlega níu ára veru í Hollandi
hvarf Kristján smám saman frá
stærðfræðilegum útlistingum til
áherslu á efniviðinn sjálfan.

Áfram var teiknimiðillinn
þungamiðjan í verkum Kristjáns en smám saman varð pappírinn og blýið eða grafítið að sjálfstæðum, áþreifanlegum efniviði,
sem saman myndaði þrívíðar einingar eins og höggmyndir á vegg
eða gólfi. Grafítið hefur hann
ætíð pantað frá sama verkstæðinu í Nürnberg í Þýskalandi – þar
sem Albrecht Dürer, teiknari
allra tíma, ól aldur sinn – og með
því treyst tengslin við norðurevrópska teiknihefð.
Í inngangi segir Halldór Björn
meðal annars um Kristján: „Verk
Kristjáns snúast því að miklu leyti
um efniviðinn sem frumforsendu
allrar listar. Skauti menn yfir
mikilvægi þeirrar staðreyndar
komast þeir ekki ýkja langt í skilnings- og sannleiksleit sinni. Það má
með nokkrum rétti segja að árin
fram yfir 1980 hafi hjá Kristjáni
farið í að skoða tímann fremur en
rýmið. Skeiðklukkan, blekið, þerripappírinn og mínútulínurnar voru
sumpart nær skrift eða skrásetningu án tillits til umhverfis. Takmarkið var mælieiningin, til þess
gerð að afhjúpa sértækt stafróf

ÍSLAND :: KVIKMYNDIR
ICELAND :: FILM
Berlín – Kaupmannahöfn – Reykjavík
Berlin – Copenhagen – Reykjavík

Stórmerkileg sýning sem dregur upp mynd af þróun
kvikmyndagerðar á Íslandi 1904 til 2008.
Sýningin er eins og opið skjalasafn þar sem hægt er að fá yfirsýn yfir helstu
sérkenni íslenskrar kvikmyndagerðar og upplifa þjóðfélags- og menningarsögu
Íslendinga síðustu 100 ár. Um 100 íslenskar kvikmyndir í fullri lengd til að horfa á.
Þjóðmenningarhúsið - The Culture House
National Centre for Cultural Heritage
Hverﬁsgata 15, 101 Reykjavik
Tel.: +354 545 1400, www.thjodmenning.is

Opið daglega
kl. 11.00 – 17.00
Open daily between
11 am and 5 pm.

Hrafnkell Sigurðsson við eitt verka sinna á sýningunni í Listasafninu á Fríkirkjuvegi.

stærðfræðinnar. Að sjá það svart
á hvítu hve löng lengsta nóttin er
við vetrarsólstöður á Hraunhafnartanga, eða hve langan veg jörðin
þarf að fara um sólu, var meðal
þeirra viðfangsefna sem Kristján
tók sér fyrir hendur að opinbera á
áttunda áratugnum.“
Verk Kristjáns á sýningunni eru
18 talsins, teikningar, ljóð og innsetning.
Hrafnkell Sigurðsson er tveimur áratugum yngri, (f. 1963). Þau
hjá Listasafninu kalla hann ljósmyndlistarmann: hann notar ljósmyndamiðilinn sem tjáningarform vegna inntaksins fremur
en sjálfrar tækninnar. Hrafnkell
skaust upp á evrópska stjörnuhimininn á „Paris Photo“ í París
fyrir tveim árum. Ári síðar vann
hann Íslensku sjónlistarverðlaunin. Sem ljósmyndari hefur hann
tekið í þjónustu sína cybachrometæknina, sem gerir mönnum
kleift að stækka myndir óendanlega án þess að þær glati skerpu
sinni. Hann beinir sjónum að náttúrunni, einkum víðerni hennar
og auðn. Í nýjustu verkum sínum
bætir Hrafnkell myndbandsmiðlinum við ljósmyndlist sína sem
eðlilegu framhaldi. Á sýningunni
gefur að líta tvö myndbandsverk
eftir Hrafnkel ásamt ljósmyndum
og skúlptúr.

MYND GVA/FRÉTTABLAÐIÐ

Kristján Guðmundsson hefur um áratugi verið í hópi okkar virtustu listamanna víða
um Evrópu.
MYND GVA/FRÉTTABLAÐIÐ

Í grein sinni um sýninguna
segir Halldór Björn meðal annars:
„Rökfræðin í verkum Hrafnkels
Sigurðssonar er skýr og óvægin.
Manngerðum hlutum er komið
fyrir í náttúrulegu rými með afgerandi hætti svo að þeir skera sig
litrænt og formrænt úr umhverfinu. Með myndröðum, sem snúast um afmarkaða sýn, aðferð eða
atriði, undirstrikar hann dramatískar áherslur tilverunnar, dregur athygli áhorfandans að því sem
skiptir mestu máli, hvernig veruleikinn gerir vart við sig og kallar

beinlínis á hann. Að sjá og horfa
krefst gáfu sem í senn opnar augu
manna fyrir umhverfinu og huga
þeirra fyrir eðli eða merkingu
þess sem vekur þá til umhugsunar.
Það er í sjálfu sér mótsagnakennt
að tala um að opna augu manna
fyrir einhverju af því að með því
er látið í veðri vaka að þeir séu að
jafnaði með augun lokuð.“
Sýningarstjórar eru þau Sigríður Melrós Ólafsdóttir og Halldór Björn Runólfsson og á morgun verður hann með leiðsögn um
sýninguna kl. 14.

maí 2009

menning
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

AÐ TJALDABAKI
Nú hefur fengist leyfi frá
Skriðuklaustri og frá erfingjum
Magnúsar
Ásgeirssonar til þess
að setja
Svartfugl
í flutningi
Gunnars
Gunnarssonar og
þýðingu Magnúsar á hlaðvarp Ríkisútvarpsins. Sagan,
í einstökum lestri Gunnars,
er nú aðgengileg á því mikla
hlöðuballi sem þar er að
finna en slóðin á lesturinn
er http://www.ruv.is/podcast/#svartfugl. Á mánudag
eru liðin 120 ár frá fæðingu
Gunnars.

Íslensk grafík minnist þess
nú að fjörutíu ár eru liðin
frá stofnun félagsins. Af því
tilefni verður opnuð í dag
sýning á verkum Kjartans
Guðjónssonar myndlistarmanns sem hefur hreyft við
samfélagi og starfsfélögum
sínum með gagnrýni og
opinskáum skoðunum.

Láttu þér
líða vel í sumar
Á NordicaSpa er lögð áhersla
á gæði og persónulega þjónustu.
Innifalið í öllum meðlimakortum: Er
þjálfun í tækjasal undir leiðsögn þjálfara
sem útbýr sérsniðna æfingaáætlun fyrir
þig, fylgir þér eftir í salnum, stillir tæki
og leiðbeinir þér í hvert skipti sem þú

kemur að æfa. Einnig eru fjölbreyttir
hóptímar í boði, aðgangur að
heilsulindinni þar sem boðið er upp
á herðanudd í heitu pottunum og
handklæði í hvert skipti sem þú kemur.
Í heilsulindinni eru tveir heitir pottar,
tvær ilmgufur ásamt slökunarlaug.

Úti á veröndinni er sauna og heitur
pottur ásamt sólbaðsaðstöðu.
NordicaSpa er einnig með nudd- og
snyrtistofu og fá meðlimir 10% afslátt
af öllum líkams- og snyrtimeðferðum.

Mánudagar

Þriðjudagar

Miðvikudagar

Fimmtudagar

Föstudagar

06:30

Lokað námskeið
Gunnar Már

Fitubrennsla
Niki

Lokað námskeið
Gunnar Már

Herþjálfun
Patrick

Lokað námskeið
Gunnar Már

07:30

Lokað námskeið
Gunnar Már

Þrekhringur
Fjóla

Lokað námskeið
Gunnar Már

Þrekhringur
Fjóla

Lokað námskeið
Gunnar Már

08:30
09:00
09:30
10:00

Leikfimi
Marta

Þrekhringur
Gunnar Már

Leikfimi
Marta

Þrekhringur
Gunnar Már

Qi gong
Viðar

Lokað námskeið
Gunnar Már

Body Attack
Guðrún María

Pallabrennsla
Gunnar Már

Laugardagsfjör
Jóhannes
Yoga
Sigríður

10:30

Lokað námskeið
Gunnar Már

11:05

Pallabrennsla
Gunnar Már

12:05

Body Pump
Hrafnhildur

Spinning
Marta

Spinning
Marta

16.30

Lokað námskeið
Gunnar Már

Lokað námskeið
Gunnar Már

Lokað námskeið
Gunnar Már

17:30

Spinning
Svava

Body Pump
Hrafnhildur

Body Attack
Guðrún María

Spinning
Begga

18:30

Lokað námskeið
Gunnar Már

Yoga (18:40)
Katrín Sigurðar

Lokað námskeið
Gunnar Már

Yoga (18:40)
Katrín Sigurðar

Pilates
Kolbrún Jónsdóttir

Lokað námskeið
Gunnar Már

20-20-20
Fjóla

Pilates
Kolbrún Jónsdóttir

13:00

Annar forkólfur úr íslensku
myndlistarlífi sem opnar sýningu í dag er hin gagnmerka
kona Sigrún Guðjónsdóttir,
Rúna, sem sýnir í DaLí-galleríi
á Akureyri.

Laugardagar

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA
Á LISTAHÁTÍÐ

Hilton Reykjavík Nordica Hotel
Suðurlandsbraut 2
Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is
www.nordicaspa.is

Miðasala áwww.midi.is
www.listahatid.is
www.midi.is

Lokað námskeið
Gunnar Már
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Fagþjónusta - Allt á
einum stað

Staðgreiðum gull, demanta og úr.

Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

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.

Lítill járnrennibekkur óskast. Ca. 50cm
milli odda. Staðgreiði Katrín 615 1231.

Til sölu
Tilboð

2 Sontegra ljósabekkir lítið notaðir til
sölu. Fara fyrir lítið. Uppl. í s. 695 1918.
Til sölu hlutir úr búslóð t.d. tvískiptur
ísskápur/frystir, eldhúsborð, stólar, leðursófasett ofl. Uppl. í s. 860 1305.
Sláttuvél 4.75 hestöfl, sem ný, aðeins
notuð 4 sinnum. Verð 22 þús. Einnig
rafmagnsritvél. Uppl. í s. 892 0235.

Notuður hnakkur svarfdælingur óskast
keyptur. Uppl. í síma 893-9699
Óskum eftir ísl. handverki til sölu fyrir
erl. ferðamenn. Skoðum allt! S. 863
0484 eða sendið uppl. a safamyri@
simnet.is
Óskum eftir gömlum munum tengdum
bátum og sjósókn s.s sjófatnaði, síldartunnum, veiðarfærum og tækjum.
Staðgreiðsla. S. 894 8080.

Heimilistæki
Vantar þurrkara, helst barkalausan.
Uppl. í s. 691 0828.

Hljóðfæri

Til bygginga

Spákonan Michalina

Býð upp á tarotlestur, talnaspeki og/
eða orkuheilun. Umsögn: „Michalina
er stórkostlegur spámaður og heilari.“
Sigríður Klingenberg. Uppl. í s. 845
3455.

Einstakt harðviðar pallaefni Acajou til
sölu vinsamlega hafið samband í sima
867-1762 (Högni) og eftir 17 í síma
8628626 (Gunnar)
Óska eftir að kaupa 40fm af ónotuðu
gagnvörðu pallaefni. S. 694 2236.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Fyrirtæki

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

Iðnaður
Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 699 6069

Til Sölu 20kw 3ja fasa Rafstöð.
Einangraður kassi er á svæðishjólum
verð 650 þús. + vsk. Ath. Ónotað tæki.
Einnig 500fm af gervigrasi. Uppl. í s.
857 2000.

Hársnyrtist. í Hfj.

Stigamaðurinn ehf.

Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn.
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779,
423 7779 & 897 1479.

Rafvirkjun

Dúndurtilboð!

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

Flott stofa og staðsetning. Lækkað verð
í 2 milj. Risa tækifæri fyrir öflugt starfsfólk. Uppl. í s. 848 9816.

Ýmislegt
Erlendur aðili býður Bandaríkjadollara
til sölu ! Sendið inn tilboð - upphæð og
gengi á buydollars@hotmail.com

Verslun

Allt fyrir Eurovision Partýið! Fánar,
hristur, tambórínur, plathljóðfæri og
-míkrófónar, þurrís, o.m.fl. Partýbúðin,
Faxafeni 11.

Heilsuvörur

Sjónvarp
Garðhúsgögn.

Er ryðfría stálið viðhaldsþurfi. Sérhæfð
efnishreinsun á ryðfríu stáli. www.rafpol.is

Sterkleg og þungbyggð. Henta vel fyrir
íslenskt veðurfar, til að standa úti allt
árið. Viðarkó, Dalveg 24 - 201 Kópavogi,
www.vidarko.is Sími 517 8509.

Ryðgar Ryðfría stálið.

Til sölu Rallý MIG 160 Argon suða ónotuð. Uppl. í s. 861 3715.

Húsaviðhald!

Bílskúrsala V/ fluttnings
- Hverafold 33 sunnuaginn 17 maí milli kl. 12-16

Yfirborðshreinsun á ryðfríu stáli.
Varanleg lausn Handrið, klæðning, og
allt annað úr ryðfríu stáli. www.rafpol.
is & 661 8444.
Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Múrviðgerðir, tröppur og
málun

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

Glerjun og gluggaviðgerðir

Raflagnir

Rafþjónusta, dyrasímaþjónusta, töfluskipti, tilboð. Rafneisti ehf. Sími 896
6025.

Trésmíði

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

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

Vélar og verkfæri

Frábær árangur með Herbalife, má
bjóða þér frían prufupakka ? Gerður
s. 865 4052.

Leðurstólar með skammel, stakir stólar, borð, rúm 1,40X2,00 með gafli
og náttb., vegglampar og standlampar,
skrifborð, bókaskápar, rimlagardínur ál/
tré, speglar of.

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

Af sérstökum aðstæðum eru til sölu tvö
drengja reiðhjól, annað lítið notað og
hitt ekkert. 24 og 20 tommu. Tegund
Trek frá Erninum. Með miklum afslætti.
Uppl. s. 698 4981.

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Tama superstar trommusett. Diskar og
töskur fylgja með. Lítið notað. S. 7724464

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

Óskast keypt

Húsaviðgerðir

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

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

Óska eftir að kaupa evrur og
dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl.
gefur Sverrir í s. 618 7001.

Lekur þakið ?

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.

Nudd
Whole body massage. S. 841 8529.

Spádómar

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

Skemmtanir
Gull - Gullskartgripir

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

Fæðubótarefni

Evrur óskast

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

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

Önnur þjónusta
Uppsteypa mannvirkja
Ásamt annarri húsasmíði.
Jarðvinna, uppsteypa, mót og
krani. Löggiltur meistari.
Dynkur ehf. Ragnar s. 894
2454.

Kaupum til bræðslu allar tegundir gullskartgripa, gamla,
nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti
13 - S. 699 8000 Magnús
Steinþórsson.

Til leigu

4IL LEIGU ATVINNUHÒSN¾ÈI AÈ 3TËRHÎFÈA
 Å 2VK  FM ,OFTH¾È  M
%INNIG TIL LEIGU AÈ 3MIÈSHÎFÈA  Å 2VK
 FM LOFTH¾È M
3TËRAR INNKEYRSLU DYR GOTT ÒTISV¾ÈI
Málun bílastæða, malbiksviðgerðir,
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verktakar.com s: 5514000

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

38

16. maí 2009 LAUGARDAGUR

Nudd
Nýtt Nýtt! Nudd
- Japanska baðið.
Krepputilboð!

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

Antík

Húsnæði óskast

Herriffill Husqvarana ca. 150 ára til sölu.
Heill en þarfnast hreinsunar. Tilboð. S.
866 0167.

3-4 herb. íbúð óskast gjarnan sérbýli
með bílskúr í Grafarvogi eða -holti. S.
772 6162.
Óska eftir 3 herb. íbúð Frá 1 júlí A.t.h
óska eftir langtímaleigu, eingöngu í
Grafarvogi. Leigugeta 90-115 Þús.
Öruggum greiðslum heitið Uppl. Í síma
772 6658 eða 822 3818 eftir kl. 17:00.

Dýrahald

Reglusöm hjón með 3 börn óska eftir
leigu húsnæði í seljahverfi. Sími. 8200007

Ferðanuddbekkir og ferðaóléttubekkir,
gæði og gott verð. Uppl. í síma 891
6447.

Óska eftir 4 herb. íbúð til leigu í Kóp.
200-201. Uppl. s. 892 0426.

Tantric Massage of
Sacred touch

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

Námskeið

Íbúð, rað-par eða einbýlishús óskast til leigu í vesturbæ, 101 eða 107.
Tveir fullorðnir og eitt barn í heimili.
Vinsamlegast hafið samband við sto2@
hi.is og svarað verður samdægurs.

2 svartir Labrador rakkar til sölu, ættb.
færðir hjá H.R.F.Í. Tilb. til afh. 1.júní.
Uppl. í S. 822 0383 & 822 2118 einnig
á www.labbapabbi.dyraland.is

Hjón með barn óska eftir íbúð í hlíðum/Norðurmýri. 100fm eða stærri.
ibud105@hotmail.com
Ekki býrðu svo vel að eiga húsnæði
sem í er geymsla og kannski bílskýli
sem þig vantar að fá pening fyrir . Ef svo
þá er ég að ath með svoleiðis. Endilega
bjalla í mig 862 8400.

Tækniskólinn bíður uppá sumarnámskeið í skipstjórn: Smáskipanám
í fjarnámi - 3. júní til 15. ágúst.
Skemmtibátanámskeið í fjarnámi - 3.
júní til 15. ágúst. Nánari upplýsingar
á www.tskoli.is og hjá Kjartani í síma
665 1100.

Fiskadagur!!!

15% afsláttur af öllum fiskum. Fiskabúr
á 15-40%afslætti 180L Akvastabil
fiskabúr með loki, ljósi og skáp á
49.900kr. Live rock á tilboði 1500kr
kg. Dýragarðurinn Síðumúla 10 S.517
6525.

Íbúðir og atvinnuhúsnæði til leigu í
Hafnarfirði, Kópavogi og nágrenni.
www.lmh.is sími 517-0150
Vesturbær. Nýuppgerð 3ja herb. íbúð
með sérinng. til leigu. Uppl. í s. 562
1643.

Húsnæði í boði erlendis
& í Reykjavík

Ertu í atvinnuleit? Húsnæði/herb. við
Kastrup til leigu. Uppl. í síma 899
2060.
Falleg íbúð Vestbæ sérinng. 3 svherb.
nál. HÍ kr. 130þ. frá 1. ág. s. 864 9955.

AM/PM ! ICELANDIC &
ENGLISH CONVERSTAION

Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30
or 18-19:30 start:8/6. Level II: 7w:
Md,Wd,Fr, 20-21:30 or 13-14:30 st: 30/6
Level III: 4w: Md to Fr; 13-14:30: st:
8/6. Level IV: 10w: Tue,Thu; 20-21:30:
st: 8/6. ENGLISH CONVERSATION: 2
weeks: Md-Frid 18-19:30: start 25/5,
8/6, 22/6, 6/7, Ármúli 5, s.5881169www.icetrans.is/ice

2 herb. íbúð til langt. leigu í árbænum.
Leigist m. eða án húsgagna. Hiti og rafmagn innf. 90þ. á mán. s. 690 9996.
Tæplega 100l fiskabúr með ljósi, fiskum, hitara, hreinsara og skrauti. S.
864 5290.
Pommarahvolpur til sölu!Uppl.8927966
http://www.skeljapommar.com/
2 þrílitar ótrúlega fallegar 8 vikna læðusystur. Vantar góð heimili. Uppl. í s. 555
4438 eða 699 4438.
Pomma hvolpur til sölu! uppl. í s.
8927966 & www.skeljapommar.com.

Ýmislegt
Innanhúsráðgjöf

Langar þig að breyta eða bæta heimilið
eða fyrirtækið? Fáðu ráðgjör. Helena
Hörn Innanhússtílisti helena39@hive.
is S. 820 5227.

AM/PM ICELANDIC
ENGLISH
CONVERSATION

Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30
or 18-19:30 start:8/6. Level II: 7w:
Md,Wd,Fr, 20-21:30 or 13-14:30 st: 30/6
Level III: 4w: Md to Fr; 13-14:30: st:
8/6. Level IV: 10w: Tue,Thu; 20-21:30:
st: 8/6. ENGLISH CONVERSATION: 2
weeks: Md-Frid 18-19:30: start 25/5,
8/6, 22/6, 6/7, Ármúli 5, s.5881169www.icetrans.is/ice

Skútusiglinganámskeið í
Tyrklandi

Íslensk skútuleiga í Tyrklandi verður
með verkleg siglinganámskeið 3-10 júlí
og 10-17 júlí Frábær leið til að sameiga
áhugamál og skemmtiferð Nánari upplýsingar onni@seaways-sailing.com og
www.sjoleidir.is

Ferðalög
Íbúð til leigu í Portúgal sjá myndir
www.ownersdirect.co.uk/portugal/
p6451.htm s. 699 0328.
Kona á eftirlaunaaldri (rithöfundur) vill
kynnast konu á svipuðum aldri, sem
ferðafélaga og vin. Uppl. í s. 553 4050,
á kvöldin.

Gisting

Ökukennsla. Kenni allan daginn
alla daga. Akstursmat og endurtökupróf. S. 893 4515.
Nú er kreppa og ökukennsla Dóra
býður kreppu verð, hringið og leitið tilboða. Dóri 892 4686 halldor1@sinet.is

Húsgögn

Lítið herb m/húsg. og aðg. að wc
m/sturtu+þvhús í Árbæ. Laust strax.
s. 820 3515.
Meðleigandi óskast í 110m2 íbúð í
álftamýri, leiga 55þús., innifalið 2 herbergi og aðgangur að stofu, eldhúsi og
baði. Uppl. í s. 868 1461.

Íbúð til leigu á Völlum í Hafnaf. 106fm
3/4 herb. 25fm yfirb. svalir, bílag. Leiga
130þús. m/hússj. og hita. Langtímal.
Upp. í s. 0045 2025 3846 eða svalaheidberg@gmail.com.
117 fm íbúð á 2.h. í Rauðavaði er laus
til leigu 20.6. 145þús. á mánuði, allt
innifalið. Uppl. í s. 849 7835
Til leigu 65fm 2 herb. íbúð í
Ártúnholtinu. Uppl. í s. 899 4038.

Leigjendur, takið eftir!

Herbergi í neðra Breiðholti til leigu m.
aðgangi að snyrtingu. Uppl. í s. 617
7223 & 566 7960.
3-4 herb. 90fm íbúð á Burknav. Hfj.
Bílskýli. Langtímal. 120þ. m. hússj. S.
893 2417.
Til leigu 4 herb. íbúð í Hraunbæ, 110
Rvk. Leigist til lengri eða skemmri tíma.
Laus strax. Uppl. í s:893-3836 eða
jonsist@simnet.is

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

Húsnæði í boði
www.leiguherbergi.
is Gistiheimili /
Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 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

Til leigu 4ja herbergja íbúðir,
lausar strax. Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á
heimasíðu okkar www.heimkynni.is

Óskum eftir 3ja herb. eða stærra í Rvk
eða Kóp, ekki í 101. Skilvisum greiðslum heitið. Uppl. í s. 869 1283 og 615
1117 e. kl. 12.
24 ára háskólastelpa utan að landi
óskar eftir 2 herbergja íbúð sem næst
háskólasvæðinu, með langtímaleigu í
huga. S.867 2229.
39 ára karlm. óskar e. að leigja 2-3ja
herb. íbúð miðsvæðis í Rvk. Reyklaus
og reglusamur. Sími 690 6996.
Óskum eftir rúmgóðri 3 herb. íbúð á
leigu frá 1 júní. Uppl. í s. 841 1692.
ÓSKASTAÐSETNING ÁRTÚNSHOLT 110
RÚMLEGA FIMMTUG HJÓN MEÐ 10
ÁRA DRENG, LEITA AÐ LANG’TIMA
LEIGU Á EINBÝLI/RAÐ/PARHÚS. FRÁ
OG MEÐ 1 JÚLÍ 2009. POTTÞÉTT
MEÐMÆLI, BANKATRYGGING OG
FYRIRFRAMGREIÐSLA. SKOÐUM SVÆÐI
108-109-110-111-112-113-200-201-202203-210. SENDIÐ UPPLÝSINGAR Á
ingibjorgth@simnet.is EÐA HRINGIÐ Í
SÍMA 891 9218 INGIBJÖRG.

Húsnæði til sölu

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

Til leigu á Álftanesi 2ja herb. einst.íbúð.
70þ.á mán. Allt innif. S. 699 1819.

Fyrir veiðimenn

VANTAR ÍBÚÐ Í JÚNÍ - MEÐ ÖLLU
- 1 MÁNUÐ Við erum reyklaus hjón
á besta aldri. Vantar íbúð með húsgögnum, rafmagni, hita og internet í
júní. Langtímaleiga kemur til greina.
Guðmundur GME@4tds.com 821-2279

Falleg 2ja herb. íbúð í kóp. til leigu fyrir
reyklausa. Uppl. í s. 692 1805.

Gisting, tjaldsvæði, salur f. hópa. www.
borgarvirki.com info@borgarvirki.com

www.heimkynni.is

Leita að 6 hvítum leður Rolf Benz
stólum. Þurfa að vera í toppstandi. S.
660-6398

Til leigu 3 - 4 herb 90 fm íbúð á ásbraut
í 200 kópavogi uppl í sima 8237846

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Til leigu stúdíóíbúð + 160 fm. íbúð í
Vesturbergi með sérinngang. S. 693
7815.

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.

Ökukennsla

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.

Útsala-Sumarhús.

Nýtt fullbúið sumarhús ca.100 m2
á góðum stað við Geysi í Haukadal.
Hitaveita, eignarlóð. klst. akstur frá Rvk.
Fæst á 15.5m stgr. Uppl. í s. 892 0566
e-mail bygg@internet.is

4ra herb. 120fm íbúð til leigu v/
Fellsmúla. Uppl. í s. 568 8440 & 588
4440.
Room for rent, Unufelli. Internet,
Kitchen whashing and bathroom. Price
34þ. Tel. 845 6154.
Herbergi í kjallara til leigu á
Laugarnesvegi. Aðgangur í íbúð á 2
hæð að stóru eldhúsi,baðherbergi,interneti,þvottavél. 28.000- 663 7686.

Atvinnuhúsnæði
Til leigu á Funahöfða 1, Ártúnshöfða,
gott bílasölu- eða verslunarhúsnæði,
vel staðsett, 70 - 900 fm, leigist í hlutum eða einu lagi, mikil lofthæð og stórt
útisvæði. S. 896-4495.
Geymsluhús óskast 12-20 fm færanlegt hús óskast til kaups eða leigu í
3 mánuði. Þarf að vera snyrtilegt að
utan. Upplýsingar í síma 8600322 eða
agnar@re.is
Til leigu bjart og opið húsnæði á hárstofu vel staðsett í 101 fyrir skylda
starfsemi, margt kemur til greina uppl. í
síma 891 8922.

Atvinnuhúsnæði til leigu
á Höfðanum

Tæplega 200 fm. húsnæði til leigu, 3
innkeyrsluhurðir, góð lofthæð, möguleiki að skipta húsnæði upp í minni
bil, nánari uppl. í síma 893 2165 og
896 1663.

DÁNARBÚ - LÆKKUN UM 3 MILLJÓNIR
- VERÐ 12.5 MIL. Iðufell 8. 2 herb
íbúð, 68 fm. LAUS STRAX. HAGSTÆÐ
LÁN GETA FYLGT - ÁHV 6,3M. Ólafur
í Kjöreign: 896-4090 eða Marteinn:
822-8958.

Sumarbústaðir

Sumarbústaðarlönd til
sölu.
Sölusýning á laugardag milli
kl. 13-16 í landi Kilhrauns á
Skeiðum. Kalt vatn, sími og
rafmagn að lóðamörkum. Verið
velkomin.
Hafið samband í síma 824
3040 Hlynur & 893 4609
Haukur. Heimsíðan er: www.
kilhraunlodir.is

Óska eftir c.a. 4 bretta plássi í fyrstigeymslu og c.a. 3 bretta pláss í kæligeymslu. Uppl. s. 895 0821 eða p.sig@
simnet.is.
Til leigu ódýrt 65-100 fm upphitað
geymsluhúsnæði í Rvk. Uppl. í s. 899
7710.
Rúmgóður geymslu/ vinnuskúr óskast. Draumaskúrinn lítur vel út, helst
einangraður, með tvöfaldri hurð eða
bílskúrshurð. Uppl. s. 663 4929.

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

geymslur.com

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

Gisting
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

Gista.is / S. 694 4314

2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri.
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

Atvinna í boði

4ra herb. nýlegt 114fm raðhús í
Hraunbæ, R.vík til leigu. Laust strx.
S.8983420
3ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ R.vík til
leigu. Sérinng. Laus strax. S.898-3420

Góður þjónn.
Glæsilegt 93fm heilsárshús til leigu
í landi Eskiholts í Borgarfirði uppl.
http://storaborg.123.is eða í s. 896
0675.

Starfsmaður óskast í gestamóttöku á
gistiheimili í miðbæ Reykjavíkur frá
1.júní - 1. September. Vinnutími er
sveigjanlegur, viðkomandi þarf að hafa
góða enskukunnáttu, getað unnið sjálfstætt, reynsla af hótelsörfum og þjónustulund skilyrði. Lágmarksaldur 20 ár.
uppl: gistiheimili.umsoknir@gmail.com
Hardworking 20 year old men looks for
a job in Hfj. Tel. 618 2004.

STÖRF.IS

Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnuauglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.
Vantar góða og trausta starfsmanneskju
í hlutast. á grillst. í Vesturb. Helst ca 4050 ára. S. 823 8458.
Pizzabakari/aðstoðarkokkur! Vantar tvo
góða í verkin á veitingastað á Skáni
í Svíþjóð. Fullt starf í 3-4 mánuði
og möguleiki á framhaldi. Fyrirspurnir
sendast á kokkurinn@internet.is
Við leitum af jákvæðum, drífandi einstaklingum í árangurstengt sölu og
markaðsstarf. Áhugasamir hringi í S:
512-1604
Málmiðnaðarfyrirtæki óskar eftir að
ráða: Vana sandblásara, járniðnaðarmenn og verkamenn. Mikil vinna framundan. Upplýsingar í síma 863 6229
og 897 9743.
Óska eftir hluta skrifstofu til framtíðar.
Hef reynslu og meðmæli. Er reglugöm og stundvís. Get byrjað fljótlega.
Upplýsingar í síma 844-7070

Hársnyrtir óskast v. barneignarfrís og til
frambúðar á Hár Expo uppl. gefur Gústa
891 8922.

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben.
Herbergi, íbúð, stúdíóíbúð email@gistiheimilid.dk S. 0045 2460 9552.

3. herb. íbúð til leigu í vesturbænum
í Hfj. Íbúðin er hæð og ris. Jafnvel
leiguskipti fyrir íbúð á Akureyri. Uppl.
í s. 868 6390.

Til sölu austurl veitingast gegn yfirt
skulda. Velta 20+m og mikil tækif.
Uppl. halldor74@hotmail.com

Til leigu 82.5 fm mjög gott iðnaðarhúsnæði að Dalshrauni í Hafnarfirði. Uppl.
í s. 893 9777.

www.buslodageymsla.is

Þrastahólar Grímsnesi

Rektu þinn eigin veitingastað

Potrzebujemy kobiety do pracy (filetowanie). Zapewniamy zakwaterowanie. Blizsze informacje pod nr tel.
840 4581.

Bílageymsla fyrir allar gerðir ökutækja.
Snyrtilegt húsnæði. 15.000 kr á mánuði. Hafið samband í síma 864 3061

Snyrtilegt og nýstandsett 58fm sumarhús á góðri 5.500 fm eignarlóð. 100
fm sólpallur. Lækkað verð nú 14,4
millj. Skoða skipti á hjólhýsi. Uppl. í s:
898 1598.

MÚRARI ÓSKAST í alla almenna múrvinnu þarf að geta unnið sjálfstætt.
Stundvísi og fagmenska skilyrði og
Íslenskukunnátta s. 897 2681 Ásgeir.

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

Geymsluhúsnæði

Einstaklingsíbúð 45m2 57þús. á mán.
Hiti og rafm. innif. á svæði 112, anddyri,
bað, stofa m. eldhúskrók, þvottavélartengill. Laus 1.júní. Vinsamlega sendið
nafn og Kt. síma á smaar@frettabladid.
is merkt „laus“ og við höfum samband
um hæl.

3 herb. íbúð á jarðhæð með sérinngangi til leigu í Seljahverfi Breiðholti.
Langtímaleiga. Reykl. og reglus. áskilin.
Laus strax. Verð 90þ. á mán. Uppl. í s.
664 8363.

Er með 2 gámahús til sölu. Tilvalið til
sumarbústaðargerðar eða undir áhugamálin. Húsin eru 3x12 m. og einningi
er 36 m2, tilvalið að setja þau saman
og er stærðin þá 72 m2. Annað húsið
er með álklæðningu á þrem hliðum, á
langhlið hússins eru 3 gluggar og einn
gluggi á hvorum stafni. Hin langhliðin
er timburklædd. Hitt húsið er með
álklæðningu eins og fyrra húsið. Á
langhlið þess húss eru 2 gluggar og
1 hurð og 1 gluggi á hvorum stafni.
Hin langhliðin er timburklædd. Húsin
eru veil einangruð fullklædd að innan
(nema langhliðin) Húsin eru staðsett á
Haga í Reyðarfirði.. 500.000-600.000+
Fyrir STK Tilboð óskast tobbi@mi.is

Sexychat.is - tekjulind

Sexychat.is er nýr og svolítið djarfur
vefur þar sem ófeimnum, kynþokkafullum konum bjóðast ýmsir tekjumöguleikar. Kynntu þér málið á www.
sexychat.is (tekjulind).

Óskast til starfa strax.
Vaktavinna.
Uppl. í s. 661 7976.

Óskum eftir starfsmanni í afgr. á
saumastofu eða saumakonu. S: 552
1260 Textillane.

Atvinna óskast
Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.
46 ára húsasmiður óskar eftir vinnu,
helst á verkstæði á höfuðborgarsvæðinu. Er vanur innréttingasmíði ofl.
Vinsamlega sendið póst á smiður63@
gmail.com

Viðskiptatækifæri
Naglastofa - Snyrtistofa til sölu
eða leigu.Til sölu/leigu snyrtistofa á besta stað í 104 Rvk. Er
með aðstöðu fyrir 3. Er á götuhæð, með gott aðgengi og bílastæði. Auðveld kaup - Tilboð.
Upplýsingar í síma 897 0900.

Viðskipti 21 aldarinna

Hefur þú fengið nóg af innantómum
loforðum? Áttu draum um eigið viðskiptaveldi? Hringdu í S: 512-1604 og
hlustaðu.

Tapað - Fundið
Nýr IPod touch silfurlitaður í rauðu
hulstri tapaðist sunnud. 10. maí við
Snæland Setb. eða Drekav. Fundarlaun
í boði. Uppl. s. 862 2805.

Einkamál
Símadömur
Við erum tvær sem viljum tala
við þig, erum mjög heitar. Láttu
heyra í þér !
S. 908 6666 & 908 2000.

Sexychat.is

Sexychat.is er vandaður, nokkuð djarfur
og mjög myndrænn vefur fyrir fólk sem
vill sýna sig, spjalla og kynnast. Almenn
áskrift er ókeypis. Fleiri áskriftarleiðir
bjóðast, einnig fyrir djarfasta fólkið.
Vertu æfinlega velkomin/n. Sexychat.is.

Leitar þú

yndislegrar stundar með yndislegri
konu? Fertug kona vill kynnast karlmanni. Augl. hennar er á Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8283.

Betri búð á betri stað
ÚTILÍF Í HOLTAGÖRÐUM
MEÐ ENN BETRA AÐGENGI
Verslun Útilífs í Holtagörðum
hefur færst um set. Við erum flutt
af efri hæðinni niður á jarðhæð
við hliðina á verslun Hagkaupa.

Af því tilefni er

20%

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 46224 05/09

afsláttur

af öllum vörum
frá North Face
og öllum

Jamis hjólum.
Tilboðin gilda aðeins í Holtagörðum.
Komdu og gerðu góð kaup fyrir sumarið.
ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 45933 04/09

Opið um helgina:
Laugardag 11-18
Sunnudag 12-17

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

SÍMI 545 1500

40
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LEIKUR TVEIMUR SKJÖLDUM
Í EUROVISION-ÁHUGA
„Diggi-Loo Diggi-Ley (sigurlag
hinna sænsku Herryes árið 1984)
er eina Eurovision-lagið sem kemur
upp í hugann. Hlýtur það þá ekki
að vera uppáhaldslagið mitt?“ hlær
Helga Vala Helgadóttir, formaður
Reykjavíkurfélags Samfylkingarinnar, þegar hún er innt eftir því
hvenær Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva hafi náð hæstum
hæðum.
Helga dregur þó fljótlega í land
með slíkar yfirlýsingar. „Gagnvart
börnunum mínum er ég auðvitað
einlægur aðdáandi keppninnar. En ef ég væri ein með sjálfri
mér býst ég fastlega við að ég myndi sofa herlegheitin af mér.
Ég varð þó fyrir miklu áfalli þegar ég, ásamt dóttur minni,
var stödd úti í Bretlandi árið 2000 og við gátum ómögulega
fundið sjónvarpsstöð sem sýndi frá keppninni. Þá rann upp
fyrir mér að líklega horfa fáir nema við Íslendingar.“
Helga spáir Jóhönnu Guðrúnu og fylgdarliði sjöunda sæti í
Moskvu í kvöld. „Ég veit samt ekki hvort lagið lendir í sjöunda
sæti ofan frá eða neðan frá. En ég tel fullvíst að það verði
annað hvort,“ segir Helga Vala Helgadóttir.

LANGT FRÁ ÞVÍ AÐ VERA MÍN DEILD
„Eurovision er mjög langt frá því að
vera mín deild hvað tónlist varðar.
Mér þótti þetta óhemjuleiðinlegt á
tímabili, en núna finnst mér þetta
aðeins meira gaman,“ segir pönkdrottningin og fyrrverandi X-Factor
dómarinn Elínborg Halldórsdóttir,
sem einnig er þekkt undir nafninu
Ellý í Q4U.
„Ég á ekkert eftirlætis Eurovisionlag, en ég á skemmtilegar bernskuminningar tengdar laginu All Kinds
of Everything með Dönu. Það lag
söng ég á skólaskemmtunum og
í afmælum þegar ég var lítil stelpa og kunni fram og til baka.
Mér þykir því dálítið vænt um það lag,“ segir Ellý.
Ellý óttast að óvinsældir Íslands vegna vangoldinna skulda
á alþjóðavettvangi geti komið niður á íslensku keppendunum
í stigagjöfinni í kvöld. „Það er samt aldrei að vita hvað gerist.
Keppnin er orðin dálítið öfgafull, með rosa dönsum og
trommum og öllu tilheyrandi, en mér finnst Ísland og Noregur
vera að fara í aðra átt en flestir hinna. Jóhanna Guðrún er auðvitað frábær og það sást strax á unga aldri hjá henni að hún
myndi ná langt. Svo er norski keppandinn svo rosalega sætur
og flottur,“ segir Elínborg Halldórsdóttir.

SLÆR VOPNIN ÚR HÖNDUM KALDHÆÐNILIÐSINS
„Í dag er ég með lagið Save Your Kisses for Me
með Brotherhood of Man (sigurlag Breta í Eurovision árið 1976) á heilanum. Vinkona mín var að
að raula það í vikunni og svo sá ég það í einhverjum Eurovision-þætti í sjónvarpinu fyrir nokkrum
vikum. Þetta er bara svo ógeðslega sætt lag, vel
heppnað popplag sem festist í höfðinu,“ segir
Guðrún Eva Mínervudóttir rithöfundur, þegar
hún er beðin um að nefna eftirlætis Eurovisionlagið sitt.
Guðrún bauð gestum heim til sín að fylgjast
með frækilegri frammistöðu Jóhönnu Guðrúnar
í undankeppninni síðastliðinn þriðjudag. Hún
stefnir á að endurtaka leikinn í kvöld. „Síðast eldaði ég rækjur en núna hef ég hugsað mér að elda gúllas. Hann

Gunni vinur minn verður afar spenntur og tilfinningasamur yfir keppninni og það hjálpar okkur hinum að
lifa okkur inn í þetta. Við þurfum nefnilega alveg á
smá hjálp að halda með það.“
Guðrún spáir því að íslenska lagið nái 10. sæti í
Moskvu í kvöld. „Ég hugsa að allir ættu að geta verið
ánægðir með það. Hún Jóhanna Guðrún er svo falleg
og yndisleg að það er ekki hægt annað en að halda
með henni. Hún slær
vopnin úr höndunum á kaldhæðniliðinu með því að
vera svona opin
og einlæg,“ segir
Guðrún Eva Mínervudóttir.

Uppáhalds
Eurovisionlögin
Vafalaust verður þorri landsmanna límdur við sjónvarpsskjáinn þegar Jóhanna Guðrún og fylgdarlið hennar stíga á sviðið
í Olimpiysky-höllinni í Moskvu í kvöld. Kjartan Guðmundsson náði tali af nokkrum valinkunnum andans mönnum og
konum og spurði þau um eftirlætislögin sem Söngvakeppni
evrópskra sjónvarpsstöðva hefur alið af sér.

ALLTAF HALDIÐ MEÐ DÖNUM
Bjarni Felixson, íþróttafréttamaður, segist hafa fylgst með
Eurovision-keppninni með öðru
auganu í gegnum tíðina. „Oft hef
ég haft gaman af þessari keppni.
En mér finnst sérstaklega skemmtilegt að fylgjast með stigagjöfinni.
Ég er ekki frá því að ég nálgist þetta
dálítið eins og íþróttakappleik.“
Spurður um uppáhalds Eurovision-lagið er Bjarni ekki í nokkrum vafa. „Ég hef oftast verið hrifinn
af framlagi Dana í keppnina og var
mjög kátur þegar Olsen-bræðurnir
sungu lagið Fly on the Wings of Love til sigurs árið 2000. Eins
fannst mér hitt sigurlag Danmerkur mjög gott (Dansevise, sem
Grethe og Jørgen Ingmann fluttu árið 1963). Ég er orðinn svo
gamall að flest eftirlætislögin mín eru að verða hálfrar aldar
gömul. Þessi nýrri tónlist höfðar ekki eins mikið til mín.“
Bjarni segir Íslendinga hafa að jafnaði staðið sig vel í Eurovision, og hann er ánægður með framlagið í ár. „Ég treysti mér
þó ekki til að spá fyrir um úrslitin. Það er jafnvel erfiðara að
spá fyrir Eurovision en knattspyrnu,“ segir Bjarni og hlær.

MÁTULEGT Á ÍSLAND AÐ VINNA
„Þessi keppni er rusl og hefur
ekkert með tónlist að gera. Ég
hreifst með í Gleðibankaævintýrinu sem barn en síðan hef ég lítið
fylgst með þessu. Enda er keppnin
ekki innan míns áhugasviðs, sem
er tónlist,“ segir Kristinn Gunnar
Blöndal, einnig þekktur sem KGB,
tónlistarmaður.
Kristinn viðurkennir þó að
örfá fín lög hafi farið í gegnum
keppnina á þeim áratugum sem
Eurovision hefur verið haldin.
„Einu lögin sem koma upp í hugann eru All Kinds of Everything með Dönu (sigurlag Íra árið
1970) og Waterloo (sem færði Svíum sigurinn árið 1974). En
þá skilst mér reyndar að keppnin hafi haft eitthvert vægi.“
Þrátt fyrir almenna andúð á Eurovision kom Jóhanna Guðrún Kristni þó skemmtilega á óvart. „Lagið sem hún syngur er
tilfinningavella með skólabókarhljómagangi en Jóhanna er,
mér til mikillar undrunar, frábær söngkona. Rétt skal vera rétt.
Enda hefur hún verið þjálfuð á kínverska vísu frá barnsaldri.
Það væri mátulegt á þjóðarplebbismann að sigra í keppninni
og sitja uppi með enn eitt víkingatengt skuldaævintýrið,“ segir
Kristinn Gunnar Blöndal.

ÞEKKTASTA EUROVISION-SIGURSVEITIN Hin sænska poppsveit Abba vann Eurovision árið 1974 með laginu Waterloo sem skaut sveitinni upp á

poppstjörnuhimininn þar sem hún fékk fastan samastað.

BESTA LAGIÐ HEFUR SÖGULEGA SKÍRSKOTUN
„Uppáhalds Eurovision-lagið mitt hefur mikla
sögulega skírskotun, enda fyrsta og eina lagið sem
sungið hefur verið á arabísku í keppninni þar til
nú,“ segir Stefán Pálsson, sem er sagnfræðingur
eins og Eurovision-smekkurinn gefur sterklega til
kynna. Framlag Ísraels til keppninnar í ár er sungið
á hebresku, arabísku og ensku.
„Þannig er mál með vexti að það eru ekki einungis Evrópulönd sem mega keppa í Eurovision,
heldur öll þau lönd sem eru meðlimir í Sambandi
evrópskra sjónvarpsstöðva, sem inniheldur nánast
öll ríki við Miðjarðarhafið. Þar á meðal er Marokkó
sem tók þátt í fyrsta og hingað til eina sinn árið
1980 með laginu Bitaqat Khub,“ segir Stefán.
„Þetta var í raun Gleðibanki þeirra Marokkómanna. Þeir
sendu skærustu söngstjörnu landsins í keppnina og bundu gríðarlegar vonir við lagið. Þær vonir brugðust, og Marokkóbúarnir
fundu þann sársauka sem við Íslendingar þekkjum allt of vel.

Lagið lenti í næstsíðasta sæti, rétt á undan Finnum.
Þetta urðu mikil og djúpstæð vonbrigði, og sagan
segir að konungurinn Hassan II hafi orðið svo fúll
að hann hafi fyrirskipað að Marokkó tæki ekki aftur
þátt í keppninni. Marokkó hefur ekki tekið þátt aftur,
líka vegna þess að landið vill ekki taka þátt í sömu
keppni og Ísrael.“
Stefán segist hafa haft áhuga á Eurovision á sínum
yngri árum, þegar Ísland var að stíga sín fyrstu spor í
keppninni. „Manni fannst rökrétt að fyrst Íslendingar
ættu heimsmeistara í aflraunum og fegurð ættum
við heimtingu á Evrópumeistaratitli í sönglist, en
okkur var svo kippt niður á jörðina í þeim efnum.
Hin síðari ár hefur þessi ástríða á keppninni, sem
jaðrar við þráhyggju, farið að skelfa mig. Þegar sú ákvörðun
var tekin að láta alla innlenda dagskrárgerð RÚV hverfast um
undankeppnina í fyrra, mettaðist áhuginn endanlega,“ segir
Stefán Pálsson.
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Garðverk

135

130

Hengilóbelía

599kr

Snædrífa

699kr

100 sm

Sýpris

Eplatré

1199kr

Jonagold og Elstar

2.990kr

Sólberjarunni

1699kr
Frostþolnir
pottar

30%
AFSLÁTTUR

Rifsberjarunni

39 x H 31
30 x H 24
21 x H 18

1699kr

OPIÐ TIL KL. 21 Í SKÚTUVOGI

1990kr
1490kr
990kr

VERUM SAMAN Í SUMAR
HUGAÐU AÐ ÞÍNUM SÆLUREIT
NÝTT

ÓDÝR

Sunwind SD 2000

161.99.9990 0

gott ve

rð

45.990

Omega 200
6.2 Kw, grillflötur
50x36cm, tvískiptur
brennari

T

24.990

Garðsett
3899131

Burstað stál
Henta sérlega vel á svalir
og minni palla.
Rafkveikja
Niðurfellanleg hliðarborð
Fjöldi brennara: 2
Heildar eldunarflötur: 2376 sm²
Afl: 9,1 kW
Stærð (LxDxH):
1280 x 570 x 1175 mm
3000270

3000235

LÉTT OG MEÐFÆRILEG SLÁTTUVÉL, TILVALIN FYRIR
LITLA OG MEÐALSTÓRA GARÐA.

25%

AFSLÁTTUR
af öllum HiPoint
greina- og hekkklippum

Rafmagnsláttuvél B&D
1200W, 34 sm sláttubreidd,
35 ltr. grassafnari,
5 hæðarstillingar.

Rafmagnsláttuvél B&D
1600W, 38 sm sláttubreidd,
45 ltr. grassafnari, miðstýrð
hæðarstilling.

5085134

1.274

5085135

26.995

23.995
Rafm.sláttuvélar frá

@_iheV
d\WgVjÂ

190kr

Ís á10 kr
í Skútuvogi

Bensínsláttuvélar frá

15.995
32.499

1.699

Hekkklippur
HiPoint
5084672

ÓDÝRT

1.499

Greinaklippur

Greinaklippur

HiPoint

HiPoint, 55 sm

5084663

5084669
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Hætt að vera
plötusnúður
Sóley Kristjánsdóttir segir Önnu Margréti Björnsson frá lífshamingjunni, draumahelginni, versta
starfinu og fleiri mikilvægum hlutum.

ÞRIÐJA GRÁÐAN
FULLT NAFN: Sóley Kristjánsdóttir
STARFSFERILL Í HNOTSKURN:
Fyrirsæta, útvarpskona á X-inu
og Skratz, plötusnúður, sá um
sjónvarpsþáttinn Topp20 á Skjá
Einum og svo vínsölukvendi. Í
dag er ég vörumerkjastjóri hjá
Ölgerðinni og sé um sterku
vínin og innfluttu bjórana og
allt sem tengist þeim vörumerkjum. Ég geng núna undir
nafninu Sóley Smirnoff í stað
dj Sóley.
FÆÐINGARÁR OG HVAÐ
GERÐIST MARKVERÐAST Á ÞVÍ
ÁRI: 1980, árið sem Vigdís var
kjörin forseti fyrst allra kvenna
í heiminum.

Hvenær varstu hamingjusömust?
Lífið er búið að vera ein stór hamingja eftir að ég hitti manninn minn,
Frey Frostason.
Hvert væri draumastarfið þitt?
Mig hefur alltaf dreymt um að
vinna í dýragarði.

Hvernig gengur að samtvinna
plötusnúðastarf við aðra vinnu? Nú
get ég komið því á framfæri að ég er
hætt að vera plötusnúður, losna við
nokkur óþarfa símtöl í mánuði. Ég
hætti þegar ég varð ófrísk að dóttur minni, það fór ekki vel saman
með reykloftinu og að vera síðust
út. Opnunartíminn hefur lengst svo
mikið að ég þrauka ekki svona lengi.
Annars er svo mikið að gera hjá mér
núna sem vörumerkjastjóri að ég
hef ekki tíma fyrir aðra vinnu.
Hvað er það versta sem nokkur
hefur sagt við þig? Ég er svo fljót
að gleyma svoleiðis, annars er fólk
yfirleitt ekki að hreyta ónotum í
mann.
Hvað er það dýrasta sem þú hefur
nokkurn tímann keypt þér? Ætli það
sé ekki blessað húsið.
Ef þú byggir ekki í Reykjavík,
hvar myndirðu vilja búa? Ef vinir
og fjölskylda kæmu með get ég búið
hvar sem er. Ég er samt mjög hrifin af New York, Kaupmannahöfn,
París og Tókýó.
Uppáhaldstónlistarmaður/kona
og af hverju? Vá, svo mörg! En
Dolly Parton og Beethoven eldast
vel með mér.
Draumahelgin þín í einni setningu? Afslöppun og dans í svipuðu
hlutfalli og mikið af góðum mat og
drykk með vinum og stórfjölskyldu
en skipta þeim á milli laugardags og
sunnudags.

GENGUR UNDIR NAFNINU SÓLEY SMIRNOFF Sóley Kristjánsdóttir skipuleggur KronKron-teiti um næstu helgi.

Hvert er versta starf sem þú
hefur nokkurn tímann gegnt? Ég
er svo óþolandi týpa að mér þætti
gaman að skafa tyggjó af gangstéttum. Ég var einu sinni glasabarn á
Kaffibarnum en það var frábært
í minningunni og ég hef sjaldan
verið í betra formi berandi öll þessi
glös og klakafötur á milli hæða.
Uppáhaldsstaðurinn þinn á jörðunni? Fangið á Frey mínum.
Hvers konar tónlist hefur mest
áhrif á þig og hvaða lag hlustarðu
mest á í dag? Mér finnst raftónlist
hafa mest áhrif á mig til að slaka
á eða komast í stuð. Samkvæmt
Itunes hef ég samt hlustað mest á
Band of Horses, Cease to Begin. Ég
er nefnilega nýlega búin að detta í

indie- og rokktónlist öllum að óvörum.
Ef að þú ættir tímavél, hvert
myndurðu fara og af hverju? Maður
vill náttúrlega ekki missa af neinu
þannig að ég væri til í að kíkja til
baka um 700 ár og aftur til baka.
Er eitthvað sem heldur fyrir þér
vöku á nóttunni? Dóttir mín.
Ef þú gætir breytt einhverju í
fortíð þinni, hvað myndi það vera?
Maður þarf víst að lifa með mistökunum sem maður hefur gert. Annars væri maður ekki reynslunni
ríkari.
Hvenær fékkstu síðast hláturskast? Ég? Það er ekki langt síðan.
Áttu þér einhverja leynda nautn?
Ég fer ekki leynt með mínar nautnir.
Uppáhaldsbókin þessa stundina?
Ég las frábæra ævisögu um daginn
um hana Guðmundu Elíasdóttur
óperusöngkonu.
Hvaða núlifandi manneskju lítur
þú mest upp til? Mér finnst allar
saumaklúbbsvinkonur mínar miklar fyrirmyndir og kjarnakvendi.
En hvaða núlifandi manneskju
þolirðu ekki? Eyði ekki tímanum í
svoleiðis vitleysu.
Uppáhaldsorðið þitt? Matur

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

kemur efst í hugann núna rétt fyrir
hádegi.
Hvaða eitt atriði myndi fullkomna
lífsgæði þín? Betra veður á Íslandi
og lengra sumar.
Hvaða lag á að spila í jarðarförinni þinni? Ég er mikill planari en
verð að viðurkenna að ég er ekki
alveg komin svona langt.
Hver verða þín frægu hinstu orð?
Fegurð, frelsi og frítími.
Hvað er næst á dagskrá? Ég er
að undirbúa frábært partí með
Smirnoff og Kronkron. Ég er sem
sagt alveg á heimavelli í vinnunni
minni þegar kemur að því að setja
upp partí og viðburði. Benni B-Ruff
og Gísli Galdur eru að setja saman
4 mixdiska seríu sem heita A-D og
B diskurinn er að koma út næsta
laugardag, 23. maí. Af því tilefni
ætlum við að setja upp flott partí
í Kronkron-búðinni þar sem fólk
getur fengið sér Smirnoff kokkteila
og hlustað á diskinn fluttan í heild
sinni í búðinni. Stuðið heldur svo
áfram á Kaffibarnum síðla kvölds.
Umbúðirnar eru allar hannaðar af
okkar fremstu hönnuðum og hver
diskur hefur sitt tónlistarþema. Ég
vonast til að sjá sem flesta sem hafa
gaman af tísku og tónlist.

GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA
Góð vika fyrir...
Sært
stolt
Íslendinga. Það
bráði af skömminni eitt augnablik á þriðjudagskvöldið þegar Is
it true? komst áfram í
úrslit Eurovision. Hefðum varla
þolað hitt. Takk Evrópa.

NÝTT
Sloggi fyrir herrana
2 stk í pk

kr.

2990

Útsölustaðir.:
Hagkaup, útsölustaðir um land allt., Lyfja, útsölustaðir um land allt , Fjarðarkaup, Versl.. Einars Ólafssonar, Akranesi,
Blómsturvellir, Hellissandi, Kaupfélg V-Húnvetninga, Hvammstanga. Skagﬁrðingabúð, Heimahornið, Stykkishólmi, Palóma,
Grindavík. Efnalaug Vopnafjarðar.

Vegasjoppur. Samkvæmt
fréttum ætla 90 prósent
landsmanna að
ferðast
innanlands. Það
ætti því að vera
kátt í höllinni og
varla seinna vænna að
fylla á remúlaðidúnkana í
sjoppunum við þjóðveginn.
Birgittu Jónsdóttur.
Annaðhvort er
hún svona brjáluð að hún
segir
bara
nákvæmlega það
sem henni
finnst
eða er
stálheiðarleg manneskja.

Slæm vika fyrir...
Sigga sæta og alla vini hans.
Nú er illt í efni því ekkert
tyggja má.
Heilbrigðisráðherra
hyggst skattleggja
nammidagana
okkar.
Þingmenn í fínni fötunum. Afnámi bindisskyldunnar hlýtur að
fylgja einhver togstreita fyrir þingmenn. Eiga þeir að
líta út eins og fermingardrengir á leið á
skólaball innan um
hippa? Eða ekki og
láta Boss daga uppi í
fataskápnum?
Erfitt
líf.
Suðurnesin.
Sjúkraflutningamaður þar í
bæ var andlit Suðurnesja í vikunni þegar
hann lýsti viðhorfum
sínum í garð hælisleitenda á Fésbók.

LAGERÚTSALA

Opnum í dag

Bókalagerinn í BL-húsinu
(beint á móti JL-húsinu) Við Hringbraut

Bækur – geisladiskar – hljóðbækur – DVD

95%
Hundruð titla – fullt af nýjum bókum
Tilvaldar útskriftargjafir!
Allir viðskiptavinir fá bók að gjöf.
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RAGNHEIÐUR ELÍN
CLAUSEN ER FÆDD
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1968.

Þökkum samúð og hlýhug við andlát og
útför ástkærrar móður okkar, tengdamömmu og ömmu,

Ragnheiðar Magnúsdóttur
Sléttuvegi 15, Reykjavík,

Fanney Samsonardóttir
Grundarlandi 9, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju mánudaginn
18. maí kl. 13.00.

sem lést þann 13. mars sl.
Ómar Morthens
Heimir Morthens
Gústaf Haukur Morthens
börn og barnabörn.

Ástkær systir mín og frænka okkar,

Kolbrún Björnsdóttir
Þóra Kristín Sigursveindóttir
Hanne Grethe Torkildsen

Fanneyjar Oddgeirsdóttur,
frá Hlöðum, Grenivík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Dvalarheimilinu Hlíð
fyrir nærgætna umönnun á undaförnum árum. Einnig
þökkum við séra Sólveigu Höllu Kristjánsdóttur,
Kirkjukór Akureyrar, stjórnanda hans og orgelleikara fyrir einstaklega hlýja og fallega kveðjuathöfn í
Akureyrarkirkju. Guð blessi ykkur öll.
Birgir Stefánsson
Birgir Marinósson
Lilja Helgadóttir
Jóhann Már Jóhannsson
Þórey S. Jónsdóttir
Svavar Hákon Jóhannsson
Sigurbjörg Þ. Jónsdóttir
Kristján Jóhannsson
Sigurjóna Sverrisdóttir
Haukur Jóhannsson
Ragnheiður Haraldsdóttir
ömmubörn, langömmubörn
og langalangömmubörn.

Ragnheiður er ein af
ástsælustu þulum sem
komið hafa við sögu
hjá íslenska sjónvarpinu.

Jón Samsonarson, Ómar Árnason og fjölskyldur.

Þökkum innilega auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegs
föður, tengdaföður, afa og langafa,
Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur vináttu og hlýhug við andlát og
útför móður okkar, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

„Frægð og vinsældir
eru hverfular.“

timamot@frettabladid.is

Jóns Kristinssonar
Lambey í Fljótshlíð.
Guðbjörg Jónsdóttir
Jón Þorvaldsson
Þórhildur Jónsdóttir
Kristjana Jónsdóttir
Guðjón E. Ólafsson
Sveinbjörn Jónsson
Jaana Rotinen
Kristinn Jónsson
Guðbjörg Júlídóttir
Katrín Jónsdóttir
Helmut Grimm
Þorsteinn Jónsson
Ásta Brynjólfsdóttir
Sigrún Jónsdóttir
Jón Valur Baldursson
Gunnar Rafn Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Heiða Hrönn Jóhannsdóttir
Anna María Jóhannsdóttir

SIGGA OG GRÉTAR Segja ferðina til Zagreb eftirminnilegasta.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

Ásta Jónasdóttir
lést á heimili sínu Seljahlíð, Hjallaseli 55, Reykjavík
þann 29. apríl sl. Jarðarför hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hinnar látnu.

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

Fyrir hönd aðstandenda,
Jónas Bjarnason
Svavar Bjarnason

Kristín Hjartardóttir
Brynja Halldórsdóttir

Kristbjargar A.
Magnúsdóttur
Tröllagili 14.

Sérstakar þakkir sendum við öllum þeim er önnuðust
hana af einstakri hlýju og kærleika í veikindum hennar.
Guð blessi ykkur öll.
Helgi Magnús Stefánsson
Helga Kristjánsdóttir
María Sigurbjörg Stefánsdóttir Leiknir Jónsson
Svandís Ebba Stefánsdóttir
Jóhannes Páll Héðinsson
Anna Kristín Stefánsdóttir
Anfinn Heinesen
barnabörn og langömmubörn.

Kæra systir okkar, mágkona, og vinur,

Eyrún Ottadóttir
lést á Sahlgrenska sjúkrahúsinu í Gautaborg sunnudaginn 26. apríl. Útförin auglýst síðar.
Guðríður Ottadóttir
Anna Ottadóttir
Auður Ottadóttir
Erik Jönsson

Jóns M. Guðmundssonar
Reykjum, Mosfellsbæ.

Sérstakar þakkir til bæjarstjórnar Mosfellsbæjar,
karlakórsmanna og annarra tónlistarmanna fyrir þá
virðingu sem minningu Jóns var sýnd við útförina.
Starfsfólki á Eir sendum við innilegustu þakkir fyrir
frábæra umönnun.
Málfríður Bjarnadóttir
Sólveig Ólöf Jónsdóttir
Guðmundur Jónsson
Helga Jónsdóttir
Bjarni Snæbjörn Jónsson
Eyjólfur Jónsson
Jón Magnús Jónsson
barnabörn og langafabörn.

Pétur R. Guðmundsson
Þuríður Yngvadóttir
Magnús Guðmundsson
Björg K. Kristjánsdóttir
Auður Þórisdóttir
Kristín Sverrisdóttir

Lúðvík Eiðsson
Hilmar Smith
Ágúst Bjarnason

,EGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
o -IKIÈ ÒRVAL
o 9ÙR  ¹RA REYNSLA
o 3ENDUM MYNDALISTA

MOSAIK

Alúðarþakkir sendum við öllum þeim er
sýnt hafa okkur vinarhug og samúð við
andlát og útför eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegrar eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður og ömmu,

Elísabetar Gunnarsdóttur
Ægisgötu 16, Akureyri.

Sérstakar þakkir til Heimahlynningar á Akureyri fyrir
kærleiksríka umönnun.
Hreinn Sverrisson
Gunnar B. Hreinsson
Guðbjörn S. Hreinsson
og barnabörn.

Vilborg Helgadóttir
Kalína Klópóva

STJÓRNIN: 20 ÁRA MEÐ ENDURKOMU

Eurovision var
hápunkturinn
„Það var í apríl 1989 sem Stjórnin vann Landslagskeppnina og rekur eiginlega upphaf sitt til þeirrar stundar því þá
fóru hjólin að snúast,“ segir Sigga Beinteins þar sem hún
situr á Gló ásamt söngvini sínum Grétari Örvarssyni við
að skipuleggja nýja Stjórnarsamstarfið. Hin geysivinsæla
hljómsveit þeirra er komin á keyrslu aftur og nýtt lag með
henni tekið að hljóma í útvarpinu. Það heitir Ekki á hverjum degi og er Stjórnarlegt lag sem gott er að dansa við. „Já,
við spiluðum sleitulaust í ellefu ár en tókum svo hlé þar til
nú,“ segir Grétar.
Í nýju Stjórninni eru Jóhann Ásmundsson á bassa, sem
var lengst af í gamla bandinu. Kristján Grétarsson (sonur
pabba síns) á gítar, Einar Bragi saxofónleikari og trommuleikari er Einar Valur Scheving.
Bæði segja þau Sigga og Grétar Eurovision-keppnirnar
það eftirminnilegasta frá fyrri tíð. Þau fóru tvisvar út með
Stjórnina, fyrst 1990 með Eitt lag enn og hrepptu fjórða sæti
og 1992 með Nei eða já sem varð í sjöunda sæti. „Sérstaklega
stendur ferðin til Zagreb 1990 upp úr,“ segir Grétar.
„Fyrst minnst er á ferðalög þá bjuggum við eiginlega í
rútu frá 1989 til 1994 því við vorum alltaf á ferðinni frá
fimmtudegi til mánudags,“ segir Sigga og viðurkennir að
þótt flökkulífið hafi verið skemmtilegt hafi vökur og þreyta
fylgt með. „Einu sinni sátum við í Vatnsskarðinu í átta tíma
í blindbyl eftir ball í Miðgarði, matar- og drykkjarlaus. Við
ætluðum að spila á Broadway kvöldið eftir en vorum sótt úr
Skagafirðinum og spiluðum á pöbb á Sauðárkróki í staðinn,“
segir hún og Grétar rifjar upp aðra vetrarferð, líka eftir ball
í Miðgarði. „Klukkan var sex um morguninn og við á leið
upp á Öxnadalsheiðina. Bílstjórinn þurfti að skipta um gír í
miðri brekku og rútan byrjaði að spóla og renna. Þá heyrðist Sigga hrópa: „Allir út úr rútunni“ og við náðum að hoppa
út. Rútan endaði á rassinum utan vegar og við hefðum örugglega slasast ef við hefðum verið í henni.“
En eru þau tilbúin að fara í þennan gír aftur nú? „Ekki í
sama mæli og í gamla daga en við förum á flug,“ fullyrðir
Sigga. „Já, gott ef við endurvekjum ekki sveitaballamenninguna aftur,“ segir Grétar og lofar að spila í stórum húsum
þannig að fólk geti dansað.
Fyrsta giggið er í kvöld í Vestmannaeyjum. Samt ekki fyrr
en eftir Eurovision í sjónvarpinu. „Við fylgjumst stíft með
keppninni,“ segir Sigga. „Ég fæ sjaldan gæsahúð vegna tónlistar en ég upplifði það þegar ég hlustaði á Jóhönnu Guðrúnu á þriðjudaginn.“
gun@frettabladid.is

Argus 09-0073

Til hamingju
með frábæra byrjun
Áfram Breiðablik!
Herbalife er stolt af því að vera
næringarbakhjarl meistaraflokks
Breiðablik í knattspyrnu

sjálfstæðir dreifingaraðilar
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Eitthvað allt annað

Í

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja
Gunnarsson

dag verður mér það ljóst að draumur minn
um fögnuð rætist ekki. Ég hef í rúm átján
ár alið með mér þá von að dag einn muni
ég hoppa hæð mína af kæti, knúsa næsta
mann og öskra af gleði. Sú athöfn verður að
bíða í eitt ár. Hið minnsta. Mér er minnisstætt hvernig þessi tilfinning vaknaði. Ég
var staddur í heimabæ mínum Hafnarfirði
og hafði nýlokið við að rifja upp takta Marco
Van Basten á skólalóð við Öldutúnsskóla.
Fór heim til æskuvinarins og hugðist horfa á
liðið mitt lyfta titlinum.
Ég horfði á síðustu mínúturnar enda
hafði ég lesið í íþróttakálfi Morgunblaðsins að það væru meiri líkur á því að halastjarna rækist á jörðina en að Liverpool
myndi tapa með tveimur mörkum fyrir Arsenal. Ég kom mér notalega fyrir í leðursófanum og beið eftir því að svartklæddur dómarinn myndi flauta til leiksloka.
Staðan var 0-1 fyrir Arsenal og aðeins

nokkrar sekúndur eftir. En svo dundu hörmungarnar yfir í líki Michael Thomas sem
skoraði þetta örlagaríka mark og um
leið og boltinn snerti netið var eins og
örlaganornirnar tækju við stjórnvelinum hjá liðinu frá Bítlaborginni.
Síðan þá hef ég þurft að horfa
á Manchester United, áðurnefnda Gunners og milljarðalið ríka Rússans lyfta titlinum.
Mínir menn hafa hins vegar enn
ekki orðið þeirrar gæfu aðnjótandi. Og ég mun þurfa að upplifa
niðurlæginu, SMS-skeyti og sára
reiði þegar rauðu djöflarnir fagna
í leikslok og eflaust mætti túlka
þetta sem einhverja gerð af masókisma. Þetta er einfaldlega hluti af
því sem stuðningsmenn Liverpool
þurfa að lifa við og þetta er skárra en
einn pistillinn um Eurovision.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Hvernig gekk það
svo?

Var Leeds ekki að
keppa í umspilinu
um daginn?

Illa?

Fastir í C-deildinni
semsagt!
Einmitt!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Þú ert
seint á
ferð.

AAAAAA!

Ég var
Af hverju ert
með
þú heima??
hausverk
Pabbi sagði
að þið ætl- svo hann
uðuð í bíó! fór einn.

Hver
er þín
afsökun?

■ Handan við hornið

Þú sparar
kr. 9.210

Sparaðu með Miele
Nýja S2120 ryksugan frá Miele er lágvær, létt, kraftmikil og með
stórum poka. Parketbursti að andvirði kr. 9.210 fylgir frítt með.

Tilboð kr. 22.994*

Ég er opinn
fyrir góðum
hugmyndum.

Eftir Tony Lopes

Þetta er ekki það
sem ég hafði í
huga þegar ég
sagði að við
ættum að opna
flösku...

Vítamín

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Opið í dag laugardag frá kl. 11:00-15:00
Við verðum að
gera áætlanir fyrir
framtíð Mjása, ef
eitthvað skyldi
koma fyrir okkur.

#^|]³W^[_c_b_ij³a_
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Já, hvað leggur
þú til?

Leyfið mér að nota
dósaopnarann.

Hringdu í síma
■ Barnalán
Af hverju
skírðir
þú mig
Hannes?

ef blaðið berst ekki

Af því
það var nafn
langa-langa-afa
þíns.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Og var
hann
alvöru
manneskja?

Auðvitað var
hann það.

Ég sagði þér
að ég væri ekki
skírður eftir
Hannesi Hólmsteini!

Ókei, en hvernig
veistu að hann var
það ekki?

SOLLA!
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 16. maí 2009
➜ Tónleikar

MYND/FLÖKKUKINDUR

Flökkukindur í hús
Hústökufólk var í fréttum fyrir
nokkru. Mörgum blöskrar ill
umgengni húseigenda um eignir sínar og hafa litla samúð með
þeim. Hönnuðir hafa í samráði við
Epal lagt undir sig nokkra glugga
í tómu húsnæði við gamla verslunargötu í Reykjavík, Laugaveginn.
Nú eru myndlistarmenn teknir að
þræða sömu götuna. Þeir kalla sig
Flökkukindurnar og í dag ætla þeir
að sýna í fjórða sinn í auðu verslunarrými. Í þetta sinn á Laugavegi 33
milli kl. 13 og 17.
Opnunin er hluti af stærra verkefni: Eins dags sýningum í rými
sem stendur tímabundið autt. Sýningin er unnin inn í rýmið hverju
sinni. Verkefninu er ætlað til að
fylla upp í holur sem hafa myndast nú þegar í miðbæ Reykjavíkur.
Sýningarnar eru unnar sem ferli

þar sem sýningin fer eftir listamönnunum sem taka þátt, stærð og
gerð rýmis sem notast er við hverju
sinni og samvinnu innan hópsins.
Þeir listamenn sem taka þátt
í verkefninu að þessu sinni hafa
notað undanfarin ár eftir útskrift
til að byggja upp liststefnu sína
og verið duglegir að sýna, bæði á
einka- og samsýningum hérlendis og erlendis. Flökkukindurnar
útskrifuðust ýmist úr Listaháskóla
Íslands eða Myndlistaskóla Akureyrar. Boðið verður upp á skemmtilegt spjall á staðnum við listamenn
um myndlist.
Hægt er að fylgjast með Flökkukindum, sýningunum fram undan,
listamönnum sem taka þátt hverju
sinni og myndum af liðnum atburðum á www.flokkukindur.blog.is.
- pbb


PBB, Fréttablaðið

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

SÍÐUSTU SÝNINGAR
17.05 kl.21 Sunnudagur
24.05 kl.21 Sunnudagur

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

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
Sími 551 1200 / midasala@leikhusid.is / www.leikhusid.is
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17.00 Kór Átthagafélags Stranda-

manna heldur vortónleika í Árbæjarkirkju við Rofabæ.
17.00 Kyrjurnar verða með vortónleika
í Seltjarnarneskirkju. Á efnisskránni
verða lög eftir m.a. Tólfta september,
Jón Ásgeirsson og Atla Heimi Sveinsson.

22.00 Brain Police spilar á Sódómu
Reykjavík við Tryggvagötu. Einnig koma
fram Dead Model og Foreign Monkeys.
23.00 The Psyke Project spilar á
Grand Rokk við Smiðjustíg. Einnig koma
fram Celestine og Momentum.

Handverkssýning hefur verður opnuð í
Félagsmiðstöðinni við Vitatorg, Lindargötu 59. Opið kl. 13-16, lau. og mán.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

➜ Sýningar

Sunnudagur 17. maí 2009

➜ Opnanir

13.00 Vorsýning nemenda Iðnskól-

13.00 Hópur listamanna sem kallar

MYNDLSIT Frá einni af fyrri sýningum Flökkukinda á Laugavegi 84 í vetur.

16.00 Guðrún Gunnarsdóttir opnar
sýningu sína Hughrif í Gallerí Ágúst við
Baldursgötu 12. Opið mið.-lau. kl. 12-17.
17.00 Hópur listamanna frá Noregi og
Íslandi opna sýninguna „Within Reach“
hjá Kling og Bang við Hverfisgötu 42.
Opið fim.-sun. kl. 14-18.

sig Flökkukindur verður með sýningu
aðeins í dag að Laugavegi 33 milli kl.
13 og 17.
13.00 Í Ljósmyndasafni Reykjavíkur
við Tryggvagötu verður opnuð sýningin
„Lífið er ekki bara leikur - það er líka
dans á rósum“, þar sem sýndar eru
íslenskar ljósmyndir frá sjöunda áratug
síðustu aldar. Opið virka daga kl. 1319 og um helgar 13-17. Aðgangur er
ókeypis.
14.00 Sigrún Guðjónsdóttir opnar
myndlistasýningu
í DaLí Gallery við
Brekkugötu á Akueyri. Opið um helgar
kl. 14-17.
15.00 Í sal
Íslenskrar grafíkur
við Tryggvagötu 17
(hafnarmegin) opnar sýning á verkum
Kjartans Guðjónssonar. Opið fim.-sun.
kl. 14-18.
15.00 Ari Svavarsson opnar málverkasýningu í Jónas Viðar Gallery við
Kaupvangsstræti á Akureyri. Opið um
helgar 13-18.
15.00 Í Listasafninu á Akureyri við
Kaupvangsstræti verður opnuð yfirlitssýning á verkum Huldu Hákon. Opið
alla daga kl. 12-17. Aðgangur ókeypis.
15.00 Í Hafnarborg við Strandgötu í
Hafnarfirði opna tvær sýningar þar sem
listakonurnar Jónína Guðnadóttir og
Guðný Guðmundsdóttir sýna verk sín.
Opið alla daga nema þriðjudaga kl. 1117, fimmtudaga til kl. 21.
15.00 Kristín Blöndal
opnar sýningu sína „Úr
einu í annað“ í Listasal
Iðu við Lækjargötu.
Opið alla daga kl. 9-22.
16.00 Hrafnhildur
Arnardóttir opnar
sýningu sína „Hégómaröskun“ í i8 gallerí við
Klapparstíg 33. Opið þri.-fös. kl. 11-17 og
lau. kl. 13-17.
16.00 Dagur Gunnnarsson opnar
ljósmyndasýningu í Gallerí Grums að
Laugavegi 12. Opið virka daga kl. 11-18
og um helgar 10-16.
16.00 Í Suðsuðvestur við Hafnargötu
í Reykjanesbæ verður opnuð sýning á
verkum hollenska listamannsins Klaas
Kloosterboer sem nefnist „Pulp Machineries“. Sýningin er opin um helgar kl.
14-17. Aðgangur ókeypis.

➜ Handverkssýning

ans í Hafnarfirði verður opnuð í dag.
Sýningin verður opin daglega kl. 13-17
og stendur til 24. maí.
Í GalleríBOXI við Kaupvangsstræti á
Akureyri, hefur verið opnuð sýning á
verkum sem nemendur Oddeyrarskóla
og Brekkuskóla unnu ásamt kennurum
sínum. Opið lau. og sun. kl. 14-17.
Í Listasafni Íslands
við Fríkirkjuveg
hafa verið opnaðar
sýningar á verkum
Hrafnkels Sigurðssonar og Kristjáns
Guðmundssonar.
Opið alla daga nema
mánudaga kl. 11-17.
Aðgangur ókeypis.

➜ Dans
17.00 Útskriftarnemendur dansbrautar leiklistardeildar LHÍ sýna dansverkið
Deadhead‘s Lament í Hafnarfjarðarleikhúsinu við Strandgötu í Hafnarfirði

➜ Dansleikir
Á móti sól verða á Ráðhúskaffi við
Hafnarberg í Þorlákshöfn.
Páll Óskar stjórnar Eurovision-partýi
á NASA við Austurvöll og spilar Eurolög
alla nóttina. Sérstakir gestir hans verða
m.a. Selma Björns, Stefán Hilmarsson,
Eyjólfur Kristjánsson, Pálmi Gunnarsson, Helga Möller, Einar Ágúst &
Telma og Haffi Haff.

➜ Málþing
13.00 Félag áhugamanna um

heimspeki og Konfúsíusarstofninin
Norðurljós standa fyrir málþingi um
kínverska heimspeki. Málþingið fer fram
í Odda, Sturlugötu 3, stofu 103. Enginn
aðgangseyrir og allir velkomnir.

➜ Tónlist
15.00 Kórinn Vox Academica flytur
H-moll messu Johanns Sebastians
Bach á tónleikum í Langholtskirkju við
Sólheima. Ásamt kórnum koma fram:
Hlín Pétursdóttir Behrens, Ingunn
Ósk Sturludóttir, Gissur Páll Gissurarson og Jóhann Smári Sævarsson og
Kammersveitin Jón Leifs Camerata.
16.00 Koralkórinn, Älta-Cantaton/
Havssångarna frá Svíþjóð ásamt Kirkjukór Kristkirkju Landakoti og Kirkjukór
St. Jósefskirkju, verða með sameiginlega tónleika í St. Jósefskirkju að Jófríðarstaðavegi í Hafnarfirði. Aðgangur er
ókeypis og allir velkomnir.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borg-

ara í Reykjavík og nágrenni verður
að Stangarhyl 4. Borgartríó leikur fyrir
dansi.

➜ Tónlist
17.00 Tinna

Árnadóttir sópran
heldur einsöngstónleika í Salnum við
Hamraborg í Kópavogi. Á efnisskránni
eru m.a. verk eftir
Bach, Mozart og
Inga T. Lárusson.
Aðgangur er ókeypis
og allir velkomnir.
17.00 Kórhátíð verðu haldin í Safnaðarheimilinu Kirkjuhvoli í Garðabæ. Sjö
kórar taka þátt sem telja 200 manns.
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
17.00 Reykjalundarkórinn heldur sína
árlegu vortónleika í Fella- og Hólakirkju
við Hólaberg. Á efnisskránni verða m.a.
syrpur með vinsælum dægurlögum og
söngleikjum.

➜ Tónleikar
20.00 Kór Langholtskirkju undir

stjórn Jóns Stefánssonar flytur tvö
verk eftir Vivaldi í Langholtskirkju við
Sólheima.

➜ Listamannaspjall
15.00 Daði Guðbjörnsson og Tryggvi
Ólafsson ræða um verk sín og tilurð
sýninga sinna sem nú standa yfir í Galleríi Fold við Rauðarárstíg. Í dag er síðasti dagur sýningarinnar. Opið kl. 13-16.
15.00 Pétur Thomsen ræðir við gesti
sýningarinnar „Leiftur á stund hættunnar“ í Listasafni Árnesinga við Austurmörk í Hveragerði. Á sýningunni eru
verk eftir átta íslenska myndlistarmenn
sem allir vinna með ljósmyndina í list
sinni. Aðgangur er ókeypis.
15.00 Þóra Sigurðardóttir verður með
listamannaspjall á sýningu sinni sem nú
stendur yfir í Listasafni ASÍ Freyjugötu
41.
➜ Opnanir
11.00 Huginn Þór Arason opnar

sýningu sína „Allt í kúk og kanil“ í
Kunstraum Wohnraum við Ásabyggð 2
á Akureyri.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

IS IT TRUE?

í dag
Í tilefni dagsins veitir dælulykill Atlantsolíu
5 krónu afslátt til miðnættis. Gildir ekki
með öðrum tilboðum.
Fáðu þér dælulykil á www.atlantsolia.is

Atlantsolía - Lónsbraut 2 220 Hafnarfirði - Sími 591 3100 - atlantsolia@atlantsolia.is
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> PENELOPE CRUZ Í CHANEL
Spænska fegurðardísin Penelope Cruz er á
kvikmyndahátíðinni í Cannes að kynna nýjustu
mynd sína, Broken Embraces úr smiðju Pedro
Almodovar. Cruz klæðist einungis fötum frá
Chanel í myndinni og má sjá bæði „vintage“ og
nýjar línur frá tískuhúsinu. Almodovar er sjálfur
mikill aðdáandi merkisins.

Dásamlega
fallegan bláan
sundbol frá
merkinu
Myla.
Fæst hjá
Systrum,
Laugavegi.

Nýja ilminn
frá Puma sem
er frísklegur
og sportlegur,
fullkominn fyrir
sumarið.

Geggjaða rauða hælaskó frá
Kron by Kronkron.

utlit@frettabladid.is

SIXTÍS Hárgreiðsla sem
minnir bæði
á gamaldags
hárgreiðslur í
anda Catherine
Deneuve og
japanskar
geishur.

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Kynlífshár og klesstur ælæner
Það er ákveðið útlit sem er akkúrat andstæðan við bronslitaðar gyðjur
sem geisla af heilbrigði með fullkomnar hvítar tennur, glansandi húð
og
glossaðar varir. Slíkt útlit er það sem kalla mætti „trashy chic“
og tengist gjarnan rokktónlist og töffheitum. „Trashy“ útlitið er dálítið erfitt meðferðar og krefst vissulega ákveðinnar
kúnstar. Hvað er trashy lúkk kunna sumir að spyrja, en
þá á ég við þær konur sem komast upp með það að ganga
um með klessta augnmálningu og úfið hár sem gefur til
kynna að þær hafi ekki verið að rísa úr rekkju einsamlar. Þó að þetta hljómi við fyrsta lestur eins og óæskilegt útlit er það fjarri lagi því margar konur hafa
orðið frægar á slíku útliti. Kate Moss, þrátt fyrir að
vera oft glæsileg og vel tilhöfð, sést oftast úti á götu
í þröngum gallabuxum með sjúskað hár og ælæner
og er samt töff. Edie Sedgwick á sjöunda áratugnum
þreif aldrei af sér augnmálninguna og bætti bara
meiri við. Partídýr og rokkaradætur eins og Peaches
Geldof og Georgia Jagger eru auðvitað með þetta á
hreinu og kunna að vera töff þegar þær hrynja út
úr næturbúllum og börum. Síðastliðið haust var
eins og tískuhönnuðir hefðu líka hrifist af þessu
útliti því sokkabuxur með lykkjufalli voru vinsælar á
tískupöllunum og augnmálning í anda „trash“-gyðjunnar
ógurlegu Amy Winehouse sást í franska Vogue. Ég býst
við að maður verði annaðhvort að vera á táningsaldri eða
útlítandi eins og Kate Moss til að ná stílnum því annars
gæti maður virkað eins og róni eða vændiskona. Ég á til
dæmis hryllilega bágt með lykkjuföll og finnst eins og
það standi á enninu á mér „kona til sölu“ bara vegna smá
saumsprettu á næloninu. Að sama skapi er eitthvað skelfilega rangt við mikinn og klesstan svartan augnblýant í
íslensku morgunbirtunni, málningu sem þó leit svo vel út
hálftíma fyrr á Kaffibarnum. Sennilega er þetta eitthvað
sem er sérlega útpælt og á að einskorðast við tískupallana.

SVART Stefano
Pilati notar svartan lit
óspart, sem og leður.
KLASSÍSKT

Fallegur
gamaldags
kjóll með
aðsniðnu
mitti.
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STEFANO PILATI MEÐ FRAMÚRSTEFNULEGA
HÖNNUN FYRIR YVES SAINT LAURENT

Japönsk form og
einföld snið
Hönnun hins unga Stefano Pilati hefur verið
umdeild. Það voru til dæmis ekki allir sáttir við
víðu kvennabúrs-buxnasniðin, sem hann innleiddi síðasta vetur, né kubbslega víða jakka
sem þóttu ekki klæðilegir fyrir konur. En
ljóst er að Pilati fer ekki troðnar slóðir og
lína hans fyrir næsta vetur vakti mikla
athygli. Fötin voru aðallega svört og mjög
einföld en þó lék hann sér með form sem
minntu á japanska hönnun ásamt skóm
sem minntu helst á einhvers konar galdragripi. Nóg var líka um klassíkina sem konur
hafa ætíð dáð hjá þessu fræga tískuhúsi: alls
konar fallegir svartir kjólar með mitti, smókingjakkar við buxur og klassískar buxnadragtir. Notkun hans á leðri var líka mjög töff, en
fyrirsætur voru í jökkum, kápum og jafnvel
korselettum úr svörtu leðri.
- amb

HVÍTT Dömulegur kjóll með
svörtu belti.
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Skósíður
leðurkjóll
frá Yves St
Laurent.
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ELEGANT

Svartur
kjóll við
klassískan
jakka.

SEXÍ

Leðurkorselett
frá YSL.
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Ástralski leikarinn Hugh Jackman
getur loksins þeyst um götur Bandaríkjanna á eigin bíl eftir að hann tók bílpróf á dögunum. Jackman fann lausa
stund í dagskrá sinni og tók prófið í
New York. Samkvæmt fréttum fjölmiðla vestanhafs stóðst hann það
með glans.

folk@frettabladid.is

Aniston er harðbrjósta
Bandaríska leikkonan Jennifer Aniston hefur ekki átt
sjö dagana sæla hvað ástarmálin varðar. Fyrst var hún
með Brad Pitt og taldi sig
vera komna til himnaríkis. Sú dvöl breyttist
hins vegar fljótt í martröð þegar Pitt gerði
sér dælt við Angelinu
Jolie og á nú með
henni heilt handboltalið af krökkum. Síðan kom til
skjalanna Vince
Vaughn en hann
þótti of mikil karlremba og hafði lítinn
áhuga á rómantíkinni.
Loks var það John Mayer

Susan Boyle boðið
hlutverk í söngleik
Söngleikjamógúllinn Andrew Lloyd Webber
hefur lofað Susan Boyle, sem uppgötvuð var
í Britain‘s Got Talent, hlutverki í söngleik.
Lloyd Webber hitti Boyle nýlega í upptökuveri í London og segist ætla að finna hlutverk
fyrir hana. „Hún er frábær og mikill aðdáandi
sýninganna minna. Ef hana langar til að
vera í einni þeirra, þá gæti það vel gerst.
Það yrði að vera rétta hlutverkið. Hún á
bjarta framtíð,“ segir hann.
Susan Boyle er 48 ára og býr í Skotlandi. Frami hennar hefur verið
með miklum ólíkindum síðan hún
kom fram í Britain‘s Got Talent.
Þar heillaði hún dómarana, Simon
Cowell með talinn, þegar hún söng I
Dreamed a Dream úr söngleiknum
Vesalingunum.
SUSAN BOYLE Hitti Andrew Lloyd Webber
og hann bauð henni hlutverk í söngleik.

en Aniston hafnaði honum í
það minnsta tvisvar.
Nú hefur komið í ljós að
þetta á sér allt skýringar því
Aniston þykir nokkuð harðbrjósta. Í það minnsta fannst
henni lítið athugavert við að
hafna fyrrverandi kærasta
sínum á veitingastað. „Við
vorum hætt saman og hann
mætti með mömmu sína á
veitingastað sem ég vann á
í þeirri veiku von um að ég
myndi taka hann aftur. Hann
skellti sér á skeljarnar og bað
mig um að giftast sér. Allur
staðurinn trylltist af fögnuði en ég bað hann vinsamlegast um að standa á fætur
og hypja sig út.“

Fyrirsætan Jordan hefur sent eiginmanninum Peter Andre fjölda smáskilaboða þar sem hún grátbiður
hann um að taka við sér aftur. Bresk
dagblöð greina frá því að Jordan
hafi lofað bóndanum villtum bólförum ef hann hleypi henni aftur í
hjónasæng þeirra. Jordan, sem heitir réttu nafni Katie Price, og Andre
ákváðu að skilja í byrjun vikunnar.
Fram að skilnaðinum hafði Jordan
sett Peter í fjögurra mánaða kynlífsbann.
„Katie hefur sent Pete ótal skilaboð en hann hefur ekki svarað henni.
Hún vill fá hann aftur en hann vill
ekki sjá hana. Hún er sannfærð um
að kynlífsbannið var mistök og segir
að allt muni breytast,“ sagði vinur
hjónanna við The Sun.
Pete dvelur um þessar mundir
á heimili hjónanna á Kýpur. Hann
hefur rætt við börn sín í síma en
hefur neitað því að ræða við Jordan. Kornið sem fyllti mælinn hjá
Pete, en það var hann sem fór fram

Inntökupróf
Nám við Listdansskóla Íslands er samkvæmt
aðalnámskrá á grunn- og framhaldsstigi

þegar hann bað hana um að giftast sér.

NORDICPHOTOS/GETTY

Jordan sér eftir kynlífsbanninu

Skólaárið 2009 – 2010

Listdansskóli Íslands hefur viðurkenningu
menntamálaráðuneytisins sem einkaskóli
á framhaldsskólastigi.

EKKI RÓMANTÍSKT Jennifer Aniston sagði nei við mann á veitingastað

Skólinn er rekinn af Dansmennt ehf,
sem er í eigu Listaháskóla Íslands

NORDOCPHOTOS/GETTY

> KOMINN MEÐ BÍLPRÓF

MEÐAN ALLT LÉK
Í LYNDI Jordan

og Peter Andre
ætla að skilja.
Fyrirsætan reynir
hvað hún getur
til að fá Peter
til að skipta um
skoðun.

á skilnað, var þegar myndir birtust í fjölmiðlum af Jordan að faðma
annan mann. Hann hefur lengi verið

afbrýðisamur og segja vinir hjónanna að Jordan hafi notið þess að
kvelja hann af þeim sökum.

Framhaldsskóladeild nemar fæddir 1993:
Mánudaginn 18. maí, kl 18:00 – 20:00
Eldri nemendur mega mæta í prufutíma
17. ágúst – 15. september 2009
Ath. Ekki eru teknir inn nýjir
nemendur eftir 15. september

Staður:
Engjateigur 1
105 Reykjavík

Nánari upplýsingar:
www.listdans.is
588 91 88
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www.utivistogsport.is

OPIÐ
VIRKA DAGA 10 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322
AÐRIR SÖLUSTAÐIR: Hafnarbúðin Ísafirði, Hjá Dóru Hornafirði, Hornið, Sunnuhlíð Akureyri
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Sigurjón áberandi í Variety
Kvikmyndaframleiðandinn Sigurjón Sighvatsson hefur verið áberandi í kvikmyndabiblíunni Variety
undanfarna tvo daga eða svo. Annars vegar í grein um aukið vægi
enskrar tungu í skandinavískum
kvikmyndum og hins vegar í frétt
um nýjustu kvikmynd Jason Statham sem hann framleiðir.
Blaðamaður Variety, Andrew
Stewart, veltir því fyrir sér í grein
sinni af hverju Norðurlandaþjóðirnar séu nú í síauknum mæli farnar að gera kvikmyndir á ensku í
stað móðurmálsins. Sigurjón Sighvatsson, íslenski kvikmyndaframleiðandinn, verður fyrir svörum ásamt danska leikstjóranum
Lone Scherfig en hún hefur vakið

mikla athygli fyrir kvikmynd sína
An Education og var meðal annars
hrósað í hástert á Sundance-kvikmyndahátíðinni.
Sigurjón segir samstarf Norðurlandanna og Bretlands hafa getið
af sér tækifæri fyrir leikstjóra frá
þessum löndum til að brjótast inn
á alþjóðlegan markað. Leikstjórar
frá Norðurlöndunum hafa í síauknum mæli horft til Bretlands sem
heppilegs tökustaðar og nægir þar
að nefna víkingamyndina Valhalla
Rising sem sonur Sigurjóns, Þórður Snær, framleiðir. „Það skiptir
engu máli hversu vel kvikmynd
frá Skandinavíu gengur, hún mun
alltaf fá mjög takmarkað áhorf,
þannig að þegar allt kemur til alls

hefur þetta haft í för með aukna
landvinninga,“ útskýrir Sigurjón.
Hann tekur hins vegar skýrt fram
að tungumálið skipti ekki öllu. „Í
huga kvikmyndagerðarmanna er
það sagan sem skiptir mestu máli
og það er ekki hægt að keppa við
Hollywood í Ameríku. Til þess að
eiga einhvern möguleika á alþjóðlega sviðinu verður að hafa einhverja einstaka sýn,“ segir Sigurjón og svo mörg voru þau orð.
Variety fjallar síðan um nýjustu kvikmynd Sigurjóns, Killer
Elite, sem skartar harðhausnum
Jason Statham í aðalhlutverki.
Eins og Fréttablaðið hefur greint
frá er hún byggð á æviminningum sérsveitarmannsins Ranulph

HASARHETJA Jason Statham er einhver

vinsælasta hasarhetjan í Hollywood.

ÞUNGAVIGTARMAÐUR Sigurjón Sighvatsson er í viðtal við tímaritið Variety.

Fiennes og segir frá því þegar
meðlimir Navy Seals voru hundeltir af leigumorðingjum út um
allar trissur. Samkvæmt Variety
kostar myndin ekki nema fjöru-

tíu milljónir dollara í framleiðslu
eða rúma fimm milljarða íslenskra
króna. Fram kemur að tökur verði
í London, París og Ástralíu en leikstjóri er Gary McKendry.
- fgg

DITA VON TEESE Sýndi á sér brjóstin uppi
á sviði við æfingar á þýska Eurovisionlaginu.
NORDICPHOTOS/GETTY

Dita Von
Teese dillaði
brjóstunum
Listakonan Dita Von Teese, fyrrverandi kærasta hins ófrýnilega Marylins Manson, beraði
brjóstin uppi á sviði við æfingar
á lagi Þýskalands í Eurovisionkeppninni. Lagið nefnist Miss
Kiss Bang Bang og verður númer
sautján í röðinni í kvöld. Dita
ætlar að dilla sér uppi á sviði
þegar lagið verður flutt og vonast til að veiða einhver atkvæði
út á það.
Óvíst er þó hvort henni verður
leyft að sýna brjóstin þegar
kemur að beinu útsendingunni í
kvöld, enda milljónir manna við
skjáinn. Þó ber að hafa það í huga
að glitrandi stjörnur huldu geirvörtur hennar á æfingunni og
gæti atriðið því fengið grænt ljós
hjá skipuleggjendum keppninnar.

Ferðast ekki
neðanjarðar
Söngkonan Lily Allen ætlar ekki
að nota almenningssamgöngur í
bráð. Ástæðan er atvik sem átti
sér stað í neðanjarðarlest í London fyrir nokkru.
„Síðast fór ég í neðanjarðarlest á nýárskvöld fyrir einu eða
tveimur árum. Ég var að reyna
að komast í miðborgina til að
heimsækja kærastann
minn og ég var alein,“
sagði hún. „Fólk byrjaði að hrópa á mig og
syngja „Smile“ og þá
byrjaði ég að gráta
og kallaði: „Látið
mig í friði.“ Þá
hugsaði ég með
mér að ég
myndi ekki
nota neðanjarðarlest
í langan
tíma á
eftir,“ sagði
hún.
LILY ALLEN

Söngkonan vinsæla
er rög við að nota
almenningssamgöngur.
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Bassaleikari rændur Eminem þakkar Elton John
Ráðist var á Jeff Ament, bassaleikara Pearl Jam, á dögunum
fyrir utan hljóðver í Atlanta og
hann rændur. Hljómsveitin er
stödd í borginni við upptökur á
nýrri plötu með hjálp upptökustjórans Brendan O´Brien.
Atvikið átti sér stað þegar
Ament og aðstoðarmaður hans
voru að leggja bíl sínum fyrir
utan hljóðverið.
Þá komu að þeim þrír grímuklæddir menn með hnífa og
heimtuðu peninga. Slógu þeir
Ament niður og höfðu með sér
rúma sjö þúsund dollara í verðmætum, eða um 900 þúsund
krónur.
Enginn hefur verið handtekinn vegna árásarinnar.

PHILIP SEYMOUR HOFFMAN Óskarsverðlaunahafinn hefur kvartað undan því
hversu erfitt það sé að vera leikari.

Erfitt að vera
dramatískur
Óskarsverðlaunahafinn Philip
Seymour Hoffman hefur kvartað undan því hversu erfitt það
sé að vera leikari. Í nýjustu
mynd sinni, hinni dramatísku
Synecdoche, New York, leikur
hann sjötugan mann. Þurfti hann
að taka á öllu sem hann átti til að
sýna sannfærandi leik.
„Ég þurfti að sannfæra fólk
um að ég væri sjötugur og væri
við dánarbeð dóttur minnar sem
ég hefði ekki séð í þrjátíu ár. Það
er töluverður sársauki sem fer í
slíkt. Að sýna þennan sársauka
er það sama og að vera dramatískur. Það tekur á og er alls ekki
auðvelt,“ sagði Hoffman.

PEARL JAM Bassaleikarinn Jeff Ament

var rændur á dögunum fyrir utan hljóðver í Atlanta.

Rapparinn Eminem segir að Sir Elton John hafi verið sér mikil
stoð og stytta undanfarin ár í glímu sinni við fíkniefnadjöfulinn.
Eminem og Elton sungu saman á Grammy-verðlaunahátíðinni árið 2001 og hafa allar götur síðan verið góðir vinir.
Rapparinn segist hafa hringt í Elton þegar hann var
háður lyfseðilsskyldum lyfjum, áfengi og meþadóni. „Ég
tala oft við Elton. Við urðum góðir vinir og núna tala ég
við hann um ýmislegt tengt tónlistarferlinum,“ sagði
Eminem. „Ég misnotaði vímuefni þegar ég var yngri.
Þegar ég vildi losna undan fíkninni í fyrsta sinn hringdi
ég í hann vegna þess að hann er í þessum bransa og
hefur reynslu af þessum lífsstíl.
Hann veit hversu erfitt getur verið að halda haus,“
segir Eminem. „Hann skilur hvernig þrýstingur
og aðrar ástæður fá mann til að nota fíkniefni.
Þannig að ég hringdi í hann og sagði: „Ég er
að ganga í gegnum erfiðleika og þarf á hjálp
EMINEM Rapparinn
þinni að halda“,“ sagði Eminem. Nýjasta plata
snjalli hefur leitað
til Eltons John eftir
hans, Relapse, er á leiðinni í búðir en fimm
ráðleggingum.
ár eru liðin síðan síðasta plata hans kom út.

ELTON JOHN Elton
kynntist Eminem á
Grammy-hátíðinni
árið 2001.

VIÐURKENND
ÞJÓNUSTUUMBOÐ
HEKLA auglýsir eftir umsækjendum sem hafa áhuga á að starfrækja viðurkennd þjónustuumboð fyrir vörumerkin Volkswagen, Skoda, Audi, Volkswagen atvinnubíla og Mitsubishi.
Sérstaklega er leitað eftir umsækjendum á Vesturlandi, Vestfjörðum og Austurlandi.
Framleiðendur þessara vörumerkja gera miklar kröfur um fagleg vinnubrögð, afburðaþjónustu
við viðskiptavini og gæðaeftirlit á öllum stigum þjónustunnar.
Eingöngu viðurkennd þjónustuumboð hafa heimild til að framkvæma ábyrgðarviðgerðir og
innkallanir. Þá fá viðurkennd þjónustuumboð víðtækan stuðning frá HEKLU við uppbyggingu
og eftirfylgni á vottunartíma, sem og á gildistíma þjónustusamnings.
Áhugasamir sendi umsóknir í tölvupósti á netfangið gaedastjori@hekla.is eða í pósti
á póstfangið:
HEKLA hf.
b/t gæðastjóra
Laugavegur 172-174
105 Reykjavík

MICKEY ROURKE Leikarinn kunni hefur
tekið að sér aðalhlutverkið í Mona Lisa.

Rourke leikur
í Mona Lisa
Mickey Rourke hefur tekið að
sér aðalhlutverkið í endurgerð
bresku glæpamyndarinnar Mona
Lisa sem kom út á níunda áratugnum. Rourke leikur fyrrverandi fanga sem gerist bílstjóri
fyrir eftirsótta fylgdardömu. Eva
Green, sem lék í Bond-myndinni
Casino Royale, er í viðræðum um
að leika dömuna. Leikstjóri verður Larry Clark, sem er líklega
þekkastur fyrir hina umdeildu
Kids. Tökur á myndinni hefjast í
New York í júlí.
Bob Hoskins og Cathy Tyson
léku aðalhlutverkin í upprunalegu myndinni sem kom út 1986 í
leikstjórn Neils Jordan.

Reynslan er góð
Laugavegi 174  590 5000  www.hekla.is  hekla@hekla.is

Sími: 553 2075
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“Spennandi, fyndin
og hraðskreið út í
gegn! Miklu betri en
Da Vinci Code.”
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T.V. - kvikmyndir.is
- M.M.J., kvikmyndir.com
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Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
ANGELS & DEMONS

3D

SÝND Í

14

kl. 4, 7 og 10

STAR TREK

kl. 5.30, 8 og 10.30 10
MÚMÍNÁLFARNIR(650kr.) kl. 2(500kr.) og 4 - Ísl. tal L
MONSTERS VS ALIENS-3D kl. 2(850kr.) - Ísl. tal L
12
STATE OF PLAY
kl. 10
17 AGAIN

Fór beint á toppin í USA

kl. 2(500kr.), 4, 6 og 8 L

Frá Höfundi Lost og Fringe, J.J.Abrams, kemur
STÓRMYND sem gagnrýnendur halda vart vatni yﬁr!

킬킬킬

킬킬킬킬 킬킬킬킬
Tommi - kvikmyndir.is

킬킬킬
킬킬킬

RÁS 2

Empire
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Ekki í samkeppni við Palla
Eyjólfur Kristjánsson ætlar að gera sér lítið fyrir
og halda Eurovison-kvöld á sama tíma og Páll
Óskar heldur sitt árlega Eurovision-ball á Nasa.
Hann er hvergi smeykur og vísar því á bug að
hann sé í samkeppni við Palla. „Við lítum ekki á
þetta sem samkeppni. Við töluðum okkur saman
um þetta og við erum líka að stíla inn á mismunandi markhópa. Nasa er heldur ekki að fara í
neina samkeppni, það er alltaf troðið þar út úr
dyrum,“ segir hann.
Partí Eyjólfs verður á skemmtistaðnum Batteríi sem er þar sem Organ var áður til húsa, steinsnar frá Nasa. Þar starfar hann sem skemmtanastjóri og gestgjafi. „Maður tekur á móti fólki og
passar upp á að það líði öllum vel og allir fái góða
þjónustu.“
Húsið verður opnað klukkan 23, skömmu eftir
að atkvæðagreiðslunni lýkur í Eurovision, og

aðgangseyrir er enginn. Á svið stígur Eyjólfur með eigin Eurovision-lög, auk
þess sem Stefán Hilmarsson syngur
með honum hið sígilda lag, Nína. Sú
uppákoma verður um klukkan eitt til
hálftvö í nótt en um hálfþrjú stökkva
þeir yfir á Nasa og endurtaka leikinn,
eins og þeir hafa gert undanfarin ár.
En hvernig telur Eyvi að Jóhönnu
Guðrúnu gangi í kvöld?: „Ég segi
að hún lendi í ellefta sæti og
þá er ég að reyna að vera
svartsýnn. Mér finnst hún
standa sig hrikalega vel, er
mjög ánægður með hennar
EYJÓLFUR KRISTJÁNSSON
frammistöðu. Ég vona að hún
Eyjólfur heldur Eurovisionlendi ofar en ég ætla að segja
kvöld á sama tíma og Páll
Óskar Hjálmtýsson.
ellefu til að vera raunsær.“

- Philadelphia Inquirer - New York Times

킬킬킬
kvikmyndir.com

Myndin sem allir aðdáendur Hannah
Montana mega ekki missa af

100/100
Variety

100/100
The Hollywood Reporter

ÁLFABAKKA
HANNAH MONTANA kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 L
STAR TREK XI
kl. 3:30 - 6 - 8D - 10:40D 10

VIP

STAR TREK XI
LOFTLEIÐIR
DRAUMALANDIÐ
KNOWING

SELFOSS
kl. 8 - 10:30
kl. 5:50

NEW IN TOWN

kl. 8:30

L

NEW IN TOWN

kl. 5:50

VIP

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

L

17 AGAIN

16
L

HANNA MONTANA

I LOVE YOU MAN
THE UNBORN

kl. 8
kl. 10:40

12

NEW IN TOWN
kl. 10
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 2 - 4
LOFTLEIÐIR
STAR TREK XI

L
L

KRINGLUNNI
kl. 7 til 10:35 Frítt inn L

JÚRÓVISÍÓN

kl. 8D - 10:40D
kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:30

STAR TREK XI
HANNAH MONTANA

L

MONSTERS VS ALIENS m/ísl.tali kl. 1(3D)
MONSTERS VS ALIENS m/ísl.tali kl. 2 - 4

L

L

L
L
L
L
7

14

L
L

SparBíó 550kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

L

kl. 10:10 síðasta sýn

L

kl. 1:30 - 4 - 8 - 10:10 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 2
LOFTLEIÐIR
kl. 6

L

L

KEFLAVÍK
kl. 5 - 8 - 10:40

HANNAH MONTANA

L

12

kl. 6
kl. 8 - 10:20

10

LOFTLEIÐIR
kl. 3D - 5:30D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 1:50D

LET THE RIGHT ONE IN

ANGELS AND DEMONS

L

AKUREYRI
kl. 2 - 4 - 6 - 8

kl. 2 - 4 - 6

MONSTERS VS ALIENS m/ísl.tali
kl. 1:30 - 3:40
BEVERLY HILLS CHIHUAHUA m/ísl.tali kl. 1:30

L

kl. 3:40 - 5:50

17 AGAIN

16

10

kl. 8
kl. 10:10

16

17 ÁRA SLÆR Í GEGN Í CANNES
Kvikmyndahátíðin í Cannes
er hafin og þar er nafn
Katie Jarvis á allra vörum.
Hún er ekki nema sautján
ára og var uppgötvuð þegar
hún var að rífast við kærastann sinn á lestarstöð.

100/100

kl. 8 - 10:40
kl. 10:40

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 2D - 4D - 6D
OBSERVE AND REPORT
kl. 5:50 - 8 - 10:20

Morgunblaðið

“In the pop high it delivers, this is the greatest
prequel ever made.” Boston Globe

STAR TREK XI
THE LAST HOUSE ON THE LEFT

16

킬킬킬킬

SparBíó 850kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU

NÝTT Í BÍÓ!

"SPENNANDI, FYNDIN
OG HRAÐSKREIÐ ÚT Í
GEGN! MIKLU BETRI EN
DA VINCI CODE."
- T.V., KVIKMYNDIR.IS

Katie Jarvis hafði enga reynslu af
því að leika og hélt að verið væri
að gera grín að sér þegar henni
var boðið í prufu fyrir kvikmynd.
Þrátt fyrir það fékk hún aðalhlutverkið í kvikmyndinni Fish Tank,
sem leikstýrt er af Andreu Arnold, og er nú spáð miklum frama
í kvikmyndaheiminum. Fish Tank
keppir um Gullpálmann í Cannes
og Jarvis þykir eiga möguleika á
verðlaunum sem besta leikkonan
á hátíðinni.
Fish Tank var frumsýnd á
Cannes í vikunni en Jarvis gat
ekki verið með Arnold og öðrum
leikurum myndarinnar á rauða
dreglinum. Hún var heima hjá
sér, í Tilbury í Essex, þar sem hún
eignaðist dótturina Lily Mae í síðustu viku.
Katie Jarvis leikur Miu sem er
vandræðaunglingur sem rekin
hefur verið úr skóla. Leikstjórinn
Andrea Arnold var spurð að því
hvernig valið hefði verið í aðalhlutverkið. „Aðstoðarmaður við
leikaravalið var að leita að stelpum og fann Katie á lestarstöð þar

FRUMSÝNING Í CANNES Leikararnir Harry Treadway, Kierston Wareing og Michael
Fassbender ásamt leikstjóranum Andreu Arnold þegar Fish Tank var kynnt í Cannes.
Andrea Arnold hlaut Óskarsverðlaun í flokki stuttmynda árið 2005. NORDICPHOTOS/GETTY

sem hún var að rífast við kærastann sinn en hann var á öðrum
lestar palli. Hún var að öskra á
hann á milli pallanna svo hún vakti
athygli. Hún trúði því alls ekki að
við værum að reyna að fá hana í
bíómynd en við létum hana hafa
símanúmer og hún hringdi. Katie
hafði aldrei gert neitt þessu líkt
áður,“ sagði leikstjórinn við Daily
Telegraph.
Framtíðin er svolítið óljós hjá
Katie Jarvis. Hún er komin með
umboðsmann en móðurhlutverkið
þýðir að hún þarf að setja leiklistarferilinn aðeins á hilluna. „Ég
veit ekki hvort hún heldur áfram
að leika en ég vona það,“ segir
Arnold.

UPPGÖTVUÐ Á LESTARSTÖÐ Katie Jarvis

leikur aðalhlutverkið í kvikmyndinni Fish
Tank sem sýnd er á kvikmyndahátíðinni
í Cannes. Hún er sautján ára og var uppgötvuð þegar hún reifst við kærastann
sinn á lestarstöð.

Ó.H.T., Rás 2

SparBíó
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ANGELS & DEMONS D
ANGELS & DEMONS LÚXUS D
BOAT THAT ROCKED
X-MEN WOLVERINE
MÚMÍNÁLFARNIR
MALL COP

HANNAH MONTANA
kl. 1.30 í Álfabakka og í Keﬂavík
kl. 2 á Akureyri

SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

kl. 2 -3 -5 - 6 - 8 - 9 - 10.50
kl. 2 - 5 - 8 -10.50
kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl.1 - 3.20 - 5.40 - 8- 10.20
kl.1
kl.1- 3

5%

14
14
12
14
L
L

ANGELS & DEMONS
kl. 3 - 6 - 9
BOAT THAT ROCKED
kl. 6 - 9
kl. 4 - 6.30 - 9
X-MEN WOLVERINE
DRAUMALANDIÐ
kl. 4 - 6* - 8 - 10
MÚMÍNÁLFARNIR
kl.4
* Enskur texti / English subtitles

14
12
14
L
L

55
0k
r

55
0k
r

STÍGVÉLAÐI KÖTTUR ísl tali
kl. 2 í Álf.,self,keﬂ, og á ak.
kl. 1.50 í Kringlunni

CHIHUAHUA M/ÍSL TALI
kl. 1.30 í Álfabakka

17 AGAIN
kl. 2 í Álfabakka

TILBOÐSVERÐ

MONSTERS VS ALIENS M/ÍSL TALI
kl. 1.30 í Álfabakka kr. 550
kl. 2 í Kringlunni og á AK
kl. 1 í kringl í þrívídd kr 850

500 kr.

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

ANGELS & DEMONS
X-MEN WOLVERINE
STATE OF PLAY
I LOVE YOU MAN
CRANK 2: HIGH VOLTAGE

ANGELS & DEMONS
kl. 2.30-5.30 - 8.30 - 11.20* 14 BOAT THAT ROCKED
kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20 14 X-MEN WOLVERINE
12 MÚMÍNÁLFARNIR
kl. 2.30 - 5.20 - 8
12
kl. 3.20 - 5.40 - 10.35
16
kl. 8 - 10.10
* Ekki sýnd kl.11.20 sunnudag

kl. 3.30 - 6 - 9
kl. 10
kl. 6 - 8
kl.4

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

14
12
14

5%

500 kr.

500 kr.
500 kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ
KL.3.30 BORGARBÍÓ

500 kr.
KL.4 HÁSKÓLABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.4 BORGARBÍÓ
KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

FRAMTÍÐIN ER TÍMI FYRIR
FAGLEGAN METNAÐ OG
LISTRÆNA SÝN
Vorið 2009 útskrifar Kvikmyndaskóli Íslands 25 nemendur af fjórum sviðum skólans. Þetta eru leikstjórar,
leikarar, handritshöfundar, framleiðendur og tæknilegir sérfræðingar fyrir vaxandi framtíð myndmiðlunar á Íslandi.
Við óskum þeim hjartanlega til hamingju með áfangann og óskum þeim góðs gengis í metnaðarfullum verkefnum.
Útskrift verður í Bæjarbíói, Hafnarfirði, laugardaginn 16. maí kl. 13 og eru allir velkomnir.

Arnór Pálmi Arnarson

Bjarni Gautur Eydal Tómasson

Brynja Valdís Gísladóttir

Davíð Jónsson

Diljá Sævarsdóttir

Heiðar Mar Björnsson

Þórður Hafliðason

Sölvi Mars Eðvaldsson

Ágústa Margrét Jóhannsdóttir

Eyrún Helga Guðmundsdóttir

Halldóra Kristín Unnarsdóttir

Jón Þór Jónsson

Magnús Torfi Magnússon

Viktor Davíð Jóhannsson

Anton Bjarni Ingibjartsson

Guðný Rósa Hannesdóttir

Sandra Steinþórsdóttir

Sigurður Ingi Sigurðsson

Bergþóra Ólöf Björnsdóttir

Guðfinnur Harðarson

Nana Alfreðsdóttir

Guðrún Lára Einarsdóttir

Guðný Lára Árnadóttir

Halldór Fannar Kristjánsson

Katrín Bjarkadóttir

Leikstjórn og framleiðsla

Skapandi tæknivinna

Handrit og leikstjórn

Leiklist

V Í K U R H VA R F 1

2 0 3 KÓ PAVO G U R

S: 533 3309

W W W. K V I K M Y N DA S KO L I . I S
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> Atvik umferðarinnar

PEPSI-DEILD KARLA: ÚRVALSLIÐ 2. UMFERÐAR

Andrew Mwesigwa, varnarmaður ÍBV, ákvað að reyna
að nota báðar hendurnar til að reyna koma boltanum
í mark Blika í leik liðanna á miðvikudagskvöldið. Þar
að auki var hann með gult spjald á bakinu og fékk því
skiljanlega það rauða. Einkar einkennilegt.

> Bestu ummælin
„Ég veit nú ekki um vítið sem FH fékk en þú varst
ánægður með það. Látum það nægja,“ sagði
Þorvaldur Örlygsson, þjálfari Fram, í viðtali
við Hörð Magnússon, íþróttafréttamann
Stöðvar 2 Sports. Hörður er eins og alkunna
er gamall FH-ingur en það hafði lítið með
leik FH og Fram að gera og ómaklegt hjá Þorvaldi að vega að Herði með slíkum hætti.

Sjóðandi heitir Stjörnumenn
Það er óhætt að segja að nýliðar Stjörnunnar
lið fulltrúa í liði umferðarinnar að þessu sinni
hafi hafið þetta Íslandsmót með látum. Þeir
og tveir leikmenn eru nú valdir í liðið í annað
skiptið í röð. Það eru þeir Jónas Guðni Sævarsunnu 6-0 stórsigur á lánlausum Þrótturum en
nýliðar hafa aldrei byrjað svo vel í fyrstu tveimur
son, KR og Keflvíkingurinn Alen Sutej.
leikjum sínum í deildinni, í það minnsta hvað
Auk Stjörnunnar og Fylkis eru KR og Breiðamarkatölu varðar. Stjarnan hefur skorað níu
blik einnig með fullt hús stiga.
mörk í þessum tveimur leikjum og aðeins fengið á sig eitt. Stjörnumenn eiga tvo fulltrúa í liði
umferðarinnar, rétt eins og Fylkir og Valur.
Marel BaldFylkir er eina liðið sem á enn eftir að fá á
Atli Guðnason
Alfreð Finnvinsson
sig mark en Árbæingar hafa lagt sterka
bogason
andstæðinga að velli í fyrstu tveimur leikjunum – Val og Keflavík.
Jónas Guðni
Steinþór FreyrBáðir þessir sigrar hafa þó
Valur Fannar Sævarsson
Þorsteinsson
Gíslason
Halldór Orri Björnsson
komið á heimavelli og því
áhugavert að sjá hvort
Atli Sveinn
að góða gengið haldi
Þórarinsson
áfram á útivelli.
Kristján Valdimarsson
Alen Sutaj
Alls eiga átta
Albert Sævarsson

3-4-3

sport@frettabladid.is

Keflvíkingar verða án fyrirliðans síns sem ristarbrotnaði í fyrradag:

Hólmar Örn frá í tvo mánuði
FÓTBOLTI Hólmar Örn Rúnarsson, fyrirliði Keflavíkur, verður frá keppni næstu 6-8 vikurnar þar sem hann ristarbrotnaði
í leik sinna manna gegn Fylki í
fyrrakvöld. Um álagsmeiðsli er
að ræða en atvikið gerðist undir
lok fyrri hálfleiks.
„Ég steig niður og var að snúa
mér þegar ég heyrði smell,“ sagði
Hólmar Örn í samtali við Fréttablaðið. „Þetta er mikið áfall fyrir
mig enda missi ég þar með af
meirihluta tímabilsins. Ég hef
verið heppinn í gegnum tíðina og
aldrei verið svo lengi frá vegna
meiðsla áður.“
Hólmar Örn skoraði sigurmark
sinna manna í 1-0 sigri á Íslandsmeisturum FH í fyrstu umferðinni. Keflvíkingar söknuðu hans
greinilega eftir að þeir misstu

hann af velli í hálfleik í Árbænum og skoruðu heimamenn tvö
mörk í síðari hálfleik.
Hann gegndi mikilvægu hlutverki í liði Keflavíkur á síðustu
leiktíð og kom alls við sögu í 20
deildarleikjum á tímabilum. Hann
skoraði í þeim þrjú mörk.
Hólmar tók við fyrirliðabandinu af Guðmundi Steinarssyni
fyrir þetta tímabil.
Keflvíkingar spila átta deildarleiki næstu átta vikurnar en sá
fyrsti af þeim verður á móti Valsmönnum á heimavelli á mánudagskvöldið.
- esá
Í LEIKNUM AFDRIFARÍKA Hólmar Örn
Rúnarsson sést hér í baráttu við Fylkismanna í leiknum á fimmtudagskvöldið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Handball

Manager 2009
Hér færð þú tækif
æri til að stýra stæ
rstu
handboltaliðum he
ims. Stýrðu íslensk
a
landsliðinu til sigurs
á Ólympíuleikunum
eða í Heimsmeistar
akeppninni.
Eða taktu við félag
sliði stærstu
handboltadeildum
heimsins,
þar á meðal þeirri
íslensku.

TÖLURNAR TALA
Flest skot: Valur 17
Flest skot á mark: Stjarnan 10
Fæst skot: Þróttur 4
Hæsta meðaleink.: Fylkir 6,64.
Lægsta meðaleink.: Þróttur 3,62.
Grófasta liðið: Fylkir 21 brot.
Prúðasta liðið: Keflavík, Þróttur
og Fram með 8 brot.
Flestir áhorfendur: 1287, á leik
FH og Fram.
Fæstir áhorfendur: 560, á leik
ÍBV og Breiðabliks.
Áhorfendur alls: 5407 (901).
Besti dómarinn:

Fjórir dómarar fengu 7 í einkunn
fyrir leiki sína í umferðinni.

Erum enn að
stilla strengina
Marel Baldvinsson er leikmaður 2. umferðar Pepsideildar karla að mati Fréttablaðsins. Hann átti stórleik í 3-1 sigri Vals á Fjölni á fimmtudaginn.
FÓTBOLTI Marel Baldvinsson átti

sannkallaðan stjörnuleik með Val
gegn Fjölni á fimmtudagskvöldið. Þar skoraði hann eitt mark og
lagði upp annað í 3-1 sigri auk þess
sem hann lék varnarmenn Fjölnis
oft grátt í leiknum.
Marel gekk til liðs við Val
skömmu áður en mótið hófst en
hann lék áður með Breiðabliki.
Hann neitar því ekki að það sé
langt síðan hann hafi spilað eins
vel og í gær.

Ekki dauður úr öllum æðum
„Ég var nú kannski ekki dauður
úr öllum æðum áður en ég kom
til Vals en vissulega var mjög
gaman að spila þennan leik. Og
klárlega var þetta einn af mínum
betri leikjum í langan tíma,“ sagði
Marel í samtali við Fréttablaðið.
„Það hefur gengið vel að aðlagast Valsliðinu. Mér hefur verið
tekið vel,“ bætir hann við.
Nokkuð var fjallað um félagaskipti Marels nú á vormánuðum og
umræða um að Marel hafi farið til
Vals peninganna vegna.
Valur var spennandi kostur
„Ég gef ansi lítið fyrir þá umræðu
enda var ég ekkert að spá í því
þegar ég fór í Val. Þarna
bauðst mér spennandi
kostur enda er Valur
með nýtt lið sem hefur
burði til að gera góða
hluti. Við erum enn að
stilla saman strengina en það hefur ekkert breyst – við höfum
enn burði til að ná
langt.“
Valur tapaði fyrir
Fylki í fyrstu umferðinni og segir Marel

að þeir hafi hreinlega verið lélegir
í þeim leik.
„Það verður bara að segjast
eins og er. En gegn Fjölni stilltum við upp sóknarsinnuðu liði og
ef sá leikur gefur fyrirheit um það
sem koma skal erum við í góðum
málum.“

Frábært að spila með Helga
Marel og Helgi Sigurðsson léku
saman í fremstu víglínu Valsmanna í gær.
„Við höfum ekki spilað mikið
saman í gegnum tíðina þó svo að
við vorum oft valdir í landsliðið á
sama tíma. En það var frábært að
spila með honum í gær og ég held
að séum það ólíkar týpur að það
henti okkur vel að spila saman,“
sagði Marel.
Hann segir góða stemningu
ríkja í Valsliðinu. „Það eru mörg
ný andlit í hópnum og það tekur
auðvitað tíma að kynnast almennilega. En samstaðan innan hópsins
er góð og sýndi það sig í leiknum
þegar við náðum að koma til baka
eftir lélega frammistöðu í fyrsta
leik. Gegn Fjölni vorum við allir
að leggjast á eitt og vinna fyrir
hvor annan.“
„En við megum ekki
missa okkur. Þetta
er u ba ra þrjú
stig og auðvitað gerum við
kröfu á það
á heimavelli
gegn liði eins
og Fjölni –
með ful lri
virðingu
fyrir þeim.
Nú er bara að
halda áfram á
sömu braut.“
eirikur@

BYRJAR VEL Marel Bald-

vinsson er þegar búinn að finna
skotskóna sína á Hlíðarenda.
Hann skoraði eitt mark og
lagði upp annað í 4-1
sigri á Fjölni.

frettabladid.is

25%

afsláttur
ef þú sækir!*

PI PAR • SÍA • 90834

Ruby Tuesday
er í Eurovision-skapi
Kíktu á matseðilinn á www.rubytuesday.is,
hringdu og pantaðu mat fyrir þig og þína.

Nýtt símanúmer

577 1300
* Tilboðið gildir aðeins í dag, 16. maí 2009 - gildir ekki með öðrum tilboðum.
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Úrslitin geta ráðist á toppi ensku úrvalsdeildarinnar þegar Manchester United mætir Arsenal á Old Trafford:

Tryggir United sér titilinn þriðja árið í röð?
FÓTBOLTI Stórleikur helgarinnar í

ensku úrvalsdeildinni er strax í
hádeginu í dag þegar Manchester United tekur á móti Arsenal á
Old Trafford. Manchester United
þarf aðeins að krækja sér í eitt stig
til þess að tryggja sér Englandsmeistaratitilinn þriðja árið í röð
og búast flestir við sigurveislu í
Manchester-borg í dag.
Enska knattspyrnusambandið
hefur líka gefið það út að Unitedmenn fái að taka á móti bikarnum
á Old Trafford í dag nái þeir í stig
út úr leiknum á móti Arsenal.
„Við fáum aftur tækifæri til að
vinna titilinn fyrir framan okkar
stuðningsmenn og það væri gaman
að ná því en ég hef samt alltaf

16. MAÍ 1999 Tíu ár eru liðin síðan

Manchester United tryggði sér síðast
enska meistaratitilinn á sínum heimavelli.
NORDICPHOTOS/AFP

sagt að það skipti ekki máli hvar
við vinnum titilinn,“ sagði Sir
Alex Ferguson, stjóri Manchester
United. United hefur aðeins einu
sinni áður tryggt sér sigur í ensku
úrvalsdeildinni á sínum heimavelli en félagið hefur unnið deildina tíu sinnum síðan hún var sett á
laggirnar 1993. „Það er samt mjög
skrítið að við höfum aðeins tryggt
einn af tíu titlum á Old Trafford,“
sagði Ferguson.
Vinni Manchester-liðið titilinn
í ár verður það átjándi meistaratitill félagsins sem er þá jöfnun
á meti Liverpool. Ferguson segist samt aldrei hafa verið í keppni
til að ná þessu meti. „Markmiðið
var að vinna titilinn í fyrsta sinn

og stoppa sigurgöngu Liverpool.
Mest krefjandi verkefnið var að
ná í fyrsta titilinn,“ sagði Ferguson en hann kom í hús 1993. Síðan
hefur Skotinn gert United tíu sinnum að meisturum.
Ferguson er viss um að leikmenn Arsenal koma einbeittir til
leiksins í dag minnugir ófaranna í
Meistaradeildinni.
„Þeir hafa verið gagnrýndir að
undanförnu og ætla sér örugglega að sanna sig upp á nýtt á degi
þegar allir búast við að United
tryggi sér titilinn,“ sagði Ferguson
en vinni Arsenal fær Manchester
United annað tækifæri á móti Hull
í lokaumferðinni um næstu helgi.
- óój

FYRSTI LEIKURINN Þorgerður Anna Atla-

dóttir spilar sinn fyrsta landsleik á móti
Sviss.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Landsleikir á móti Sviss:

Þrír nýliðar í
hópi Júlíusar
HANDBOLTI Júlíus Jónasson, lands-

liðsþjálfari A-landsliðs kvenna í
handbolta, valdi í gær 20 manna
hóp fyrir þrjá æfingaleik við
Sviss og tvo leiki við Portúgal.
Íslenska liðið er að undirbúa
sig fyrir undankeppni EM sem
hefst í haust.
Júlíus valdi þrjá leikmenn í
hópinn sem spila sinn fyrsta
landsleik á móti Sviss. Þetta eru
þær Heiða Ingólfsdóttir, markvörður Hauka, Sunna Jónsdóttir
úr Fylki og Þorgerður Anna Atladóttir úr Stjörnunni.
Leikirnir við Sviss verða í
Framhúsinu á mánudag, á Selfossi á þriðjudag og í Austurbergi
á miðvikudaginn.
- óój

LANDSLIÐSHÓPURINN
Markmenn:
Berglind Íris Hansdóttir, Val 83 leikir
Heiða Ingólfsdóttir, Haukum
0
Ólöf Kolbrún Ragnarsdóttir, HK
8
Aðrir leikmenn:

Stærsta Outlet landsins!

KORPUTORGI
| Sundfatnaður | Dömufatnaður |
| Barnafatnaður | Herrafatnaður |
| Íþróttafatnaður
| Skór | Töskur | DVD |
g af
din ði!
n
e
s
a

Arna Sif Pálsdóttir, HK
33
Ágústa Edda Björnsdóttir, Val
56
Ásta Birna Gunnarsdóttir, Fram
20
Dagný Skúladóttir, Val
78
Elísabet Gunnarsdóttir, Stjörnunni 40
Harpa Sif Eyjólfsdóttir, Stjörnunni 10
Hildigunnur Einarsdóttir, Val
30
Hrafnhildur Skúladóttir, Val
107
Irís Ásta Pétursdóttir, Val
3
Karen Knútsdóttir, Fram
1
Kristín Clausen, Stjörnunni
19
Ragnhildur Guðmundsdóttir, FH
47
Rakel Dögg Bragadóttir, Kolding
58
Sólveig Lára Kjærnested, Stjörn.
36
Stella Sigurðardóttir, Fram
8
Sunna Jónsdóttir, Fylki
0
Þorgerður Anna Atladóttir, Stjörn.
0

Ný tafatn
t
íþró

Verðdæmi:
Dömubolir
Dömubuxur
Dömutöskur
Dömublússur
Kjólar

695
995
995
1.595
1.995

Bikinítoppar og buxur
Arena sundskýlur, stráka
Arena sundbolir
Arena sundskýlur, karla

595
2.495
2.995
3.495

Gallabuxur, karla
3.995
Didriksons útivistarbuxur
2.495
Íþróttaskór, karla og kvenna 5.495
Didriksons útivistargalli,
barna og unglinga
4.995
Viking barnastígvél
1.895
Gúmmístígvél, svört (35-40) 3.995

FRØKEN PIL blússur
FRØKEN PIL buxur
FRØKEN PIL kjólar

2.495
3.995
6.995

NÝLIÐINN Íris Sverrisdóttir stóð sig vel

með Grindavík í vetur.

Barnabolir
Barnanáttföt
Barnaskór
Barnabuxur

495
995
995
1.495

Markmannshanskar f/börn
Solla stirða, strigaskór
Barbie, stelpuskór
Íþróttaálfurinn, strigaskór
Æﬁngabuxur, stelpu

1.000
2.495
2.495
2.495
2.995

DVD
Tölvuleikir
DVD Þáttaraðir

500
500
1.000

Allir kvenmannsskór með hæl á 1.000!
Opið alla daga frá 12 til 18 - Sími 578 9400

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Henning valdi kvennalandsliðið:

Íris er eini nýliðinn í hópnum
KÖRFUBOLTI Henning Henningsson, landsliðsþjálfari kvenna í
körfubolta, er búinn að velja tólf
manna hópinn fyrir Smáþjóðaleikana á Kýpur í byrjun júní.
Eini nýliðinn í hópnum er Íris
Sverrisdóttir, 19 ára bakvörður
úr Grindavík en sjö af tólf leikmönnum hópsins eru að fara á
sína fyrstu Smáþjóðaleika.
- óój

HÓPURINN Á KÝPUR
-BakverðirHelena Sverrisdóttir, TCU
30 leikir
Kristrún Sigurjónsdóttir, Haukum 17
Ingibjörg Jakobsdóttir, Grindavík
9
Guðrún Ósk Ámundadóttir, KR
1
Íris Sverrisdóttir Grindavík
0
- Framherjar Birna Valgarðsdóttir, Keflavík
María Ben Erlingsdóttir, Keflavík
Petrúnella Skúladóttir, Grindavík
Bryndís Guðmundsdóttir, Keflavík
Sigrún Ámundadóttir, KR
- Miðherjar-

68
23
15
13
12

Signý Hermannsdóttir, Val
53
Ragna Margrét Brynjarsd., Haukum 9
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Stjörnumenn hafa unnið tvo fyrstu leiki sína með markatölunni 9-1:

Besta byrjun nýliða í sögunni
FÓTBOLTI Stjörnumenn hafa slegið

FYRSTA MARKIÐ Fjórir leikmenn Stjörnunnar hafa skorað sitt fyrsta mark í úrvalsdeild
í fyrstu tveimur umferðunum. Þetta eru þeir Jóhann Laxdal, Halldór Orri Björnsson,
Arnar Már Björgvinsson og Magnús Björgvinsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

í gegn í tveimur fyrstu umferðum
Pepsi-deildar karla eftir að hafa
unnið 3-1 sigur á Grindavík og 60 sigur á Þrótti. Stjörnuliðið setti
með þessu tvö markamet hjá nýliðum í efstu deild karla.
Stjörnumenn bættu markamet
nýliða í fyrstu tveimur umferðunum um heil þrjú mörk en fyrir
þessa frábæru byrjun Stjörnumenn höfðu fjórir nýliðar ná því
að skora sex mörk.
Fylkismenn sumarið 1996 voru
fyrstu nýliðarnir til þess að skora
sex mörk í fyrstu tveimur leikjum sínum en öll þau mörk komu í
fyrsta leik liðsins.
Bjarni Jóhannsson átti gamla

metið líka því hann þjálfaði Blika
sem skoruðu sex mörk í tveimur
fyrstu leikjum sínum sumarið 2006. Það er líka eina liðið af
þessum fjórum sem hefur fallið
úr deildinni um haustið.
Stjörnumenn er með markatölu
upp á 8 mörk í plús eftir tvo fyrstu
leiki sína sem er tvöföldun á gamla
metinu. Sex nýliðar höfðu náð því
að vera með fjögur mörk í plús út
úr fyrstu tveimur umferðunum
og þar á meðal voru Fjölnismenn
í fyrra.
Fjórir leikmenn Garðabæjarliðsins hafa skorað sitt fyrsta mark í
úrvalsdeildinni og þrír þeirra
eru komnir með tvö mörk og því
markahæstir í deildinni. Jóhann

Laxdal og Halldór Orri Björnsson
hafa skorað í báðum leikjunum og
þeir Arnar Már Björgvinsson og
Magnús Björgvinsson komu inn á
sem varamenn gegn Þrótti og skoruðu sín fyrstu mörk.
Næst á dagskránni er nýliðaslagur við ÍBV á Stjörnuvellinum á
sunnudaginn en ólíkt Garðabæjarliðinu hefur lítið gengið hjá Eyjaliðinu í fyrstu tveimur umferðunum.
ÍBV-liðið er nefnilega stigalaust
og á enn eftir að skora á mótinu.
Stórsigrar Stjörnunnar á Grindavík og Þrótti sjá þó til þess að
Eyjamenn sitja ekki í fallsæti þrátt
fyrir stigaleysið.
- óój

STJÖRNULIÐIÐ KOMIÐ Í
METABÆKURNAR
Flest mörk nýliða í fyrstu tveimur
leikjunum
Stjarnan, 2009
Fylkir*, 1996
Þróttur*, 1998
Valur*, 2003
Breiðablik, 2006

9
6
6
6
6
* Féllu um haustið

Besta markatala nýliða í fyrstu
tveimur leikjunum
Stjarnan, 2009
Fjölnir, 2008
Breiðablik, 2006
Valur, 2005
Valur*, 2003
Fylkir*, 1996
ÍA, 1969

+8 (9-1)
+4 (5-1)
+4 (6-2)
+4 (5-1)
+4 (6-2)
+4 (6-2)
+4 (5-1)
* Féllu um haustið

GULT Víkingurinn Þorvaldur Sveinsson

fékk spjald fyrir þetta brot á Rúnari Má
Sigurjónssyni í HK.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÚRSLITIN Í GÆR
1. deild karla í fótbolta
KA-Þór Ak.

2-0

1-0 Andri Stefánss. (19.), 2-0 Norbert Farkas (69.)

ÍR-Selfoss

2-5

o-1 Arilíus Marteinsson (9.), 0-2 Jón Guðbrands
son (14.), 1-2 Erlingur Jack Guðmundsson (24.),
2-2 Árni Freyr Guðnason (29.), 2-3 Jón (36.), 2-4
Ingólfur Þórarinsson (40.), 2-5 Arilíus (62.)

Víkingur Ó.-Afturelding

3-1

1-0 Josip Marosevic (21.), 2-0 Marosevic (53.) 2-1
Albert Ásvaldsson (62.), 3-1 Þorsteinn Már
Ragnarsson (70.)

ÍA-Leiknir R

1-1.

0-1 Helgi Pétur Jóhannsson (1.) , 1-1 Arnar Gunn
laugsson (35.),

Víkingur R.-HK

1-1

1-0 Þorvaldur Sveinn Sveinsson (23.), 1-1 Leifur
Andri Leifsson (43.)
Stig liða: Víkingur Ó. 6, Selfoss 4, HK 4, KA 4,
Haukar 3, Þór Ak. 3, Afturelding 3, Víkingur R. 1,
Leiknir R. 1, ÍA, , Fjarðabyggð 0, ÍR 0.

Allar aðrar vörur
í verslun á
20 % afsl.

METAPAR Erla Dögg Haraldsdóttir og

Árni Már Árnason.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sundparið Erla Dögg og Árni:

Sphinx salerni + seta

Settu bæði met

Innb. kassi og þrýstispjald
verð áður kr. 83.669,-

SUND Sundparið Erla Dögg Har-

aldsdóttir og Árni Már Árnason
bættu bæði Íslandsmetið í 50
metra bringusundi á Sparisjóðsmóti ÍRB í gær. Erla Dögg
Haraldsdóttir bætti Íslandsmet
Hrafnhildar Lúthersdóttir þegar
hún synti á 31,61 sekúndu og Árni
Már bætti met Jakobs Jóhanns
Sveinssonar þegar hann synti á
27,52 sekúndum.
- óój

Intra Horizon stálvaskar

Mora eldhústæki

Verð áður
kr.15.530,Intra
Horizon

Stálvaskar
Tilboð kr.

Verð áður kr. 46.328,-

Tilboð kr. 29.950,-

9.960,-

Mora Cera sturtut. M/niðurst.

Mora handlaugartæki

Verð áður kr. 24.221,-

verð áður kr.18.599,-

Tilboð kr.16.500,-

Tilboð kr. 9.900,-

Tilboð kr.54.900,Opið virka daga frá 8 -18 laugardaga frá 10 -15
Smiðjuvegi 76 •
Baldursnesi 6 •

Kópavogi
Akureyri

•
•

Sími 414 1000
Sími 414 1050

•
•

Fax: 414 1001
Fax: 414 1051

•
•

www. tengi.is
tengi@tengi.is
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SUNNUDAGSKVÖLD

> Anthony Hopkins
„Í hvert sinn sem ég tilkynni að ég sé
hættur að leika berst mér gott
handrit. Það gæti breyst ef ég
segðist vera hættur við. Ég segi
því að ég sé hættur.“

10.38 Bara grís
11.05 Matur um víða veröld (e)

12.00 Kastljós - Samantekt
12.30 Silfur Egils
13.50 Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva (e)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Maraþon-stúlkan
17.45 Pip og Panik (4:13) (e)
17.52 Sögurnar hennar Sölku
(12:13)

18.00 Stundin okkar (e)
18.30 Hellisbúar (Cavemen)
(1:13) Bandarísk gamanþáttaröð um
þrjá frummenn sem búa innan um
nútímafólk í Bandaríkjunum.

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Fréttaaukinn Fréttaþáttur í umsjón Boga Ágústssonar og
Elínar Hirst.

20.10 Anna Pihl (Anna Pihl)
(4:10) Dönsk þáttaröð um erilsamt
starf lögreglukonunnar Önnu Pihl á
Bellahøj-stöðinni í Kaupmannahöfn.

20.55 Sunnudagsbíó - Milli
skers og báru (Laizzez-passer)
Margverðlaunuð bíómynd frá 2002.
Sagan gerist í París í seinni heimsstyrjöld og segir frá andspyrnumanni sem fer að vinna hjá kvikmyndafyrirtæki sem Þjóðverjar reka.

23.40 Silfur Egils (e)
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

10.25 EastEnders 10.55 My Hero 11.25
My Hero 11.55 My Hero 12.25 The
Weakest Link 13.10 The Chase 14.00
Dalziel and Pascoe 14.50 Dalziel and
Pascoe 15.40 The Weakest Link 16.30
Any Dream Will Do 17.30 My Hero 18.00
Doctor Who 18.45 My Hero 19.15 My
Hero 19.45 My Hero 20.15 Rob Brydon‘s
Annually Retentive 20.45 Lead Balloon
21.15 Extras 21.45 Any Dream Will Do
22.45 Doctor Who 23.30 My Hero

Bandarísk gamanþáttaröð um frummenn sem búa innan um nútímafólk
í Bandaríkjunum. Oft verða samskipti
þeirra við „hina viti bornu menn“
vandræðaleg en það er þó mesta
furða hve lítill munurinn er á villimönnunum og nútímafólkinu.

Fringe
Magnaður spennuþáttur sem á
orðið traustan hóp aðdáenda
hér heima sem og erlendis.
Olivia Dunham alríkisfulltrúi og
feðgarnir Walter og Peter Bishop
hafa komist á snoðir um að hin
dularfullu mál sem þau fengu
inn á borð til sín eru öll nátengd
og hluti af heljarstóru samsæri
sem teygir anga sína til voldugasta
lyfjafyrirtækis í heimi. Í þættinum
í kvöld ræðst manngert skrímsli á
Charlie og draugar úr fortíð Walters
banka upp á.

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Lalli,

09.00 Gillette World Sport

Krakkarnir í næsta húsi, Refurinn
Pablo, Gulla og grænjaxlarnir, Þorlákur, Algjör Sveppi, Kalli og Lóa, Hvellur keppnisbíll, Svampur Sveinsson,
Könnuðurinn Dóra, Aðalkötturinn og
Íkornastrákurinn.

2009

12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 American Idol (35:40)
14.30 American Idol (36:40)
15.20 Hell‘s Kitchen
16.00 Worst Week (9:15)
16.25 Two and a Half Men

09.30 Real Madrid - Barcelona
Útsending frá í spænska boltanum.

11.10 Villarreal - Real Madrid
Útsending frá leik í spænska boltanum.

12.50 The Players Championship
Útsending frá lokadegi The Players
Championship mótsins í golfi.

15.50 Players Championship
Sýnt frá hápunktunum á PGA-mótaröðinni í golfi.

16.50 Mallorca - Barcelona
Bein útsending frá leik í spænska
boltanum.

18.45 Pepsí mörkin 2009
19.45 Stjarnan - ÍBV Bein út-

(11:19)

sending frá leik í Pepsi-deild karla.

16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.59 Veður
19.10 Jamie At Home (5:13)

22.00 Fréttaþáttur Meistara-

Jamie Oliver sýnir hvernig best sé að
elda einfalda rétti í eldhúsinu heima.

deildar Evrópu

22.30 F1: Við endamarkið
23.00 NBA Action Öll bestu tilþrif vikunnar í NBA körfuboltanum.

23.30 NBA 2008/2009 Playoff Games Bein útsending frá
leik í úrslitakeppni NBA.

20.15 Cold Case (18:23) Ein vinsælasta spennuþáttaröð Stöðvar 2
snýr aftur í sjöttu seríunni. Lilly Rush
og félagar hennar í sérdeild lögreglunnar halda áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur verið óupplýstum ofan í skjalakassann.
21.00 Damages (11:13) Patty
Hewes er virtur lögfræðingur sem
lætur ekkert stöðva sig. Ellen fylgdi
Patty hvert fótmál í fyrstu seríunni
og þarf núna að starfa leynilega fyrir
FBI en hennar markmið er að ná sér
niður á Patty og knésetja hana.
21.45 Fringe (17:21)
22.35 The Sopranos (15:26)
23.25 60 mínútur
00.10 Twenty Four (16:24)
00.55 Wide Awake
02.15 Mo‘ Better Blues
04.20 Target
05.50 Fréttir

15.30 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það heitasta í bíóheiminum,
hvaða myndir eru að koma út og
hverjar aðalstjörnurnar eru.
16.00 Hollyoaks (186:260)
16.25 Hollyoaks (187:260)
16.50 Hollyoaks (188:260)
17.15 Hollyoaks (189:260)
17.40 Hollyoaks (190:260)
18.05 Seinfeld (1:13) Jerry Seinfeld er uppistandari sem nýtur mikillar kvennylli en á í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti við annað
fólk. Hann er nefnilega óendanlega
smámunasamur og sérvitur.

18.30
19.00
19.30
20.00

Seinfeld (2:13)

efni þess að Prison Break snýr nú
aftur á Stöð 2, þriðjudaginn 19. maí,
verða fyrstu 16 þættirnir rifjaðir upp
og sýndir hér á Stöð 2 Extra á 4
dögum.

14.50 Chelsea - Blackburn Bein

Nova TV

10.40 Premier League World
11.10 4 4 2
12.20 WBA - Liverpool Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.00 Newcastle - Fulham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Lífsblómið Steinunn Anna
19.00 Mér finnst Katrín Bessa-

18.40 Manchester United -

dóttir, Hödd Vilhjálmsdóttir og Vigdís Másdóttir

Arsenal Útsending frá leik í ensku
úrvalsdeildinni.

20.20 4 4 2
21.30 Bolton - Hull Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.10 Chelsea - Blackburn Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

(e)

Folks

16.50 What I Like About You

22.00 Fracture Sakamálamynd
með Anthony Hopkins og Ryan
Gosling í aðalhlutverkum.

(1:24)

17.15 90210 (19:24) (e)
18.05 America’s Next Top
Model (e)

18.55 The Biggest Loser (16:24)

21.35 Prison Break (9:24) Í til-

20.00 Hrafnaþing
21.00 Óli á Hrauni Ólafur
Hannesson

21.30 Ákveðin viðhorf Hlíf Þorgeirsdóttir og Anna Lilja Þórisdóttir
22.00 Hrafnaþing
23.00 Mér finnst

Folks

16.20 This American Life (1:6)

Home Videos (23:48) (e)

(e)

Idol stjörnuleit (13:14)
Það er komið að lokaþættinum.

06.50 The Things About My
08.25 My Super Ex-Girlfriends
10.00 Nancy Drew
12.00 Ævintýraferðin
14.00 My Super Ex-Girlfriends
16.00 Nancy Drew
18.00 Ævintýraferðin
20.00 The Things About My

Seinfeld (14:22)

14.20 PL Classic Matches Blackburn - Liverpool, 1995.

09.00 Middlesbrough - Aston
Villa Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

06.00 Óstöðvandi tónlist
12.55 Rachael Ray (e)
13.35 Rachael Ray (e)
14.20 Rachael Ray (e)
15.05 The Game (10:22) (e)
15.30 The Game (11:22) (e)
15.55 America’s Funniest

Seinfeld (13:22)

22.20 Prison Break (10:24)
23.05 Prison Break (11:24)
23.50 Prison Break (12:24)
00.35 Seinfeld (1:13)
01.00 Seinfeld (2:13)
01.25 Seinfeld (13:22)
01.50 Seinfeld (14:22)
02.15 Idol stjörnuleit (13:14)
03.45 The O.C. (21:27)
04.30 ET Weekend
05.15 Fréttir Stöðvar 2
05.55 Tónlistarmyndbönd frá

19.40 Sjálfstætt fólk (35:40)
Jón Ársæll Þórðarson heldur áfram
mannlífsrannsóknum sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Hellisbúar (Cavemen)
Sjónvarpið kl. 18.30

STÖÐ 2 KL. 21.45

Hopkins fer með aðalhlutverkið í myndinni Fracture sem
Stöð 2 bíó sýnir í kvöld.

08.00 Morgunstundin okkar
Í næturgarði, Róbert bangsi, Geirharður Bojng Bojng, Alvöru dreki, Sígildar teiknimyndir, Nýi skólinn keisarans, Einu sinni var... Jörðin og
Landið mitt.

▼
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19.45 America’s Funniest
Home Videos (24:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar
sem sýnd eru fyndin myndbrot
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest
á filmu.
20.10 Psych (12:16) Bandarísk
gamanþáttaröð um ungan mann
með einstaka athyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að leysa flókin sakamál.
Brennuvargur gengur laus og Shawn
og Gus reyna að koma honum á
bak við lás og slá áður en hann
kveikir aftur í.

21.00 Leverage (5:13) Nate og
félagar hans eru að koma spilltum
dómara á hausinn þegar Nate og
Sophie lenda sem gíslar í bankaráni. Nú verða þau að halda svikamyllu sinni áfram um leið og þau
fást við ræningja sem eru algjörir viðvaningar.
21.50 Brotherhood (3:10) Eldsvoði í yfirgefnu verksmiðjuhúsnæði
verður slökkviliðsmanni og nokkrum
ólöglegum innflytjendum að bana.
Tommy er sendur til að friðmælast
við innflytjendur en það fer öðruvísi en ætlað var. Colin er heltekinn
af Kath, kærustu Michaels, og byrjar
að drekka óhóflega.
22.40 Boston Legal (11:13) (e)
23.30 Top Chef (10:13) (e)
00.20 Óstöðvandi tónlist

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

00.00 The Bone Collector
02.00 Dog Soldiers
04.00 Fracture

10.00 DR Update - nyheder og vejr
10.10 Boxen 10.25 OBS 10.30 Family
Guy 10.55 SPAM - Din digitale medieguide 11.15 Chapper &amp; Pharfar 11.30
HåndboldSøndag 13.15 HåndboldSøndag
15.30 Bamses Billedbog 16.00
Når gorillaen pudser næse 16.30 TV
Avisen med Sport og Vejret 17.00 OBS
17.05 Landsbyhospitalet 18.00 DR1
Dokumentaren - Baggers bedrag 19.00
21 Søndag 19.40 SportNyt med SAS liga
19.55 BlackJack 21.25 Dødens Detektiver
21.45 Stemmer fra Cuba

12.00 Høyere enn himmelen 13.20
Operaen i havn 14.30 Jorda rundt i 80
hager 15.30 Åpen himmel 16.00 H.C.
Andersens eventyr 16.25 Ugla 16.30
Pat og Stan 17.00 Dagsrevyen 17.30
Gratulerer med dagen! 18.30 Norsk
polarhistorie 19.25 Operasjon sjøsprøyt
20.50 Ømme føtter, såre lepper 21.00
Kveldsnytt 21.15 Blod og ære 22.35
Postkort fra livet 23.35 Jazz jukeboks

SVT 1
10.30 The caviar connection 11.30
Eurovision Song Contest 14.55 Babben &
co 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.10
Regionala nyheter 16.15 Hedebyborna
17.15 Another 17.30 Rapport 17.55
Regionala nyheter 18.00 Mäklarna 18.30
Sportspegeln 19.15 Nip/Tuck 20.00
Språkresan 20.30 Härma naturen 21.00
Intervju. Kronprinsessan på polarexpedition 21.15 Kronprinsessan på polarexpedition 22.00 Tingeling - the full story
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Renault Megane (YR727)

1,6 bensín sjálfskiptur 5 dyra.
Skrd. 07/2004. Ek. 48.000 km.
Ásett verð 1.490.000 kr.
Afsláttur 240.000 kr.

Toyota Avensis (KP706)

1,8 bensín sjálfskiptur 4 dyra.
Skrd. 06/2007. Ek. 42.000 km.
Ásett verð 2.990.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr.

Nissan Titan V8 (LU820)

5,6 bensín sjálfskiptur 4 dyra.
Skrd. 01/2005. Ek. 39.700 mílur
Ásett verð 2.490.000 kr.
Afsláttur 400.000 kr.

Subaru Legacy (MT211)

2,0 bensín sjálfskiptur 4 dyra.
Skrd. 05/2007. Ek. 35.000 km.
Ásett verð 3.390.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr.

Nissan Terrano II (OE944)

2,7 dísil sjálfskiptur 5 dyra.
Skrd. 06/2002. Ek. 108.000 km.
Ásett verð 1.890.000 kr.
Afsláttur 300.000 kr.

Á
A

Tilboðsverð 1.250.000 kr.

Tilboðsverð 2.690.000 kr.

Tilboðsverð 2.090.000 kr.

Tilboðsverð 3.090.000 kr.

Tilboðsverð 1.590.000 kr.

Tilboðsverð 1.890.000 kr.

Toyota Corolla VVTI (YK166)

Toyota Rav4 (AM268)

Nissan X-Trail (VG687)

Volvo XC90 AWD SE (OR243)

VW Fox (UR220)

Skoda Octavia Ambiente (YN315)

Tilboðsverð 1.640.000 kr.

Tilboðsverð 2.190.000 kr.

Tilboðsverð 2.090.000 kr.

Tilboðsverð 1.250.000 kr.

Tilboðsverð 1.590.000 kr.

1,6 bensín sjálfskiptur 5 dyra.
Skrd. 09/2005. Ek. 31.000 km.
Ásett verð 1.890.000 kr.
Afsláttur 250.000 kr.

2,0 bensín sjálfskiptur 5 dyra.
Skrd. 11/2005. Ek. 86.000 km.
Ásett verð 2.550.000 kr.
Afsláttur 360.000 kr.

2,0 bensín sjálfskiptur 5 dyra.
Skrd. 01/2005. Ek. 46.000 km.
Ásett verð 2.490.000 kr.
Afsláttur 400.000 kr.

2,4 D5 Turbo dísil sjálfskiptur
Leðurinnrétting, rafdrifin sæti,
þjófavörn ofl.
Skrd. 02/2007. Ek. 155.000 km.
Ásett verð 6.890.000 kr.
Afsláttur 600.000 kr.

1,2 bensín beinskiptur 3 dyra.
Skrd. 06/2007. Ek. 21.000 km.
Ásett verð 1.490.000 kr.
Afsláttur 240.000 kr.

1,6 bensín beinskiptur 4 dyra.
Skrd. 05/2005. Ek. 72.000 km.
Ásett verð 1.810.000 kr.
Afsláttur 220.000 kr.

Tilboðsverð 6.290.000 kr.

Kauptu notaðan bíl sem sérfræðingar Brimborgar mæla með, Bíldshöfða 8

Nýttá Bíldshöfða8

Brimborg opnar bílasölu
Söluskoðun á staðnum
Frábær tilboð í tilefni dagsins
Vinnum Júróvísjón í tilefni dagsins
Hærra uppítökuverð í tilefni dagsins

Brimborgar opnar í dag nýja bílasölu
fyrir notaða bíla á Bíldshöfða 8

Komdu í kaffi og kleinur í tilefni dagsins

Opið í dag

Komdu í kaffi og kleinur, skoðaðu fjölda bílategunda

Einnig opið í dag á Bíldshöfða sex og á Akureyri

• góðir notaðir bílar
• hærra uppítökuverð
• söluskoðun

Opið frá kl. 12 til 16

Hyundai Getz GLS (PB201)

Peugeot 206 (PR855)

Kia Ceed (SM524)

Nissan Micra Visia (SY684)

VW Passat (SV432)

Toyota Avensis (TL594)

Tilboðsverð 1.190.000 kr.

Tilboðsverð 1.530.000 kr.

Tilboðsverð 1.890.000 kr.

Tilboðsverð 1.340.000 kr.

Tilboðsverð 890.000 kr.

Tilboðsverð 2.090.000 kr.

Ford Focus Trend (ZZ420)

Ford Fusion Trend (KYE39)

Ford C-MAX Trend (OHB63)

Ford Explorer Sport Trac
Limited 4x4 (PLF19)

Ford Explorer Sport Trac
Limited 4x4 (OJB10)

Ford Explorer XLT 4x4 (UT294)

Tilboðsverð 4.270.000 kr.

Tilboðsverð 4.190.000 kr.

1,4 bensín beinskiptur 5 dyra.
Skrd. 06/2007. Ek. 41.000 km.
Ásett verð 1.450.000 kr.
Afsláttur 260.000 kr.

1,6 bensín sjálfskiptur 5 dyra.
Upphitanleg framrúða,
loftkæling ofl.
Skrd. 05/2006. Ek. 29.000 km.
Ásett verð 2.250.000 kr.
Afsláttur 360.000 kr.

Tilboðsverð 1.890.000 kr.

Nýtt
Ísland

1,4 bensín beinskiptur 5 dyra.
Skrd. 06/2006. Ek. 36.000 km.
Ásett verð 1.790.000 kr.
Afsláttur 260.000 kr.

1,4 bensín beinskiptur 5 dyra.
Upphitanleg framsæti, rafdr.
rúður að framan ofl.
Skrd. 04/2008. Ek. 13.000 km.
Ásett verð 2.220.000 kr.
Afsláttur 330.000 kr.

Tilboðsverð 1.890.000 kr.

1,6 bensín sjálfskiptur 4 dyra.
Skrd. 02/2008. Ek. 12.000 km.
Ásett verð 2.150.000 kr.
Afsláttur 260.000 kr.

1,6TDCi dísil beinskiptur 5 dyra.
Hæðarstillanleg framsæti,
loftkæling, sólarvörn í framrúðu ofl.
Skrd. 06/2008. Ek. 5.000 km.
Ásett verð 3.250.000 kr.
Afsláttur 360.000 kr.

Tilboðsverð 2.890.000 kr.

1,2 bensín sjálfskiptur 4 dyra.
Skrd. 02/2006. Ek. 36.000 km.
Ásett verð 1.590.000 kr.
Afsláttur 250.000 kr.

4,6 V8 bensín sjálfskiptur 4 dyra.
Leðuráklæði, lok á palli,
tölvustýrð miðstöð ofl.
Skrd. 06/2008. Ek. 7.000 km.
Ásett verð 4.700.000 kr.
Afsláttur 430.000 kr.

2,0 bensín sjálfskiptur 4 dyra.
Skrd. 04/2001. Ek. 88.000 km.
Ásett verð 1.050.000 kr.
Afsláttur 160.000 kr.

4,6 V8 bensín sjálfskiptur 4 dyra.
32” breyting, Webasto miðstöð,
leðuráklæði, loftdæla ofl.
Skrd. 08/2007. Ek. 21.000 km.
Ásett verð 4.690.000 kr.
Afsláttur 500.000 kr.

1,8 bensín beinskiptur 4 dyra.
Skrd. 06/2006. Ek. 66.000 km.
Ásett verð 2.350.000 kr.
Afsláttur 260.000 kr.

4,0 V6 bensín sjálfskiptur 5 dyra.
16” álfelgur, dráttarbeisli,
hraðastillir ofl.
Skrd. 04/2006. Ek. 17.000 km.
Ásett verð 3.810.000 kr.
Afsláttur 380.000 kr.

Tilboðsverð 3.430.000 kr.

Hærra uppítökuverð í dag
Smelltu á notadir.brimborg.is og veldu
notaðan bíl fyrir þig – farðu síðan á bgs.is
og sannreyndu tilboð dagsins.
Komdu í Brimborg í dag.

Fjöldi bílategunda í boði
Bíldshöfða 8

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6–8, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | notadir.brimborg.is
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VIÐ TÆKIÐ KJARTAN GUÐMUNDSSON HORFÐI Á UNDANKEPPNI EUROVISION

> Angelina Jolie

Mitt á milli Moskvu og Washington
Þar sem Eurovision-undankeppnirnar verða, ef allt gengur að óskum,
haldnar hér á landi á næsta ári vil ég benda á örfá atriði sem kippa
þyrfti í liðinn varðandi framkvæmdina á þeim:
Ekki ráða bjána til að kynna
Það var hrikaleg lífsreynsla að þurfa að horfa upp
á þennan fjölþreifna lúða sem sá um kynningarnar í
undankeppnunum í vikunni. Mér sýndist hann sleppa
höndunum af fjörutíu kílóa módelinu sem var með
honum á sviðinu einu sinni á þessum sex klukkutímum
sem keppnirnar tóku, og þá eingöngu í þeim tilgangi að
klóra sér í pungnum. Auk þess voru allar tilraunir parsins
til kímni sjálfdauðar. Það mátti heyra saumavél detta í
salnum, slíkur var skorturinn á viðbrögðum frá áhorfendum.
Ekki hleypa flipp/grín-atriðum í keppnina
Einu sniðugu atriðin í Eurovision eru þau sem eru
óviljandi hlægileg. Það er alls engin móðgun við sjónvarpsáhorfendur að bjóða upp á endalausar runur af

Jolie fer með eitt af aðalhlutverkunum í myndinni Góði hirðirinn sem
Sjónvarpið sýnir í kvöld.

LAUGARDAGUR

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar Pósturinn
Páll, Stjarnan hennar Láru, Sammi, Snillingarnir, Húrra fyrir Kela!, Elías knái, Hænsnakofinn, Ólafía, Fræknir ferðalangar, og ofl.
10.30 Leiðarljós (e)
11.10 Leiðarljós (e)
11.55 Kastljós (e)
12.45 Hjartasmiðirnir - Framtíð líf-

Newcastle - Fulham

STÖÐ 2 SPORT 2

21.50 Ultimate Fighter - Season 9

keppninni

Keppt um titilinn The Ultimate Fighting
Champion.

22.35 Viðtal í Moskvu Sigmar Guð-

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt

herd) Bandarísk bíómynd frá 2006. Bandarískur leyniþjónustumaður sem stjórnar aðgerðum í innrásinni í Svínaflóa rannsakar
hvort upplýsingum hafi verið lekið til
Castros og um leið rifjar hann upp viðburðaríka ævi sína. Aðalhlutverk: Matt
Damon, Angelina Jolie og Robert De Niro.

það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Íþróttir
18.52 Lottó
19.00 Ísland í dag - helgarúrval
19.30 Veður
19.35 Shrek Vinsæl teiknimynd um Shrek
sem lendir í miklum ævintýrum þegar
Farquaad lávarður fær hann til að bjarga
prinsessunni Fíónu úr klóm ógurlegs dreka.

21.05 The Pink Panther Sprenghlægileg gamanmynd með Steve Martin og
Beyonce Knowles í aðalhlutverkum. Lögreglumaðurinn Jacques Clouseau er án efa
sá versti í bransanum og það er því ekki við
miklu að búast þegar hann tekur að sér að
leysa flókið morðmál.

▼
STÖÐ 2 EXTRA

06.10 Blades of Glory
08.00 Paris, Texas
10.20 Music and Lyrics
12.05 TMNT: Teenage Mutant Ninja
Turtles

14.00 Paris, Texas
16.20 Music and Lyrics
18.05 TMNT: Teenage Mutant Ninja
Turtles

21.05

The Pink Panther STÖÐ 2

Games Útsending frá leik í úrslitakeppni
NBA.

þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins
er tíundað á hressilegan hátt.

22.20 Skemmtiatriði úr Söngva-

01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Idol stjörnuleit

10.55 NBA 2008/2009 - Playoff

17.15 ET Weekend Fremsti og frægasti

sjónvarpsstöðva Bein útsending frá úrslitakeppninni í Moskvu.

22.40 Lottó
22.45 Góði hirðirinn (The Good Shep-

20.00

sending frá leik í spænska bikarins.

19.50 Villarreal - Real Madrid Bein útsending frá leik í spænska boltanum.

mundsson spjallar við við Jóhönnu Guðrúnu Jónsdóttur og Óskar Pál Sveinsson.

19.45 America’s Funniest
SKJÁREINN
Home Videos

07.35 Players Championship
08.30 Inside the PGA Tour 2009
08.55 Athletic Bilbao - Barcelona Út-

ing frá leik í spænska boltanum.

13.40 Á beinu brautinni (e)
15.05 Friðarspillirinn (e)
16.35 Opnunarhátíð Söngvakeppn-

▼
SJÓNVARPIÐ

inu, Dynkur smáeðla, Ruff‘s Patch, Lalli, Algjör
Sveppi, Þorlákur, Blær, Refurinn Pablo, Sumardalsmyllan, Boowa and Kwala, Elías, Hvellur keppnisbíll, Svampur Sveinsson, Könnuðurinn Dóra, Flintstone krakkarnir og Kalli litli
Kanína og vinir.

Þórðarson heldur áfram mannlífsrannsóknum
sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar.

færaflutninga

18.05 Táknmálsfréttir
18.20 Fréttir
18.50 Veðurfréttir
18.54 Lottó
19.00 Söngvakeppni evrópskra

Söngvakeppni
evrópskra sjónvarpsstöðva

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli á þak-

SKJÁREINN

11.35 Njósnaskólinn
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Idol stjörnuleit (13:14)
15.25 Idol stjörnuleit
15.50 Gossip Girl (15:25)
16.40 Sjálfstætt fólk (34:40) Jón Ársæll

innar (ESC 2009 Opening Party 2009)

19.00

STÖÐ 2

20.00 Blades of Glory
22.00 The Da Vinci Code
00.25 Inside Man
02.30 Bodywork
04.25 The Da Vinci Code

Ármúli 38 / við Selmúla
S: 5516751 6916980
pianoskolinn.is
pianoskolinn@pianoskolinn.is

22.35 Donnie Brasco Alríkislögreglumaðurinn Joe Pistone kemst inní mafíuna
í New York í dulargerfinu Donnie Brasco.
Mafíuforinginn Lefty tekur hann undir sinn
verdarvæng og á milli þeirra myndast sterk
vináttubönd. Myndin er byggð á sannsögulegum atburðum.

00.40 Avenger
02.15 Employee of the Month
03.50 Stephen King‘s Desperation
05.55 Fréttir

12.55 Kiel - RN Löwen Útsending frá leik
í þýska handboltanum.

14.25 Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu

14.55 Fylkir - Keflavík Útsending frá leik
í Pepsi-deild karla.
16.45 Pepsí mörkin 2009
17.45 Fréttaþáttur spænska boltans
18.10 Real Madrid - Barcelona Útsend-

22.35 UFC Unleashed
23.20 Box Vitaly Klitschko gegn Juan Gomez.
00.50 Kiel - RN Löwen Útsending frá
leik í þýska handboltanum.

06.00 Óstöðvandi tónlist
13.15 Rachael Ray (e)
14.00 Rachael Ray (e)
14.45 The Game (7:22) (e)
15.35 The Game (9:22) (e)
16.00 America’s Funniest Home
Videos (22:48) (e)

16.25 All of Us (5:22) (e)
16.55 Top Chef (10:13) (e)
17.45 Survivor (12:16) (e)
18.35 The Office (18:19) (e)
19.05 Game Tíví (15:15) (e)
19.45 America’s Funniest Home

Videos (23:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.

20.10 Nýtt útlit (9:11) Hárgreiðslu- og
förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir
venjulegu fólki nýtt útlit. (e)

21.00 Law & Order: Criminal Intent
(8:22) Bandarísk sakamálasería þar sem
fylgst er með stórmálasveit lögreglunnar í
New York fást við klóka krimma. (e)
21.50 Brotherhood (2:10) Dramatísk og
spennandi þáttaröð um bræðurna Tommy
og Mike Caffee. Annar er efnilegur stjórnmálamaður en hinn forhertur glæpamaður.
(e)
22.40 Scream Awards 2008 (1:1) Ein

07.45 PL Classic Matches Arsenal Man. United, 1997.

08.15 PL Classic Matches Arsenal Man. United, 1998.

08.45 PL Classic Matches Arsenal Man. United, 1999.

09.15 PL Classic Matches Arsenal Manchester Utd, 2001.

flottasta verðlaunahátíðin í Hollywood þar
sem þeir sem hafa skarað fram úr í hrollvekjum, vísindaskáldskap og ævintýramyndum eru heiðraðir. (e)

00.30 Painkiller Jane (14:22) (e)
01.20 The Game (10:22) (e)
02.10 Jay Leno (e)
03.50 Óstöðvandi tónlist

09.45 PL Classic Matches Man. Utd Arsenal, 2001.

10.15 PL Classic Matches Arsenal - Man.
United, 2002.

10.45 Upphitun Hitað upp fyrir leiki
helgarinnar í enska boltanum.

11.15 Manchester United - Arsenal Bein
útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

13.50 Newcastle - Fulham Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

▼

13.50

hárkollum, gerviskeggjum og Elvis-eftirhermum, en það er hins vegar
alveg lamandi ófyndið.
Ekki leyfa tvíburum að vera með
Armenía og Makedónía gerðu sér ekki grein fyrir því að Spandau
Ballet og Proclaimers kláruðu tvíbura-kvótann í poppbransanum fyrir
margt löngu. Tími tvíbura er liðinn, sérstaklega þegar þeir eru
rangeygðir og heita Inga og Anus.
Ekki leyfa skikkjur á sviðinu
Söngvarar Búlgaríu og Tékklands skörtuðu báðir skikkjum í
vikunni. Ég veit að svokölluð retró-tíska ríður húsum þessi
misserin, en ég fullyrði að skikkjan er ekkert á leiðinni inn
aftur í bráð.
Ekki leyfa enska texta (nema þá helst Bretlandi og Írlandi)
Textarnir við lögin eru viðbjóður, en skána töluvert þegar maður
skilur þá ekki (dæmi: „It’s too dangerous when we touch,
and I love you much too much“ hljómar pottþétt betur á
svartfellsku).
Áfram Ísland!

▼

„Ef þú gerir aðra hamingjusama með
nærveru þinni þá ertu falleg/fallegur.“

16.15 Middlesbrough - Aston Villa
Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 PL Classic Matches Everton -

18.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
19.00 Mér finnst Katrín Bessadóttir,
Hödd Vilhjálmsdóttir og Vigdís Másdóttir

20.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
21.00 Frumkvöðlar Elinóra Inga
21.30 Ákveðin viðhorf Gunnhildur Steinarsdóttir og Draupnir Rúnar Draupnisson

22.00 Lífsblómið Steinunn Anna
23.00 Birkir Jón Birkir Jón Jónsson
23.30 Ákveðin viðhorf

Leeds, 1999.

OMEGA

18.30 4 4 2

Dagskrá allan sólarhringinn.
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STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 11.15
Man. Utd - Arsenal, beint
Úrslitin geta ráðist í ensku úrvalsdeildinni. Englandsmeistararnir
þurfa aðeins stig gegn Arsenal til
að tryggja sér titilinn en leikmenn
Arsenal vilja væntanlega ekki horfa
upp á erkifjendur sína fagna Englandsmeistaratitlinum á Old Trafford.
Arsenal hefur að litlu að keppa eftir
að liðið féll úr Meistaradeildinni
en það er aðeins stoltið sem getur
keyrt liðið áfram gegn Manchester
United. Þetta er leikur sem enginn
knattspyrnuáhugamaður má láta
framhjá sér fara. Tvö mögnuð
knattspyrnulið mætast vonandi í
mögnuðum knattspyrnuleik.

17.35 Nágrannar Lífið í Ramsey-götu
gengur sjaldnast sinn vanagang enda eru í
búar það einkar skrautlegir og skemmtilegir.
17.55 Nágrannar
18.15 Nágrannar
18.35 Nágrannar
18.55 Nágrannar
19.15 ER (11:22) Þættir sem gerast á

▼

bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.

20.00 Idol stjörnuleit (13:14) Það er
komið að lokaþætti af Idol-stjörnuleit.

21.35 Prison Break (5:24) Í tilefni þess
að Prison Break snýr nú aftur á Stöð 2,
þriðjudaginn 19. maí verða fyrstu 16 þættirnir rifjaðir upp og sýndir hér á Stöð 2 Extra
á 4 dögum.
22.20
23.05
23.50
00.35

Prison Break (6:24)
Prison Break (7:24)
Prison Break (8:24)

American Idol (35:40) Úrslitaslagurinn er hafin í American Idol og aðeins
4 bestu eftir. Keppendur þurfa því að leggja
enn harðar af sér til þess að vinna hylli og atkvæði almennings.

01.20 American Idol (36:40) Nú kemur í
ljós hvaða þrír keppendur halda áfram í American Idol og eiga áfram von um að verða
næsta söngstjarna Bandaríkjanna.

02.05
02.50
03.35
04.20
04.50
05.30

Ally McBeal (24:24)
X-Files (11:24)
ER (11:22)
Sjáðu
Fréttir Stöðvar 2
Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.30 The Inspector Lynley Mysteries 11.15
EastEnders 11.45 EastEnders 12.15 EastEnders
12.45 EastEnders 13.15 The Weakest Link 14.00
The Inspector Lynley Mysteries 14.50 The Inspector
Lynley Mysteries 15.35 Strictly Come Dancing
16.55 Strictly Come Dancing 18.45 Rob Brydon‘s
Annually Retentive 19.15 Lead Balloon 19.45 Extras
20.15 Holby Blue 21.05 The Chase 21.55 Strictly
Come Dancing 23.15 Strictly Come Dancing

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10
Troldspejlet 10.30 Family Guy 10.55 S, P eller K
11.05 Boogie Update 11.40 S, P eller K 12.00
Pigerne Mod Drengene 12.40 Familien Gyldenkål
14.15 Cirkusrevyen 2007 15.10 Før søndagen
15.20 Held og Lotto 15.30 Johanne i Troldeskoven
16.00 Radiserne 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.05 Geniale dyr 17.30
Hvem ved det! 18.00 aHA Grand Prix 19.00 Det
Europæiske Melodi Grand Prix 2009 22.15 Living
With the Enemy 23.40 Boogie Listen

10.10 African Queen 11.50 Med hjarte på rette
banen 12.40 25 år med Carola 13.40 4-4-2.
Tippekampen 16.00 Pippi Langstrømpe 16.30
Habib 17.00 Lørdagsrevyen 17.45 Lotto-trekning
17.55 Riksarkivet 18.25 Vorspiel fra Moskva 19.00
Eurovision Song Contest 2009 22.15 Kveldsnytt
22.35 Født på solsiden spesial 23.35 Dansefot
jukeboks m/chat

SVT 1
10.05 Kronprinsessan på polarexpedition 10.50
Rena Malena 11.50 Så ska det låta 12.50 Inför
Eurovision Song Contest 2009 13.50 Tingeling
- the full story 14.20 Searching for the Wrong-Eyed
Jesus 15.50 Helgmålsringning 15.55 Sportnytt
16.00 Rapport 16.15 Disneydags 17.00 Bobster
17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Babben
&amp; co 19.00 Eurovision Song Contest 22.00
Klienten 00.00 Sändningar från SVT24

VIÐ MÆLUM MEÐ
Opnunarhátíð Söngvakeppninnar
Sjónvarpið kl. 16.35

▼

Í KVÖLD

Upptaka frá opnunarhátíð Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva
sem fram fór í Moskvu á sunnudagskvöld. Þar komu fram gamlar og nýjar
Eurovision-stjörnur og fluttu lögin sín.
Meðal þeirra var Lys Assia sem
sigraði í fyrstu keppninni árið
1956, Carola frá Svíþjóð,
Ruslana frá Úkraínu, Dana
International, sem söng
fyrir Ísrael 1998, Hollendingarnir í Teach
In sem sungu Ding
a Dong 1975, Maria
Sherifovich sem söng
sigurlag Serba 2007
og sigurvegarinn frá í
fyrra, Dima Bilan frá
Rússlandi.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Stjörnukíkir
15.25 Lostafulli listræninginn

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Hringsól
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Hraustir menn
20.00 Sagnaslóð
20.40 Heimurinn dansar
21.10 Gullöld revíunnar
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

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
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Fartölvu með skáldsögu stolið

Ólafur Friðrik Ólafsson
Aldur: 20 ára.
Búseta: Hafnarfjörður.
Staða: Nemi við Flensborg í Hafnarfirði og Verslunarskóla Íslands.
Stjörnumerki: Sporðdreki.
Ólafur er kærasti Jóhönnu Guðrúnar
Jónsdóttur söngkonu og er staddur með
henni í Moskvu í kvöld.
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LÁRÉTT
2. vísupartur, 6. í röð, 8. kæla, 9.
spíra, 11. gjaldmiðill, 12. smyrsl, 14.
barátta, 16. pot, 17. blóm, 18. eldsneyti, 20. 999, 21. blóðsuga.
LÓÐRÉTT
1. atlaga, 3. golf áhald, 4. Grænlendingur, 5. spor, 7. félagsskapur, 10.
einkar, 13. málmþráður, 15. sjúkdómur, 16. kúgun, 19. tveir eins.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. árás, 3. tí, 4. eskimói, 5.
far, 7. slagtog, 10. all, 13. vír, 15. asmi,
16. oki, 19. ll.
LÁRÉTT: 2. stef, 6. rs, 8. ísa, 9. ála, 11.
kr, 12. salvi, 14. glíma, 16. ot, 17. rós,
18. kol, 20. im, 21. igla.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

1 Styrmir.
2 Sex.

www.this.is/krossgatur

3 Páll Winkel.
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ÓKEYPIS
KROSSGÁTUR

NÝ GÁTA

Í HVERRI VIKU

Auglýsingasími

– Mest lesið

„Maður er í léttu sjokki,“ segir rithöfundurinn
Steinunn Jóhannesdóttir sem lenti í því að brotist var inn í bíl hennar og fartölvunni stolið. Í
henni voru drög að skáldsögu sem hún hefur
verið að vinna að síðustu ár. „Hún er komin til
ára sinna og geymir margra ára vinnu,“ segir
Steinunn um tölvuna. „Þarna er margt sem er
mér mjög dýrmætt, meðal annars ófullgerð
skáldsaga og alls konar rannsóknarskjöl og
fyrirlestrar,“ segir hún. Sagan fjallar um sögulegar persónur á 17. öld og er unnin í svipuðum
dúr og Reisubók Guðríðar Símonardóttur sem
hún gaf út 2001 við góðar undirtektir.
Glæpurinn átti sér stað fyrir utan heimili
Steinunnar að Þórsgötu í Reykjavík um hábjartan dag á fimmtudag og hefur hún kært verknaðinn til lögreglunnar. „Rúðurnar voru í maski
og glerbrot úti um allt. Vinnan mín var bara
komin á flakk, innihaldið úr höfðinu á mér til
margra ára.“

Steinunn segist eiga afrit af ýmsu sem var
í tölvunni en alls ekki öllu. Hún segist alltaf
hafa verið dugleg að passa upp á tölvuna en
því miður gleymdi hún henni úti í bíl í þetta
eina skipti með þessum afdrifaríku afleiðingum. „Þetta var algjört óhapp því ég er mjög
passasöm,“ segir hún og biðlar til þeirra sem
geta gefið vísbendingar um afdrif tölvunnar að
hafa samband við sig í gegnum netfangið steinjoh@akademia.is. Hún segir fundarlaun í boði
og telur að tölvan sjálf, sem er svört af gerðinni
IBM, sé ekki verðmæt, enda komin vel til ára
sinna. Gögnunum þarf hún aftur á móti nauðsynlega á að halda til að geta lokið við skáldsögu sína.
Steinunn er ekki sú eina sem lent hefur í
atviki sem þessu. Fréttablaðið hefur nýlega
sagt frá því þegar tölvum Óskars Jónassonar
leikstjóra og Auðar Jónsdóttur og eiginmanns
hennar var stolið í miðbænum.
- fb

MIKILL MISSIR Rithöfundurinn Steinunn Jóhannes-

dóttir við bílinn þaðan sem fartölvunni var stolið. Í
fartölvunni var handrit að ófullgerðri skáldsögu ásamt
fleiru.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KRISTJÁN JÓHANNSSON: KOMST Á BRAGÐIÐ HJÁ BJÖRGVINI

Heiðrar minningu móður
sinnar með stórtónleikum
Kristján Jóhannsson heldur stórtónleika í Laugardalshöll hinn 17.
október ásamt einvalaliði tónlistarmanna. Tónleikarnir kallast
Kristján og vinir og mun óperusöngvarinn ástsæli sýna á sér nýja
hlið því hann mun syngja þekkt
íslensk popplög. Og nokkrir þjóðþekktir popparar munu reyna sig
við klassíkina. „Ég er bara alveg
ofsalega spenntur, ég átti þrjátíu
ára óperuafmæli í fyrra en þá var
svo mikið að gera hjá mér að okkur
gafst ekki tími til að halda upp á
það með almennilegum hætti. Nú
gerum við það hins vegar með
bravúr, þetta verður konsert aldarinnar,“ segir Kristján.
Talið berst síðan óvænt að
Jóhönnu Guðrúnu og frammistöðu hennar í Moskvu en Kristján hreifst af flutningi hennar. „Ég
hef lagt það til að þeir hjá Bravó
reyni að fá hana til að vera með.“
Ef Jóhanna á ekki heimangengt
kemur það ekki að sök því gestir
Kristjáns verða ekki af verri endanum. Þegar hefur verið gengið
frá því að systkinin Sigrún og Páll
Óskar Hjálmtýsson verði meðal
gesta. Þá mun tenórinn Gissur Páll
Gissurarson koma fram en hann
er gamall nemandi Kristjáns. Stór
strengjasveit og hljómsveit verða
á sviðinu en útsetningar verða í
höndum Þóris Baldurssonar. Tenórinn hlakkar mikið til að reyna
sig við hluti sem hann hefur aldrei
prófað áður. „Ég veit ekki með
rokkið, hvort ég legg í það, en ég
ætla allavega að poppa, þetta verður bara eitthvað fyrir alla, stóra
og smáa, unga sem aldna,“ segir
Kristján.
Tenórinn varð fyrir miklu áfalli
nýverið þegar móðir hans, Fanney
Oddgeirsdóttir, lést, 92 ára að
aldri. „Ég fæ þarna líka tækifæri
til að heiðra móður mína,“ segir

FRÉTTIR AF FÓLKI
Morgunblaðið birti í vikunni frétt
um að Jónas Jónasson útvarpsmaður hafi boðist til að vera með
þátt á Rás 1 Ríkisútvarpsins á
sunnudögum kauplaust og Sigrún
Stefánsdóttir þáði með þökkum.
Þetta gerir Jónas því hann veit sem
er að þröngt er í búi og honum
þykir vænt um stofnunina. Hins
vegar gæti þetta reynst bjarnargreiði því þetta setur launamál
innanhúss í uppnám: hvað með
alla hina sem voga sér að þiggja
laun mánaðarlega fyrir sína vinnu?
Þó þetta mál sé ekki beinlínis á
borði Aðalbjörns Sigurðssonar,
formanns Félags fréttamanna, fylgist hann
grannt með þróun mála
því þarna eru fetaðar
hættulegar brautir – ef
ætlunin er að reka
Ríkisútvarpið að
hluta til á framlagi
sjálfboðaliða.
Eurovision-dagur er runninn upp
bjartur og fagur. Rússnesku kynnar
keppninnar leggjast misvel í fólk en
þó hittu þeir óvart á einhvern besta
brandara sem sagður hefur verið í
Eurovision fyrr og síðar þegar þeir
sögðust vilja fá pólitískt hæli í landinu sem átti síðasta umslagið í fyrri
umferð forkeppninnar. Ísland!

TURNARNIR TVEIR Kristján Jóhannsson og Björgvin Halldórsson ræddu saman yfir
hádegisverði á Vox í gær. Kristján heldur glæsilega stórtónleika um miðjan október
þar sem Björgvin verður að sjálfsögðu meðal gesta.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kristján en mæðginin voru ákaflega náin og ræddu saman í síma
mjög reglulega. „Við áttum góða
stund áður en hún fór, auðvitað er þetta gangur lífsins, maður
er samt einhvern veginn aldrei
undirbúinn undir þetta.“
Einn nánasti samstarfsmaður og vinur til 25 ára er Björgvin
Halldórsson og hann mun að sjálfsögðu koma fram á tónleikunum og
vera vini sínum til halds og trausts

við skipulagningu þeirra. „Hann
komst á bragðið á jólatónleikunum mínum í fyrra og þetta verða
eiginlega fyrstu stórtónleikarnir
hans, ekki seinna vænna, Kristján er í fantaformi,“ segir Björgvin í samtali við Fréttablaðið. „Við
erum þarna að búa til samruna
milli klassíska heimsins annars
vegar og dægurlagaheimsins hins
vegar þannig að úr verður svokölluð poppera.“ freyrgigja@frettabladid.is

Sverrir Stormsker var um hríð
með umdeilda þætti á Útvarpi
Sögu en ekki eru taldar miklar líkur
á því að hann snúi þangað til baka
eftir hlé heldur gangi til liðs við sinn
forna félaga, Ástþór Magnússon, á
Lýðvarpinu. Enda löngu uppgerð
skráveifa sem Sverrir gerði Ástþóri
þegar hann var með þátt á útvarpsstöðinni Stereó árið 2001. Þar
þóttist Jóhannes eftirherma vera
Ólafur Ragnar Grímsson og Sverrir
fékk svo Ástþór í hávaðarifrildi við Ólaf í beinni
útsendingu. Ástþór sagði
í kjölfarið: „Ég tók hressilega í hann,“ en var þá
bent á hvernig í pottinn
var búið og talaði
ekki við Sverri, þá
kosningastjóra
sinn, í tvö ár í
kjölfarið. - jbg

Friðrik Ómar syngur í lukkubrókunum
„Ég syng alltaf í sömu brókunum þegar mikið liggur við, ég söng
í þeim í fyrra og verð í þeim líka núna,“ segir Friðrik Ómar Hjörleifsson, einn þriggja bakraddasöngvara Jóhönnu Guðrúnar á
Eurovision-keppninni í Moskvu.
Stóra stundin rennur upp í kvöld þegar íslenska föruneytið stígur
á stóra sviðið og flytur lagið Is it true? eftir Óskar Pál Sveinsson,
Tinu Japaridze og Chris Neil. Íslenska lagið var í síðasta umslaginu
á þriðjudagskvöldið en Friðrik Ómar segist aldrei hafa haft neinar
áhyggjur. „Ég vissi að við yrðum í þessu umslagi, ég var alveg handviss um það,“ segir Friðrik enda var hann þá í svörtu brókunum með
rauðu röndinni sem á stendur „maraþon“. En þær þykja færa mikla
lukku þegar mikið stendur til.
Friðrik sér eiginlega alveg um hjátrúna í hópnum. Hann gaf
Jóhönnu Guðrúnu lítið íslenskt lukkutröll með íslenska fánanum á
maganum þegar þau voru búin að koma sér fyrir í græna herberginu á þriðjudaginn. Lukkutröllið verður að sjálfsögðu með í för í
kvöld. „Mig minnir að það hafi verið einhver ungur aðdáandi sem
gaf mér þetta í fyrra og það fór með mér og Regínu til Serbíu,“
segir Friðrik.
Friðrik bendir síðan blaðamanni á þá skemmtilegu staðreynd að
bæði norska og gríska lagið hafi verið síðust í röðinni á fimmtudagskvöldið en þeim hefur verið spáð mikilli velgengni í keppninni í ár.
„Þeir voru bara að reyna að hafa þetta spennandi, þannig að ég held
að við höfum fengið alveg prýðilega kosningu.“
- fgg

LUKKUTRÖLL OG LUKKUBRÆKUR Jóhanna Guðrún með Eurovision-lukkutröllið sem

Friðrik Ómar gaf henni í græna herberginu. Sjálfur klæðist hann svörtum lukkubrókum með rauðri rönd sem á stendur „maraþon“.
FRÉTTABLAÐIÐ/ALMA
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BAKÞANKAR
Júlíu Margrétar
Alexandersdóttur

Dagsatt rugl
VINKONA

mín þurfti að koma
cocker spaniel-hundinum sínum,
honum Nökkva, fyrir á nýju heimili í vikunni. Eftirfarandi er sönn
saga. Vitnað er í símtöl sem áttu
sér stað yfir einn sólarhring.
(Nöfnum hefur verið breytt.)

13.00:

„Júlía, ég hringdi áðan
í skakkt númer. Byrjaði símtalið svona (hélt ég væri að tala
við stelpu á hárgreiðslustofu
sem vildi kannski taka Nökkva):
„Viltu hundinn eða ekki?“ Konan
sem svaraði sagði bara: „Ha?“ og
sagði þetta vera skakkt númer. Ég
hafði óvart hringt í ræstitækninn sem skúrar hjá mömmu. Ég
spurði hvort hún vildi samt ekki
hundinn. Hún sagði mágkonu
sína í Njarðvíkum spennta, hana
Lóu, og spurði hvort þær mættu
ekki allar koma. Svo brunaði hún
hingað heim við þriðja mann (á
tveimur ræstitæknibílum), þær
tóku Nökkva og keyrðu á brott.
Gólandi æstar.“ Lóa, sem fékk
Nökkva, hringdi hins vegar síðar
um kvöldið. Karlinn hennar hafði
tekið tryllinginn á Nökkva og vildi
ekki sjá hann.

19.45:

„Júlía. Ég grátbað hana
um að finna einhvern annan. Lóa
hringdi út í sveit í Önnu Jónu sem
átti þrjá labrador-hunda sem allir
létu lífið í fyrra. (Þarna tók hún
það fram að þetta væri ekki lygasaga, hún hefði ekki hugmyndaflugið í þetta bull). En Anna Jóna
treysti sér ekki í Nökkva en benti
á góða konu í Breiðholtinu. Svo,
Nökkvi er á leið til Önnu Jónu sem
mun svo ferja hann í Breiðholtið
til konu sem heitir Karítas.“

22.00:

„Ég hringdi í Karítas og
hún hljómaði ekki traustvekjandi.
Ég hef áhyggjur.“

13.00

(daginn eftir): „Þú munt
ekki trúa hverju ég lenti í í morgun. Ég hringdi aftur í konuna í
Breiðholti. Eftir svefnlausa nótt
tilkynnti ég henni að ég ætlaði
að koma og sækja hundinn. Hún
skellti á mig. Ég brunaði upp í
Breiðholt að blokkinni, hringdi
bjöllunni, ekkert svar. Ég hringdi
aftur og aftur. Ekkert svar.
(Þarna var ég byrjuð að gráta og
hringdi í Njarðvíkina og skammaði ræstitækninn). Svo hringdi ég
á öllum bjöllum í stigaganginum
og komst inn. Íbúð Karítasar var
eins og dópgreni+blómabúð eftir
húsleit. Ég sá glitta í mann í stól
í stofunni sem starði út í tómið
(gæti hafa verið lík). Nökkvi stökk
fram, beint í fangið á mér og ég
hljóp út. Júlía, ég fann hvað ég
elskaði hann þegar hann stökk út
úr draslinu, þá gleymdi ég öllu, ég
elska þetta helvítis dýr.“

2009
2009

GÓÐAN DAG!
Í dag er laugardagurinn 16. maí,
136. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

4.10
3.35

Hádegi

Sólarlag

13.24
13.09

22.41
22.46

Heimild: Almanak Háskólans

Hvar er þín auglýsing?
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

