LLÝ

Sölufulltrúar

Jóna María

Hafsteinsdóttir

föstuda
gur
FYLGIRIT

jmh@365.is

Réttur með
dýri að hætti
skólastjóra
Guðrúnar Þórsdóttur,
Vinnuskóla
Reykjavíkur
.

512 5473 Hugi

Garðarsson
hugi@365

.is 512 5447

MARGRÉT BJARNADÓTTIR

GUÐRÚN ÞÓRSDÓTTIR

Eldar bragðgóðan rétt
með tófú og hvítlauk

Næg ókeypis
bílastæði
við Perlu
na

Súpubar 620
kr. · Salatb
ar 990 kr.
Súpa og salatba
r á aðeins 1.430
kr.
BR AUÐ FYLGIR
MEÐ

matur helgi

~ NÝBAK AÐ

.~

Rekstr

Elfa Dögg
Mahan
arstjór
ey
i kaffiter
íunnar

SÚPU- OG
SALATBAR

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

Í MIÐJU BLAÐSINS

Vill ekki
flýja land

Ódýr
og go t
tt!

Bragðgóð ho
llusta

Guðrún Þórsdótti
r,
lesendum Fréttabla skólastjóri Vinnuskóla
Reykjavíkur,
ðsins uppskrift
notar gjarnan
að rétti sem
tófú í matarger
hentar vel
ð. Hún gefur
fjölskyldum
hér
með mismuna
RÉTTUR MEÐ
ndi skoðanir.
DÝRI
að hætti Guðrúnar
fyrir 6

„Þessi réttur
mætir vel
minnar fjölskyldu
þörfum
munandi skoðanir sem hefur misog bragðsme
segir Guðrún
kk,“
Vinnuskóla Þórsdóttir, skólastjór
i
Reykjavíkur,
því að hún
styðjist nú sem játar
við uppskrifti
ekki alltaf
vegna þess r. „Rétturinn varð til
að þegar é
til

Selur börnin í
auglýsingu

SINS 22. maí
2009

VILL EK
FLÝJA LA KI
ND

T
Bean Half p il dæm
Bur ound is,
rito

r
Tíu réttgi u
á rön i
verð

Margrét Bjarn
adóttir
danshöfund
ur hefur
fulla trú á
að
vaxi sem listgr dansinn
landi í nánus ein hér á
tu framtíð.

Föstudagur

Ártúnshöfðaa &
Hjallahraunii 15

Í MIÐJU BLAÐSINS

500 g tófú
1,5 kg kjúklingabri
1 haus brokkolí ngur án húðar

22. maí 2009 — 121. tölublað — 9. árgangur
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Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Ábati mestur í gjaldeyrisbraski
Félagsmálaráðherra segir gjaldeyrishöftin menga samfélagið. Ábatasamasti atvinnuvegurinn sé sá að kaupa
farseðil aðra leið og selja gjaldeyri á svörtum markaði. Forstjóri Iceland Express segir þetta þjóðsögu.

Dr. Gunni deyr
ekki ráðalaus í
kreppunni.

EFNAHAGSMÁL Gjaldeyrishöftin hafa

FÓLK 34

Hálfgerður
sólskinsgjörningur
Steinn Jónsson býr til stuttmynd í
anda High School Musical.
FÓLK 34

Leikur á als
oddi fyrir
austan fjall
Hjördís Geirsdóttir á fimmtíu
ára söngafmæli.

fært íslenskt samfélag áratugi aftur
í tímann. Þau skaða samfélagið og
menga allt viðskiptasiðferði, segir
Árni Páll Árnason félagsmálaráðherra, sem verður í helgarviðtali í
blaðinu á laugardag.
„Það er dapurlegt þegar ábatasamasti atvinnuvegur í landinu
í dag er ólöglegt svartamarkaðsbrask með gjaldeyri. Til dæmis farseðlakaup, að kaupa miða aðra leið
úr landi, fara niður í banka og fá
gjaldeyri fyrir fimm hundruð þúsund og selja hann svo aftur á svörtum,“ segir Árni og spyr hvort þetta
sé framtíðin sem ESB-andstæðing-

ar vilji búa íslenskum almenningi
og komandi kynslóðum.
„Sérfræðingar margir hverjir halda því fram að það sé óhugsandi að við munum nokkru sinni
geta aflétt gjaldeyrishöftum til
fulls með krónunni,“ segir hann.
„Við erum að fara fram á það að
fólk standi hér með okkur og vinni
með okkur í gegnum þessa erfiðleika. Til að það sé raunsætt þurfum við að bjóða ungu fólki upp á að
Ísland sé land tækifæranna. Fólk á
ekki að þurfa að stunda áhættuviðskipti með gjaldmiðla til að kaupa
sér húsnæði og bíla, eins og var
hér fyrir hrun,“ segir Árni. Stein-

grímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segist varla hafa trú á því að
um svo stórar fjárhæðir sé að tefla
varðandi ferðamannagjaldeyri að
þær geti haft umtalsverð áhrif á
gjaldeyrismarkaðinn. „Það kæmi
manni frekar á óvart að það gæti
verið í einhverju slíkum mæli,“
segir ráðherrann sem kveður málið
heyra undir Seðlabankann sem ekki
hafi óskað eftir ráðstöfunum vegna
þessa.
Um nokkurra mánaða skeið hefur
reglulega verið auglýst í smáauglýsingum blaða gjaldeyrir bæði til
kaups og sölu.
Guðjón Arngrímsson, upplýs-

Um 2.300 fá
ekki vinnu

Hann þorði
ekki

ATVINNUMÁL Á fjórða þúsund

sótti um starf hjá Reykjavíkurborg fyrir sumarið. Aðeins verður ráðið í 1.240 stöður. Flestir
umsækjenda eru nemar á framhalds- og háskólastigi. Engir aldurshópar hafa forgang í vinnu.
„Sautján ára unglingur hefur
engan sérstakan forgang fram
yfir 23 ára,“ segir Hallur Páll
Jónsson, mannauðsstjóri Reykjavíkurborgar. Hann segir borgina jafnframt gera sitt besta í því
ástandi sem nú ríkir á atvinnumarkaðnum.
Í Kópavogi fá allir vinnu sem
sóttu um, eða um sjö til átta
hundruð manns. Garðabær ræður
einnig alla sem sóttu um vinnu en
skerðir starfshlutfall frá því sem
verið hefur.
sjá síðu 6 - vsp

KR-ingar segja að
Sigurður Ingimundarson hafi ekki
þorað að taka við
körfuboltaliði
félagsins.
ÍÞRÓTTIR 31

VEÐRIÐ Í DAG
12
12
13

ingafulltrúi Icelandair, kannast
ekkert við fullyrðingar Árna Páls
um farseðlakaupin. „Við höfum
ekkert orðið vör við þetta. Ekkert
óvenjulegt í gangi varðandi að fólk
mæti ekki í flug.“
Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express, segir nánast engan
mun milli ára á því að fólk mæti
ekki í flug. Hlutfall þeirra sem
mæta rokkar alltaf milli mánaða og
ára en það eru engar stórvægilegar breytingar. „Þetta er mjög lágt
hlutfall og hefur alltaf verið. Það er
nánast enginn munur milli ára svo
mín tilfinning er að þetta sé bara
þjóðsaga,“ segir Matthías. - kóþ/vsp

Atvinnumál í Reykjavík:

TÍMAMÓT 18

10

k.
.r st
k www.tacobell.is

Gildir út maí. Gildir ekki með öðrum tilboðum.

KASSABÍLARA

verður haldið
ila Frostaskjó
á vegum frístundah
ls á Ingólfstor
eimgi í dag, föstudag,
16.15. Um 350
milli 14.45 og
börn á þremur
frístundaheimilum
smíðað og skreytt
hafa í vetur
bíla sína og
ljúka nú vetrarstar
að keppa sín
í milli.
finu með því

8

VÍÐA BJART VEÐUR Í dag verður
heldur vaxandi suðaustanátt,
8-13 m/s suðvestan til síðdegis
annars hæg austlæg eða breytileg
átt. Víða bjart með köflum, síst
suðaustan til. Heldur þungbúnara
síðdegis. Hlýtt.
VEÐUR 4

74%

WESTPAC Slagorð Westpac-bankanna er
„Fáðu sem mest út úr lífinu“.
UMFERÐARSLYS Bifhjólið, sem var ekið austur Hringbraut, kastaðist rúmlega eitt hundrað metra í slysinu. Í fjarska má sjá

lögreglu- og sjúkrabifreiðar hjá Björnsbakaríi á horni Hringbrautar og Birkimels, þar sem slysið varð.

Vélhjól kastaðist yfir hundrað metra í umferðarslysi:

Fréttablaðið

Morgunblaðið

Fréttablaðið er með 117%
meiri lestur en Morgunblaðið

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

umferðarslysi á mótum Hringbrautar og Birkimels, nálægt
Þjóðarbókhlöðunni, um áttaleytið í gærkvöldi.
Vélhjólið var á leið austur
Hringbrautina og féll ökumaðurinn af hjólinu. Fólksbíll á leiðinni
vestur Hringbraut beygði suður
Birkimel á sama tíma. Í gærkvöldi

var ekki ljóst hvort vélhjólið hafi
rekist utan í bílinn eða hvort ökumaðurinn hafi fipast og dottið, að
sögn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Vélhjólið kastaðist
rúmlega eitt hundrað metra eftir
Hringbrautinni í slysinu. Ökumaður fólksbílsins slapp ómeiddur en
var fluttur á slysadeild þar sem
honum var veitt áfallahjálp.

Mistök hjá gjaldkera:

Fengu þúsundfalt bankalán

Banaslys á Hringbrautinni
SLYS Ökumaður vélhjóls lést í

34%

NORDICPHOTOS/AFP

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

NÝJA-SJÁLAND Undirbúningur

Þetta er sjötta banaslysið í
umferðinni á þessu ári. Vaktstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að vorin séu
hættulegur tími varðandi vélhjól.
Án þess að hafa ítarlegar tölur við
hendina taldi hann að um eitt vélhjólaslys hefði orðið á dag síðustu
vikur.
- kg

hófst í gær að alþjóðlegri lögregluleit að nýsjálensku pari sem
flúði landið eftir að hafa fengið
þúsundfalda umbeðna upphæð í
bankalán fyrir mistök. Fréttastofa CNN greinir frá þessu.
Gjaldkeri hjá Westpac-bankanum, einum af stærstu bönkum landsins, greiddi tíu milljónir
nýsjálenskra dala, andvirði ríflega 768 milljóna íslenskra króna,
inn á reikning parsins hinn 7. maí
síðastliðinn. Þegar mistökin uppgötvuðust daginn eftir var bankanum lokað. Talið er að parið hafi
yfirgefið landið þann sama dag.
Nýsjálenskir fjölmiðlar telja
líklegt að milljónamæringarnir hafist nú við í Kína. Slagorð
Westpac-bankans er „Fáðu sem
mest út úr lífinu“.
- kg

SPURNING DAGSINS

2
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Gunnar ræðir ekki viðskipti dótturinnar við bæinn hjá Sjálfstæðisfélagi Kópavogs:

Segir málatilbúnaðinn „árás“
STJÓRNMÁL „Þetta er náttúrlega eins

Lára, ertu að spara þig?
„Já, ég er alltaf að spara.“
Fréttamaðurinn og fimm barna móðirin
Lára Ómarsdóttir gaf nýlega út bókina
Hagsýni og hamingja, þar sem kennt er
hvernig best sé að höndla kreppuna. Í
Fréttablaðinu í gær sagðist Lára bara hafa
sofið hjá einum manni. „Og loks þegar
strákurinn kom eftir fjórar stelpur gátum
við hætt þessu,“ sagði Lára.

og flest sem þaðan kemur; uppdikterað og margfaldað með pí,“ segir
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í
Kópavogi, um frétt Ríkisútvarpsins
í gær um að hann hygðist á fundi
Sjálfstæðisfélags Kópavogs á morgun ræða greiðslur bæjarins til fyrirtækis dóttur hans.
Eins og fram hefur komið hefur
bæjarráð Kópavogs falið endurskoðendum að kanna nánar viðskipti
bæjarins við fyrirtækið Frjálsa
miðlun sem hefur fengið greiddar
ríflega 51 milljón króna frá árinu
2000. Frjáls miðlun er í eigu dóttur
Gunnars og eiginmanns hennar.
Gunnar segir löngu ákveðið að á

GUNNAR I. BIRGISSON Gunnar fundar

með Sjálfstæðisfélaginu á morgun.

fundi sjálfstæðismanna á morgun
fari hann yfir stöðu mála í Kópavogi og undirbúning fyrir kosningar á næsta ári. Þótt hann muni ekki
ræða viðskipti Kópavogsbæjar og
Frjálsrar miðlunar á fundinum fari

hann sjálfsagt yfir þá „árás“ sem
málatilbúnaðurinn sé.
„Ég fer yfir hvernig taktíkin er
frá Samfylkingu og sumum fjölmiðlum í þessu máli sem er mjög
sérkennileg,“ segir Gunnar sem
aðspurður kveður félaga sína í
Sjálfstæðisflokknum ekki vera að
heimta af honum skýringar. „Þetta
er nú ekki í fyrsta skipti sem þetta
kemur upp heldur gerist það á
þriggja til fjögurra ára fresti – sérstaklega þegar fer að nálgast kosningar,“ segir Gunnar sem kveðst
sem fyrr ætla að bíða úttektar endurskoðenda áður en hann tjáir sig
um málefni Frjálsrar miðlunar: „Þá
sést þetta svart á hvítu.“
- gar

Hjón rödduðu Mikka og Mínu:

Rödd Mikka
músar er látin
MENNING Ameríski leikarinn
Wayne Allwine, sem hafði verið
rödd Mikka músar í 32 ár, lést í
gær 62 ára að aldri.
Allwine hafði unnið hjá fyrirtæki Walt Disney frá því árið
1966 og er sagður hafa hafið störf
í póstherberginu.
Wayne tók fyrst að talsetja
Mikka Mús árið 1977 og var sá
þriðji til að tala fyrir Mikka.
Aðrir sem talsettu Mikka voru
Jimmy MacDonald og Walt
Disney sjálfur.
Wayne lést úr sykursýki við
hlið konu sinnar sem hefur
talað fyrir Mínu mús, ástkonu
Mikka, í áraraðir.
- vsp

Klofin peningastefnunefnd:

Lést í
vinnuslysi

Tveir vildu
meiri stýrivaxtalækkun

Pilturinn
sem slasaðist við
byggingarvinnu við
grunnskólann í Garði
að morgni
síðastliðins þriðjudags lést á spítala á miðvikudag. Hann hét Kristján Falur
Hlynsson og var átján ára
gamall. Kristján var til heimilis að Hlíðarvegi 70 í YtriNjarðvík. Hann lætur eftir sig
foreldra og bróður.

EFNAHAGSMÁL Peningastefnu-

NÁMSMANNAÍBÚÐIR Byggingafélag námsmanna hefur byggt hús eins og þetta í Bólstaðarhlíð, þar sem íbúðirnar eru leigðar

Ríkisskattstjóri rekur þræði:

stúdentum.

Eigendur 400
félaga á huldu

Dæmdar 19 milljónir

FJÁRMÁL Ríkisskattstjóri vill
upplýsingar frá íslenskum
bönkum um eignarhald 400
félaga sem
tengjast
Íslendingum og
eru skráð í
erlendum
skattavinjum.
Að sögn
Ríkisútvarpsins á að kanna
hvort svikið
SKÚLI EGGERT
hafi verið
ÞÓRÐARSON
undan skatti í
gegnum þessi félög. Haft er eftir
Skúla Eggerti Þórðarsyni
ríkisskattstjóra að slóð félaganna
sé vel falin. Reynist eigandi
félags Íslendingur eða íslenskt
félag verði athugað hvort gerð
hafi verið grein fyrir því í
skattframtali. „Skúli segir að séu
framtalsskil viðkomandi stórlega
athugunarverð verði málinu
vísað til skattrannsóknarstjóra
sem þá taki ákvörðun um
framhaldið,“ segir á ruv.is.
- gar

Byggingafélag námsmanna hefur verið dæmt til að greiða fyrrverandi framkvæmdastjóra laun í eitt ár. Upphæðin nemur rúmum nítján milljónum.
Stjórnarformaður gerir ráð fyrir áfrýjun. Lögreglurannsókn stendur enn yfir.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DÓMSMÁL „Þessi niðurstaða kemur

okkur mjög á óvart. Við bjuggumst við því að málinu yrði vísað
frá, þar sem við teljum manninn hafa orðið uppvísan að mjög
vafasömum starfsháttum og
gerst brotlegur við lög í starfi
sínu fyrir félagið,“ segir Sigurður
Grétar Ólafsson, formaður stjórnar Byggingafélags námsmanna.
Félagið var á miðvikudag dæmt
í Héraðsdómi Reykjavíkur til að
greiða fyrrverandi framkvæmdastjóra laun í eitt ár. Sú upphæð,
með orlofi, bílahlunnindum og
mótframlagi í lífeyrissjóð, er
rúmar nítján milljónir króna. Við
það bætast dráttarvextir.
Forsaga málsins er sú að fyrrverandi framkvæmdastjóranum,
Friðriki Guðmundssyni, var vikið
tímabundið úr starfi í desember
2007 í kjölfar innri endurskoð-

Minna kólesteról
Benecol er náttúrulegur
mjólkurdrykkur sem
lækkar kólesteról í blóði.
Mikilvægt er að halda
kólesterólgildum innan
eðlilegra marka því of
hátt kólesteról í blóði er
einn helsti áhættuþáttur
kransæðasjúkdóma.

Ein flaska á dag dugar
til að ná hámarksvirkni.
www.ms.is

unar á rekstri
fé l a g s i n s . Í
febr úa r á rið
eftir var ráðningarsamningi við Friðrik
rift af stjórn
félagsins, sem
tilgrei ndi að
alvarlegar
SIGURÐUR GRÉTAR athugasemdÓLAFSSON
ir hefðu komið
í ljós við yfirferð á bókhaldi, samningsgögnum
og tengdum gjörningum. Vegna
alvarlegra og vítaverðra brota í
starfi taldi félagið sig ekki skuldbundið til þess að greiða Sigurði
frekari laun eða tengd gjöld.
Starfssamningur Sigurðar frá
1. október 2006 kveður á um að
hann skyldi halda fullum launum og hlunnindum í tólf mán-

uði eftir starfslok, skyldi koma
til uppsagnar af hálfu Byggingafélags námsmanna. Hann höfðaði því mál og krafðist auk þess
skaðabóta, þar sem hann taldi
málatilbúnað félagsins gjörsamlega haldlausan. Byggingafélagið krafðist lögreglurannsóknar á
málum fyrri stjórnar. Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra hóf
rannsókn í apríl í fyrra.
Sigurður Grétar segir rannsókn efnahagsbrotadeildarinnar
vera í fullum gangi. Stjórn Byggingafélagsins heyri í starfsmönnum deildarinnar reglulega og bíði
eftir niðurstöðum hennar. Hann
gerir ráð fyrir að dómnum sem
féll á miðvikudag verði áfrýjað.
Fyrst þurfi þó að bera málið fyrir
stjórnina og fara yfir það með
lögmönnum félagsins.
kjartan@frettabladid.is

nefnd var klofin í afstöðu sinni
til stýrivaxtalækkunar á fundi
sínum í byrjun maí. Þetta kemur
fram í fundargerð nefndarinnar
sem birt var á vef Seðlabankans
í gær.
Tveir nefndarmanna vildu
þriggja prósenta stýrivaxtalækkun. Seðlabankastjóri mælti hins
vegar með 2,5 prósenta stýrivaxtalækkun og var hún samþykkt með þremur atkvæðum
gegn tveimur. Ekki kemur fram
í fundargerðinni hverjir greiddu
atkvæði með og hverjir á móti.
„Fundargerðin segir það sem
gerist á þessum fundum og
nefndarmenn eiga ekki að gefa
aðrar upplýsingar um þessa
fundi,“ sagði Gylfi Zöega spurður
um hvernig atkvæði hans hefði
fallið.
- vsp

Samningum við Svía að ljúka:

Fáum bráðum
sænska dollara
STJÓRNMÁL „Þetta er að mestu

leyti komið í höfn,“ segir Steingrímur J. Sigfússon sem í fyrradag var í Stokkhólmi að ræða
skilmála láns sem Svíar hyggjast veita Íslendingum til að
styrkja gjaldeyrisforða landsins.
Lánið er hluti 2,5 milljarða dollara lánapakka frá Svíum, Norðmönnum, Dönum og Finnum.
Steingrímur segir nú aðeins
pappírsvinnu eftir varðandi Svíalánið og að lán frá hinum Norðurlöndunum séu að verða frágengin. Hann segir niðurstöðuna
í Svíaláninu þannig að báðir
aðilar geta sætt sig við hana.
Samningar vegna 200 milljóna
dollara láns frá Póllandi og láns
frá Rússlandi séu skemmra á
veg komnir.
- gar

Bæjarstjóri vísar á bug gagnrýni vegna hópferðar á vinabæjarmót í Svíþjóð:

Röng skilaboð að fara ekki utan
SVEITARSTJÓRNIR „Með fullri virðingu fyrir mikilvægi þess að
rækta vinabæjartengsl þá hef ég
lýst þeirri skoðun minni á fundum
bæjarráðs að mér finnist það sérkennileg forgangsröðun að ætla að
fara í ferð sem þessa í því efnahagsástandi sem nú er,“ segir Rósa
Guðbjartsdóttir um ferð á vegum
Hafnarfjarðarbæjar á vinabæjarmót í Uppsala í Svíþjóð.
Lagt var upp í ferðina í gær.
Lúðvík Geirsson bæjarstjóri segir
að venjan sé sú að senda flokk
ungmenna og nú sé það leiklistarflokkur ungs fólks sem undirbúið
hafi sig frá því í fyrrahaust. Með
eru tveir leiðbeinendur, tveir embættismenn og tveir bæjarfulltrúar; einn frá Samfylkingu og einn
frá VG. Sjálfstæðismenn sendu
ekki sinn fulltrúa til Uppsala.
„Ég tel að þegar við blasir niður-

Ég tel að þegar við blasir
niðurskurður þá séu ýmis
önnur verkefni í sveitarfélaginu
brýnni.
RÓSA GUÐBJARTSDÓTTIR
BÆJARFULLTRÚI Í HAFNARFIRÐI
RÓSA
LÚÐVÍK
GUÐBJARTSDÓTTIR GEIRSSON

skurður þá séu ýmis önnur verkefni í sveitarfélaginu brýnni og ég
er sannfærð um að flestir Hafnfirðingar séu sammála mér í því,“
segir Rósa.
Lúðvík segir kostnað bæjarsjóðs af farseðlum verða um hálf
milljón króna. Uppsala borgi uppihald og að auki fáist styrkur frá
Evrópusambandinu. Bæjarstjórinn segir að áður fyrr hafi öllum

bæjarfulltrúum staðið til boða að
fara á þetta vinabæjarmót. Í ljósi
ástandsins sé þátttakan nú takmörkuð við einn fulltrúa frá hverjum flokki. Óþarfi sé að ýta undir
ranghugmyndir ytra um ástandið
á Íslandi. „Við tókum þá ákvörðun
að það væru röng skilaboð gagnvart vinaþjóðum og samstarfsþjóðum á Norðurlöndum að við værum
í þeirri stöðu að við gætum ekki
sent formlega fulltrúa frá okkur,“
segir Lúðvík Geirsson.
- gar

Bragi

Einar Már

Gerður Kristný

Guðrún Eva

Kristín Helga

Linda

Sigurbjörg

Sigurður

Þorsteinn

Þórarinn

Þórunn

Húslestrar og stofutónleikar
amiina

Ásgerður Júníusdóttir

Áshildur og Katie

Benda slagverkshópur

Benóný Ægisson

Bergþór, Fríða og Signý

Bloodgroup

Dvorák-hópurinn

Felix Bergsson

Gershwin í Mýrinni

Nordic Affect

Duo Landon

Jón Ólafsson

Kristjana og Agnar Már

Melakvartettinn

Melchior

Ólöf Arnalds

Retro Stefson, FM Belfast og MC Plútó

Reykjavík!

Sigrún Hjálmtýs og Stofukvartettinn

Spilmenn Ríkínís

Tómas R. Einarsson

Valgerður og Ingibjörg

Vicky

Weirdcore

Stofutónleikarnir fara fram helgina 22. - 24. maí. Húslestrar helgina
30.- 31. maí. Nánari upplýsingar um stað og tíma á www.listahatid.is
Miðasala á www.listahatid.is, www.midi.is og í síma 552 8588
Ljósmyndir af rithöfundum: Sveinn Speight. Ljósmyndir af tónlistarmönnum: Einar Falur Ingólfsson.

15. – 31. M A Í

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

4

GENGIÐ 20.05.2009

22. maí 2009 FÖSTUDAGUR

Skuldir Strætós bs. voru um 1.750 milljónir króna á síðasta ári:

Norsk-íslenski síldarstofninn:

Góð byrjun á
síldveiðinni
SJÁVARÚTVEGUR Veiðar á norskíslensku síldinni eru hafnar. Tvö
skip útgerðarinnar Skinneyjar Þinganess, Jóna Eðvalds og
Ásgrímur Halldórsson, eru væntanleg til hafnar í dag með 2.200
tonn af síld.
„Það segir svo sem ekki mikið
um framhaldið þótt þetta byrji
svona vel. En við erum bjartsýnir á góða veiði í sumar. Hún
hefur verið það undanfarin ár,“
segir Ásgeir Gunnarsson, útgerðarstjóri á Hornafirði. Alls fara
1.200 tonn af aflanum í bræðslu,
en 1.000 tonn í vinnslu. Skipin
hafa verið við veiðar um 170 sjómílur norður af Langanesi.
- kg

Bandaríkjadalur

127,47

128,07

Ríkið komi til móts við Strætó

Sterlingspund

197,47

198,43

SAMGÖNGUR „Við erum að reyna að

Evra

174,00

174,98

Dönsk króna

23,369

23,505

Norsk króna

19,761

19,877

Sænsk króna

16,565

16,663

Japanskt jen

1,3297

1,3375

SDR

194,12

195,28

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
213,6937
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SUNDAHÖFN Seven Seas Voyager átti að

leggja úr höfn í gærkvöldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Fyrsta skemmtiferðaskipið:

Hátt í 80 skip
koma í sumar
FERÐAMÁL Fyrsta skemmtiferða-

skip sumarsins lagðist að bryggju
á þriðjudagskvöld. Skipið heitir Seven Seas Voyager, er um 46
þúsund tonn og rúmar um sjö
hundruð gesti. Á skipinu er hægt
að taka tölvunámskeið, dansnámskeið og taka þátt í listmunauppboðum.
Ekki var gert ráð fyrir löngu
stoppi því skipið átti, samkvæmt
áætlun, að leggja af stað frá
Íslandi í gærkvöldi. Gert er ráð
fyrir að hátt í 80 skemmtiferðaskip komi til Íslands í sumar. - vsp

Dæmdur til dauða:

Borgaði milljónir fyrir morð
EGYPTALANDI Egypski milljarða-

mæringurinn og þingmaðurinn Hisham Talaat Moustafa var
dæmdur til dauða fyrir morðið á
líbönsku poppstjörnunni Suzanne
Tamim í gær.
Hisham hafði borgað fyrrum
lögreglumanni um 250 milljónir íslenskra króna fyrir að myrða
söngkonuna. Morðinginn sjálfur
var einnig dæmdur til dauða.
Ástæða morðsins er talin vera
að Suzanne hafði nýverið hætt
leynilegu ástarsambandi við Hisham og byrjað að hitta íraska
sparkhnefaleikastjörnu.
Suzanne, sem var þrítug og
fræg söngkona í heimalandi sínu,
fannst látin í íbúð sinni í Dubai í
júlí síðastliðnum.
- vsp

finna leiðir til að endurfjármagna
starfsemina,“ segir Jórunn Frímannsdóttir, stjórnarformaður
Strætós bs.
Hallarekstur var mikill á
rekstri Strætós í fyrra og nema
skuldirnar um 1.750 milljónir.
Jórunn segir nokkrar leiðir færar
til að brúa bilið. „Það er hægt að
gera það með auknum framlögum sveitarfélaganna eða aflétta
skuldum af fyrirtækinu,“ segir
Jórunn.
Vaxtagreiðslur af lánum voru
miklar á árinu sem leið. Gjöld
til ríkisins voru samtals um 300
milljónir og segir Jórunn að það

séu greiðslur
sem ríkið gæti
komið til móts
við Strætó.
Spurð um
hvort enn verði
frítt í strætó
fyrir nemendur segir Jórunn nemendaJÓRUNN ÓSK
verkefnið vera
FRÍMANNSDÓTTIR
jákvætt
og
það hafi verið
gaman að sjá hvernig það þróast.
„Ég held hins vegar að það sé
mikilvægt að neminn komi að
einhverju leyti að kostnaðinum

en við þurfum að sjá hvað sveitarfélögin geta,“ segir Jórunn.
Strætó bs. er sameiginlega
rekið af sex sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Jórunn segir
mismunandi skoðanir vera á því
hvaða leiðir á að fara innan sveitarfélaganna, hvort skerða eigi
þjónustu eða hækka fargjöld.
„Fyrst og síðast þarf fólk ekki
að hafa áhyggjur af því að það
sé verið að fara í frekari þjónustuskerðingu,“ segir Jórunn en
Strætó hefur farið í mikinn niðurskurð, meðal annars með lækkun launa stjórnarmanna og þeirra
hæstlaunuðu.
- vsp

Íslendingar eiga Norðurlandamet í sykurneyslu
Af Norðurlandaþjóðunum neyta Íslendingar mests sykurs, tæp 50 kíló á mann á ári, mest úr gosdrykkjum.
24,5 prósenta skattur var færður í 7,0 prósent 2007 og vörugjöld felld niður, nema á sykri og sætindum.
HEILBRIGÐISMÁL Íslendingar neyta

allra Norðurlandaþjóða mest af
sykri á ári. Drykkja á sykruðum
gosdrykkjum vegur þyngst, tæp
fjörutíu prósent af allri sykurneyslunni. Íslendingar innbyrða
að meðaltali 48,3 kíló af sykri á
mann, en Svíar 41,8 kíló, Danir
37,6 kíló, Finnar 33,3 og Norðmenn 32,9 kíló. Þessar tölur eru
miðaðar við árið 2007 nema hjá
Svíum, sú tala er frá 2006.
Viðbættur sykur er í mörgum
matvörum, til dæmis mjólkurvörum, jógúrt, sælgæti, gosdrykkjum, kökum, kexi og morgunkorni.
Myndin hér til hliðar sýnir að 25
sykurmolar eru í hálfs lítra kók,
11,5 molar í Tomma og Jenna
drykk, tólf í skyrdrykk og sex
sykurmolar eru í skál af Cocoa
Puffs. Enginn viðbættur sykur
er til dæmis í hreinni léttmjólk,
Trópí eða Flórídana.
Sykurskattur hefur verið um
langt skeið hér á landi. Virðisaukaskattur var þó lækkaður úr
24,5 prósentum í sjö prósent á
sælgæti, súkkulaði, gosi, kolsýrðu
vatni, ávaxtasöfum og kexi fyrsta
mars 2007 og vörugjöld felld niður
á þessum vörum, þó að sykur og
sætindi héldu áfram að bera sjö
prósenta vörugjöld.
Tinna Laufey Ásgeirsdóttir hagfræðingur segir að verðnæmi sykurs sé töluverð fyrir
ákveðna hópa. Sykurskattur hafi
mest áhrif á þá sem ríkið vilji oft
reyna að ná til en áhrifin komi
ekki mikið fram í meðaltali yfir
alla landsmenn.
„Áhrifin eru mest á stórneytendur og langmest á unglinga og
ungt fólk. Suma hópa er töluvert

Dæmi um viðbættan sykur í nokkrum tegundum matvæla
Tölurnar sýna fjölda sykurmola. Hver moli er 2,0 grömm af hvítum sykri.

25

11,5

12

Heimild: Lýðheilsustöð

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

7

6

6

5,5

0
Coca Cola

Tommi
og Jenni

Jógúrt

Cocoa
Puffs*

Skyrdrykkur

Kappi

0

Trópí

Flórídana

0

0

Létt
súrmjólk

Léttmjólk

Kókómjólk
með sykri

*í 30 gr. skammti af Cocoa Puffs

auðvelt að nálgast með fræðslu en
aðrir hópar verða alltaf útundan.
Fræðsla nær til dæmis síður til
unglinga og fólks með lága félagslega og efnahagslega stöðu. Þetta
fólk er með minni peninga milli
handanna og borðar ekki jafn
hollan mat.“
Tinna Laufey bendir á að 24,5

norskra króna skattur á hvern
lítra af alkóhóllausum gosdrykkjum. Í Danmörku er 0,91 danskur
eyrir í skatt á lítra af gosi. Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra segir að ekkert hafi
verið ákveðið um hvort sérstakur
sykur- eða gosskattur verði lagður á.
ghs@frettabladid.is

prósenta skattur sé í landinu
almennt en gosdrykkir séu undanþegnir töluvert miklum skatti
því að á þeim sé aðeins sjö prósenta vörugjald. „Ég sé enga kosti
við það að niðurgreiða skatt á gosdrykkjum umfram aðra vöru í
landinu,“ segir hún.
Í Noregi er tæplega þriggja

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Sigurður Þ.
Ragnarsson

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 09-0363

veðurfræðingur

... alla daga
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HELGARHORFUR Nú
er veðrið að taka á sig
breytta mynd. Rigningin er að sækja á og
strax í nótt má búast
við að fyrstu droparnir
byrji að falla sunnan
til en á morgun verður víða rigning eða
skúrir. Á Austurlandi
fer að rigna síðdegis
en úrkomulítið verður
á Norðurlandi fram til
kvölds. Svipað veður
verður á sunnudag
10
en þá verður reyndar
heldur stífari vindur.
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SUNNUDAGUR
8-13 m/s

10

26°

Amsterdam

17°

Basel

22°

Berlín

21°

Billund

17°

Eindhoven

19°

5 Frankfurt

7

10
Á MORGUN
5-10 m/s

Alicante

22°

Friedrichshafen

20°

Gautaborg

14°

Kaupmannahöfn

17°

Las Palmas

23°

London

18°

New York

30°

Orlando

28°

Osló

11°

París

21°

Róm

32°

Stokkhólmur

16°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

Við erum
með Kaffitár
á okkar könnu

Eitt af fjölmörgum fyrirtækjum sem treysta Skyggni fyrir rekstri tölvukerfa sinna

Kaffitár er ört vaxandi fyrirtæki sem þarf að samþætta innkaup sín hjá kaffibændum í Afríku og Suður
Ameríku, framleiðsluna í Reykjanesbæ og rekstur átta kaffihúsa. Þess vegna á Kaffitár mikið undir því að
tölvu- og upplýsingakerfi fyrirtækisins sé öruggt, hagkvæmt og þægilegt í notkun.
Skyggnir sérhæfir sig í hönnun og rekstri tölvu- og samskiptalausna sem lækka kostnað og bæta eiginleika
upplýsingakerfa. Við höfum á annað hundrað sérfræðinga á okkar snærum og þjónustumiðstöð sem opin

· Kerfisrekstur

· Notendaaðstoð

· Rekstur miðlægs búnaðar

· Afritun

· Ruslpóstvarnir

· Gagnageymsla

· Vírusvarnir

· Vefhýsing

· Öryggismál

er allan sólarhringinn.

Skyggnir sérhæfir sig í hönnun, uppsetningu og rekstri tölvu- og samskiptalausna. Fyrirtækið er hluti af Nýherjasamstæðunni.
Urðarhvarf 6

203 Kópavogur

Sími 516 1000

skyggnir.is
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Fjármálaráðherra segir tekjur ríkissjóðs undir áætlun en útgjöldin vera vel innan ramma:

Fjárlaganefnd fær yfirlit yfir útgjöld
STJÓRNMÁL Steingrímur J. Sigfússon fjármála-

Gerir stjórnarandstaðan of
mikið úr sykurskattinum?
JÁ
NEI

51,3%
48,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Á að frysta launahækkanir?
Segðu þína skoðun á visir.is

ráðherra segir tekjur ríkisins hafa verið nokkuð minni á þessu ári en ráð hafi verið fyrir
gert. „Það er meiri samdráttur og heldur minni
velta í samfélaginu,“ segir fjármálaráðherra.
Haft var eftir Birki Jóni Jónssyni, alþingismanni Framsóknarflokksins, á Vísi að hann óttaðist að forsendur fjárlaga væru brostnar. Kvað
hann nýlega þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins verða rædda á fundi efnahags- og skattanefndar í dag.
Fjármálaráðherra segir ýmsar ráðstafanir
sem ríkisstjórnin hafi gert til að koma til móts
við atvinnulífið, sérstaklega varðandi frestun
ýmissa gjalda, hafa hægt á tekjustreymi til ríkissjóðs. En sú frestun verði aðeins í eitt skipti.
Steingrímur segir enn fremur að í vikunni
hafi hann kynnt í ríkisstjórn fyrsta yfirlit yfir

útgjaldaþróunina á þessu ári. „Það er alltaf
þannig að einhverjir liðir hafa farið fram úr en
aðrir ekki og heildarútkoman er vel ásættanleg
og vel innan áætlunar,“ segir ráðherra og boðar
að umrætt yfirlit verði sent til fjárlaganefndar
Alþingis ásamt undirliggjandi gögnum um einstaka fjárlagaliði.
„Fjárlaganefndin getur þá fylgst með þessu
með okkur,“ segir Steingrímur og ítrekar að vel
sé fylgst með ef útgjöld fari fram úr áætlun.
„Við ætlum að beita þessu aðhaldi mjög ákveðið því ekki veitir af að menn nái að halda sér
innan við útgjaldarammann.“
- gar
STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON Fjármálaráðherra segir
tekjusamdrátt hjá ríkissjóði meðal annars stafa af því
að fyrirtækjum hafi verið heimilað að fresta greiðslu
ýmissa gjalda.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Um 2.300 fá ekki
vinnu hjá borginni
ÞORSKELDI Eldi þorskseiða fékk mynd-

arlegan styrk enda vonir bundnar við
atvinnugreinina.
FRÉTTABLAÐIÐ/SVAVAR

Styrkir veittir úr AVS-sjóðnum:

Mikil gróska í
rannsóknum
SJÁVARÚTVEGUR AVS-sjóðurinn,
sem styður verkefni til að auka
virði sjávarfangs, veitti í ár 76
styrki að upphæð 325 milljónir
króna. Alls bárust sjóðnum 160
umsóknir að upphæð 800 milljónir króna, sem gefur til kynna
hversu mikil gróska er hér á
landi í rannsóknum og þróun sem
tengjast sjávarútvegi hér á landi.
Eins og undanfarin ár eru
umsóknir metnar í fjórum faghópum AVS-sjóðsins þar sem
teknar eru fyrir umsóknir sem
taka á fiskeldi, líftækni, markaði
og svo umsvifamesta flokknum
er falla að veiðum og vinnslu. - shá

FISKÞURRKUN LÝSIS Hart er deilt um
fiskþurrkun Lýsis í Þorlákshöfn.

Ósontankar fyrir Lýsi:

Rangt staðið að
synjun leyfis
STJÓRNSÝSLA Ákvörðun bæjarráðs
sveitarfélagsins Ölfuss um að
synja Lýsi hf. um leyfi fyrir uppsetningu óson- hreinsunartanka
við fiskþurrkun fyrirtækisins í
Þorlákshöfn hefur verið ógilt af
úrskurðarnefnd skipulags- og
byggingarmála.
Úrskurðarnefndin segir að
bæjarráðið hafi hafnað umsókn
Lýsis án þess að byggingarnefnd
Ölfuss hafi afgreitt málið með
rökstuddum hætti. Það hafi verið
andstætt skipulags- og byggingarlögum. „Þar við bætist að með
hinni kærðu ákvörðun bæjarráðs
var umsókn kæranda hafnað að
svo stöddu án þess að gerð væri
grein fyrir því með skýrum hætti
við hvað væri átt,“ segir úrskurðarnefndin.
- gar

ÍRAK
23 létust í sprengjuárásum
Í það minnsta 23 létust í nokkrum
sjálfsmorðsárásum í borgunum Bagdad og Kirkuk í Írak í fyrradag. Mannskæðasta árásin var í Dora-hverfinu í
Bagdad. Þar dóu tólf, þar á meðal þrír
bandarískir hermenn.

Á fjórða þúsund sótti um starf hjá Reykjavíkurborg fyrir sumarið. Aðeins verða
1.240 ráðnir. Enginn aldur hefur forgang. Flestir umsækjendur eru nemar. Allir
fá sumarstarf í Kópavogi. Í Garðabæ fá allir vinnu en vinnutíminn skertur.
ATVINNUMÁL „Reykjavíkurborg
getur ekki ráðið alla sem eru
atvinnulausir í borginni. Það segir
sig sjálft. Borgin er hins vegar
að reyna að gera sitt besta til að
bregðast við vandanum,“ segir
Hallur Páll Jónsson, mannauðsstjóri Reykjavíkurborgar.
Um 3.600 sóttu um sumarstörf
hjá Reykjavíkurborg. Það er miklu
meira en hefur verið undanfarin
ár, að sögn Halls. Ráðið verður í
1.240 stöður sem er svipað og var
í fyrra.
Á undanförnum árum hafa flestir umsækjendur verið framhaldsog háskólanemar að sögn Halls.
Enginn aldurshópur hafi hins
vegar forgang fram yfir annan.
„Við reynum að dreifa því á hópana eins og kostur er svo hægt sé
að gæta jafnræðis. Sautján ára
unglingur hefur engan sérstakan
forgang fram yfir 23 ára,“ segir
Hallur.
Ekki hefur verið ráðið í öll
stöðugildin en stjórnendur eru að
ganga frá málum þessa vikuna.
Sumir hefja störf í maí, aðrir í júní
og sumir jafnvel í júlí. Um 260
vinnustaðir eru á vegum Reykjavíkurborgar.
Þar fyrir utan er Vinnuskóli
Reykjavíkur, sem ræður börn á
aldrinum 13-16 ára. Um 4.000 börn
verða ráðin sem er umtalsvert
meira en á undanförnum árum,
að sögn Halls. „Síðan erum við að
reyna að ráða fólk á atvinnuleysisskrá í sérstök átaksverkefni.“
Allir sem sóttu um sumarstörf
hjá Kópavogsbæ munu fá vinnu.
Ráðið hefur verið í milli sjö hundruð og átta hundruð stöður samkvæmt upplýsingum frá Kópavogsbæ.
„Það verða allir ráðnir sem eiga

Fleiri græn skref í Reykjavík:

Forgangsreinar
verði fleiri
UMHVERFISMÁL Þrjátíu ný græn

skref voru samþykkt í umhverfis- og samgönguráði Reykjavíkur
á þriðjudagskvöld. Þar er
meðal annars
gert ráð fyrir
fleiri forgangsreinum fyrir
strætó og að
búnir verði til
sælureitir í
öllum hverfum.
ÞORBJÖRG HELGA
FjöruVIGFÚSDÓTTIR
tíu og fimm
græn skref
voru sett fram árið 2007 og nú
er 90% þeirra annaðhvort lokið
eða komin vel af stað, segir Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, formaður umhverfis- og samgönguráðs
Reykjavíkur.
„Þeirra á meðal var umhverfisátak við Tjörnina, sett voru niður
80 þúsund tré og bláum tunnum
var komið upp fyrir þá sem vilja
endurvinna meira,“ segir Þorbjörg.
- vsp

Flugslys í Indónesíu:

Nær 100 farast
með herflugvél
INDÓNESÍA, AP Indónesísk herflug-

BÆJARVINNA Um 3.600 manns sóttu um sumarvinnu hjá Reykjavíkurborg sem er

miklu meira en undanfarin ár að sögn Halls Páls Jónssonar, mannauðsstjóra Reykjavíkurborgar.

lögheimili í Garðabæ og hafa sótt
um starf,“ segir Margrét S. Guðjónsdóttir, deildarstjóri starfsmannahalds hjá Garðabæ.
Hins vegar verður vinnutíminn
skertur frá því sem verið hefur í
klukkustunda- og dagafjölda.
Engin yfirvinna verður í boði.
„Í átakshópi vegna atvinnuástandsins fá 17 ára krakkar vinnu
í sex stundir á dag í sjö vikur. Þeir

sem eldri eru fá sjö stundir á dag í
átta vikur,“ segir Margrét.
Þeir sem vinna hins vegar við
garðyrkju og í áhaldahúsinu fá
lengri vinnutíma, í átta stundir á
dag.
„Vinnuskólinn, sem er fyrir 1416 ára krakka, er aðeins öðruvísi,
en þau yngstu fá 91 klukkustundir
yfir sumarið og hinir um 170-180,“
segir Margrét. vidirp@frettabladid.is

vél með hermenn og fjölskyldur
þeirra um borð hrapaði í fyrradag á þorp nærri herstöð á eynni
Jövu. Minnst 98 manns fórust í
slysinu, þar af tveir á jörðu niðri.
Alls voru 109 manns um borð í
vélinni, sem var af gerðinni C-130
Hercules, smíðuð árið 1980. Tíu
börn voru meðal farþeganna. Auk
hinna látnu slösuðust fimmtán
manns; sumir þeirra hlutu alvarleg brunasár að sögn Bambang
Samudro, yfirmanns herstöðvarinnar í Magetan. Stöðin er um 520
km austur af Djakarta.
Flugvélakostur indónesíska
flughersins er kominn vel til ára
sinna og slys hafa verið tíð að
undanförnu.
- aa

Obama hélt ræðu til varnar Guantanamo-frumvarpinu í Washington í gær:

Baráttan verður erfið en árangur mögulegur
BANDARÍKIN „Við munum ekki

sleppa neinum ef það er hættulegt
þjóðaröryggi okkar,“ sagði Barack
Obama, forseti Bandaríkjanna, í
ræðu sem hann hélt á Þjóðskjalasafni Bandaríkjanna í Washington
í gær.
Tilefnið var að Öldungadeild
Bandaríkjaþings hafnaði tillögu
Obama um lokun Guantanamofangelsisins með yfirgnæfandi
meirihluta atkvæða á miðvikudag,
90 atkvæðum gegn sex.
Obama sagði að Guantanamo
skapaði líklega fleiri hryðjuverkamenn en það innihéldi. Sagði hann
að barátta hans fyrir lokun fangelsisins yrði erfið en möguleg.
Frumvarpið sætti mikilli gagnrýni í meðferð sinni fyrir öldungadeildinni þar sem þingmönn-

um fannst ekki koma nógu skýrt
fram hvernig farið yrði með þá 240
fanga sem væru í fangelsinu.
„Við erum að meðhöndla þessi
mál með þeim aðferðum sem lög
og þjóðaröryggi gera ráð fyrir,“
sagði Obama.
Dick Cheney, fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna, hélt ræðu á
öðrum stað í Washington á svipuðum tíma. Sagði hann þverpólitíska
sátt þurfa að vera um mikilvæg
mál sem kæmu frá forsetanum.
Hins vegar sagði hann að stefna
Bush-stjórnarinnar í utanríkismálum hefði verið að koma í veg fyrir
frekari hryðjuverkaárásir eins
og voru 11. september 2001. Þess
vegna væri nauðsynlegt að Guantanamo-fangelsið væri.
- vsp

BARACK OBAMA Varð fyrir miklu áfalli á miðvikudaginn þegar öldungadeild Banda-

ríkjaþings hafnaði tillögu hans um lokun Guantanamo-fangelsisins með yfirgnæfandi meirihluta.
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VEISTU SVARIÐ?

1 Hvaða íslenska sveitarfélag er vinabær heimabæjar
Alexanders Rybak, Eurovisionsigurvegara?
2 Hver sigraði American Idol?
3 Hvað heitir nýútkomin bók
Láru Ómarsdóttur fréttakonu?
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Fjórir menn handteknir á miðvikudagskvöld fyrir tilraun til sprengjuárásar:

Hátæknivæddar skotflaugar:

Notuðu platsprengjur frá FBI

Vekja mikinn
ótta í Ísrael

BANDARÍKIN Fjórir menn voru hand-

ÍRAN, AP Tilraun með hátækni-

teknir fyrir að reyna að koma fyrir
sprengjum í tveimur bænahúsum
gyðinga í Bronx í New York á miðvikudagskvöld. Jafnframt ætluðu
þeir að skjóta flugskeytum að herflugvélum.
Maðurinn sem útvegaði þeim
sprengiefni og flugskeytin var
hins vegar fulltrúi frá FBI, sem
villti á sér heimildir og útvegaði
þeim platsprengjur sem engin
hætta stafaði af.
„Þetta var mjög vel stjórnuð aðgerð en þessir aðilar koma
sprengjum fyrir – eða það sem þeir
héldu að væru sprengjur – fyrir
framan byggingar,“ sagði Raym-

ond Kelly, yfirlögregluþjónn hjá
New York-lögreglunni.
Michael Bloomberg, borgarstjóri
New York-borgar, sagði að tilraunin væri áminning til New York-búa
að vera ávallt á varðbergi.
„Við þurfum alltaf að vera meðvituð og við verðum alltaf að vera
viss um að eiga bestu lögreglusveit
í heiminum. Að þeim sé vel stjórnað og þær vel þjálfaðar,“ sagði
Bloomberg.
Fjórmenningarnir eru allir
múslimar, þrír Bandaríkjamenn
og einn frá Haíti. Þeir verða allir
kærðir fyrir samsæri vegna nota
á gereyðingarvopnum í Bandaríkjunum og að reyna að nota ólögleg

BRONX-HVERFIÐ Lögreglumenn kanna

aðstæður við Riverdale-bænahúsið í
Bronx í New York.
NORDICPHOTOS/AFP

flugskeyti. Líklegt er að dómur
yfir þeim, ef þeir verða fundnir
sekir, verði um 25 ár til lífstíðar.
- vsp

skotflaugar í Íran í fyrradag
gekk vel að sögn Mahmoud
Ahmadinejad, forseta landsins.
Hafa þessar fréttir vakið mikinn
ótta í Ísrael þar sem flaugarnar draga til Ísrael og SuðausturEvrópu.
Flaugarnar eru af gerðinni Sajjil-2 og þykja háþróaðar. Þeim
var skotið frá borginni Semnan í norðurhluta landsins. Barack Obama, forseti Bandaríkjanna, hefur reynt að fá Írana til
að hætta tilraunum sínum á eldflaugum. Hins vegar halda Íranar því fram að eldflaugarnar séu
eingöngu varnartæki.
- hds

Reikna út verðmiða
fyrir Heiðmörkina
Háskólafólk reynir nú að meta hversu mikils virði Heiðmörkin er og á verðmiðinn að liggja fyrir 2010. Ekki er tekið tillit til umhverfiskostnaðar við arðsemisútreikninga hér. Getur leitt til rangra ákvarðana, segir formaður Landverndar.
UMHVERFISMÁL „Yfirleitt er því
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NEFCO og NOPEF
– tækifæri fyrir
þitt fyrirtæki?
Norræna umhverfisfjármögnunarfélagið (NEFCO) og norræni verkefnaútflutningssjóðurinn (NOPEF) efna til kynningar á starfsemi sjóðanna
miðvikudaginn 27. maí kl. 08.15–10.00 á Grand Hótel Reykjavík.
Norræna umhverfisfjármögnunarfélagið (NEFCO) er alþjóðleg fjármálastofnun í eigu ríkisstjórna Norðurlandanna. Meginmarkmið NEFCO er að
fjármagna hagkvæm verkefni á grannsvæðum Norðurlandanna í AusturEvrópu, Rússlandi og Úkraínu. Verkefnin skulu miða að því að minnka
umhverfisáhrif, t.d. við öflun og nýtingu orku, í iðnaði og við meðhöndlun
úrgangs.
Norræni verkefnaútflutningssjóðurinn (NOPEF) er sjóður sem starfar á
vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Meginmarkmiðið með starfsemi
NOPEF er að styrkja alþjóðlega samkeppnishæfni lítilla og meðalstórra
fyrirtækja á Norðurlöndum.

Dagskrá fundarins:
Setning:
Magnús Jóhannesson, ráðuneytisstjóri og formaður stjórnar NEFCO.
Kynning á starfsemi NEFCO:
Magnús Rystedt, framkvæmdastjóri NEFCO og Þórhallur Þorsteinsson,
fjárfestingaráðgjafi hjá NEFCO.
Lán til orkusparnaðar og samstarf við NEFCO:
Margeir Pétursson, stjórnarformaður MP banka.

Í pokahorninu

Kynning á starfsemi NOPEF:
Brynhildur Bergþórsdóttir, formaður stjórnar NOPEF.
Að fundinum loknum verða fulltrúar frá sjóðunum með viðtalstíma á
Grand Hótel.
Vinsamlegast skráið þátttöku í fundinum í síðasta lagi mánudaginn 25. maí
á netfangið: postur@umh.stjr.is

fleygt fram að náttúran á Íslandi
sé ómetanleg. Hún er ómetanleg
en við erum að meta þjónustuna
sem hún veitir okkur. Á þessu
er blæbrigðamunur. Streymi
þjónustunnar getum við mælt
en náttúran sjálf er augljóslega
ómetanleg,“ segir Brynhildur
Davíðsdóttir, dósent í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla
Íslands.
Meistara- og doktorsnemar við
Háskóla Íslands vinna nú að heildstæðu verðmætamati á þjónustu
náttúrunnar þar sem þeir meta
verðgildi þess sem náttúran veitir. Hópurinn notar Heiðmörkina
sem rannsóknarvettvang. Þegar
lokaniðurstaðan liggur fyrir
verður ljóst hvert gildi Heiðmerkurinnar er í peningum. Þetta er
fyrsta rannsóknin af þessu tagi
á Íslandi.
Búið er að skilgreina alla þjónustuþætti, til dæmis vötnin og
útivistargildið, og verður viðurkenndum aðferðum beitt við
að meta verðgildi hvers þáttar.
Spurningakönnun fer fram þar
sem vegfarendur um Heiðmörkina mega búast við að vera stoppaðir og spurðir hvaðan þeir komi,
hvað þeir séu að gera og hvað þeir
ætli að vera lengi. „Út frá þessum
upplýsingum metum við hversu
miklum peningum fólk er tilbúið
til að eyða í Heiðmerkurferð.“
Björgólfur Thorsteinsson, formaður Landverndar, segir að
miklu máli skipti að reikna út
verðmæti náttúrunnar. Rýrist
þessi eign þá minnki það höfuðstólinn. Taka beri tillit til þess.

ÞJÓNUSTUNA ER HÆGT AÐ MÆLA Unnið er að rannsókn á verðgildi þjónustunnar

sem náttúran í Heiðmörk veitir og liggur niðurstaðan endanlega fyrir árið 2010. Oft
er sagt að náttúran sé ómetanleg.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Hingað til hafa menn ekki tekið
þetta með í útreikninga en þeir
eiga að gera það þegar þeir meta
arðsemi framkvæmda. Sú staða
gæti komið upp við útreikninga
að framkvæmdin sé arðbær.
Umhverfiskostnaðinum er þá
sleppt. Ef umhverfiskostnaðinum
er sleppt getur það leitt til þess að
menn taki rangar ákvarðanir.“
Lokaniðurstaðan liggur fyrir
árið 2010. „Þá er kominn verðmiði
á Heiðmörkina,“ segir Brynhildur. „En verðgildi er alltaf svolít-

ið afstætt. Markmiðið er að sýna
fram á hið margþætta gildi náttúrunnar. Við á Íslandi höfum
gleymt því en það er það sem
skiptir máli. Við horfum á ár og
sjáum bara megavött. Þegar hægt
verður að líta heildrænt á það sem
náttúran gefur verður kannski
hægt að vega og meta með skynsamlegri hætti hvernig við nýtum
náttúruna,“ segir hún og vonast
til að rannsóknin leiði til framfara í umhverfisumræðunni.
ghs@frettabladid.is

Fjöldi fólks mun væntanlega ferðast innanlands í sumar:

Tjaldasala með fyrra móti
ÚTIVIST „Þetta er allt að fara af stað núna. Það er

mikið spurt um verð á tjöldum og tilheyrandi og
eitthvað keypt, og við sjáum fram á góða sölu í
sumar,“ segir Sigurður Guðmundsson, afgreiðslumaður í ferða- og útivistarversluninni Everest. Flest
bendir til að margir kjósi að ferðast innanlands í
sumar.
Sigurður segir mest spurst fyrir um fjölskyldutjöld, sem rúma fimm til sex manns. „Ég hef ekki
samburð milli ára en ég gæti trúað að salan væri að
fara fyrr af stað nú en venjulega,“ segir Sigurður.
Tómas Zahniser, afgreiðslumaður í Veiðimanninum, sem einnig selur tjöld, segir að venjulega byrji
tjöld ekki að seljast af neinu viti fyrr en í júnímánuði. Þó sé nokkuð ljóst að stærstu tjöldin verði vinsæl í sumar. „Mér heyrist á viðskiptavinunum að
það sé algengt að fólk leggi ekki í að kaupa sér hjólhýsi eða fellihýsi og ætli því að fjárfesta í tjaldi í
staðinn.“
Arnar Barðdal, eigandi Víkurverka sem bjóða
meðal annars hjólhýsi og fellihýsi til sölu, segir söluna ganga ótrúlega vel miðað við aðstæður í þjóðfélaginu. „Að sjálfsögðu finnum við mikinn mun
miðað við síðustu ár. Bæði notuð og ódýr felli-

AKUREYRI Líkur eru á að mannmargt verði á tjaldstæðum

landsins í sumar.

hýsi eru reyndar að seljast fremur vel, en á kostnað þeirra dýrari. Við höfum ekkert keypt inn síðan
í fyrra og erum því að saxa á lagerinn. Með þessu
áframhaldi sé ég fram á að hann gæti klárast að
mestu leyti um mitt sumar,“ segir Arnar.
- kg

QUEEN SIZE RÚ
FRÁ 109.000

Við eigum von á nýrri vörulínu frá King Koil Comfort solution
og ætlum því, ánæstu dögum, að selja eldri gerðir

með allt að 50% afslætti.

M

kr.

ÁTTU VON
Á GESTUM?
Í Rekkjunni er að ﬁnna eitt mesta
úrval landsins af svefnsófum
í einum stærsta og glæsilegasta
svefnsófasýningarsal landsins.

30%
AFSLÁTTUR!
Af sængurfatnaði
og heilsukoddum

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16

ARGH! 190509

(153x203 cm)
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Tuttugu og tveir bílar tóku þátt í Sparaksturskeppni Atlantsolíu og FÍB:

Skódinn eyddi 3,02 lítrum á hundraði
BÍLAR „Þetta gekk frábærlega vel.

TRANA Á STAUR Skammt frá þorpinu

Hustopece nad Becvou í Tékklandi
tyllti þessi trana sér stundarkorn á
staur úti í vatni.
NORDICPHOTOS/AFP

Veðrið lék við áhorfendur og við
erum auðvitað þakklát veðurguðunum fyrir það, því það skiptir
miklu máli að ekki sé hávaðarok.
Fjöldi keppenda var fullkominn,
ekki of margir og ekki of fáir,“
segir Hugi Hreiðarsson, einn af
forsvarsmönnum hinnar árlegu
Sparaksturskeppni Atlantsolíu og
Félags íslenskra bifreiðaeigenda
sem haldin var í fyrradag.
Tuttugu og tveir bílar voru
skráðir til leiks í gær og keppt í
sjö flokkum. Keppninni er ætlað
vekja athygli á því að hægt sé að
draga verulega úr eldsneytisnotkun með réttu aksturslagi. Það var

bensínbifreiðar
CC
0-1200
1.201-1.600
1.601-2000
2.500-3.500
Dísilbifreiðar
CC
1.201-1.600
1.601-2.500
2.500-3.500

Tegund
Volkswagen Fox
Toyota Yaris
Toyota Avensis, Sedan Sol
Volvo C 30

Eyðsla á hundraðið
4,02
4,44
5,07
6,09

Tegund
Volkswagen Fox 1.4 TDI
Skoda Octavia
Toyota Landcruiser

Eyðsla á hundraðið
3,31
3,02
6,25
SPARAKSTUR Veðrið lék við keppendur í

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, formaður umhverfis- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar, sem
ræsti keppnina við bensínstöð
Atlantsolíu í Bíldshöfða.

Aflaverðmæti íslenskra skipa:

Fimm lögreglumenn reknir í Birmingham:

Gengið eykur
aflaverðmæti

Lömdu meðvitundarlausan ökuníðing

SJÁVARÚTVEGUR Aflaverðmæti

íslenskra skipa nam tæpum sextán
milljörðum króna á fyrstu tveimur
mánuðum ársins 2009 samanborið við 12,1 milljarð á sama tímabili
2008, samkvæmt frétt Hagstofu
Íslands. Aflaverðmæti hefur því
aukist um 3,8 milljarða, eða 31,5
prósent á milli ára. Hafa ber í huga
að gengislækkun krónunnar á
tímabilinu.
Aflaverðmæti botnfisks var í
lok febrúar orðið 12,5 milljarðar
og jókst um 26,9 prósent frá sama
tíma í fyrra. Verðmæti þorskafla
var um sjö milljarðar og jókst um
36,6 prósent. Aflaverðmæti ýsu
nam rúmum 2,3 milljörðum og
dróst saman um 12,2 prósent, en
verðmæti karfaaflans nam rúmum
1,5 milljörðum sem er rúm 112
prósent aukning frá fyrstu tveimur mánuðum ársins 2008.
- shá

BANDARÍKIN Fimm lögreglumenn
frá Birmingham, Alabama í
Bandaríkjunum voru reknir fyrir
að lemja meðvitundarlausan mann
sem þeir höfðu veitt eftirför. Maðurinn var grunaður um fíkniefnamisferli undir stýri.
Málið kom upp í janúar 2008
þegar Anthony Warren keyrði á
lögregluþjón sem meiddist á fæti.
Í kjölfarið var hann kærður fyrir
tilraun til manndráps. Saksóknari
fékk myndband í hendurnar sem
klippt hafði verið á. Framhald
myndbandsins komst hins vegar
ekki í hendur saksóknarans fyrr
en nýlega.
Þar sjást samstarfsmenn lögregluþjónsins elta Anthony sem

keyrði út af og lá meðvitundarlaus
eftir á jörðinni. Lögregluþjónarnir komu að honum og börðu hann
með hnefum og kylfum. Á meðan
hreyfði Anthony sig ekki.
Borgarstjóri Birmingham, Larry
Langford, sagði atvikið minna sig
á lögregluofbeldi í Alabama sem
tíðkaðist fyrir hálfri öld.
„Í Birmingham, Alabama í
nútímanum er þetta ekki viðunandi,“ sagði Larry.
Anthony játaði sig sekan fyrir
meiri háttar líkamsárás og var
dæmdur í tuttugu ára fangelsi.
Nöfn lögreglumannanna hafa
ekki verið gefin upp og ekki tekin
ákvörðun um hvort þeir verði
ákærðir.
- vsp

fyrir börn og unglinga

Fjárhagslegar aðstæður margra heimila hafa breyst verulega til hins verra

á síðustu mánuðum. Því miður sýnir reynslan að eitt af því sem foreldrar
neyðast til að spara þegar þrengir að eru tannviðgerðir og eftirlit hjá
börnum og unglingum. Dregið hefur stórlega úr þáttöku íslenskra
stórnvalda í kostnaði vegna tannheilsu barna og við blasir gífurleg hætta
á tannskemmdum og jafnvel vanlíðan barna og unglinga um þessar
mundir. Í sumum tilfellum bíður fólk þess aldrei bætur.
Tannlæknar hafa ákveðið að koma til móts við þau heimili sem erfiðast
eiga uppdráttar með sjálfboðavinnu við skoðun og viðgerðir tanna hjá
börnum og unglingum. Skorað er á barnafjölskyldur sem búa við kröpp
kjör að nýta sér þetta tækifæri til ókeypis tannlæknaþjónustu fyrir börn
og unglinga.
Hjálparvakt tannlækna er samstarfsverkefni Tannlæknafélags Íslands

zebra

og Tannlæknadeildar Háskóla Íslands. Þjónustan er veitt í húsnæði
Tannlæknadeildar Háskóla Íslands, Læknagarði, laugardaginn 23. maí.
frá kl. 10:00 – 13:00.
Ekki er tekið við tímapöntunum en ráðstafanir eru gerðar til þess
að biðtími verði ávallt hóflegur. Nánari upplýsingar eru veittar hjá
Tannlæknadeild Háskóla Íslands í síma 525 4850.

Ekið var austur Þingvallaveg, Grafning og Grímsnes og
lauk fyrri hluta keppninnar með
tímatöku við bensínstöð Atlantsolíu á Selfossi. Eftir tímatökuna

hinni árlegu Sparaksturskeppni.

var ekið rakleitt yfir Ölfusárbrú suður Eyrarbakkaveg og um
Þrengsli til Reykjavíkur.
- kg

FRÁ GREIÐSLUSTOFU Á SKAGASTRÖND Enginn hefur sagt upp störfum frá því

starfsemi greiðslustofu var flutt til Skagastrandar árið 2007. Jóhann, sem hér situr við
tölvuna, er úr höfuðborginni og unir hag sínum vel fyrir norðan. Jensína er ánægð
með vinnuna á heimaslóð.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

Vistvæn stóriðja í Húnaþingi vestra
Einungis tveir aðkomumenn eru í föstu starfi hjá
greiðslustofu og Fæðingarorlofssjóði. Starfsemi
þeirra var flutt á Skagaströnd og Hvammstanga árið
2007. Starfseminni er líkt við vistvæna stóriðju.
SAMFÉLAGSMÁL „Það þótti mörgum

það undarleg ákvörðun hjá mér að
flytja út á land í fásinnið þegar ég
tók þessa ákvörðun,“ segir Jóhann
Hafsteinsson, sérfræðingur hjá
greiðslustofu Vinnumálastofnunar, en starfsemi hennar var flutt
til Skagastrandar 1. apríl 2007.
„En nú spyrja þeir hvort ég hafi
verið svo forsjáll að sjá hvað var
í vændum á höfuðborgarsvæðinu.“
Jóhann er eini starfsmaðurinn,
af þeim tólf sem þar eru í föstu
starfi, sem er ekki frá Skagaströnd eða nágrenni. Aðrir starfsmenn voru búsettir fyrir á svæðinu eða fluttu þangað aftur eftir
nokkurra ára fjarveru. Enginn
hefur sagt upp störfum frá því
starfsemin var flutt.
Sömu sögu er að segja af Ragnari Smára Helgasyni, sérfræðingi
hjá Fæðingarorlofssjóði, en starfsemi sjóðsins var flutti 1. janúar
2007 til Hvammstanga. „Kona
mín er reyndar héðan og við
vorum búin að vera að bíða eftir
því lengi að fá tækifæri til þess að
flytja út á land,“ segir hann. „Ég
var að vinna hjá Eimskip og hún
hjá SPRON fyrir sunnan þannig
að það er ekki gott að segja hvað
við værum að gera hefði þetta
tækifæri ekki boðist.“
Jóhann og Ragnar Smári segja
að þenslan hafi síður náð norður
á þeirra slóðir og því beri einnig
minna á kreppunni þar.
Leó Örn Þorleifsson, forstöðumaður Fæðingarorlofssjóðs og
Jensína Lýðsdóttir, skrifstofustjóri hjá greiðslustofu Vinnumálastofnunar, segja bæði að
flutningarnir hafi tekist afar vel.
Almenn ánægja sé með breyting-

FLUTNINGUR STARFA TIL
SKAGASTRANDAR OG
HVAMMSTANGA
Greiðslustofa á Skagaströnd
Var flutt 1. apríl 2007. Hún sér um
greiðslur atvinnuleysistrygginga fyrir
allt landið og greiðir um tvo milljarða
á mánuði. Níu starfsmenn í byrjun
en nú starfa þar þrettán fastráðnir en
vegna mikils atvinnuleysis í þjóðfélaginu starfa þar nú þar að auki ellefu
tímabundið. Samtals eru þar því 24
starfsmenn.
Fæðingarorlofssjóður á Hvammstanga
Var fluttur 1. janúar 2007. Níu voru
ráðnir í upphafi en síðan hafa tveir
bæst við. Um hver mánaðamót fá
um 4.500 manns greitt þaðan og
nema heildargreiðslur um sjö til átta
hundruð milljónum.

una hjá starfsmönnum, samfélaginu á svæðunum og viðskiptavinir
finni ekkert að því að starfsemin
sé svo langt frá helsta þjónustusvæðinu.
„Heimafólkið talar um það að
þetta sé stóriðja svæðisins,“ segir
Leó Örn. „Það má alveg færa rök
fyrir því. Hér í Húnaþingi vestra
búa tæplega tólf hundruð manns
og við vinnum tólf hér, það er að
segja eitt prósent af íbúafjölda.
Ef við yfirfærum þetta á Akureyri þá yrði vinnustaður með
sams konar hlutfall með 180
starfsmenn og einhverjir myndu
kalla það stóriðju. Nema hvað að
þetta er vistvæn stóriðja.“
„Þetta eru ótrúleg lífsgæði, hér
vaknar maður upp við fuglasöng
en ekki bílaumferð og svo er ég
tvær mínútur að labba í vinnuna,“
segir Jóhann ánægður með vistaskiptin.
jse@frettabladid.is
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FRÉTTAVIÐTAL: Eyþór Arnalds

RÉTTABLAÐIÐ/GVA

34%
ATHAFNAMAÐURINN EYÞÓR Hefur brátt rekstur álþynnuverksmiðju og er að leita að stað fyrir sólarkísilverksmiðju. Spilaði
síðast með Todmobile 2007, en útilokar ekki að gera það aftur. Hann er í bæjarráði Árborgar og ætlar að halda því áfram.

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

Allt sem þú þarft...

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

Ekkert getur komið í veg
fyrir að í ágúst hefjist
framleiðsla í álþynnuverksmiðju, sem er meira verðmætaskapandi en önnur
íslensk stóriðja. Að auki
mengar hún alls ekki neitt,
að sögn Eyþórs Arnalds
framkvæmdastjóra.
„Ég held að þetta sé næsti kafli
á eftir álverunum. Það eru góð
tækifæri í því að fara í orkufreka
hátækni. Við erum að koma með
þetta „eitthvað annað“ sem allir
hafa verið að tala um sem valkost
við álverum,“ segir hann.
Eyþór og félagar hans í fjárfestingarfélaginu Strokki eru með
tvær verksmiðjur í burðarliðnum,
önnur er álþynnuverksmiðja í Eyjafirði, kennd við ítalska fyrirtækið
Becromal og hið þýsk/japanska
Epcos-TDK. Þessi verksmiðja er
tilbúin og krefst 75 megavatta og
90 starfsmanna til að byrja með.
Hin verksmiðjan sem er fyrirhuguð á að verða kísilverksmiðja
sem framleiðir kísil í sólarrafhlöður, og gæti verið reist í Þorlákshöfn, Grindavík eða Húsavík.
Þessi þarf fimmtíu megavött af
raforku og 150 starfsmenn.

Skuldlaust félag
Er hægt að standa í nýjum stóriðjurekstri á tímum gjaldeyrishafta og
lánsfjárþurrðar?
„Við fórum af stað með álþynnuverksmiðjuna í byrjun árs 2007 og
lukum fjármögnun sama ár. Við
náðum raforkuksamningi strax
í ágúst. Framleiðslan hefst nú í
ágúst, 24 mánuðum eftir að við
byrjuðum. Það er skammur tími,
miðað við stóriðju,“ segir Eyþór.
Strokkur hafi árið 2007 synt
á móti straumnum og ákveðið að
skuldsetja sig ekki. Enda sé félagið
skuldlaust í dag, og alveg laust við
útrásarvíkinga í fjárfestahópnum,

sem samanstandi helst af mönnum úr byggingariðnaði og sjávarútvegi.
Stefnan var strax tekin á virðisaukandi og orkufrekan hátækniiðnað, segir Eyþór. Netþjónabú hafi
komið til greina, en slíkur iðnaður
sé ekki eins spennandi, af ýmsum
ástæðum. Til dæmis sé hann háður
því að lagðir verði helst tveir ljósleiðarar að landinu.
„Álþynnuverksmiðjan er risin
og það er mikil þörf fyrir hráefnið.
Þetta verður stærsta verksmiðja
sinnar tegundar í Evrópu. Við
verðum með græna framleiðslu
fyrir grænorkumarkaðinn. Hún
losar engin efni í andrúmsloftið og
úrgangurinn, álkurl, verður endurunninn. Eina „mengunin“ er sú að
við tökum inn kaldan sjó, en skilum honum út heitum.“

Eins og farsímar árið 1992
Þótt nú ríki kreppa í heiminum,
sem hamlar vexti í flestum geirum og lækkar verð á áli og annarri
framleiðslu, segir Eyþór aðstöðumun á sinni framleiðslu og frumvinnslu málma, svo sem áli.
„Vöxtur í áli og stáli fylgir hagvexti, en vöxtur í grænni orku er
mun meiri, einfaldlega vegna þess
að þetta er nýtt og lítið. Þegar nýr
markaður verður til þá vex hann í
tugum prósenta, en stórir og gamlir vaxa svipað og fólkið á jörðinni.
Sólarkísillinn er í mínum huga á
svipuðum stað og farsímar voru
1992. Þetta var nýjung, hún var
dýr, en hún var óumflýjanleg.“

Annars konar kísilverksmiðja
Pólísílikon, eða sólarkísill, er einmitt verkefni hinnar verksmiðjunnar sem Strokkur undirbýr.
Þetta er efni sem er næstum jafn
hreint og kísillinn sem er notaður
í örgjörva í tölvur, og ætlaður sólarraforkumarkaðnum.
Þetta verður ekki eins græn
framleiðsla og aflþynnuverksmiðjan. Hún gefur til að mynda frá sér
koltvísýring, en engin spilliefni.
Eyþór bendir einnig á að afurðin
sjálf muni framleiða rafmagn sem
kemur í stað raforku sem er framleidd með kolum.
Verksmiðjuna á að reisa í félagi
við stórt erlent fyrirtæki, sem ekki
hefur áður fjárfest á Íslandi, en
Eyþór vill ekki upplýsa um nafn
þess. Það verði gert „þegar verkefnið er komið á beinu brautina“.
Kísilverksmiðjan á enn eftir
að ganga frá orkusamningi, sem
verður við Orkuveitu Reykjavíkur, Hitaveitu Suðurnesja eða Þeistareyki.
„Við höfum átt í viðræðum um
tuttugu ára orkusamning síðustu
átján mánuði. Orkufyrirtækin eru
í þröngri stöðu eftir fjármálahrunið, en ég er bjartsýnn á að ná samningum,“ segir Eyþór.
En ef það gengur ekki eftir?
„Þá verður þetta að veruleika
einhvers staðar annars staðar.“

FRÉTTASKÝRING
KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON
klemens@frettabladid.is

STROKKURINN HANS EYÞÓRS
Strokkur Energy var stofnað 2007 í þeim tilgangi að fjárfesta í orkugeiranum. Á tímabili stóð til að kaupa hlut í Hitaveitu Suðurnesja. Ekkert varð þó
úr því, enda buðu Strokksmenn lægra en Geysir Green og Orkuveitan.
Um 60 prósenta hlut í Strokki á Gnógur, félag í eigu Harðar Jónssonar,
sem er tengdafaðir Eyþórs.
Um 30 prósenta hlut á svo Sólbakki, í eigu Arnar Erlingssonar.
Síðustu tíu prósentin á Eyþór Arnalds.
Sólbakki og Gnógur eru stofnendur Strokks, samkvæmt upplýsingum frá
Creditinfo.
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– Lifið heil

15%
verðlækkun
LAMISIL ONCE

15% verðlækkun
NICOTINELL Mintutyggjó

Lægra
verð
í Lyfju
Gildir út maí 2009

Vegna flutninga í stærra húsnæði að Skútuvogi 1 (við hliðina á Holtagörðum)
seljum við öll sýningartæki í verslun okkar Borgartúni 24 með MIKLUM afslætti.

Þetta er aðeins brot af því sem er í boði.

EXPO · www.expo.is

TAX 20%
FREE

5
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AF ÖLLUM GARÐHÚSGÖGNUM
Gildir 21.-22. maí

Landsins mesta
úrval af grillum!
Vnr. 50632108

Gasgrill
MR GRILL gasgrill með 2 pottbrennurum, niðurfellanleg hliðarborð,
4 hjól – mjög meðfærilegt. Fitubakki sem auðvelt er að hreinsa.
Grillgrind úr emeleruðu járni, grillflötur 43x48 cm og svart postulínshúðað lok. Neistakveikjari, hitamælir
og hitadreifiplötur. Efri grind, þrýstijafnari og slanga fylgir.

AF ALLRI VIÐARVÖRN
OG ÚTIMÁLNINGU!

VIÐSKIPTAKORT
0107898
Jón Jónsson

VIÐBÓTARAFSLÁTTUR
TIL KORTHAFA BYKO*

AFSLÁTTUR +
*

%

5

%

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

VIÐSKIPTAKORT
0107898
Jón Jónsson

VIÐBÓTARAFSLÁTTUR
TIL KORTHAFA BYKO*

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

Vnr. 86363040-550

Pallaolía

4.690

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

26” REIÐHJÓL

Frábær kaupauki
með grillum*
Fylgir með öllum grillum
sem kosta yﬁr 30.000 kr.
*Gildir aðeins í BYKO Kauptúni.
Lambalæri
Pepsi 6 x 2 lítrar
Grilltangasett
Grillsvunta

Vnr. 49620029

Reiðhjól

26.990

Götureiðhjól, fyrir kvenfólk,
26”, 6 gíra, með brettum,
bögglabera og körfu.

26” REIÐHJÓL

Vnr. 49620018

Reiðhjól

29.900

Reiðhjól, 26”, með tveimur
dempurum, 21 gíra, Shimano
gírabúnaði, álfelgum, brettum og
diskabremsum, svart og rautt.

ÓDÝRT

39.900

30%
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM, BÚSÁHÖLDUM, FLÍSUM OG LJÓSUM!
Gildir 21.-22. maí og ekki með öðrum tilboðum.

Verð frá

Vnr. 88040059/68

Trampolín og öryggisnet
Vnr. 88040059

Trampolín 3,6 m

kr. 28.900,-

Vnr. 88040062

Öryggisnet 3,6 m kr. 19.800,Vnr. 88040065

Trampolín 4,2 m
Vnr. 88040068

kr. 34.970,-

Öryggisnet 4,2 m kr. 19.800,-

28.900

TRÉ OG
SUMARBLÓM
Í ÚRVALI

Sumarhátíð

í BYKO Kauptúni
í dag föstudag og á morgun laugardag

Viðhaldsverkefnin – Kynningar og ráðgjöf
Klæðningar:

Málning:

Allar gerðir af klæðningum. Ál, stál, ﬂísar,
STENI, fura, Cedrus, tatjuba, Kongebro og
múrkerﬁ.

Ráðgjöf frá Málningu á útimálningu,
viðarvörn og pallaolíu, o.ﬂ.

Gluggar og hurðir:

Ráðgjöf og tilboð fyrir pallasmíðina.

Heildarlausnir í gluggum og hurðum.

SodaStream:

Þakefni:

Kynning á nýrri vörulínu.

Þakefni fyrir íslenskar aðstæður.

Lagnaefni:

Múrefni:

Ráðgjöf og lausnir frá lagnadeild BYKO.

Allar gerðir af viðgerðarefnum frá BM Vallá
og Schombourg.

Bón og hreinsiefni:

Leigumarkaður:
Öll tæki og tól fyrir viðhaldsverkefnin.

Skemmtidagskrá
laugardag kl. 12-15:
Pylsur, gos, ís og hoppukastali.
Uppboð kl. 14:00.

Pallasmíði:

Sonax kynnir bón og hreinsiefni fyrir
húsbíla og fellihýsi. Sonax þvottalögur
fylgir með bóni.

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.

glæsilegir
vinningar
Aðalvinningur að verðmæti
136.900 kr. ásamt
100.000 kr. inneign
hjá BYKO.

UPPBOÐ

Í DAG FÖSTUDAG

KL. 17:00

Partner sláttuvél.

Lágmarksboð 20.000 kr.,
fullt verð 54.890 kr.

Outback Diamond gasgrill.
Lágmarksboð 25.000 kr.,
fullt verð 69.900 kr.

Galanz örbylgjuofn 900W stál.
Lágmarksboð 6.000 kr.,
fullt verð 18.990 kr.

Og fullt af öðrum frábærum vörum.

16

22. maí 2009 FÖSTUDAGUR

FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Sátt um vöxt og stöðugleika?

Vonin
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

S

tefnuræða forsætisráðherra í byrjun þessarar viku gaf
fáum tilefni til bjartsýni um vorkomu og gróanda í þjóðarbúskapnum. Samtöl forystumanna vinnumarkaðarins
við ríkisstjórnina voru annars eðlis. Þau eru vísir að nýrri
von.
Í byrjun síðasta árs var þegar orðið ljóst að þjóðin stæði andspænis slíkum efnahagsvanda að víðtæk samvinna stjórnvalda og
atvinnulífs væri nauðsynleg til að tryggja stöðugleika. Forystumenn Alþýðusambandsins og Samtaka atvinnulífsins tóku í samræmi við þann veruleika þegar á síðasta ári frumkvæði í þessa veru
með samtölum sín á milli.
Ríkisstjórnin hefur nú verið dregin að þessu viðræðuborði. Mikið
afl hefur runnið óbeislað til sjávar í pólitísku uppgjöri síðustu mánaða. Sú töf hefur verið fjárhagslega kostnaðarsöm fyrir fyrirtækin
og allan almenning í landinu. Tíminn til að láta til skarar skríða
er löngu kominn.
Þó að frumkvæði og hugmyndasmíð þessara stöðugleikaviðræðna
liggi hjá forystumönnum vinnumarkaðarins sýnist aðkoma ríkisstjórnarinnar ekki þurfa að vera með þeim niðurlægjandi hætti sem
var við þjóðarsáttina árið 1990. Árangurinn er hins vegar að miklu
leyti háður því að ríkisstjórnin hverfi frá þeirri hörðu flokkslínupólitík sem boðuð var í stefnuræðunni. Hún þarf að vera opin fyrir
lausnum á breiðari grunni.
Launin eru stærsta einstaka stærðin í þjóðarbúskapnum. Þróun
þeirra skiptir því sköpum fyrir stöðugleika og möguleika á nýjum
vexti. Í þeim efnum mun reyna á áframhaldandi ábyrga afstöðu forystumanna vferkalýðsfélaganna. En markmiðið hlýtur hins vegar
að felast í því að koma af stað vexti í atvinnulífinu sem getur orðið
forsenda launabóta.
Sumar greinar eiga hægar um vik en aðrar að draga vagninn
í þeim efnum. Á síðustu árum voru það milliliðirnir sem leiddu
launaþróunina. Sjávarútvegurinn var að komast í þá stöðu að taka
á ný við því kefli. Sviptingarstefnan sem ríkisstjórnin kynnti á
dögunum sneri því blaði við á einni svipstundu. Að þeirri stefnu
óbreyttri er engin atvinnugrein í þeirri stöðu. Það er óviðunandi
bæði fyrir launafólk og atvinnulífið.
Eitt af lykilatriðunum til að ná stöðugleika felst í að tryggja sjávarútveginum öruggt rekstrarumhverfi. Það kallar á tilslakanir á
hinni hörðu flokkslínu ríkisstjórnarinnar á þessu sviði. Þó að lágt
gengi krónunnar hjálpi útflutningsgreinunum eins og sakir standa
er það andstætt hagsmunum launafólks. Þar af leiðandi er það ekki
ásættanlegt markmið.
Peningastefnan og aðferðir við endurreisn bankanna eru einnig
hluti af stöðugleikaumhverfinu. Ákveðnar grunnstoðir velferðarkerfisins hljóta einnig að koma til kasta slíkra viðræðna. Eðlilegt
er að verkalýðsfélögin horfi til þess viðfangsefnis í ljósi rekstrarvanda ríkissjóðs. Vel færi aukheldur á því að vinnumarkaðurinn
rétti ríkisstjórninni hjálparhönd með það verkefni.
Stöðugleikaviðræður á þessum vettvangi væru einnig hálf marklausar ef þær tækju ekki til mögulegrar samstöðu um samningsmarkmið Íslands í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Heildarhagsmunir launafólks og atvinnulífs af aðild og myntsamstarfi
eru ótvíræðir. Það hagsmunamat kallar á nokkurn sveigjanleika af
hálfu sjávarútvegs og landbúnaðar. Það er ekki bara ríkisstjórnin
sem þarf að slaka á harðlínustefnu.
Samstarf af þessu tagi getur eitt gefið nýja viðspyrnu og von.

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

Stúdentastjarnan og -rósin 2009
fallegar stúdentsgjafir sem fást hjá okkur

Alltaf í boltanum?
Þegar ensk knattspyrnulið taka upp
á því að tapa hverjum leiknum á
fætur öðrum sjá stjórnir viðkomandi
félaga sig gjarnan knúnar til að gefa
út opinberar yfirlýsingar þess efnis
að þjálfarar liðanna njóti nú heldur
betur fyllsta trausts og stuðnings
þeirra. Allir sem fylgjast grannt með
knattspyrnu vita að
slík ummæli tákna
í flestum tilvikum
að viðkomandi
þjálfarar njóti þvert
á móti afar lítils
trausts og stuðnings
stjórnanna. Uppsögn fylgir vanalega í kjölfarið innan
fárra daga.

Jóhann Ísberg, formaður Sjálfstæðisfélags Kópavogs, sagði í gær
að Gunnar Birgisson bæjarstjóri nyti
víðtæks stuðnings meðal sjálfstæðismanna í bænum og að ekki hafi
verið minnst einu orði á umdeilt
viðskiptamál dóttur Gunnars á
fulltrúaráðsfundi sjálfstæðisfélaganna
í Kópavogi á föstudagskvöld. Þá er
bara að vona, fyrir
Gunnars hönd, að
Jóhann fylgist illa með
í boltanum og hafi ekki
tileinkað sér vinnureglur
sem þar tíðkast.

Ærandi þögn
Andrúmsloftið á téðum fulltrúaráðsfundi sjálfstæðisfélaganna

í Kópavogi, þar sem ekki var minnst
einu orði á dóttur Gunnars Birgissonar að sögn Jóhanns, hlýtur að hafa
verið lævi blandið, ef ekki hreinlega
magnþrungið. Þætti ekki eðlilegt að
ræða þetta mál, sem komið hefur
upp innan raða flokksins,
og fengið mikla athygli
fjölmiðla og almennings, á slíkum fundi,
þó ekki væri nema í
framhjáhlaupi? Gæti
möguleg ástæða fyrir
þögninni verið sú að
Gunnar Birgisson
var sjálfur á
fundinum? Það
er spurning.
kg@frettabladid.is

SPOTTIÐ

Vill ESB upptökuleiðina?
sjávarútveg sinn um langa hríð. Þar kemur
margt til, en því hefur almennt ekki auðnast
að færa ábyrgðina til þeirra sem nýta fiskistofnana og tengja þannig saman ávinning
og ábyrgð. Á því eru þó undantekningar.
Joe Borg, sjávarútvegsstjóri Evrópusamarkmið íslenskra stjórnvalda hefur um
bandsins, lýsir ástandinu í sjávarútvegslanga hríð verið að íslenskur sjávarútmálum ESB ágætlega í grein í Fréttablaðvegur sé sjálfbær og arðbær. Til þess að ná
inu í gær. Því miður getur hann ekki gert
því marki höfum við komið á kvótakerfi til að
betur á þessari stundu en að ímynda sér „að
stýra sókn í takmarkaða auðlind. Þannig er FRIÐRIK J.
evrópskur sjávarútvegur væri bæði arðekki einungis horft til þess að takmarka afl- ARNGRÍMSSON
bær og sjálfbær atvinnuvegur“. Joe Borg
ann úr hverjum stofni við það sem stjórnvöld
kallar eftir tillögum og sjónarmiðum um
ákveða á hverjum tíma heldur einnig horft til
það hvernig best sé að móta evrópskan sjávarútþess að veiðar og vinnsla skili hámarks arðsemi.
veg til framtíðar og lýsir sérstaklega eftir aðstoð
Til að fiskveiðistjórn skili árangri er grundvallfrá Íslandi „vegna reynslu og þekkingar Íslendinga í
aratriði, að þeir sem nýta fiskistofnana hafi sömu
þessum málaflokki“.
hagsmuni og þjóðin af því að nýtingin sé sjálfbær.
Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Íslands er boðuð
Að ekki sé veitt meira á hverjum tíma en stofnarnupptaka aflaheimilda útgerðanna. Þessi stefna vinnir þola. Verðmætasta fjárfesting útgerðanna er í
ur bæði gegn markmiðum um sjálfbærni og arðaflaheimildunum og til að ná fram langtímahugsbærni. Engin eftirspurn er eftir upptökuleið ríkisun í nýtingu þarf sú fjárfesting að vera trygg. Það
stjórnar Íslands í íslenskum sjávarútvegi og engin
tryggir jafnframt rekstrargrundvöll útgerðanna
sjávarútvegsþjóð þessa heims beitir henni. Skyldi
sem hafa fjárfest í aflaheimildum með langtímaþað vera þessi „reynsla og þekking“ sem Joe Borg er
hagsmuni að leiðarljósi. Með þessu fléttast saman
að kalla eftir frá Íslandi?
hagsmunir útgerðarinnar og þjóðarinnar, sem nýtur
fyrir vikið hámarks arðsemi af nýtingu auðlindarinnar.
Höfundur er framkvæmdastjóri Landssambands
íslenskra útvegsmanna
Evrópusambandið hefur átt í erfiðleikum með

UMRÆÐAN
Friðrik J. Arngrímsson skrifar um sjávarútvegsmál

PI PAR • SÍA • 90871

M

14 kt. gull

Stjarnan kr.10.700
Rósin kr.11.800

www.jonogoskar.is

Laugavegur 61 / Smáralind / Kringlan

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is
og Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is

úr
kjötborði

úr
kjötborði

Svínakótilettur

Lambafille m/fitu

798,kr./kg.

2.898,kr./kg.

ÁÐUR 1.398,kr./kg.

ÁÐUR 3.498,kr./kg.

úr
kjötborði

Lambahryggur frosinn

Svínahnakki úrb.

1.254,kr./kg.

898,kr./kg.

ÁÐUR 1.568,kr./kg.

ÁÐUR 1.498,kr./kg.
úr
kjötborði

Lambalæri frosið

Nauta Rib-Eye

1.150,kr./kg.

2.498,kr./kg.

ÁÐUR 1.437,kr./kg.

ÁÐUR 3.098,kr./kg.

Fjallalambs lambasvið

þegar mikið
stendur til

Fjallalæri kryddað

479,kr./kg.

1.583,kr./kg.

ÁÐUR 684,kr./kg.

ÁÐUR 2.473,kr./kg.

Móa kjúklingaleggir

Móa kjúklingavængir

Hamborgarar 4x80g

Ali Spareribs

569,kr./kg.

285,kr./kg.

396,kr./kg.

1.064,kr./kg.

ÁÐUR 949,kr./kg.

ÁÐUR 475,kr./kg.

ÁÐUR 548,kr./kg.

ÁÐUR 1.418,kr./kg.

Tilboð gilda til laugardagsins 23. maí
Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimmtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudaga
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NAOMI CAMPBELL ER 39 ÁRA Í DAG

„Ég reyni alltaf að gera hið ómögulega til að geðjast fólki. Það er
vegna þess að ég er óörugg með
sjálfa mig og forðast að horfa inn á
við. Stundum heldur fólk áfram af
því að það vill ekki horfast í augu
við sannleikann.“
Campbell var fyrsta þeldökka fyrirsætan til að sitja fyrir á forsíðu Vogue
Paris árið 1988.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST 22. MAÍ ÁRIÐ 1952

MERKISATBURÐIR

Fyrstu trén í Kjarnaskógi gróðursett

1702 Erindisbréf gefið út vegna

Þennan dag árið
1952 voru fyrstu trén
í Kjarnaskógi gróðursett, en Kjarnaskógur
er skógur og útivistarsvæði í Kjarnalandi
í Eyjafirði rétt vestan
við Akureyri.
Landið komst í
eigu Akureyrarbæjar
árið 1910 og var nýtt
af bæjarbúum undir
grasnytjar og garðrækt. Árið 1956 fékk
Skógræktarfélag Eyfirðinga landið undir
gróðrarstöð sína og og hófst markviss skógrækt
árið 1952.
Árið 2000 náði skógurinn yfir 800 hektara

svæði og var
hæsta tréð 15.25
metrar. Það var
alaskaösp en ríkjandi trjátegundir í skóginum eru
birki og lerki. Í
skóginum er góð
aðstaða til útivistar- og íþróttaiðkana og er hann
fjölsóttur af Akureyringum og
þeim sem sækja
bæinn heim. Þar
eru meðal annars leikvellir, trimmtæki, upplýst trimmbraut með
skíðaspori, göngustígar og á sem liðast um skóginn.

1933

1952

1954
1971

1982

2008

gerðar manntals á Íslandi.
Það tekur þrjú ár.
Egilssaga kemur út í útgáfu Hins íslenska fornritafélags. Var þetta fyrsta
bókin, en ætlunin var að
gefa út 35 bindi alls.
Fyrstu trén í Kjarnaskógi
við Akureyri eru gróðursett.
Áburðarverksmiðjan í
Gufunesi er vígð.
Fyrstu orlofshús opinberra
starfsmanna eru tekin í
notkun í Munaðarnesi.
Sjálfstæðisflokkurinn
kemst til valda á ný í
Reykjavík eftir að hafa
tapað þeim fjórum árum
áður.
Eurobandið tekur þátt í
forkeppni Eurovision.

Veggspjald sem gert var fyrir afmælið.

Sextugsafmæli
Kópavogsskóla
Í stofu 205 er sýning á
ferli og afrakstri vinnu nýrrar, sameiginlegrar kvæðabókar nemenda 3. bekkjar
og eldri borgara í Gjábakka
og í stofu 102 eru myndir,
gamlar námsbækur og gamlir munir.
Skemmtiatriði frá nemendum verða í samkomusal
skólans, Kjarnanum, og um
hádegi er boðið upp á grillaðar pylsur og ís.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 512 5000.

80 ára afmæli
Áttræð er í dag, 22. maí,

Þórdís
Þorláksdóttir
frá Veiðileysu. Hún og eiginmaður
hennar, Steindór Arason frá Ísaﬁrði,
taka á móti ætting jum og vinum
sunnudaginn 24. maí í Skátaheimilinu
við Hjallabraut í Hafnarﬁrði á milli
klukkan 15 og 18.

ENN Í FULLU FJÖRI

Hjördís mun leika á
als oddi fyrir austan
um helgina en þar
spilaði hún á fjölmörgum svetaböllum
á árum áður.

HJÖRDÍS GEIRSDÓTTIR: FAGNAR FIMMTÍU ÁRA SÖNGAFMÆLI MEÐ TÓNLEIKARÖÐ

Lagar sig að breyttum tímum
Hjördís Geirsdóttir, drottning sveitaballanna, á fimmtíu ára söngafmæli
á árinu. Hún ætlar að fagna því með
ýmsum hætti og leikur á als oddi fyrir
austan fjall um helgina.
Hjördís er fædd og uppalin í Flóanum og byrjaði að syngja með bróður sínum aðeins fimmtán ára. „Bróðir minn, Gissur Geirsson heitinn, sem
þá var í hljómsveitinni Tónabræður,
áttaði sig á því að stelpan var músíkölsk, kippti henni inn í æfingaherbergið í sveitinni og þannig byrjaði ballið,“ segir Hjördís. „Tónabræður urðu
svo að Caroll-kvintett sem varð svo að
Safír-sextett en á þessum árum voru
margar stórar lúðrasveitir að fæðast
og allar sveitirnar mannmargar.“
Sveitaböllin voru aðalskemmtunin
og tróð Hjördís upp við fjölmörg tækifæri á árunum 1959 til 1965 en þá var
henni kippt til Reykjavíkur. „Þar fór ég
að syngja á Klúbbnum með hljómsveit
Karls Lilliendahl og þaðan lá leiðin á

Hótel Loftleiðir þar sem við opnuðum
Víkingasal hótelsins hinn 1. maí árið
1966. Þar var ég húsgagn í fimm ár og
upp frá því hef ég verið að syngja með
alls konar hljómsveitum, en lengst af
með Jóni heitnum Sigurðssyni, harmóníkuleikara og textahöfundi. Hann
lést árið 1991 og síðan hef ég verið með
mína eigin hljómsveit.“
Þótt sveitaballamenningin hafi
nánast liðið undir undir lok á síðustu
árum hefur Hjördís ekki setið auðum
höndum. Hún starfar sem sjúkraliði
og snyrtifræðingur og stýrir sönghóp
í félagsmiðstöðinni Hæðargarði. „Þá
hef ég verið skemmtanastjóri á Kanarí með gítarinn og iPod-inn að vopni,“
segir Hjördís, sem á ekki í nokkrum
vandræðum með að laga sig að breyttum tímum.
Á morgun mun hún hins vegar rifja
upp gamla takta í íþróttahúsinu Iðu á
Selfossi en þar stýrir Ólafur Þórarinsson, betur þekktur sem Labbi í Mánum,

Ástkær móðir mín, tengdamóðir okkar, amma og langamma,
Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi
og langafi,

Gunnlaugur Halldórsson

Björg Steindórsdóttir
áður til heimilis að Grænumýri 7, Akureyri,

lést að Kristnesspítala þriðjudaginn 19. maí.

Vallholti, Árskógsströnd,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar sunnudaginn 17. maí. Útför
hans fer fram frá Stærra-Árskógskirkju laugardaginn
23. maí kl. 14.00. Jarðsett verður í kirkjugarðinum að
Saurbæ í Eyjafjarðarsveit.
Guðrún Ingibjörg Kristjánsdóttir
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
Jóhanna Elín Gunnlaugsdóttir
Sævar Einarsson
Guðný Halla Gunnlaugsdóttir
Guðmundur Ólafsson
afa- og langafabörn.

Hulda Kristjánsdóttir
Gestur Jónsson
Kristján Gestsson
Ingibjörg Dagný Jóhannsdóttir
Jón Ásgeir Gestsson
Hrund Steingrímsdóttir
Árni Björn Gestsson
Þóra Steinunn Gísladóttir
Gísli Sigurjón Jónsson
Björg Þórhallsdóttir
Höskuldur Þór Þórhallsson Þórey Árnadóttir
Anna Kristín Þórhallsdóttir Runólfur Viðar Guðmundsson
og barnabarnabörn.

skemmtun sem ber yfirskriftina Saga
sveitaballanna í tali og tónum og munu
fjölmargir aðrir listamenn koma fram.
Klukkan tíu mun Hjördís svo standa
fyrir dansleik ásamt Tríói Helga Kristjánssonar í Tryggvaskála og á sunnudaginn klukkan fjögur verður haldin
djamm-session á sama stað eins.
„Í júlí ætla ég svo að rifja upp gömul
húsmæðraskólalög með harmóníkukörlum á Gömluborg í Grímsnesi og í
haust er svo stefnan tekin á Rósenberg
og Salinn í Kópavogi en þangað ætla ég
að smala sönghópnum mínum og fólki
sem ég hef sungið með í gegnum tíðina.
Ég má svo til með að nefna bakraddirnar sem ekki verða af verri endanum eða þær Hera Björk Þórhallsdóttir,
dóttir mín, og Kristjana Stefánsdóttir.“
Þó að þar séu stórstjörnur á ferð hefur
Hjördís engar áhyggjur af því að falla
í skuggann af þeim. „Ég held að það sé
engin hætta á því,“ segir hún og hlær
dátt.
vera@frettabladid.is

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Andrés Bergsson
Klapparstíg 5, Akureyri,

lést að Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri, laugardaginn
16. maí. Útför hans fer fram frá Glerárkirkju mánudaginn 25. maí kl. 13.30. Blóm og kransar eru vinsamlegast
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á
líknarstofnanir.
Arnar Andrésson
Hrefna K. Hannesdóttir
Gísli Andrésson
Jón Andrésson
Margrét Pálsdóttir
Guðrún Andrésdóttir
Jakob Tryggvason
afa- og langafabörn.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sextíu ár eru frá því að
kennsla hófst í elsta hluta
Kópavogsskóla og í tilefni af
því er foreldrum og öðrum
sem áhuga hafa boðið í heimsókn í skólann í dag, 22.
maí, frá klukkan 8 til 12.30.
Gestum býðst að fylgjast
með kennslu og skoða vinnu
nemenda í heimastofu hvers
bekkjar en kennt er samkvæmt stundatöflum að
mestu leyti.

KASSABÍLARALLÝ verður haldið á vegum frístundaheimila Frostaskjóls á Ingólfstorgi í dag, föstudag, milli 14.45 og
16.15. Um 350 börn á þremur frístundaheimilum hafa í vetur
smíðað og skreytt bíla sína og ljúka nú vetrarstarfinu með því
að keppa sín í milli.

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

Réttur með dýri að hætti Guðrúnar Þórsdóttur,
skólastjóra Vinnuskóla Reykjavíkur.

Ódýrt
og gott!

Næg ókeypis
bílastæði
við Perluna
Súpubar 620 kr. · Salatbar 990 kr.
Súpa og salatbar á aðeins 1.430 kr.
Í kaffiteríunni Perlunnar er hægt
að fá alls kyns góðgæti á frábæru
verði: Crépes, samlokur, pizzur
og smurt brauð. Eins er hægt að
fá heimatilbúinn ítalskan ís, alls
kyns ísrétti, kökur og tertur.

Hringbrot

Komnar aftur!
Láttu belgísku vöfflurnar
eftir þér, þær eru algjörlega
þess virði. Nú enn betri með
kanil auk vanillu.
Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

El fa Dögg Ma
ha ney
Rekstrarstjóri
ka ffiteríunnar

~ NÝBAK AÐ BR AUÐ FYLGIR MEÐ SÚPU- OG SALATBAR. ~

Bragðgóð hollusta
Guðrún Þórsdóttir, skólastjóri Vinnuskóla Reykjavíkur, notar gjarnan tófú í matargerð. Hún gefur hér
lesendum Fréttablaðsins uppskrift að rétti sem hentar vel fjölskyldum með mismunandi skoðanir.
„Þessi réttur mætir vel þörfum
minnar fjölskyldu sem hefur mismunandi skoðanir og bragðsmekk,“
segir Guðrún Þórsdóttir, skólastjóri
Vinnuskóla Reykjavíkur, sem játar
því að hún styðjist nú ekki alltaf
við uppskriftir. „Rétturinn varð til
vegna þess að þegar ég var að búa
til meinholla grænmetisrétti eða
viðlíka kom alltaf þessi spurning
frá bóndanum: Er maturinn með
dýri?
Aðspurð út í hvort hún noti mikið
tófú í matargerð segir hún. „Það
eru svona fjögur ár síðan ég fór að
nota tófú að einhverju marki.“ Guðrún mælir með að gott sé að leyfa
tófúinu að liggja aðeins í ostrusósu
og kryddi, en í þessum rétti er það
óþarfi þar sem pestósósan gefur
milt og gott bragð.
En hvað með kryddið? „Ég nota
mikið nýmalaðan pipar í matargerð og papriku ásamt grænum
kryddum,“ segir hún og bætir við
að ómissandi sé að nota kjúklingakrydd á þennan rétt og ekki

RÉTTUR MEÐ DÝRI
að hætti Guðrúnar fyrir 6
500 g tófú
1,5 kg kjúklingabringur án húðar
1 haus brokkolí
1 glas pestó úr þurrkuðum tómötum
1 glas matarrjómi
2 hvítlaukar
Krydd að smekk hverrar fjölskyldu.
Tófúið er skorið í strimla og kjúklingabringurnar líka. Sett saman í
stóra skál og kryddað að smekk og
snúið saman með sleifum. Þessu er
raðað í ofnskúffu sem hefur verið
smurð með matarolíu. Hvítlaukarnir
skornir passlega smátt og þeim
dreift yfir réttinn. Matarrjóma og
pestói hrært saman og hellt yfir
réttinn. Brokkolíið rifið í lítil blóm og
dreift yfir réttinn. Rétturinn hitaður í
ofni við 220°C í 12 mínútur.

skemmi fyrir að einstaklega fljótlegt sé að útbúa hann. Rétturinn
er fyrir allt að 6 manns. Meðlæti

getur ýmist verið salat eða hrísgrjón allt eftir því hvað er til í búrinu hverju sinni.

STOFUTÓNLEIKAR verða haldnir á 25 heimilum Listahátíðarhelgina 22. til 24. maí. Tónlistarmenn og hópar flytja sígilda
tónlist, popp, rokk, raftónlist og margt fleira í einstakri nálægt við
áheyrendur. www.listahatid.is

Rauðhetta og grísirnir þrír
Blaðberinn
bíður
þín
Nýkomnar margar gerðir af
opnum dömuskóm.
Stærðir 36 - 42
Verð: 10.900.-

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

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

Leikhópurinn Lotta frumsýnir laugardaginn 23. maí nýtt íslenskt barnaleikrit í Elliðaárdalnum. Þar koma
við sögu þekktar persónur á borð við Rauðhettu, grísina þrjá og Hans og Grétu.
„Við erum algerlega árstíðabundinn leikhópur og störfum bara
á sumrin,“ segir Anna Bergljót
Thorarensen sem er í forsvari
fyrir leikhópinn Lottu sem frumsýnir á laugardaginn nýtt barnaleikrit í Elliðaárdalnum.
Þetta er þriðja sumarið sem
hópurinn setur upp útileikrit en
fyrsta sumarið setti hann upp
Dýrin í Hálsaskógi en í fyrra var
það Galdrakarlinn í Oz í nýrri
leikgerð Ármanns Guðmundssonar.
„Í ár flytjum við nýtt barnaleikrit byggt á þremur þekktum
barnaleikritum. Þetta eru Rauðhetta og úlfurinn, Grísirnir þrír
og Hans og Gréta,“ útskýrir Anna
Bergljót en sögurnar fléttaði Snæbjörn Ragnarsson saman á nýstárlegan og skemmtilegan hátt svo úr
varð stærðarinnar ævintýr. Þá
hefur hann einnig samið lög fyrir
verkið ásamt bróður sínum Baldri
og Gunnari Ben.
Um valið á leikritinu segir
Anna: „Við reynum að velja leikrit sem henta sviðinu og þar sem
ævintýrið um Rauðhettu fer að
mestu fram utan dyra passaði það
vel.“ Þar sem sýningin er utandyra mælir Anna Bergljót með
því að fólk klæði sig eftir veðri og
taki með sér teppi að sitja á.
„Sýningin hentar öllum enda er
þetta fjölskylduleikrit fyrir bæði
fullorðna og börn,“ segir Anna
Bergljót og bætir við að eftir sýninguna, sem stendur í um klukkutíma, bjóði þau krökkunum að
koma upp á svið til að spjalla við
leikarana og knúsa sína uppáhaldskaraktera.
Frumsýningin á morgun fer
fram í svokölluðu Indíánagili í Elliðaárdalnum og hefst klukkan 14.
„Svo verðum við þar alla miðvikudaga í sumar klukkan 18,“ segir

Úlfurinn hefur náð taki á Rauðhettu sem gólar af skelfingu. Leikhópurinn Lotta verður með sýningar í Elliðaárdalnum alla miðvikudaga í sumar klukkan 18, en frumsýnir
leikritið á laugardaginn klukkan 14.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Anna Bergljót sem lýsir Indíánagili sem algerri töfraveröld þar
sem borgarysinn hverfi eins og
dögg fyrir sólu.
Fleiri en borgarbúar fá að njóta
Rauðhettu í sumar enda stefnir
leikhópurinn Lotta á að sýna
leikritið á yfir 50 stöðum um allt
land.
Miðaverð er óbreytt frá fyrri
árum og kostar 1.500 krónur
fyrir fullorðna en 1.000 krónur
fyrir börn.
Nánari upplýsingar um sýningarnar má finna á heimasíðu hópsins www.leikhopurinnlotta.is.
solveig@frettabladid.is

Grísir fylgjast með Rauðhettu og úlfinum.

$ALVEGI  +ËP 3ÅMI   WWWFÎNDRAIS
OPIÈ   VIRKA DAGA LAUGARDAGA  

föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 22. maí 2009

VILL EKKI
FLÝJA LAND
Margrét Bjarnadóttir
danshöfundur hefur
fulla trú á að dansinn
vaxi sem listgrein hér á
landi í nánustu framtíð.

VESPAN Í
UPPÁHALDI

ÓSÁTTUR VIÐ
EFTIRHERMUR

FRÁ NÁTTÚRUNNAR HENDI

Gunnar Hansson leikari
sýnir tíu uppáhaldshluti í
Föstudegi.

Brynjar Ingólfsson framkvæmdastjóri Emami ehf.
heildsölu íhugar málsókn.

Vinsældir og úrval
lífrænna snyrtivara
aukast stöðugt.

SUMARTILBOÐ
Kr.
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2 föstudagur

22. maí

núna

ALAN JONES SÖNGVARI
Ég ætla að klára að flytja í Mosfellsbæinn, njóta veðursins og
ég er að hugsa um að ganga á Esjuna með unnustunni minni.

✽ grillaðar kótilettur

helgin
MÍN

Brynjar Ingólfsson framkvæmdastjóri Emami ehf. heildsölu:

ÓSÁTTUR VIÐ EFTIRHERMUR AF

EMAMI-KJÓLNUM

Sumarið komið í
Kron Kron

Í tilefni af komandi sumri og útgáfu
mixdisks B í Smirnoff/KronKron
g skil ekki af hverju fólk áttar
röðinni verður partí í Kron Kron
sig ekki á að þetta er ólöglegt,“
búðinni við Laugaveg 63b á morgsegir Brynjar Ingólfsson framun. Að vanda eru það plötusnúðkvæmdastjóri Emami ehf. heildarnir DJ B-Ruff og Gísli Galdur
sölu. Hann íhugar nú málsókn
sem sjóða diskinn saman, en hann
gegn fyrirtækjum og einstaklinger í þetta sinn helgaður fönki,
um sem hafa hvatt aðra eða
soul- og diskótónlist. Disknsaumað sjálfir hinn vinsæla
um verður dreift frítt í takEmami-kjól. „Það er ísraHELST elskur
mörkuðu upplagi og tónlistin
hönnuður sem hannflutt „live“ í búðinni, en einnig
aði kjólinn, en við erum með
má búast við leynigestum sem
mjög víðtækt og dýrt einkaleyfi á
munu krydda stemninguna með
honum. Við höfum selt gífurlega
vorkryddi. Smirnoff ætlar að bjóða
vel af kjólnum, en í dag er mikið
upp á veigar í teitinu sem stendum að fólk sé að sauma hann og
ur yfir milli 21 og 23.30, en eftir
efnabúðir að ýta undir að fólk geri
það flytjast herlegheitin yfir á Kaffikjólinn sjálft og stórgræða á því.
barinn.

É

þetta

Áritar fyrir aðdáendur
Fjöldi fólks gerði sér ferð niður í
miðbæ Reykjavíkur síðasta sunnudag til að taka á móti Eurovisionstjörnunni Jóhönnu Guðrúnu Jónsdóttur og fylgdarliði hennar á
Austurvelli eftir gott gengi þeirra
í Moskvu. Lítill tími gafst þó til að
fá eiginhandaráritun hjá stjörnunni
sem gat aðeins stoppað stutt við
vegna beinnar útsendingar í Kastljósi sama kvöld. Aðdáendur þurfa
þó ekki að örvænta því Jóhanna
verður í Smáralindinni á morgun klukkan 14
að árita plötu
sína Butterflies
and Elvis og má
búast við að
margir láti sjá
sig þar.

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

Virka auglýsti til dæmis á Netinu
að það væru komin efni í Emamikjólinn og þegar ég sagði þeim að
þetta væri ólöglegt fóru þeir bakleiðina, auglýstu að efnið í „vinsæla kjólinn“ væri komið og þar er
fólki kennt á staðnum að sauma
hann. Vogue er einnig með
kjólinn okkar á gínu úti í
glugga og þegar starfsmaður okkar spurðist fyrir um
málið var honum sagt að
þau væru að selja svakalega mikið af efni í Emamikjóla. Þetta er rosalega siðlaust því
þó svo að þetta sé
einfalt snið er einstakt hugverk á
bak við það sem
er lögverndað
og við höfum
ey t t m i k l u í
markaðssetningu. Við erum
ungt sprotafyrirtæki og ef
það er svona
sem fólk kemur
f ra m v i ð f y r i rtækin sín hér viljum
við ekki kenna okkur

við Ísland,“ útskýrir Brynjar. „Við
erum að skoða okkar réttarstöðu
og íhuga málsókn gegn nokkrum aðilum, bæði fyrirtækjum og
einstaklingum sem hafa verið að
sauma og selja kjólinn á Barnalandi og víðar á Netinu. Þeir geta
átt von á að fá á sig kæru með
hárri bótakröfu,“ bætir hann við.
Helgi Axelsson, framkvæmdastjóri Virku, segir verslunina
ekki fókusera á þennan kjól frekar en annað. „Við höfum aldrei
selt svona snið eða gefið þau út
og virðum þeirra einkarétt. Við
erum ekkert að auglýsa almennt
því það hefur verið nóg að gera.
Ég veit ekki hvort kúnnar spyrja
mikið um kjólinn og það er erfitt að segja hversu mikið af okkar
efni fer í svona kjóla. Þau (hjá
Emami) töluðu við mig og voru
óánægð með einhverja búð og
konu sem var að sauma svona
kjóla, en við höfum verið í
góðri sátt við þetta fólk enda
erum við bara að selja efni
og okkar snið,“ segir Helgi
og Edda Bára Róbertsdóttir,
deildar- og sölustjóri Vogue,
tekur í sama streng.
„Við höfum aldrei auglýst að
það væri til efni í „Emami-kjól“.
Ég myndi segja að það
væru svona tveir til
þrír kjólar sem
eru aðallega í
gangi, þá er
komið og
spurt
hvort við
eigum efni
í þá kjóla og við
bendum á þau efni
sem fólk er að taka,
en við erum ekki
með neina kennslu
á þessu þó svo að
við vitum nokkurn

Ósáttur Brynjar Ingólfsson ásamt Steinunni Garðarsdóttur hjá Emami ehf. heildsölu,
en hann íhugar nú málsókn gegn fyrirtækjum og einstaklingum sem hafa hvatt aðra
eða saumað sjálf Emami-kjóla.

veginn hvernig á að gera þetta.
Það er rúm vika síðan ég setti
gulan Emami-kjól út í glugga sem
ein saumakona hjá okkur gerði á
sjálfa sig, en það hefur enginn frá
Emami rætt við mig. Ef þau eru
svona rosalega stressuð yfir þessu

og eru ósátt vil ég ekki styggja þau.
Það er mikil aukning í saumaskap,
eflaust út af kreppunni, og hvort
sem ég er með kjólinn úti í glugga
eða ekki þá minnkar ekki eftirspurnin eftir honum,“ segir Edda
Bára.
- ag

NESTISKARFA
með tvískiptu loki

NESTISKARFA fyrir 4

4990,-

1.990,-

DISKAMOTTA

290,-

BAMBUS RENNINGUR

990,FLÖSKUREKKI
eða væri sniðugt að setja
6 litla blómapotta í hirsluna?

2.990,TESETT fyrir 4

2.990,STÓR KERTAGLÖS

490,-

STERKT OG FALLEGT SVALASETT
borð og tveir stólar

19.900,-

DISKUR FYRIR SNAKK OG DÝFU

590,-

FLUGNAVÖRN yfir mat

1.490,-

LEIKSTJÓRASTÓLL

7.990,SÓLSTÓLL

3.990,FELLANLEGUR STÓLL

5.990,-

FELLANLEGT
BORÐ

7.990,-

gleðilegt sumar!

Full búð af sumarlegum vörum
Smár atorg i 3 / 201 Kópavog i / sími: 522 78 6 0 / / Kor putor g i / 112 Reyk javí k / sími: 522 7870
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DREYMIR UM DANSHÚS Í REYK
Margrét Bjarnadóttir, 27 ára danshöfundur,

Danshöfundur Maður hefur alveg heyrt fólk
segja; „Ég hef farið á danssýningu og mér finnst
það ekki skemmtilegt,“ en það er álíka og að
segja; „Ég fór einu sinni á tónleika og fannst ekki
gaman svo ég ætla ekki aftur á tónleika.“

byrjaði að æfa ballett sex
ára gömul. Síðan hún
útskrifaðist út ArtEZlistaháskólanum í Hollandi 2006 hefur útskriftarverk hennar verið sýnt
í fjölmörgum löndum, en
Margrét er einn af hugmyndasmiðunum á bakvið sýninguna Húmanimal
sem hefur hlotið mikið lof
gagnrýnenda.
Viðtal: Alma Guðmundsdóttir
Ljósmyndir: Valgarður Gíslason
g fór í dans af því mig
langaði að leika. Ég
hafði séð leiksýningar í Þjóðleikhúsinu
og mamma sagði að
krakkarnir í sýningunum væru
yfirleitt úr Ballettskóla Þjóðleikhússins. Þá fór ég í ballett, sex ára
og fór svo í Listdansskólann þegar
ég var ellefu ára, en þá var ekki
lengur nein tenging á milli Þjóðleikhússins og Ballettskólans svo
ég var aldrei í neinu leikriti,“ segir
Margrét og brosir. „Ég hélt áfram
dansnáminu þangað til ég var nítján ára, en fékk þá nóg og hætti í
fjögur ár,“ bætir hún við.

É

KVÍÐI VIÐ STJÓRNVÖLINN
„Ég hafði meiri áhuga á að semja
sjálf og var ekki með sömu ástríðu
og margir dansarar hafa, að geta
gefið sig alla í annarra manna
verk. Ég fann að ef ég var ekki
að tengja við verkin sem ég var
að dansa leið mér hræðilega illa
á sviðinu,“ útskýrir hún og segist
hafa byrjað að finna fyrir miklum
kvíða á unglingsárunum.
„Ég var með svo mikla fólksfælni

og kvíða að þegar ég var uppi á
sviði vitandi að fólk væri að horfa
á mig langaði mig mest að setja
poka yfir hausinn á mér. Þetta er
eins og gengur og gerist oft með
unglinga, en ég tók þetta óöryggiskonsept alla leið og ræktaði enn
frekar á menntaskólaárunum,
haltraði af hógværð og minnimáttarkennd og var eiginlega krónískt
rauð í framan í fimm ár. Ef ég var í
hópi með fleiri en þremur þá sagði
ég yfirhöfuð ekki neitt og ritskoðaði mig svo rosalega að „mómentið“ var alltaf horfið þegar ég ætlaði
að segja það sem ég var að hugsa.
Þegar ég fór í búð var ég iðulega

✽

bak við tjöldin

Opið virka daga 9 0 0 - 18 0 0
Laugardaga 9 0 0 - 13 0 0

tilbúin með hárrétta peningaupphæð í höndunum til að geta
borgað strax og farið því ég þoldi
ekki að fólk myndi horfa á mig á
meðan ég væri að leita að pening
í veskinu og ef það voru fleiri en
tveir inni í búðinni fór ég í aðra
búð,“ útskýrir Margrét. „Ég var líka
með sjúklega fullkomnunaráráttu
sem barn og ég held að það gerist oft með börn sem eru í svona
stífu prógrammi, en ég var með
hálfgerða þráhyggju. Ég man þegar
ég fór í próf þá svaf ég alltaf með
allar skólabækurnar sem tengdust
því námsefni undir koddanum svo
að það myndi örugglega allt prentast inn í heilann yfir nóttina“ segir
hún og hlær.
„Eftir menntaskóla var ég svo
hugrökk að fara ein til Kaupmannahafnar. Það var sú stærð
af borg sem ég gat höndlað og þar
var ég í þrjá mánuði, sitjandi á
sama kaffihúsinu, við sama borðið
að skrifa dagbók og lesa. Ég hafði
verið í ballett með skóla sex daga
vikunnar alla mína tíð svo þetta
hefði ekki getað verið mikið meiri
andstæða. Ég innritaði mig svo í

Á FERÐ OG FLUGI
Margrét fór í ArtEZ-listaháskólann í Hollandi og útskrifaðist
þaðan árið 2006. Aðspurð viðurkennir hún að það hafi verið erfitt
að koma heim að náminu loknu.
„Það er eiginlega enginn farvegur fyrir danshöfunda á Íslandi eða
sjálfstætt starfandi dansara. Það

er Íslenski dansflokkurinn og svo
kennarar dansskólanna svo hér
er eiginlega bara frekar óplægður akur fyrir sjálfstætt starfandi
danslistamenn. Við Saga Sigurðardóttir, sem ég hef unnið mikið
með og var með mér í náminu í
Hollandi, og tvær ísraelskar skólasystur okkar settum upp sýninguna Víkingar og gyðingar í Hafnarfjarðarleikhúsinu 2007 þar sem við
sýndum útskriftarverkin okkar. Í
kjölfarið komst verk mitt, Strength
Through Embarrassment, á Resolution! danshátíðina í London. Það
gaf mér svo tækifæri til að ferðast
með það víðar og í næsta mánuði
fer ég með það á leiklistarhátíð í
Þýskalandi,“ segir Margrét sem er
jafnframt einn af listamönnunum
sem standa að sýningunni Húmanimal sem fjallar um manninn,
dýrið sem heldur sig vera hafið yfir
eðli sitt. Sýningin er full af tónlist,
leik, dansi og dýrslegum frumkrafti
og segir Margrét verkið ekki síður
vera danssýningu en leiksýningu,
þó svo að áhorfendur séu kannski
ekki meðvitaðir um það.
„Það er frekar lítill dansáhorf-

Besti tími dagsins:
Tíundi tíminn, að morgni, en
allir hinir tímarnir fylgja fast á
eftir.
Stjörnumerki:
Vog.
Uppáhaldsárstími:
Þessa dagana er ég mjög
upptekin af sumrinu, annars er
frábært að eiga fjórar árstíðir.
Diskurinn í spilaranum:
Moondog.
Uppáhaldsmaturinn:
Ég er með harðfisk á heilanum.
Áhrifavaldurinn:
Það keppir enginn við lífið.

Sími: 568 5305 • Grandagarði 5

íslensku í Háskólanum því ég var
byrjuð að fikta við skrif, en eftir
hálft ár í íslenskunáminu bauðst
mér starf sem barnapía fyrir
bandarískan mann og íslenska
konu. Það fylgdu því mikil ferðalög út um allt og stelpan þeirra var
bara þriggja mánaða. Þegar ég tók
starfinu var ég á hápunkti feimninnar og fólksfælninnar svo það
var ótrúlega gott að komast í starf
þar sem ég var stöðugt að hitta
nýtt fólk, ferðast og sjá um lítið
barn. Öll athyglin beindist að því
og maður hafði lítinn tíma til að
pæla mikið í sjálfum sér. Um leið
og ég hætti að skrifa þessar dagbækur og „analísera“ allt sem ég
gerði, minnkaði kvíðinn og ofurmeðvitundin sjálfkrafa.

Líkamsræktin:
Að eiga ekki bíl.

Draumafrí:
Ég er í stuði fyrir almennilegt
„road trip“, kannski í SuðurAmeríku og slappa svo af á
Samóa-eyju á eftir.
Mesta freistingin:
Draumafríið hér á
undan.

Hverju myndirðu sleppa ef
þú þyrftir að spara?
Bíllinn var
mitt bruðl,
ég sleppti
honum.
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KJAVÍK
endahópur á Íslandi, þótt hann
fari ört stækkandi, að það er svolítið eins og það væru bara til tvær
tónlistarstefnur á landinu. Maður
hefur alveg heyrt fólk segja; „Ég
hef farið á danssýningu og mér
finnst það ekki skemmtilegt,“ en
það er álíka og að segja; „Ég fór
einu sinni á tónleika og fannst
ekki gaman svo ég ætla ekki aftur
á tónleika.“ Ég vil bara að fólk
viti að það eru til fullt af stefnum
innan nútímadansins, ekki síður
en innan tónlistar. Ég er ótrúlega
ánægð að það hafi svona margir
komið á Húmanimal og jafn breiður hópur kunnað að meta sýninguna, án þess kannski að vita að
það var að horfa á danssýningu,“
segir hún, en síðasta sýning Húmanimal er 24. maí næstkomandi í
Hafnafjarðarleikhúsinu.

fyrir konur og karla

VILL EKKI FLÝJA LAND
Spurð hvort hún sé í fullu starfi
sem danshöfundur segir Margrét
það ekki beint vera í boði, ekki
eins og er. Hún hefur tekið að sér
önnur verkefni meðfram því að
semja eigin verk, en dreymir um
og veit að dansinn muni vaxa
sem listgrein hér á landi í nánustu framtíð. „Það er óhjákvæmilegt nú þegar Listaháskólinn er að
útskrifa fyrsta árganginn úr dansbrautinni. Við eigum samt svolítið
langt í land því hér er ekkert danshús, bara leikhúsin sem eru með
sína eigin dagskrá. Okkur vantar
tilfinnanlega danshús til að geta
sett upp okkar sýningar og æfingaaðstöðu því maður er mikið
bara heima í stofu að skapa og á
góðri leið með að þróa svona 5 fermetra dansstíl. Í öllum meðalstórum borgum eru dansleikhús, það
mun verða á Íslandi líka og ég trúi
ekki öðru en að það gerist fljótt. Ef
danslistin á eitthvað að vaxa á Íslandi. Það þýðir ekki að vera hobbýdanshöfundur, þú þarft að stunda
listina,“ útskýrir Margrét sem er í
sambandi við ástralskan leikhúsleikstjóra sem hún kynntist þegar
hún var að vinna í Berlín. „Hann
vinnur bæði í Ástralíu og Berlín
svo við hittumst svona hér og þar,“
segir hún en kveðst ekki ætla að
flytja af landi brott í bráð. „Það felst
í starfi danshöfundarins að ferðast
með verkin sín, en ég óska þess að
geta verið með vinnuaðstöðu á Íslandi og ég leyfi mér bara að vera
bjartsýn um það, allavega langar
mig ekki að flýja land,“ segir Margrét og kveður með brosi á vör.

Sjöfn Sigþórsdóttir hjúkrunarfræðingur
og María Kristjánsdóttir lögmaður

frábær
leið til að auka
styrk, úthald

Námskeiðið er

hreyfigetu. Við erum betur í stakk búnar
að takast á við krefjandi verkefni
og

Lúxusnámskeið NordicaSpa er hannað til
að koma þér af stað á mjög árangursríkan
og einfaldan hátt. Tilgangur námskeiðsins
er að koma þér á æðra stig hvað varðar
líkamlega og andlega heilsu.
Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur
3 öflugir brennslutímar
2 styrktartímar í sal undir handleiðslu þjálfara
Vikulegar mælingar
Ítarleg næringarráðgjöf
Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna
Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu
Hollustudrykkur eftir hverja æfingu
Takmarkaður fjöldi
6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30 fimm sinnum í viku
Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

Hilton Reykjavík Nordica Hotel
Suðurlandsbraut 2
Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is
di
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Gissur Ísleifsson tölvunarfræðingur

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

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

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

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

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

Ný námskeið hefjast 2. júní
Skráning er hafin í síma 444 5090 eða
nordicaspa@nordicaspa.is www.nordicaspa.is
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núna
✽ í dulargervi

LHASA DE SELA Amerísk-kanadíska söngkonan
Lhasa De Sela heldur tvenna tónleika á Listahátíð. Í tónlist hennar má heyra blöndu af hefðbundinni suður-amerískri tónlist og frumlegum tónsmíðum á ensku, frönsku og
spænsku. Ekki láta þig vanta á Nasa annað kvöld.

FÚLAR Á MÓTI Eftir 50 uppseldar sýningar á Akureyri eru Edda Björgvins, Helga Braga og Björk Jakobs
komnar til Reykjavíkur. Þær eru Fúlar á móti í bráðfyndnu
uppistandi í íslenskri útfærslu Gísla Rúnars Jónssonar.
Ekki missa af skemmtilegri sýningu í Íslensku óperunni.

TEIKNIMYNDA-FJÖLSKYLDUMYNDIN.
Raggi bróðir gaf okkur „cartoon“-útgáfu af
fjölskyldunni í jólagjöf sem hann teiknaði,
mjög skemmtileg.

VESPAN MÍN
Færir alltaf
bros fram á
andlit mitt.

FRÍMANNS-KOLLAN. Einkennilegt hvað mér finnst gaman að
klæða mig í þessa persónu.

SNUÐ DÓTTUR MINNAR.

TOPP 10

LYKLARNIR AÐ VESPUNNI
eru nauðsynlegir. Annars er
Vespan ónothæf.

Gunnar Hansson leikari

APPLE-TÖLVAN MÍN Er glugginn
minn bæði í einkalífinu og vinnunni.

SÍMINN MINN. Allt of háður honum,
bæði í vinnu og einkalífi.

MYNDAVÉLIN MÍN. Ótrúlega gaman að
taka myndir á almennilega ljósmyndavél.

KLÓSETTIÐ.
Ótrúlega mikilvæg og vanmetin
uppfinning að
geta sturtað
niður og þá er
bara allt horfið!

ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI. Ofurdúettinn sem
er ómissandi fyrir fimm manna fjölskyldu.

Náttúrulegar snyrtivörur
MÁDARA eru náttúrulegar og lífrænar húðsnyrtivörur sem eru vottaðar samkvæmt hinum alþjóðlega ECOCERT-staðli. Í þeim eru lífrænt
vottaðar blómstrandi jurtir og jurtaþykkni frá Eystrasaltslöndunum
þar sem náttúran er hrein og óspjölluð, en plönturnar á þessu svæði
eru sérstaklega ríkar af virkum efnum, vítamínum og steinefnum.
MÁDARA-andlitslínan samanstendur af hreinsifroðu, andlitsvatni,
dag- og næturkremi, sem og
frískandi lituðu dagkremi sem
hentar flestum húðtegundum.
Fyrir líkamann er til
sérlega milt rakakrem,
en allar vörurnar eiga
það sameiginlegt að
vera lausar við ilm-,
rotvarnar- og litarefni
auk þess sem þær
eru í umhverfisvænum umbúðum. Leyfðu
náttúrunni að leika
um líkamann með Mádara-vörunum sem
fást í Heilsuhúsinu og
Lyfju Smáralind.

Lífrænt fyrir
andlitið

L‘Occitane hefur nú þróað
nýja lífræna línu sem er vottuð af Ecocert. Í vörurnar er
notað seyði úr ólívutrjám frá
Provence, en lauf þeirra hafa
langvarandi rakaeiginleika. Í
línunni er hreinsimjólk, andlitsvatn, hreinsifroða, rakakrem
og rakamaski og henta vörurnar öllum húðtegundum. Nærðu
húðina með lífrænum vörum
sem vernda og gefa mýkt og
ljóma.
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KLINGENBERG SPÁIR
María Björk Sverrisdóttir, umboðsmaður og söngkennari
María Björk er fædd 13.07.1963 sem
gefur útkomuna 30, sem er jafnt og
3. Þristarnir hafa góða nærveru, eru
skemmtilegir, kátir, tónelskir og oft á
tíðum sterkir listamenn. Þeir eru hins
vegar yfirleitt ekki þær týpur sem
hreykja sér á hæsta steininum, sem er náttúrulega það
sem þarf ef þú hefur listamannsorkuna.
María Björk er kraftmikill þristur. Ég held varla að hún hafi
tekið sér blund frá því að hún fæddist, er alltaf að skipuleggja, plana og gera og þar er hún sterk. Hún hefur

FRÁBÆR
FÖSTUDAGUR
Helgi Seljan fréttamaður

1

Ég myndi vilja
byrja á því að
hakka í mig sushi
eins og árið væri
2007.

2

Svo væri ég til í sund
með fjölskyldunni.

3

Þar á eftir væri ég
til í að taka strauið
út úr bænum, helst
í Stykkishólm þar
sem við myndum
borða kvöldmat.

4
5
Svo væri ég til í að fara niður
að höfn í Stykkishólmi og fylgjast með sólinni dansa út Breiðfjörðinn áður en hún myndi að
lokum tylla sér í sjóinn.

Það síðasta sem ég gerði
þennan dag væri líklegast að
fá mér nætursiglingu um
Breiðfjörðinn á litlum báti,
helst Færeyingi.

marga drauma, bæði fyrir sig og aðra og hún mun láta
draumana rætast „no matter what“. María er mjög trygglynd týpa og aðstoðar fólk oft á tíðum fram úr hófi, en ef
einhver glefsar í hana þá getur hún orðið gífurlega sár
og tekið það nærri sér í mörg ár. Hún er tilfinningaheit og
elskar allt sem lifir. Hún á eftir að koma mörgum einstaklingnum á kortið og hún er á mjög sterku ári í ár. Þetta ár
einkennist af mikilli spennu og jafnvel streitu og ef eitthvað
er þá er of mikið að gera. María þarf að passa sig að hafa
valinn mann í hverju rúmi til að sinna fyrir sig því sem hún
kemst ekki yfir. Þetta er árið sem breytir ofsalega mörgu

fyrir Maríu. Mikill tilfinningahiti og ítölsk orka svermir yfir.
Þó einhverjar fjárhagsáhyggjur gætu hafa bankað á dyr
á þessu ári, mun allt verða bjart og sólin mun koma upp
nákvæmlega eins og María vildi það þegar líða tekur á.
Hún er með mjög gott karma og á háa innistæðu þar.
Nú er hennar tími kominn fyrir úttektina og seinni partinn af 2009 og 2010 mun María tengjast mikið útlöndum og vera mikið á flakkinu. Hún á eftir að gera marga
sterka samninga og líka fyrir prinsessuna okkar
hana Jóhönnu Guðrúnu svo María mun
koma, sjá og sigra, það er í hennar karma.

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Fellihýsi

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

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

Vinnuvel.is

BURSTNER VENTANA 510TS. Árgerð
2005, ekinn -1 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 2.189.000. Bílabankinn
S 588-0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

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.

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

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

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.
Toyota Corolla árg. ‘01 ek. 146þ. í topplagi. Uppl. í s 898 1649.

Trilla óskast

í skipitum fyrir VW Transporter diesel
pallbíl ‘04 í toppstandi. V. ca. 2,3. S.
848 6904 & elmars@hive.is

Isuzu Rodeo árg 2000 V: 165.000
(biluð vél) Suzuki Vitara árg 98 v6
V: 300.000 Toyota Corolla árg 97 V:
190.000 Uppl 8639902

Vörubílar

Bátar

Bílaþjónusta

Vel með farið Fleetwood Redwood
jeppabreytt fellihýsi, árg. 2000.
Miðstöð, sólarsella, geymnsluskúffa,
markísa, gaskútur, eldavél og ískápur.
Verð 650Þ. Sími 617-5460.

Tjaldvagnar

Húsbílar
Tl sölu Fiat Duckado árg. ‘93. Skipti
á minni bíl koma til greina. Uppl. í s.
892 3135.

Mótorhjól
SKODA OCTAVIA 2,0 STW, árg. 03, ek.
98 þ. km. Bensín, verð 1190 þ. gsm:
8474835

Óskum eftir :

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

500-999 þús.

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

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

VW Touareg V8, árg. 04/2004, ek
aðeins 37þús.km, sjálfsk, leður, lúga,
omfl, Stórglæsilegur lítið keyrður bíll,
sjón er sögu ríkari, Ásett verð 3990 þús.
kr, tilboðsverð 3390þús.kr,

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

Kreppubíll, VW Polo ‘04, 55þkm.
Lýsing, yfirtaka 990þkr, ca. 19þ mán.
. 8645622.

1-2 milljónir

Bílar til sölu

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

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

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

Bílar óskast

Til sölu Yamaha Midnigth Star vx 1900
árg. ‘06 ek. 6800km kr. 1550þ. Uppl. í
s. 697 9000.
Suzuki Gsx-R600 til sölu. Árg. ‘07,
svart, ek. 2500km, mjög fallegt hjól.
V. 1.200þ. Bílalán getur fylgt. Uppl. í s.
663 4453.

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

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

Tjaldvagn Ægir ‘06 til sölu m/fortjaldi,
kassa og yfirbreiðslu. Tilboð óskast.
S.568-4441 / 892-0441

Reiðhjól
Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingariðgjöld / bensínkostnaður. www.elbike.is
Óska eftir reiðhjóli fyrir unglings stelpu.
Uppl. í s. 893 9722.

Kerrur

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

Ford Econoline E-150, 2008 ek 14þ
mílur 8 cyl, 4,6. Vill sk á hjólhýsi
eða mótorhjóli. Verð 3,9m áhvíl 2.650,
43þús pr mán. S: 821 5373.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Nú er tími notaðra bíla

Tilboð 200 þús.

Opel Corsa árg. ‘98 4 dyra ek. 60 þús.
(á vél). Sk. ‘10. Ný sumar og vetrardekk.
Gangverð 350 þús. Sparibaukur. Uppl.
í s. 856 4210.

There is no shine like
mothers

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

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

Óska eftir bíl

Sagafilm óskar eftir nýlegum Range
Rover sport með tjónuðum framenda
til nota í sjónvarpsupptöku. Uppl. s.
822 2504.
Óska eftir bíl með krók 50-130þ. S.
691 0150.

0-150 STAÐGREITT!!!

Óska eftir bíl ekki eldri en ‘97 má
þarfnast lagfæringa á 0-150 þús. skoða
allt s. 691 9374.
Glæsilegur Benz C230K Sport, árg 05
ekinn 50þ. Yfirtaka á láni, uppl. í s.
897-3236

Hjólhýsi

Óska eftir bíl fyrir allt að 200.000- stgr.
UNDIR LISTAVERÐI má þarfnast lagfæringa ekki eldri en ‘99 árg. uppl. í síma
861 7600.

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

Suzuki Swift, árg 6/2005, ek:56þ.km,
bsk, álfelgur ofl. V.1.390þ. Tilboð:1.190
eða 30þús út + yfirtaka! afb. 29þ.
Upplýsingar í síma 588-5300 eða á
www.netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

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

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

Til sölu Adria 502DK kojuhjólhýsi árg
2004. Bjart, fallegt og vel með farið
hús sem létt er að draga“minni eldsn.
eyðsla“. 12fm Isabella fortjald sem tvöfaldar plássið fylgir með. Verðhugm.
1,8m. Uppl. 8605460
Tabbert DaVinci kojuhús, árgerð 2007,
hlaðið aukabúnaði til sölu. Glæsilegt
hús með Alde hitakerfi, sólarsellu, sjónvarpsloftneti (ekkert sjónvarp), CD og
útvarpi, 4 hátalarar, markísa + hliðar.
Algjört draumahús. Nánari upplýsingar
í síma 892 3342
Hjólhýsi óskast í skiptum fyrir Renault
Master árg. ‘00 + Esterel fellihýsi, samtals verðgildi 1 millj. + 500þ. í penignum. Uppl. í s. 893 9722.

Vinnuvélar
Vinnuvel.is

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

SPARAÐU!! Einn dekkjagangur allt
árið, næstu ár, engar umfelganir.
Heilsársdekk með kvartskornum.
Mun betra grip en hefðbundin dekk.
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi
í bleytu og hálku. Söluaðili; Efnir ehf,
Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 1122

Til sölu
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Garðyrkja

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

Málarar

Rafvirkjun

Fagþjónusta - Allt á
einum stað

Múrum og málum !

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

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

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

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

Varahlutir

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.

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.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

Húsaviðhald

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.

Glerjun og gluggaviðgerðir

Öll glerskipti - leitið tilboða. Glugga
og hurðaþjónunstan sími 895 5511
- smidi.is
Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðhald!

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

Stífluþjónusta

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu
Hatcback ‘96, Escord ‘98, Sunny 4x4,
Sedan Twin Cam árg. ‘92. Accent árg.
‘95. Impreza árg. ‘99. Vinstra framljós
á BMW X3, aftari hljóðkútur á Hyundai
Tuscon S. 896 8568.

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

555 6666

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

Bílapartar ehf S. 587
7659.

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

Önnur þjónusta
Gröfuþjónusta Auberts.
Trjáklippingar garðyrkja.
Klippi tré og runna og felli tré.
Fljót og góð þjónusta. Látið fagmann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari
s. 846 8643.

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

Nudd
Whole body massage. Tel. 849 5247.

Spádómar

Trjáklippingar

Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting á
trjágróðri. Alhliða umhirða garða.

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

Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

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

Tökum að okkur garðsláttur fyrir húsfélög og einstaklinga í allt sumar. Gott
verð! s. 663-6321 mail. gardslatturinn@
gmail.com
Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577
4444 & 892 9999.
Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Barnagæsla

Hreingerningar

Tölvur

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.
Fáðu nýtt og betra tilboð í
GARÐSLÁTTINN. Fyrir húsfélög og einstaklinga. ENGI, 857 3506.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Múrara vantar verkefni í sumar/haust.
Ath vinnu/vöruskipti. Þorbjörn 8632134

Viðgerðir

Húsaviðgerðir

Japanskar Vélar
Varahlutasala

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

Raflagnir

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

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.

Málun bílastæða, malbiksviðgerðir,
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verktakar.com s: 5514000

HELLULAGNIR LÓÐAGERÐ

Húsa og sumarbústaðaeigendur

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

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

Bókhald

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

Gefins
Trésmíði
Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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

Smiður tekur að sér:

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Lekur þakið ?

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

Uppslátt á stigum og allri smíði,
utan sem innan. Gerir tilboð,
áratuga reynsla.
Uppl. s. 867 7753.

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins,
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

Tölvur
Er tölvan biluð?

Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla,
100% ánægja. Magnús 695-2095
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Til sölu

Byggingarefni

Hveragerði. 3ja herb. parhús til leigu.
Geymsla ca 6 fm. Laust strax. Leiga
80.000 á mánuði. Uppl. í s. 694 7239.

kaufman Doki 90 plötur 3m, nýlegur
vinnuskúr trimo s 8221974

Glæsileg 160 fm hæð í tvíbýli á Holtinu
í Hfj. Auk 20 fm bílsk. Leiga 175þ. S. 821
4958 & 555 4968.

Útsala á byggingarefni, allt til húsasmíði, allt á að seljast. S. 845 0454.

Verslun

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

www.vorutorg.is

Kviðbelti á aðeins 13.900Frí heimsending á höfuðbsv517-3030

Hestamennska

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

Óskast keypt

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

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.

Til leigu 142fm 6 herb. eldra einbýli í
Hfj. Leiguv. 148þ. Laus 1 júní. S. 861
2763.

Húsnæði óskast

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

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

Atvinnuhúsnæði
Sumarbústaðir

Sjóðsvél óskast

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

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

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

Til sölu 30 m2 hjólhýsi Stór stofa
2 svefnherbergi sturta klósett eldhús
húsið þarfnast viðgerðar. uppl í s.
8940632

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

Vélar og verkfæri

Til bygginga

Tantric Massage of
Sacred touch

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

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

Símaþjónusta
Spjalldömur

SÖLUKONUR! óskast í heimasölu á
tískuvöru. Heiðarleiki skilyrði. Góð sölulaun. Upplýsingar í síma 847 2191.

STÖRF.IS

Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnuauglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.
Við leitum af jákvæðum, drífandi einstaklingum í árangurstengt sölu og
markaðsstarf. Áhugasamir hringi í S:
512-1604
Starfsmaður óskast á Bílapartasölu
mest úti vinna. Þarf að vera stundvís,
heiðarlegur og sjálfstæður. Upplýsingar
á staðnum milli 13 og 15 föstudag og
mánudag. Bílapartar ehf Grænumýri 3,
Mosfellsbæ

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

Mjög heit 40 ára kona

leitar kynna við karlmann með tilbreytingu í huga. Augl. hennar er á
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort),
augl.nr. 8283.

Ný upptaka

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

Fundir / Mannfagnaður

,¥&%92)33*«¨52 (& %)-3+)0!&¡,!'3 ¥3,!.$3 $%),$ ))

RSFUNDUR 

Skemmtanir
geymslur.com

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

www.geymslaeitt.is

www.buslodageymsla.is

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

Buxnastyttingar
og
viðgerðir.
Saumagallery Chaemsri Laugaveg 70
S. 552 1212.

Einkamál

Óskum eftir vélvirkja, járniðnaðarmanni, nema og aðstoðamanni.
Umsóknir sendist á thjonusta@365.is fyrir 30. Maí
Merkt: Járniðnaðarmenn

FH SJËÈSINS
,¹RA 6 *ÒLÅUSDËTTIR HRL
3KIPAÈUR UMSJËNARMAÈUR SJËÈSINS

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

Ökukennsla

Fatnaður

Gítarleikur og söngur. www.tonlist.is
Marel.

!LLIR SJËÈFÁLAGAR EIGA RÁTT TIL FUNDARSETU ¹
¹RSFUNDINUM RSREIKNINGAR LIGGJA FRAMMI ¹
SKRIFSTOFU SJËÈSINS (AFNARSTR¾TI 

www.leiguherbergi.
is Gistiheimili /
Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.

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

Harðviður til húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Ýmislegt

$AGSKR¹ FUNDARINS ER SKV  GR SAMÖYKKTUM
SJËÈSINS

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

Nýtt Nýtt! Nudd
- Japanska baðið.
Krepputilboð!

Járniðnaðarmenn

H.inn kynnir úrskitakeppni í spurningakeppni utandeildarliða í knattspyrnu á
Suðurnesjum n.k. laugard. Keppnin er á
milli Greifugla og Keppnis. Húsið opnar
kl. 21. Stór á 400kr.

RSFUNDUR ,ÅFEYRISSJËÈS (F %IMSKIPAFÁLAGS
¥SLANDS $EILDAR )) VERÈUR HALDINN FÎSTUDAGINN
 MAÅ NK KL  AÈ 3UÈURLANDSBRAUT 
 H¾È

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

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

Geymsluhúsnæði

Frábært nudd, fantastic massage. S.
692 2352.

Námskeið
Ljósavél óskast

Húsnæði í boði

Nudd

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.

Óska eftir að kaupa ljósavél, 120150kw. Uppl. í s. 820 0077.

TIL LEIGU 70m2 nýlegt Iðnaðarbil í
Garðabæ, stór hurð WC gott aðgengi
S 892-7858

Stór bílskúr eða lítið atvinnuhúsnæði
allt að 100fm óskast til leigu. S. 696
0016.

Fæðubótarefni

Sjónvarp

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

Tilkynningar

Eldsmiðjan - Yfirbakari

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

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

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

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

Atvinnuhúsnæði í Hafnarf.til leigu. 168
m2, fullbúið, stór hurð 4,2x4,2, stórt
útisvæði. S: 660-1060
Bæjarlind 14-16 - Til leigu 400m2
glæsilegt verslunar- eða skrifstofuhúsnæði á jarðhæð (neðstu)-norðurendi
(Tekk plássið). Innkeyrsludyr, næg bílastæði og góð aðkoma. Hagstæð leiga.
Upplýsingar í síma 895-5053

Heilsuvörur

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

Dúndurtilboð!

Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

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

Orlofshús 120fm í Vaðlaheiði gegnt
Akureyri. Leigist frá föstud. - föstud. 5
mín. frá Akureyri. Mjög gott útsýni. Verð
80þús vikan. Einnig svefnpokapláss á
Akureyri. 1 poki 1 nótt 4þús. 2 pokar 1
nótt 6þús. Aðgangur að wc, sturtu og
eldh. Uppl. í s. 897 7613.

Staðgreiðum gull, demanta og úr.

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

Óska eftir vinnu við hreingerningar eða
garðvinnu. Er rösk. S. 844 8927.

Atvinna í boði

Miðbær - íbúð

Evrur óskast

Hljóðfæri

Atvinna óskast

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

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

Íslenskur Þjóðbúningur. Óska eftir vel
með förnum Upphlut í stærð 38-40.
Hallbjörg í síma 897 2781

Herb. til leigu í Hlíðunum m/ húsg
.+ADSL. Laust strax. WC, sturta og
þvottav. í sameign. Leigist reglus. S.
821 9512.

Vinakaffi Borgarnesi

óskar eftir starfsfólki í eldhús og sal.
Fullt/hlutastarf. Reynsla skilyrði. Uppl.
gefur Arndís í s. 694 3628.

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

Gisting
Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, nettenging, sjónvarp, eldunar- og þvottaaðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á
viku. Uppl. í síma 899 7004.

www.leiguherbergi.is

Herbergi til leigu í Reykjavík og
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535
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Komdu út því að sólskinið vill sjá þig

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

L

Kardemommubærinn HigVhk^Â^Â
J
J
J
J
J
J

Hjc')$*`a#&)/%%
Ãg^'+$* `a#&-/%%
B^Â',$*`a#&-/%%
;h'.$* `a#&-/%%
AVj(%$*`a#&)/%%
AVj(%$*`a#&,/%%

;^b)$+ `a#&-/%%
;h*$+ `a#&-/%%
AVj+$+ `a#&)/%%
AVj+$+ `a#&,/%%
Hjc,$+ `a#&)/%%
Hjc,$+ `a#&,/%%

J
J
J
J
J
J

AVj&($+`a#&)/%%
AVj&($+`a#&,/%%
Hjc&)$+`a#&)/%%
Hjc&)$+`a#&,/%%
Hjc(%$-`a#&)/%%
Hjc(%$-`a#&,/%%

HÅc^c\Vg]Vjhih^ch`dbcVghaj

J
J
J
J

NOKKUR ORÐ
Kjartan Guðmundsson

Í Óðamansgarði - ópera í samstarfi við Listahátíð í Reykjavík
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jótt er að heyra að ekki fái allir
menntaskólanemar, sem á annað borð
vilja, störf hjá bæ eða ríki í sumar.
Öfugt við margar aðrar þjóðir hafa
íslensk ungmenni vanist því að vinna í
það minnsta stóran hluta sumarsins og
þannig getað fært björg í bú, fjármagnað
skólagönguna næsta vetur eða krækt sér
í vasapeninga til að kaupa sér epli og jórturleður. Þannig hefur það verið frá því ég
man eftir mér og lengur.
Þrátt fyrir núverandi leiðindaaðstæður
herma tengiliðir mínir meðal yngri kynslóða að það sé að færast í vöxt að krakkar á þessum aldri fúlsi við bæjarvinnunni svokölluðu, og kjósi jafnvel frekar
að eyða sumrinu í skítblönku aðgerðarleysi. Vinsælustu ástæður þess munu
vera að bæjarvinnan þyki ekki par fín, of
illa borguð eða hreinlega hundleiðinleg.
Ég verð að viðurkenna að ég botna ekki í

slíku hugarfari, og vona að það sé fátíðara
hjá vorri glaðri æsku en mig grunar.
Ef mér telst rétt til vann ég sjö sumur
í röð utandyra á vegum borgar eða ríkis.
Ég málaði risavaxna veggina við Austurbæjarskólann, gróðursetti plöntur og bjó
til göngustíga í hesthúsabyggðum, lagfærði rólur og vegasölt á leikvöllum og
sló grasið á Austurvelli og í Hallargarðinum. Lágmarkslaun og stöku skúr og haglél breyttu ekki þeirri staðreynd að þessi
vinna var bæði holl og skemmtileg. Á
henni lærði ég ýmislegt gagnlegt, kynntist haug af skemmtilegu fólki og, það sem
mestu máli skipti, fékk að vera úti heilu
sumrin.
Flestum gefst nægur tími til að hanga
inni þegar komið er á fullorðinsaldur.
Þau heppnu ungmenni sem komast í bæjarvinnuna í sumar ættu að njóta þess til
hins ýtrasta.

ÏhVbhiVg[^k^Â9gVjbVhb^Â_jcV

Ó, þú aftur - afmælissýning leikhópsins Hugleiks HbÂVkZg`hi¨Â^Â
;h''$* `a#'%/%%
Hjc')$*`a#'%/%%

y

B^Â',$*`a#'%/%%
;^b'-$*`a#'%/%%

HcVgeihÅc^c\VibVW^a"b^ÂVkZgÂVÂZ^ch&#*%%`g#

;h'.$* `a#'%/%%

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Þetta er
ekki eins og
þú heldur,
Günther!

Guð minn
góður, Elza!
Hvað ertu
að gera?

Ég er bara
að leika
mér með
gleraugað
hans!

Hey!
Þessi var
flottur!

Það er
einmitt
það!

Nújæja?

■ Gelgjan

VaaVk^g`
VYV\V`
a#&+

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Páls
stíg
ur

Hér er
gatan
mín.

Mig hefur alltaf Palli, þetta er eign
langað til að borgarinnar og þú
eignast þetta snertir þetta ekki.
Þú mátt
skilti.
ekki...

Ef þú vilt ræða við á
morgun, þá ætla ég
að skrifta núna.

ls

gur

Jájá.
Ég vissi að
þessi vasahnífur kæmi
einhvern
tímann að
notum...

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Eftir að hafa hellt
sjóðandi heitri olíu á
árásarliðið, vildi
Arthúr krydda
hlutina með salti
og pipar...
■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Hvar eru heimagerðu vöfflurnar
þegar maður hefur
þörf fyrir þær?

Já, er þetta
sýrópskrani?
Jamm.

■ Barnalán
Heldurðu í alvöru
að það séu tvíhöfða
innbrotsþjófar utan úr
geimnum í húsinu?
Kannski,
segðu mér
aftur
hvernig
hljóð
þetta voru.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það hljómaði eins og einhver
labbaði inn á baðherbergi
mömmu og pabba, síðan
var sturtað niður, síðan labbað aftur og svo
heyrðust hrotur.
Hmmm...
Ég held að við
ættum að kíkja
inn í eldhús.

Já, göngum
fyrst úr skugga
um að íspinnarnir séu á
sínum stað.
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Laugavegurinn genginn
Á laugardag kl. 13 hefst ganga að
undirlagi listakvenna í Start-Artgalleríinu á Laugavegi til heiðurs
og minningar um konur fyrri
tíðar sem sóttu til þvotta inn í
Laugardal þar sem opnar heitar
laugar voru næstar byggðinni í
kvosinni. Framtakið hefur verið
lengi í undirbúningi en í kringum
hópinn úr Start-Art hefur safnast hópur listamanna undir framkvæmdastjórn Hörpu Björnsdóttur.
Galleríið stendur rétt neðan við
Vegamótastíginn og rétt ofan við
Bergstaðastíginn sem nú heitir
Bergstaðastræti en þar skáru götuna inn í laugar fornar leiðir úr
kotunum í Skuggahverfinu og býlunum í holtunum. Bakarabrekkunni lauk og Laugavegurinn tók
við. Þessar leiðir eru aldagamlar
því þótt það væri hættulegt hafa
menn líklega notað sér heitt vatnið í laugunum frá upphafi byggðar milli Seltjarnarness og Gufuness. Þar voru einu heitu opnu
laugarnar á stóru svæði.
Karlar, konur og börn gengu
þangað inn eftir með þvott sem
var þveginn og klappaður þar á
bölunum og svo borinn misblautur til baka. Reykvíkingar sóttu
orkuna í landið, bæði heitt vatn
og móinn til hitunar.

2009
Hvernig er að vera barn á Íslandi?
Verið velkomin á opnun sýningar kl. 14 í dag
á myndum og teikningum barna sem tóku þátt
í verkefni Umboðsmanns barna.
Á Degi barnsins sunnudaginn 24. maí verður
boðið upp á ratleik fyrir börn og fjölskyldur þeirra
í samvinnu við Miðberg.

Landið í lit

Guðráður B. Jóhannsson, alþýðulistamaður
sýnir málverk og teikningar í Boganum

Út í kött! Dansleikhús fyrir börn.
Lýðveldisleikhúsið frumsýnir verkið
þriðjudaginn 26. maí kl.17
2. sýning fimmtudaginn 28. maí kl. 17

Miðaverð:
kr. 1500

Vissir þú...

að í Gerðubergi er frábær aðstaða fyrir ráðstefnur,
fundi, námskeið og veislur. Salir og fundarherbergi
fyrir 8-120 manns. Fjölbreyttur tækjabúnaður er til staðar

LAUGAVEGURINN Kitty Von Sometime mætir á svæðið ásamt sínum víruðu systrum.

Gangan er aðeins hluti af heiðursvotti þeirra listakvenna, ljósmyndasýning er uppi í Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Í undirbúningi
er bókverk um laugarnar og leiðina þangað. Verk eftir 36 myndlistarmenn varða veginn og listnemar við Listaháskóla Íslands
bregða á leik á leiðinni, kórar
syngja, lúðrasveitir hljóma og

skúringakona heimsins tekur til
hendinni. Þegar komið er í Laugardal verður margt til gamans.
Sýning helguð L augunum,
þvottafólki sem þangað fór og
göngunni og gerningnum verður
svo opnuð í Start-Art á laugardag
kl. 16, en gangan hefst á Lækjartorgi fyrr um daginn, kl. 13.

Kynnið ykkur þjónustuna á gerduberg.is og galleryfiskur.is

Viltu vera vinur Gerðubergs? Kíktu á www.facebook.com!

Sýningar:

EFRI HÆÐ: Heyrðist eins og harpan væri að gráta BARNASÝNING
NEÐRI HÆÐ: Myrkur sannleikur - Kolanámumenn í Kína

Framlengdar til 28. júní
Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16
Leiðsögn fyrir hópa. Netfang: gerduberg@reykjavik.is s. 575 7700
Gerðubergi 3-5 ı 111 Reykjavík ı Sími 575 7700 ı www.gerduberg.is

pbb@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Föstudagur 22. maí 2009
➜ Tónleikar
19.30 Mezzósópran-

söngkonan Guðrún
Jóhanna Ólafsdóttir
kemur fram ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands
á tónleikum í Háskólabíói við Hagatorg. Á
efnisskránni verða m.a.
verk eftir O. Respighi, J.
Haydn og E. Elgar.
22.00 Dúndurfréttir verða á Græna
hattinum, Hafnarstræti 96 á Akureyri.
Húsið opnar kl. 21.
22.00 Sniglabandið verður á Kaffi
Rósenberg við Klapparstíg.

list&ást&list
21. maí - 24. maí 2009
Norræna húsið

➜ Stofutónleikar
Stofutónleikar í tengslum við
Listahátíð í Reykjavík. Þeir
tónlistarmenn sem flytja tónlist
í stofunni heima eru: Benda
slagverkshópur, Ólöf Arnalds, Vicky,
Bloodgroup, Retro Stefson, FM Belfast
og MC Plútó, Weirdcore og Reykjavík!.
Nánari upplýsingar á www.listahatid.is.

➜ Opnanir
14.00 Sýning á vegum Umboðsmanns

barna verður opnuð í Gerðubergi,
Gerðubergi 3-5, þar sem börn tjá sig í
myndrænu og rituðu máli um það að
vera barn á Íslandi. Allir velkomnir.

➜ Síðustu forvöð
Sýningunni Lennon og Baktus sem
sjö listmenn standa að í Listasal Mosfellsbæjar, lýkur á laugardag. Sýningin
er hluti af hátíðinni List án landamæra
og er opin í dag föst. kl. 12-19 og lau.
kl. 12-15

➜ Fjöllistakvöld

P.S. barinn opnar kl 20:00

20.30 Birna Þórðadóttir stendur fyrir

fjöllistakvöldinu „Ljóðlist, tónlist, myndlist“ í Iðnó við Vonarstræti. Ásamt Birnu
koma m.a. fram Vilhjálmur Hjálmarsson,
Ingrid Jónsdóttir, Tómas M. Tómasson,
Ásgeir Óskarsson, Andrea Gylfadóttir,
Björgvin Gíslason og Jón Proppé.

➜ Dans
20.00 Útskriftarnemendur dansbrautar

leiklistardeildar LHÍ sýna dansverkið
Deadhead‘s Lament í Hafnarfjarðarleikhúsinu við Strandgötu í Hafnarfirði.

➜ Dansleikir
Land og synir verða á Players í Bæjarlind í Kópavogi.
Promoe úr Looptroop verður á Nasa
við Austurvöll. Introbeats og Tívoí Chillout, 32C, og Dj B-Ruff hita upp. Húsið
opnar kl. 23.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is.
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HESS IS MORE kl 21:00
Steingrímur Eyfjörd, Ólöf Arnalds, Ásdis Sif Gunnarsdóttir, Björk Viggósdóttir, Magnús Jensson,
Andrea Hörður Harðarsson, Einar Már Gudmundsson, Hulda Hákon, Egill Sæbjörnsson, Sara Riel
Lau Strandby Nielsen, Jakob Riis, Mette Stig

Auglýsingasími

– Mest lesið

Anna Helga Henning, Bård Ask,

Nielsen, Katerina Mistal,

Hess Is More, Tuomo Haapala,

Johanna Gustafsson Fürst,

Jógvan Sverrason Biskopstø,

Petri Ala-Maunus

Vebjörg Hagene Thoe

Gestgjafar:
Benedikt Erlingsson &
Charlotte Bøving,
Sýningarstjóri: Poul R. Weile
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„Hugmyndin var algjörlega út
úr kortinu og ég er alltaf til í
eitthvað svoleiðis.“

„Mér þykir mjög vænt
um hana og ég er
brjáluð yfir því hvernig
ráðist hefur verið inn í
einkalíf hennar.“
LEIKKONAN SARAH
JESSICA PARKER
Tjáir sig um hótarnir sem
staðgöngumóður hennar hafa
borist að undanförnu.

HJARTAKNÚSARINN BRAD PITT
Talar um handrit nýjustu myndar sinnar,
Inglorious Basterds, í leikstjórn Quentins
Tarantino.

„Patrick Swayze er á lífi
og nýtur lífsins. Meðferð
hans gengur vel.“
UPPLÝSINGAFULLTRÚI
PATRICKS SWAYZE
Vísar á bug fregnum
um andlát leikarans í
gærmorgun.

folk@frettabladid.is

Grimmdarleg hefnd Audda
Vinnustaðahrekkur Sveppa
tókst vonum framar og
hefnd Audda reyndist brútal.

Konur hlæja
saman í Køben
26.–28. júní 2009

„Sveppi hló nú en lét mig heyra
það þegar við vorum búnir að
slökkva á kamerunni. Sagði að ég
ætti ekki von á góðu. Honum þótti
þetta full brútalt,“ segir sjónvarpsmaðurinn Auddi.
Einn dagskrárliður í þættinum Sveppi og Auddi á Stöð 2 er
vinnustaðahrekkur. Sveppi náði
að stríða Audda rækilega nýverið þegar hann bætti unglingnum
Búa Einarssyni á vinalista Audda
á Facebook og Búi þessi fór þá
að ofsækja Audda honum til lítillar skemmtunar. Hann lá ekki
á þeirri skoðun sinni að krakkafíflið væri með öllu óþolandi. „Já,

GLAÐUR EFTIR VELHEPPNAÐ GRÍN

Auddi var ánægður með hvernig til tókst
og lítur nú á að jafnt sé á með þeim
komið eftir að Sveppi samþykkti óþolandi ungling inn á Facebook-síðu hans.

hann má eiga það fíflið, að hann
náði mér,“ segir Auddi. En hefnd
Audda reyndist grimmileg og það
fá aðdáendur þeirra að sjá í kvöld.
„Ég átti eina mjög asnalega mynd
af Sveppa þar sem hann liggur
nakinn í kuðungi úti á svölum.

Mynd sem tekin var úti í Danmörku okkur Huga til skemmtunar á sínum tíma. Sem betur
fer var henni aldrei eytt,“ segir
Auddi. Ekki er víst að Sveppi taki
undir það því myndina lét Auddi
stækka og fékk Strætó í lið með
sér. Myndin var sett risastór aftan
á leið 15 með textanum: Áttu í veseni með aukakílóin? Þú ert ekki
einn. Kveðja, Sveppi. „Svo tók
ég Sveppa með mér í smá bíltúr.
Ég fékk að heyra á hvaða leið
Strætó var, og þegar við vorum
að keyra yfir Gullinbrú sagði ég
við Sveppa: Heyrðu, ert þetta
ekki þú? Og þá blasti myndin við,“
segir Auddi og vill ekki meina að
hann eigi skilið að fá það óþvegið frá Sveppa í framhaldinu. Vill
meina að nú séu þeir jafnir.
jakob@frettabladid.is

Atli semur tónlist
við svarta dauða
Enn heldur Atli Örvarsson, tónskáldið í Los Angeles, áfram að
bæta á sig blómum. Nú hefur verið
tilkynnt að hann semji tónlistina
við nýjustu kvikmynd bandaríska
stórleikarans Nicolas Cage, Season
of the Witch. Auk hans er Íslandsvinurinn Ron Perlman í stóru hlutverki og hin unga Claire Foy en
ráðgert er að myndin verði frumsýnd 2010.
Handritið að myndinni þykir
vera ansi safaríkt en Cage hefur
átt erfitt uppdráttar að undanförnu
eftir að tvíleikurinn um fornleifafræðinginn Ben
Gates í

Edda Björgvins
ns
og Helga Braga
ga
Njóttu lífsins í Køben með
eð
frábærum konum. Sjálfsstyrking, hlátur og tóm gleði!
leði!
Verð á mann í tvíbýli:

84.900 kr.

Innif lið Flug með sköttum og
Innifalið:
öðrum greiðslum, akstur til og frá
ﬂugvelli erlendis, gisting á 4* Hotel
Square og sjálfsstyrkingarnámskeið.

NICOLAS CAGE

Nánari upplýsingar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Nýtur
liðsinnis
Atla Örvarssonar.

TWILIGHT Robert Pattinson segir að

fjórða Twilight-myndin sé í bígerð.

Twilight í
fjórða sinn
Í GÓÐUM MÁLUM Atli Örvarsson virðist

hafa komið ár sinni vel fyrir borð í
Hollywood en hann semur tónlistina við
nýjustu kvikmynd Nicolas Cage.

National Treasure fékk fremur
dræmar viðtökur. Season of the
Witch segir frá riddara sem er
fenginn til að flytja grunaða norn
á leynilegan stað en hún er grunuð um að hafa komið af stað svarta
dauða sem lagði Evrópu nánast í
rúst.
Leikstjóri er Dominic Sena, sem
á að baki hinar misjöfnu kvikmyndir Swordfish og Gone in Sixty
Seconds.
- fgg

Fjórða vampírumyndin í Twilight-seríunni er í bígerð og verður hún byggð á bók Stephenie
Meyer, Breaking Down. Þetta
staðfesti leikarinn Robert Pattinson á kvikmyndahátíðinni í Cannes. Tökum á annarri myndinni,
New Moon, er að ljúka um þessar
mundir á Ítalíu og tökur á þeirri
þriðju, Twilight: Eclipse, hefjast
í október. Fyrsta Twilight-myndin naut mikilla vinsælda víða um
heim þegar hún var frumsýnd á
síðasta ári og er beðið með mikilli
eftirvæntingu eftir framhaldsmyndunum. Myndirnar fjalla
um ástarævintýri unglingsstúlkunnar Bellu og vampírunnar
Edwards, sem Pattinson leikur.
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139.990
FARTÖLVA
13.3”
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LASERMÚS

FARTÖLVUTASKA

4.990

1.990

t
t

t
t

t
t

169.990 9.990

L

TI

640GB

LCD SKJÁR

MYBOOK FLAKKARI

Ð

BO

MEDIA SPILARI

SKJÁKORT

35.990 16.990 14.990 12.990

TL.IS

www.tolvulistinn.is

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

Sími: 553 2075

- bara lúxus
“Spennandi, fyndin
og hraðskreið út í
gegn! Miklu betri en
Da Vinci Code.”
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Nýr liðsmaður Esju

T.V. - kvikmyndir.is

- M.M.J., kvikmyndir.com

550 kr. í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

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

NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 2, 4, 6, 8 og 10

L

ANGELS & DEMONS

kl. 4, 7 og 10

14

STAR TREK

kl. 10

10

MÚMÍNÁLFARNIR

kl. 2 - Íslenskt tal

L

17 AGAIN

kl. 2, 4, 6 og 8

L

TAKMARKAÐUR SÝNINGARFJÖLDI!

킬킬킬 킬킬킬 킬킬킬
CHICAGO TRIBUNE

PREMIERE

NEW YORK POST

Englendingurinn Smutty Smiff, fyrrverandi meðlimur rokkabillísveitarinnar The Rockats sem var
vinsæl á áttunda áratugnum, hefur gengið til liðs
við hljómsveitina Esju.
„Hann er lifandi goðsögn,“ segir Krummi úr
Esju. „Þetta er meiriháttar heiður. Ég vissi hver
hann var áður en ég kynntist honum. Hann á
íslenska konu og íslenskan strák og þetta voru
bara fáránleg örlög og tilviljun að kynnast
honum.“
Smutty er kontrabassaleikari og tók hann vel í
að ganga til liðs við Esju þegar haft var samband
við hann. „Hann fílaði hljómsveitina svo vel. Við
höfum aldrei verið með bassaleikara þannig að við
ákváðum að fá hann í sveitina.“
Næstu tónleikar Esju með Smutty innanborðs
verða á Sódómu Reykjavík á föstudagskvöld
klukkan 23. Miðaverð er 1.000 krónur og hljómsveitin Tenderfoot hitar upp. „Við ætlum að spila

ESJA Englendingurinn Smutty Smiff hefur gengið til liðs við

Krumma og Daníel Ágúst í Esju.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

nýtt efni og ég vonast til að allir komi og skemmti
sér vel með okkur,“ segir Krummi.
-fb

Á slóð Morrisons í Kaliforníu
ath. STRANGLEGA BÖNNUÐ BÖRNUM.

THE LAST HOUSE ON THE LEFT

kl. 6 - 8 - 10:20

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

X MEN - ORIGINS WOLVERING

VIP

NEW IN TOWN
kl. 8
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 6

L

kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 8:20

STAR TREK XI
NEW IN TOWN

L
L
L

L

kl. 6
kl. 10:20

L

STAR TREK XI

kl. 10:20

10

16

16

17 AGAIN
I LOVE YOU MAN

kl. 4 - 6
kl. 10:20

L

MONSTERS VS ALIENS m/ísl.tali

kl. 3:40D

L

THE LAST HOUSE ON THE LEFT
JONAS BROTHERS 3D

kl. 8 - 10:20
kl. 6(3D) - 8(3D)

16

STAR TREK XI
HANNAH MONTANA

kl. 10D
kl. 3:40 - 5:50 - 8

10

12

L

L

ALFREÐ ELÍASSON OG LOFTLEIÐAMYND kl. 5:30D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 4D

L

kl. 3:30
kl. 10:20 síð sýn

L

MONSTERS VS ALIENS m/ísl.tali
LET THE RIGHT ONE IN

14

DRAUMALANDIÐ
THE UNBORN

10

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 4D - 6D
OBSERVE AND REPORT
kl. 8 - 10:20

kl. 8

16

L

16

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 8 - 10
HANNA MONTANA
kl. 6 - 8

16

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 6
STAR TREK XI
kl. 10

L

L

7

NIGHT AT THE MUSEUM
HANNAH MONTANA

kl. 5:50 - 8 - 10:10
kl. 5:50

L

OBSERVE AND REPORT
THE UNBORN

kl. 8
kl. 10:10

16

L

16

SparBíó 550kr
SparBíó 850kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU

NÝTT Í BÍÓ!

HEIMSFRUMSÝNING!

Tónlistarmaðurinn Ölvis
gefur síðar á þessu ári út
sína fjórðu plötu, California
Sun. Upptökur fóru fram í
Sundlaug Sigur Rósar og í
Los Angeles, þar sem hann
dvaldi í fjóra mánuði.
„Hún er rosalega kalifornísk,“
segir Örlygur Þór Örlygsson,
Ölvis, um væntanlega plötu sína.
„Hún fjallar um fólkið og lífið og
tilveruna þar. Hún er rosalega
óíslensk miðað við hinar þrjár
plöturnar sem ég hef gert. Það er
mjög erfitt að heyra að þetta sé frá
Ísland og ég er í rauninni búinn að
skipta um sánd.“
Hann segist lengi hafa haft
áhuga á bandarískri tónlist frá sjöunda áratugnum og ákvað loks að
fara þangað og klára plötu undir
áhrifum frá þeirri menningu. „Ég
kynntist mikið af áhugaverðu fólki,
allt frá rónum upp í hina ríku. Það
hafði mikil áhrif á textagerðina,“
segir hann. Meðal annars kynntist
hann náunga að nafni Mark sem
var góður vinur goðsagnarinnar
Jims Morrison. „Mike sýndi mér
hvar hann bjó og hvernig hann
var. Hann var víst mjög leiðinlegur maður. Hann fór úr öllum fötunum og hljóp allsber um ströndina,“
segir Ölvis, sem heitir réttu nafni
Örlygur Þór Örlygsson.

ÖLVIS Tók hluta af nýjustu plötu sinni, California Sun, upp í Kaliforníu.
MYND/BJARNI GRÍMSSON

Á meðal þeirra sem aðstoða
hann á plötunni eru Orri Páll
Dýrason og Georg Holm úr Sigur
Rós og María Markan Sigfúsdóttir úr Amiinu. Einnig koma meðal
annars við sögu Bjarni Hall úr
Jeff Who?, Arnar Geir Ómarsson
úr Ham og Skúli Gestson úr Diktu.

„Þetta eru allt gamlir og góðir
vinir. Þetta er eins og saumaklúbbur. Ég bara hringi í fólkið og mæti
með mína tölvu og við finnum svo
eitthvað stúdíó,“ segir hann. Heyra
má tónlist Ölvis á síðunni Myspace.
com/theworldofolvis.
freyr@frettabladid.is

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

STÓRMYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF Í BÍÓ!

SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

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

L
L
14
14
14
L

NIGHT AT THE MUSEUM 2
ANGELS & DEMONS
THE BOAT THAT ROCKED
X-MEN WOLVERINE
DRAUMALANDIÐ

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6 - 9
kl. 6 - 9
kl. 10
kl. 6 - 8

L
14
12
14
L

5%
SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

NIGHT AT THE MUSEUM 2
ANGELS & DEMONS
NIGHT AT THE MUSEUM 2
ANGELS & DEMONS
X-MEN WOLVERINE
BOAT THAT ROCKED
CRANK 2: HIGH VOLTAGE

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.30 - 8.30
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.20 - 8
kl. 10.40

L
14
14
12
16

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6 - 9

L
14

5%
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Hljómsveitirnar Amiina og Bloodgroup ásamt tónlistarmönnunum
Jóni Ólafssyni og Ólöfu Arnalds
verða á meðal þeirra sem koma
fram á stofutónleikum Listahátíðar Reykjavíkur frá föstudegi til
sunnudags.
Amiina spilar í húsi Hannesar
Hafstein að Grundarstíg 10 á laugardagskvöld klukkan 21. Flutt verður nýtt efni þar sem húsið og hin
fjölmörgu rými þess verða notuð
sem innblástur í tóna sem hljóma
í flutningi hljómsveitarinnar. Ólöf
Arnalds tekur á móti gestum á
heimili sínu að Ingólfsstræti 10 á
föstudag klukkan 17. Þar ætlar hún
að leika og syngja eigin lög, gömul
og ný í bland, auk annarra laga og
lagstúfa úr ýmsum áttum. Dregur
hún fram úr pússi sínu margvíslega gítara og strengjahljóðfæri
gestum sínum til skemmtunar.
Jón Ólafsson ætlar sitja við

ENSÍMI Hljómsveitin Ensími spilar plötu

sína Kafbátamúsík á Nasa 11. júní.

Ensími spilar
Kafbátamúsík
AMIINA Hljómsveitin Amiina heldur
stofutónleika á Listahátíð í Reykjavík.

sinn flygil á heimili sínu að Hagamel 33 á laugardagskvöld klukkan
19 og flytja eigið efni frá ýmsum
tímum.
Diddú og Felix Bergsson auk
hljómsveitanna Reykjavík!, FM
Belfast og Retro Stefson halda
einnig stofutónleika ásamt fleiri
listamönnum. Hægt er að kynna
sér dagskrána nánar á síðunni
Listahatid.is.
- fb

Fyrstu tónleikarnir í tónleikaröðinni Manstu ekki eftir mér
fara fram á Nasa 11. júní. Í tónleikaröðinni koma fram þekktar
íslenskar hljómsveitir og flytja
sígildar eigin hljómplötur í heild
sinni. Hljómsveitin Ensími ríður
á vaðið og leikur lög af plötunni
Kafbátamúsík sem kom út hjá
útgáfufélaginu Dennis árið 1998.
Platan hlaut gríðarlega góðar viðtökur þegar hún kom út og fékk
Ensími tvenn verðlaun á Íslensku
tónlistarverðlaununum. Miðasala
á tónleikana er hafin á Midi.is.
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> Margrét Lára og Ólína á skotskónum
Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði eitt marka Linköping
og lagði upp þrjú önnur í stórsigri liðsins, 10-0, á Rödsle í sænsku bikarkeppninni. Ólína Guðbjörg
Viðarsdóttir skoraði eitt marka Örebro í 7-1
sigri á Mariestads. Kristianstad vann
svo loksins sinn fyrsta sigur undir
stjórn Elísabetar Gunnarsdóttur
en liðið lagði Södra Sandby 9-0 í
bikarnum.

sport@frettabladid.is

KNATTSPYRNULIÐ ÍA: GENGUR HVORKI NÉ REKUR HJÁ SKAGAMÖNNUM Í 1. DEILD OG ÞEIR STEINLÁGU Á ESKIFIRÐI

Mesta niðurlægingin á mínum langa ferli
Skagamönnum gengur ákaflega illa að laga sig að landslaginu í
1. deildinni en hvorki hefur gengið né rekið hjá þessu fornfræga
félagi í upphafi sumars.
Það tapaði fyrir Þór, 3-0, í fyrstu umferð. Gerði svo 1-1 jafntefli
við Leikni í annarri umferð og var svo flengt af Fjarðabyggð, 4-2,
á Eskifirði í gær en heimamenn voru 4-0 yfir í hálfleik. Arnar
Gunnlaugsson, annar þjálfari Skagaliðsins, var því eðlilega
ekki kátur þegar Fréttablaðið náði tali af honum eftir
leikinn í gær.
„Þetta er búinn að vera langur dagur. Það er óneitanlega svolítið sérstök tilfinning að fara alla leið til
Eskifjarðar og láta flengja sig,“ sagði Arnar sem lék
sem miðvörður í síðari hálfleik en það hafa íslenskir
knattspyrnuáhugamenn ekki séð áður.
„Þetta var annars furðulegur leikur. Við vorum
með boltann í svona 80 prósent af fyrri hálfleik. Þeir
fengu svo tvö innköst, eitt víti og eina aukaspyrnu
og voru allt í einu komnir yfir 4-0. Vörnin hjá okkur
var hörmung og menn voru eins og litlir krakkar í

vörninni.“ Arnar vill ekki nota það sem afsökun að það sé erfitt
að venjast boltanum í 1. deild eftir að hafa verið lengi í efstu
deild.
„Ég held að menn séu að vorkenna sjálfum sér of mikið. Ég
held að það sé málið. Menn hafa dottið í þá gryfju að halda
að hlutirnir komi bara af sjálfu sér. Þetta er gríðarlega erfið
deild. Liðin eru vel skipulögð og selja sig dýrt gegn okkur.
Við náum ekki að leysa það,“ sagði Arnar sem trúir ekki
öðru en að menn fari að taka við sér.
„Ef þeir gera það ekki núna þá gera þeir það
líklega aldrei. Þetta er mesta niðurlæging sem ég
hef lent í á mínum langa ferli og hef ég lent í ýmsu,“
sagði Arnar. En er farið að hitna undir þeim bræðrum sem þjálfarar liðsins? „Við erum ekkert vitlausir
og gerum okkur grein fyrir því að þessi bransi gengur
út á úrslit. Ef menn ná ekki úrslitum þá fjúka menn.
Það kæmi mér ekkert á óvart ef við fengjum að fjúka.
Ég myndi reka sjálfan mig eftir þennan leik,“ sagði
Arnar og hló við en var engu að síður full alvara.

Bjartsýnn á að ná fullum bata
Landsliðsmaðurinn Snorri Steinn Guðjónsson er enn að glíma við erfið hnémeiðsli. Hann tók þá ákvörðun
að vera í endurhæfingu á Íslandi að þessu sinni en Snorri fór í tvær aðgerðir sem skiluðu engu. Snorri er
þrátt fyrir mikið mótlæti bjartsýnn á að fá bót meina sinna og mæta tilbúinn í slaginn næsta vetur.

MALDINI Mun ljúka gifturíkum ferli um

helgina.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Paolo Maldini:

Kveður um
helgina
FÓTBOLTI Það verður mikið um
dýrðir hjá AC Milan um helgina
þegar goðsögnin Paolo Maldini leikur sinn síðasta leik fyrir
félagið.
Hann verður kvaddur með
virktum enda skilað ótrúlegu
framlagi til félagsins.
Lokaleikurinn um helgina
verður 900. opinberi leikur hans
fyrir félagið en þess utan hefur
hann spilað fjölda æfingaleikja
fyrir félagið.
Maldini er orðinn fertugur og
hefur leikið með AC Milan síðan
árið 1985 þegar hann kom af
bekknum í hálfleik gegn Udinese.
- hbg

HANDBOLTI Eftir að hafa farið
gjörsamlega á kostum á Ólympíuleikunum í Peking hefur lífið
ekki verið neinn dans á rósum hjá
Snorra Steini Guðjónssyni. Hann
spilaði reyndar meiddur í Peking
og fór í aðgerð í kjölfarið. Hún var
algjörlega misheppnuð og leiddi til
þess að hann þurfti aftur að leggjast undir hnífinn.
Sú aðgerð gekk betur, en Snorri
fór of snemma af stað og var
því aftur kominn á byrjunarreit. Hann vill helst sleppa við að
fleiri aðgerðir og því var tekin
sú ákvörðun að hann kæmi heim
í almennilega endurhæfingu þar
sem menn myndu ekki drífa sig of
mikið.
„Endurhæfingin gengur vel og
ekkert bakslag komið í hana. Ég
fer mér líka hægt og er ekkert
að hlaupa eins og brjálæðingur.
Ég fór í skoðun í mars og eftir að
hafa rætt við alla aðila var þessi
ákvörðun tekin svo ekki færi illa.
Það var ekkert annað að ræða en
hvíla og fara svo í endurhæfingu.
Ég vildi líka að Elís og Pétur hjá
landsliðinu sæju um þetta,“ sagði
Snorri Steinn. Hann var búinn að
prófa endurhæfingu í Danmörku
þar sem hann spilar en það skilaði
ekki tilætluðum árangri.
„Þessir strákar eru fagmenn og
vita hvað þeir eru að gera. Ég er
búinn að vera hér heima í rúman
mánuð á fullu og það gengur vel
fyrir sig. Ég æfi alla virka daga.
Mæti í Orkuhúsið um hálf níu í alls
konar æfingar. Fer svo í sjúkraþjálfun til strákanna. Borða svo
hjá Ingvari á Salatbarnum í hádeginu og fer oftar en ekki líka í Laugar að æfa. Hjóla þá og fer á stigvélar. Má svo vonandi fara að hlaupa
bráðlega,“ sagði Snorri, sem setur
þetta upp líkt og hann sé að æfa og
fer ekki bara þegar honum hentar.
„Ég veit ekki hvað ég verð lengi
í þessu hérna heima. Vonandi skilar þetta sínu svo ég þurfi ekki að

STERKUR Í SKOPJE Snorri Steinn lék sárþjáður gegn Makedónum í Skopje en stóð sig samt frábærlega. Það verður einhver bið á
því að við fáum að sjá þennan frábæra leikmann aftur á vellinum.
MYND/ALEKSANDAR DJOROVIC

fara í aðgerð en ef það kemur í ljós
í sumar að ég þarf að fara í aðgerð
þá verður bara að taka á því,“ sagði
Snorri en hvað er nákvæmlega að
honum?
„Það er sin sem fer frá hnéskelinni að sköflungsbeininu. Þar var
komin beinflís sem var að erta sinina. Flísin gerði mér erfitt fyrir
að hlaupa. Flísin var svo tekin en
það komu kalkmyndanir í kjölfarið sem valda sininni erfiðleikum. Endurhæfingin gengur út á
að styrkja sinina. Þetta eru ekki
mjög algeng meiðsl og ég veit ekki
um neinn sem hefur verið í álíka
meiðslum,“ sagði Snorri Steinn,

sem hefur látið fjölda manna kíkja
á meiðslin.
Veturinn hefur ekki verið auðveldur fyrir Snorra enda nánast
ekkert verið með í allan vetur.
Hann segir samt gott að koma
heim.
„Þetta er búið að vera mjög erfitt. Ég hefði viljað fylgja Ólympíuleikunum eftir og nýta það form
sem ég var í þá. Varð samt að fara
í aðgerðina þar sem ég var búinn
að spila meiddur lengi. Ég átti að
jafna mig á sex til átta vikum en
þær vikur eru að verða ansi langar.
Það er drjúgt að missa heilt tímabil af ferlinum sem er ekki langur.

Það er samt betra að taka á þessu
en haltra á miðjunni,“ sagði Snorri,
sem segir samt erfitt að sitja kyrr
þessa dagana þegar úrslitakeppnin er farin í gang í Danmörku og
nýbúin hér heima.
„Þá hugsar maður hvort maður
sé ekki bara orðinn góður og vill
rjúka af stað. Það er lítið við því að
gera og verður erfitt líka að horfa
á landsleikina í sumar. Ég reyni
samt að hugsa jákvætt og læknar eru bjartsýnir á að ég nái mér
góðum. Ég er það líka. Ég mun ná
mér góðum,“ sagði Snorri Steinn
jákvæður.
henry@frettabladid.is

Cristiano Ronaldo er enn að svara fyrir sögusagnir þess efnis að hann sé á förum til Real Madrid:

Mér er alveg sama um hvað gerist hjá Real
FÓTBOLTI Ein lengsta sápuóperan í

knattspyrnuheiminum er Ronaldo
á leið til Real Madrid. Sú ágæta
sápuópera virðist engan enda
ætla að taka og hugsanleg endurkoma Florentino Perez sem forseti
félagsins gerir ekkert annað en að
blása nýju lífi í sögusagnirnar.
Allt síðasta sumar fór í þetta
mál en Ferguson gaf sig ekki og
Ronaldo fór því aldrei þó svo hann
virtist hafa mikinn áhuga á því
sjálfur. Sá áhugi hefur þó augljóslega eitthvað dvínað hjá Portúgalanum.
„Eins og stendur er ég ekki að
hugsa um neitt annað en úrslitaleikinn í Meistaradeildinni. Ég er
viss um að Perez á eftir að koma
upp flottu liði hjá Real en annars
er mér alveg sama um hvað gerist

BLAÐAMANNAFUNDUR Cristiano Ronaldo og Sir Alex Ferguson þurfa að svara mörgum spurningum þessa dagana.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

hjá félaginu,“ sagði Ronaldo. „Eina
sem skiptir mig máli er hvað ger-

ist hjá Man. Utd á næstu leiktíð.“
Eins og Ronaldo sagði þá stytt-

ist í úrslitaleik Meistaradeildarinnar sem fram fer í Róm næsta
miðvikudag. Ronaldo gerir eðlilega ráð fyrir erfiðum leik.
„Það verður mjög erfitt að verja
titilinn því Barcelona er frábært
lið, með frábæra leikmenn og frábæran þjálfara. Bæði lið eru mjög
sterk, spila góðan fótbolta og eru
með draumamannskap,“ sagði Ronaldo sem vill ekki gera of mikið úr
meintu uppgjöri hans og Lionel
Messi, leikmanns Barcelona.
„Þessi leikur er á milli liða en
ekki leikmanna. Ég vinn ekki án
minna félaga og það gerir Messi
ekki heldur. Þetta eru tvö bestu
lið Evrópu og draumaúrslitaleikur allra knattspyrnuáhugamanna,“
sagði Cristiano Ronaldo.
- hbg
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KR-ingar segja að Sigurður Ingimundarson hafi ekki þorað að taka við liðinu. Nýr þjálfari ráðinn um helgina:

Sigurður lagði ekki í að taka við KR
KÖRFUBOLTI Það er útséð með að

RIO FERDINAND Tekur ekki í mál að
missa af úrslitaleik Meistaradeildarinnar.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Rio Ferdinand:

Verð klár í úrslitaleikinn

Sigurður Ingimundarson taki
við karlaliði KR en Sigurður var
efstur á óskalista Vesturbæinga.
Sögðu þeir hann eina íslenska
þjálfarann sem hefði burði til þess
að þola pressuna í Vesturbænum.
Nú er komið annað hljóð í strokkinn.
„Ég held að hann hafi bara ekki
haft pung til þess að taka við KR.
Menn virðast almennt vera hræddir við KR. Hann var ekki tilbúinn
til að prófa eitthvað nýtt. Ég held
að það hefði verið hollt og gott
fyrir Sigurð að skipta um umhverfi
eftir að hafa verið lengi við stjórnvölinn hjá Keflavík,“ sagði Böðvar

Guðjónsson, formaður körfuknattleiksdeildar KR.
Sigurður blæs á þær fullyrðingar að hann hafi ekki þorað að
taka við KR-liðinu. „KR-ingarnir
vita betur en svo að það sé eitthvað
til sem ég þori ekki. Ég hef alveg
pung í að taka við KR,“ sagði Sigurður en af hverju ákvað hann að
hafna tilboði KR-inga?
„Það er frábær spurning sem ég
hef í rauninni ekkert frábært svar
við. Þetta var bara einhvern veginn ekki rétta tímasetningin fyrir
mig. Hefur ekkert með það að gera
að ég sé hræddur við að breyta um
umhverfi,“ sagði Sigurður sem
segist þess utan vera með spenn-

andi lið í höndunum í Keflavík.
„Tímabilið í fyrra var í rauninni
undirbúningur fyrir næsta tímabil hjá okkur. Það var mjög erfitt
að hlaupa burt frá því og það ein
aðalástæðan fyrir því að ég verð
áfram með Keflavík.“
Böðvar segir að KR-ingar vonist
til þess að vera komnir með nýjan
þjálfara um helgina og það verður
ekki útlendingur.
„Það er ekki raunhæft að vera að
semja við menn í erlendri mynt. Ég
vænti þess að það verði einhverjir góðir innanbúðarmenn sem taki
við liðinu. Það er til nóg af hæfileikafólki í Vesturbænum,“ sagði
Böðvar Guðjónsson.
- hbg

ÁFRAM Í KEFLAVÍK Sigurður Ingimundarson hafnaði tilboði frá KR um að taka
við liði meistaranna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



FÓTBOLTI Varnarmaðurinn Rio

Ferdinand segist fullviss um að
hann verði klár í bátana næsta
miðvikudag þegar Man. Utd
mætir Barcelona í úrslitum
Meistaradeildarinnar.
Ferdinand hefur ekki leikið
með United síðan hann meiddist í seinni leiknum gegn Arsenal í Meistaradeildinni. Sir Alex
Ferguson, stjóri Man. Utd, hefur
gefið það út að Ferdinand þurfi að
sanna að hann sé klár með því að
spila gegn Hull um helgina.
„Mér hefur aldrei dottið annað
í hug en að ég geti spilað úrslitaleikinn. Það er ekkert flóknara
en það. Kemur ekki til greina að
missa af þeim leik,“ sagði Ferdinand ákveðinn.
„Ég æfði með bolta á miðvikudag og er einnig að hlaupa. Ég
er í raun að gera allt sem þarf til
þess að vera tilbúinn. Þetta er
erfiðasta og mikilvægasta glíma
mín við meiðsli enda svakalega
mikið í húfi,“ sagði Rio sem hefur
átt frábæra leiktíð og það væri
mikill missir fyrir United geti
hann ekki spilað í sjálfum úrslitaleiknum.
„Ég hef ekkert verið að hugsa
mikið um úrslitaleikinn sjálfan
því öll orkan fer í að hugsa um
meiðslin. Ég mun líklega ekkert byrja að spá í leiknum fyrr
en ég er kominn í flugvélina og á
leið til Rómar,“ sagði Ferdinand
sem ætlar að spila um helgina ef
stjórinn fer fram á það við hann.
- hbg

CARLO ANCELOTTI Sterklega orðaður við

Chelsea.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

AC Milan um Ancelotti:

Málin skýrast á
mánudag
FÓTBOLTI AC Milan gaf það út í
gær að framtíð þjálfarans, Carlos
Ancelotti, myndi skýrast á mánudag þegar leiktíðinni á Ítalíu er
lokið.
Ancelotti er sterklega orðaður
við Chelsea sem er í leit að þjálfara þar sem Guus Hiddink mun
ekki halda áfram með liðið.
„Ég vonast til þess að geta
tjáð mig almennilega um málið á
mánudag þegar við erum búnir
að tryggja okkur inn í Meistaradeildina,“ sagði Adriano Galliani, framkvæmdastjóri Milan, en
Milan mætir Roma um helgina og
vantar sigur til þess að tryggja
sig beint inn í Meistaradeildina.
Talið er að láti Milan Ancelotti fara þá séu Marco Van Basten og Brasilíumaðurinn Leonardo efstir á óskalista félagsins en
báðir léku með félaginu á sínum
tíma.
Ancelotti á ár eftir af samningi
sínum við Milan en hann hefur
verið þjálfari liðsins síðan 2001
og unnið Meistaradeildina tvisvar á þeim tíma.
- hbg
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VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON VAKNAR TIL LÍFSINS

> Alessandra Ambrosio

Bréf til Ríkissjónvarpsins

„Vissulega er gaman að vera í bikiníi á
fallegri strönd en ég er alltaf að vinna á
meðan aðrir á ströndinni eru að njóta
lífsins. Það er stór munur þar á“.

Ágæta Ríkissjónvarp. Á sunnudaginn tók þjóðin á móti Jóhönnu
Guðrúnu og fagnaði henni sem þjóðhetju. Þessi úrslit lyftu Íslendingum upp yfir kreppuna í smá tíma og á einu augabragði
gleymdu þeir að hér er allt í kaldakoli, fyrirtæki fara á hausinn á hverjum degi og atvinnuleysi er í sögulegu hámarki.
Og svona mætti reyndar lengi telja. Samkvæmt síðustu
fregnum verður hér ekki sól og sumar fyrr en árið 2011
og því ljóst að íslenska þjóðin þarf að leita gleðinnar
einhvers staðar annars staðar en í launaumslagi sínu
og fréttum af hagkerfinu. Þær voru eitt sinn fullar af
plúsum og milljörðum en nú er þar bara að finna
mínusa, tap og málsóknir.
Áður en árið 2011 rennur upp verður haldin
ein mikilvægasta Eurovision-keppni Íslands ef
marka má viðbrögðin á Austurvelli. Ljóst er að
fátt kætir Frónverja meira en góður árangur
þar. Því þarf að boða til herráðsfundar í Efstaleitinu, það ekki seinna en strax og skipu-

SJÓNVARPIÐ
15.50 Leiðarljós (e)
16.30 Leiðarljós (e)
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Spæjarar (19:26)
17.42 Snillingarnir
18.05 Sápugerðin (Moving Wallpap-

SJÓNVARPIÐ

20.35

Yohanna - á tónleikum

STÖÐ 2

18.30 Bergmálsströnd (Echo Beach)
(3:12) Bresk sápuópera um Susan og Daniel, fyrrverandi kærustupar í strandbænum
Polnarren á Cornwall-skaga, og flækjurnar í
lífi þeirra. (e)

SKJÁREINN

23.25 Söngvaskáld (1:4) Valgeir Guðjónsson flytur nokkur laga sinna við undirleik Jóns Ólafssonar.

18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.15 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi

beint

Cleveland – Orlando,

STÖÐ 2 SPORT 2

16.00 Lakers - Denver Útsending frá leik
í úrslitakeppni NBA.
17.50 Gillette World Sport 2009 Farið
yfir það helsta sem er að gerast í íþróttunum út í heimi og skyggnst á bak við tjöldin.
18.20 Pepsímörkin 2009 Magnús Gylfason og Tómas Ingi Tómasson fara yfir alla
leiki umferðarinnar.

19.20 Inside the PGA Tour 2009
19.45 Fréttaþáttur spænska boltans
20.15 Fréttaþáttur Meistardeildar Evrópu

20.45 F1. Mónakó / Æfingar Sýnt frá
æfingum liðanna fyrir Formúlu 1-kappaksturinn í Mónakó.

21.15 Timeless
21.45 Ultimate Fighter Allir fremstu bardagamenn heims mæta til leiks og keppa
um titilinn The Ultimate Fighting Champion.

22.30 Poker After Dark
23.15 Poker After Dark
00.00 NBA-tilþrif
00.30 Cleveland - Orlando Bein út-

sending frá leik í úrslitakeppni NBA.

eru mættir í gamanþætti þar sem allt er leyfilegt.

08.00 Sérafhin. un homme et son Péc
10.05 The Weather Man
12.00 Búi og Símon
14.00 Sérafhin. un homme et son Péc
16.05 The Weather Man
18.00 Búi og Símon
20.00 The Last Time Hörkuspennandi og
gráglettinn sálfræðitryllir með Michael Keaton
og Brendan Frasier. Keaton leikur sölumann
sem fellur fyrir unnustu samstarfsfélaga síns.

22.00 Brokeback Mountain Áhrifamikil og dramatísk mynd sem fjallar um forboðnar ástir tveggja kúreka sem kynnast á
Brokeback-fjalli árið 1963 og hefja leynilegt
ástarsamband. Aðalhlutverk: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Anna Hathaway og Michelle Williams.

00.30

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (19:24) Joey er himinlifandi
yfir því að vera aftur kominn með hlutverk í
sápuóperunni Days of Our Lives en finnur til
óöryggis þegar tímarit vill taka viðtal við hann.

STÖÐ 2 EXTRA

beint

Saddle Club og Nornafélagið.

Mum) Bresk bíómynd frá 2005. Aðalhlutverk: Rowan Atkinson, Kristin Scott Thomas,
Maggie Smith og Patrick Swayze.

The Sopranos

Ungfrú Ísland 2009,

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (5:25)
09.55 Doctors (6:25)
10.20 Extreme Makeover. Home Ed-

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 Lubbi snýr aftur (The Return of

00.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

22.00

í úrslitakeppni NBA.

11.50 Logi í beinni
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (195:260)
13.25 Wings of Love (64:120)
14.10 Wings of Love (65:120)
14.55 Wings of Love (66:120)
15.55 Barnatími Stöðvar 2 Camp Lazlo,

21.45 Ráðskona klerksins (Keeping

20.00

07.00 Lakers - Denver Útsending frá leik

krakkarnir, Litla risaeðlan, Hlaupin og Nornafélagið.

ition (14:25)

the Shaggy Dog) Bandarísk sjónvarpsmynd
frá 1987 um mann sem breytist í fjárhund.
Aðalhlutverk: Gary Kroeger, Todd Waring,
Michele Little og Cindy Morgan.

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Flintstone

00.10 Mo‘ Better Blues
02.15 Damien. Omen II
04.00 Brokeback Mountain

20.00 Idol-Stjörnuleit (14:14)
20.35 Yohanna - á tónleikum Útgáfu-

17.30 Newcastle - Fulham Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

tónleikar Jóhönnu Guðrúnar sem hún hélt
á Rúbin snemma á síðasta ári. Platan heitir Butterflies and Elvis en nú er verið að gefa
hana út á ný um allan heim.

19.10 Middlesbrough - Aston Villa Út-

▼

Bergmálsströnd

Óskari gæti hugsanlega reddað kreppunni á Íslandi.

STÖÐ 2

▼

18.30

er) (3:12) Leikin bresk gamanþáttaröð um
framleiðslu sápuóperunnar Bergmálsstrandar sem sýnd er á eftir þættinum. (e)

REDDAR KREPPUNNI Dúett með Jóhönnu Guðrún og Páli

21.10 Stelpurnar (4:20) Það er óhætt að
segja að Stelpurnar hafi slegið í gegn með
nýstárlegu gríni og glensi en vinsældir þeirra
virðast ekkert ætla að dvína.

21.35 Grilled Gamanmynd með Ray
Romano og Kevin James í aðalhlutverkum.
Þeir leika félaga sem hafa gert það gott með
sölu á gæðasteikum en nú fer að harðna í
ári hjá þeim og þeir standa frammi fyrir því
að þurfa að auka söluna til muna eða missa
vinnuna.
23.00
00.35
02.05
03.30
05.00

sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.50 Premier League World Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

21.20 Upphitun Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í enska boltanum. Farið yfir viðureignir helgarinnar og viðtöl tekin við leikmenn og
þjálfara.
21.50 PL Classic Matches West Ham
- Bradford, 1999. Hápunktarnir úr bestu og
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.20 PL Classic Matches Leeds - Liverpool, 2000.

House of the Dead

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

The Notorious Bettie Page

23.20 Tottenham - Man. City Útsend-

Prozac Nation
The I Inside

Fréttir og Ísland í dag

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Óstöðvandi tónlist
17.45 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

18.30 The Game (16:22) Bandarísk
gamanþáttaröð um kærustur og eiginkonur
hörkutólanna í ameríska fótboltanum.
18.55 One Tree Hill (17:24) (e)
19.45 America’s Funniest Home
Videos (25:48)

20.10 Survivor (13:16) Bandarísk raunveruleikasería þar sem venjulegt fólk þarf
að þrauka í óblíðri náttúru og keppa innbyrðis þar til aðeins einn stendur eftir sem
sigurvegari.

21.00 Victoria’s Secret Fashion Show
2008 Flottustu fyrirsætur heims flagga
sínu fegursta á árlegri tískusýningu undirfatarisans Victoria’s Secret. Þetta er glæsileg sýning sem er ávallt beðið með mikilli eftirvæntingu í tískugeiranum og höfðar jafnt til kvenna sem karla. Að þessu sinni
fer sýningin fram í Fontainebleau á Miami
Beach og tónlistarmaðurinn Usher mun
skemmta áhorfendum með lögum sínum
milli þess sem stúlkurnar sýna nýjustu undirfötin frá Victoria’s Secret. Meðal ofurfyrirsætanna verða Heidi Klum, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Selita Ebanks og Marisa Miller.

▼

FÖSTUDAGUR

leggja næstu skref; við (sem sagt Íslendingar) megum ekki missa af
því tækifæri að hamra járnið á meðan það er heitt, grípa gæsina.
Mínar tillögur eru einfaldar; við sendum Jóhönnu Guðrúnu aftur
nema nú syngur hún dúett með Páli Óskari Hjálmtýssyni. Hann
er elskaður og dáður í þessari keppni, breytti henni gjörsamlega
með frammistöðu sinni ´97. Við fáum Óskar Pál og Örlyg Smára
til að semja lagið og hugsanlega Stefán Hilmarsson til að hripa
niður texta. Þetta er skothelt og getur ekki klikkað. Þjóðin á eftir
að fyllast einstakri bjartsýni og gleði sem hugsanlega verður
mæld hjá Sameinuðu þjóðunum og kemur okkur aftur á lista
samtakanna yfir hamingjusömustu þjóðir heims. Við vinnum 2010 og þegar góðærið snýr aftur árið eftir getum við
boðið Evrópu að vera viðstadda vígslu nýs tónlistarhúss
við hafnarbakkann. Ágæta Ríkissjónvarp; þið hafið mikla
ábyrgð á ykkar herðum, nú verðið þið að axla hana.

▼

Ambrosio er vinsæl fyrirsæta hjá
Victoria’s Secret og mun koma fram á
tískusýningunni sem Skjár einn sýnir
í kvöld.

ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Ungfrú Ísland 2009 Bein útsending frá Broadway þar sem fallegustu
stúlkur landsins keppa um titilinn Ungfrú Ísland 2009.

00.00 Law & Order. Criminal Intent
(9:22) (e)
00.50 Brotherhood (3:10) (e)
01.40 The Game (12:22) (e)
02.05 The Game (13:22) (e)
02.30 Jay Leno (e)
03.20 Óstöðvandi tónlist

20.00 Hrafnaþing Í umsjón Ingva Hrafns
Jónssonar.
21.00 Mér finnst Í umsjón Katrínar
Bessadóttur, Haddar Vilhjálmsdóttur og Vigdísar Másdóttur.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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STÖÐ 2 KL. 20.00
Idol-Stjörnuleit
Leitinni að poppstjörnu Íslands
lauk í Vetrargarðinum í Smáralind í síðustu viku er Hrafna, 21
árs gömul stúlka frá Djúpavogi,
var krýnd Idol-stjarna Íslands
árið 2009. Hundruð ungmenna mættu í áheyrnarpróf
en fækkað var í hópnum jafnt
og þétt. Að lokum stóð Hrafna
uppi sem sigurvegari sem bíður
væntanlega glæstur ferill sem
dægurlagasöngvari og hlaut í
verðlaun tvær milljónir króna.
Í þættinum eru rifjuð upp eftirminnilegustu atvikin og skemmtilegustu
augnablikin úr Idolinu í vetur.

16.45 Hollyoaks (194:260)
17.15 Hollyoaks (195:260)
17.40 The Sopranos (13:13)
18.30 Lucky Louie (9:13) Bráðskemmtilegir gamanþættir um draumóramanninn
Louie og hans skrautlega fjölskyldulíf.

▼

19.00 Hollyoaks (194:260)
19.30 Hollyoaks (195:260)
20.00 The Sopranos (13:13) Fjölskyldumaðurinn og mafíuforinginn Tony Soprano hefur átt mikilli velgengni að fagna í
starfi og á góða fjölskyldu. Þrátt fyrir það er
hann þjáður á sálinni og á stöðugt í vandræðum með að finna jafnvægi milli vinnu
og einkalífs.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
22.00 The Mentalist (15:23) Patrick Jane
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á glæsilegan feril að baki við að leysa flókin glæpamál
með því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína.
Þrátt fyrir það er hann ekki í náðinni hjá lögreglunni, ekki síst af því að hann aflaði sér
frægðar sem sjónvarpsmiðill.

22.45 Twenty Four (17:24) Ein vinsælasta spennuþáttaröð Stöðvar 2 frá upphafi.
Ný ógn steðjar nú að bandarísku þjóðinni og
heimsbyggðinni allri og Jack Bauer er að sjálfsögðu sá eini sem er fær um að bjarga málunum.
23.30 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi
eru mættir í gamanþætti þar sem allt er leyfilegt.

00.00 Lucky Louie (9:13)
00.25 Sjáðu
00.50 Fréttir Stöðvar 2
01.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.20 Dalziel and Pascoe 11.10 Dalziel and Pascoe
12.00 My Hero 12.30 The Weakest Link 13.15
EastEnders 13.45 My Hero 14.15 After You‘ve
Gone 14.45 The Weakest Link 15.30 Dalziel
and Pascoe 16.20 Dalziel and Pascoe 17.10 Any
Dream Will Do 18.10 My Hero 18.40 After You‘ve
Gone 19.10 Rob Brydon‘s Annually Retentive
19.40 Lead Balloon 20.10 Extras 20.40 The
Catherine Tate Show 21.10 Rob Brydon‘s Annually
Retentive 21.40 Lead Balloon 22.10 Extras 22.40
The Catherine Tate Show 23.10 Rob Brydon‘s
Annually Retentive 23.40 Lead Balloon

10.35 Aftenshowet 11.00 Aftenshowet med Vejret
11.30 Søren Ryge præsenterer 12.00 Det lille hus
på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix
14.00 Boogie Listen 15.00 Amigo 15.30 Sigurds
Bjørnetime 16.00 Når gorillaen er på springtur
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Disney
Sjov 18.00 Skatteøen på Ledreborg 19.00 TV
Avisen 19.30 The Kid 21.10 Seriemorder jages
22.50 Boogie Mix

11.00 NRK nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30
Ansikt til ansikt 12.00 NRK nyheter 12.05 Norge
rundt 12.30 Frilandshagen 13.00 NRK nyheter
13.05 Jessica Fletcher 14.00 NRK nyheter 14.10
Dynastiet 15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på samisk 15.25 Sommerhuset 15.55 Nyheter
på tegnspråk 16.00 Ugleskogen 16.10 Mamma
Mirabelle viser film 16.25 Tøfferud 16.35 Herr
Hikke 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen
17.30 Norge rundt 17.55 Bare en mann - Bjørn
Eidsvåg 18.55 Hvorfor det? 19.20 Detektiv Jack
Frost 20.50 Du skal høre mye ... mer 21.00
Kveldsnytt 21.15 Hotell Babylon 22.10 Solen i
ögonen 23.10 Kulturnytt

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Debatt 10.50 Mat och grönt
på Friland 11.20 Med kådade händer 12.20 Hewa
- starkast i Sverige 13.00 Babben &amp; co 14.00
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55 Niklas
mat 15.25 Mitt i naturen 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Go‘kväll 17.00 Kulturnyheterna 17.15
Regionala nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi
18.00 Pistvakt 18.30 Sjukan 19.00 Den tredje
makten 20.45 Kulturnyheterna 21.00 Tala med
henne 22.50 Sändningar från SVT24

VIÐ MÆLUM MEÐ
Ráðskona klerksins
Sjónvarpið kl. 21.41

▼

Í KVÖLD

Bresk bíómynd frá 2005 um klerk
sem er upptekinn við að skrifa hina
fullkomnu prédikun og áttar sig ekki
á því að konan hans heldur fram hjá
honum og börnin hans eru síst til
fyrirmyndar. Aðalhlutverk: Rowan
Atkinson, Kristin Scott Thomas,
Maggie Smith og Patrick Swayze.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Höfuðlausn

15.30 Stofukonsert
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Trompetmeistarar sveiflunnar
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.10 Flakk
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar
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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LÖGIN VIÐ VINNUNA

Gerir stuttmynd í anda High School Musical

„Safnplata með karlakórnum
Fóstbræðrum er það sem ég
hlusta mest á og svo er það
rímnaplata Iðunnar. Þegar
þessar tvær eru ekki í eyrunum
er það bara Neil Young.“
Ólafur Sigurðsson meindýraeyðir.

2

1

6

3

7

9

4

5

12

11

13

14

15

16

18

17

19

20

21

LÁRÉTT
2. nautasteik, 6. guð, 8. fornafn, 9.
bókstafur, 11. leita að, 12. þyrping, 14.
hrópa, 16. tveir eins, 17. ennþá, 18.
for, 20. tveir eins, 21. velta.
LÓÐRÉTT
1. afl, 3. kringum, 4. græðgi, 5. af, 7.
afbökun, 10. framkoma, 13. gerast,
15. sálar, 16. loft, 19. óreiða.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. þrek, 3. um, 4. fégirnd,
5. frá, 7. aflögun, 10. fas, 13. ske, 15.
anda, 16. gas, 19. rú.
LÁRÉTT: 2. buff, 6. ra, 8. mér, 9. eff,
11. gá, 12. klasi, 14. öskra, 16. gg, 17.
enn, 18. aur, 20. dd, 21. snúa.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

1. Seltjarnarnes
2. Kris Allen
3. Hagsýni og hamingja

Auglýsingasími

UNG OG UPPRENNANDI Steinar Jónsson og Elín
Magnea Magnadóttir undirbúa gerð stuttmyndarinnar
Imagination.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DR. GUNNI: UM AÐ GERA AÐ BÖRN VINNI FYRIR SÉR

„Ég myndi aldrei setja þau í námugröft. Eða láta þau í að draga kerrur í álveri. En ef þeim býðst auðveld vinna við leik – þá telst það
ekki barnaþrælkun,“ segir Gunnar L. Hjálmarsson tónlistarmaður
– betur þekktur sem neytendafrömuðurinn Dr. Gunni.
Nú er í birtingu glæsileg auglýsing frá Kjörís þar sem má sjá rauðhærðan drenghnokka í rólu með
íspinna. Þessi drengur er Dagbjartur Óli Gunnarsson, sonur Dr.
Gunna. „Já, sonur minn er þarna í
aðalhlutverki og dóttir mín í litlu
aukahlutverki í löngu útgáfunni.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
sonur minn er í auglýsingu,“ segir
Dr. Gunni og bendir á að Dagbjartur hafi einnig birst í auglýsingu
þar sem vakin er athygli á Glitnisbankadagatali. Dr. Gunni hefur
verið atkvæðamikill í umfjöllun
sinni um neytendamál, skrifað í
Fréttablaðið og vel þekkta bloggsíðu sína en hann hlaut einmitt hin
íslensku neytendaverðlaun og tók
við þeim úr hendi þáverandi viðskiptaráðherra, Björgvin G. Sigurðssyni, í maí árið 2008. Það er því
ekki úr vegi að spyrja Dr. Gunna,
sem þann neytendafrömuð sem
hann er, hvort þarna sé komið gráupplagt kreppuráð: Að selja börn
sín í auglýsingar? Dr. Gunni telur
það ekki galið.
„Þau bara vinna fyrir sér. Þetta
fer allt í örugga sjóði, Sjóð 9 og
svona. Ég meina, það er alltaf verið
að safna í bauka og inn á bók. Ef
þau geta fengið gott innlegg fyrir
að vera brot úr degi í auglýsingagerð er það hið besta mál. En ég
er ekki eins og pabbi Home Alone
gæjans [Macauley Culkin] – ég ætla
ekki að troða þeim þangað. Ég fór
til dæmis ekki með soninn í prufu
þegar auglýst var eftir rauðhærðum krökkum í Georgs Bjarnfreðarmyndina. Enda er sonur minn
allt of sætur til að geta hafa verið
Georg ungur,“ segir Dr. Gunni. Og
bætir því við að líklega sé það nú
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og Haffi Haff sér um förðun. Fyrir utan þá
verður ungt fólk mest áberandi við gerð myndarinnar, flest á framhaldsskólaaldri. Tökur
fara fram í Hagaskóla og ætlar Steinar sjálfur
að leikstýra og framleiða í gegnum fyrirtæki
sitt Mediastream. Honum til halds og traust
er Elín Magnea Magnadóttir. „Maður er með
pínu fiðring í maganum,“ segir hún, enda stutt
í að tökur hefjist eftir eitt og hálft ár í undirbúningi.
Auk þess að leikstýra er Steinar handritshöfundur myndarinnar og eins og gefur að
skilja er handritið í styttri kantinum. „Þetta er
ábyggilega stysta handrit sögunnar, bara ein
blaðsíða,“ segir hann og hlær.
- fb

FRÉTTIR AF FÓLKI

Selur börnin í auglýsingar

8

10

„Þetta er lítill, hálfgerður sólskinsgjörningur,“
segir athafnamaðurinn Steinar Jónsson sem
hefur tökur á nýrri stuttmynd, Imagination,
um hvítasunnuhelgina. Um dans- og söngvamynd er að ræða sem er undir áhrifum frá
hinum vinsælu myndum High School Musical.
„Hún er um dökkklæddan rokkara sem
verður hálfgerður Zac Efron,“ segir Steinar
og á þar við aðalleikara High School Musical.
Myndin, sem verður 8-9 mínútna löng, verður öll tekin upp á ensku. „Við ætlum að fara
með hana á kvikmyndahátíðir og kynna fyrir
sjónvarpsstöðvum á Norðurlöndunum,“ segir
Steinar og greinilegt að hann ætlar sér stóra
hluti með verkefnið. Myndin er unnin í samvinnu við Kvikmyndamiðstöð Íslands og Ríkissjónvarpið auk þess sem World Class hefur
veitt aðstoð.
Örlygur Smári, sem tók upp Allt fyrir ástina
með Páli Óskari, semur tónlistina í myndinni
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Eins og sagt var frá á þessum
stað í vikunni þykir góðborgurum
landsins fátt betra en að njóta
veðurblíðunnar á Austurvelli. Og
hafa menn séð ólíklegustu menn
spjalla saman í mesta bróðerni.
Einhverjir ráku upp stór augu þegar
sjálfur Fáfnismaðurinn Jón Trausti
Lúthersson birtist, ber að ofan í
Fáfnis-vesti og lék við hvurn sinn
fingur. Ekki minnkaði áhugi fólks á
Austurvelli þegar Jón Trausti rakst á
Einar Ágúst Víðisson, Skítamóralsmanninn fyrrverandi, og þeir
féllust í faðma eins og
aldagamlir vinir.

NEYTENDAFRÖMUÐURINN OG VIÐSKIPTARÁÐHERRA Dr. Gunni er líklega þekktasti

neytendafrömuður landsins og leggur nú til frumlegasta kreppuráðið sem heyrst
hefur lengi – að fólk selji börn sín í auglýsingar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJÖRÍSDRENGURINN DAGBJARTUR Dr. Gunni segir að tekjurnar sem Dagbjartur vinni
sér inn sem auglýsingaleikari fari í örugga sjóði.

svo að frami sonar hans í auglýsingum standi í beinu samhengi við
þá staðreynd að vinur hans, Jón
Þór, starfar við gerð auglýsinga
hjá Filmus.
Það var kvikmyndafyrirtækið
Filmus sem stóð að gerð auglýsingarinnar sem er sérstök afmælisútgáfa en auglýsingastofan Vatikanið framleiddi. Arnar Knútsson

Sveitarstjóranum Ísólfi Gylfa
Pálmasyni er margt til lista lagt.
Hann stýrir Hrunamannahreppi af
mikilli festu, er með íbúð fyrir ofan
væntanlega vínbúð og er hvers
manns hugljúfi. Það kom því fáum
á óvart að Ísólfur Gylfi skyldi hafa
verið fenginn til að stjórna mikilli
grillveislu í tilefni af miklum hreinsunardegi á miðvikudag þar sem
þingmaðurinn fyrrverandi
eldaði glóðasteiktar
pylsur ofan í hvern
- fgg
þann sem vildi.

hjá Filmus segir Kjörís-menn til
algerrar fyrirmyndar – þeir hafi
haft vaðið fyrir neðan sig og pantað auglýsinguna með góðum fyrirvara. Hún var sem sagt gerð í fyrra
en oft sé það svo að menn vilji koma
í birtingu sumarauglýsingu þegar
þeir sjá fyrstu sólarglennuna. En
þá eigi eftir að gera auglýsinguna.
jakob@frettabladid.is

Spilar á þaki í Washington
„Mér finnst þetta ferlega spennandi,“ segir píanóleikarinn Sunna
Gunnlaugsdóttir sem spilar
með djasskvartett sínum á þaki
sænska sendiráðsins í Washington DC á þjóhátíðardaginn 17.
júní. Tónleikarnir eru hluti af
norrænni djasshátíð sem verður haldin í Washington og munu
fleiri hljómsveitir spila uppi á
þakinu. „Þetta er svolítið óvenjulegt,“ viðurkennir Sunna, sem
ætlar að spila í klukkutíma með
hljómsveit sinni.
Bítlarnir héldu sögufræga lokatónleika sína uppi á þaki Applebyggingarinnar í London 1969
og U2 gerði slíkt hið sama fyrr á
þessu ári á þaki höfuðstöðva BBC
í London. Sunna slæst því í hóp
mikilla tónlistargoðsagna með
tónleikum sínum í Washington
og á vafalítið eftir að vekja mikla
lukku.
Tónleikarnir smellpassa við
dagskrá Sunnu því hún hefur

þegar bókað tónleika í New York
og Virginíu um svipað leyti. Að
auki ætlar hún að taka upp nýja
plötu í Brooklyn í New York en
áður hefur hún tekið þar upp plöturnar Mindful og Songs From
Iceland. Hún segir það æðislegt
að taka þar upp plötu. „Við erum
með alveg súperfínan flygil og
maður vill helst ekki fara heim
aftur. Þetta er risastórt pláss og
viðarinnréttað. Það er bara algjör
lúxus að vera þarna.“
Til að hita upp fyrir ferðalag sitt til Bandaríkjanna spilar
Sunna í Vonarsal SÁÁ í Reykjavík 28. maí ásamt Þorgrími Jónssyni kontrabassaleikara og Scott
McLemore trommara. Tónleikarnir hefjast klukkan 12 og standa
yfir í hálftíma.
- fb
SUNNA GUNNLAUGSDÓTTIR Sunna
spilar uppi á þaki sænska sendiráðsins
í Washington DC á þjóðhátíðardaginn
17. júní.
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BAKÞANKAR

Hvar er þín auglýsing?
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

Við höfum úrvalið
af útskriftargjöfum.

Þórgunnar
Oddsdóttur

Björgunaraðgerðirnar

Í

slensk sjónvarpssaga lumar á
nokkrum myndskeiðum sem
hafa náð að festa sig svo í sessi að
þau eru orðin að eins konar táknmyndum. Þetta eru myndir sem
við sjáum aftur og aftur, Vigdís
Finnbogadóttir að veifa þjóðinni
af svölunum sínum, fyrsta haftið í
Hafrahvammagljúfri sprengt fyrir
Kárahnjúkavirkjun og óskýrar
myndir teknar á venjulega heimilismyndbandsupptökuvél af björgunarsveitarmönnum að leita að
fólki í snjóflóðinu sem féll í Súðavík árið 1995.

SÍÐAN

ég sá þessar myndir frá
Súðavík fyrst hef ég borið ómælda
virðingu fyrir björgunarsveitarfólki. Og núna, löngu seinna, þegar
stjórnmálamennirnir þreytast
ekki á að grípa til náttúruhamfaralíkingarinnar ef efnahagsástandið
ber á góma get ég ekki losnað við
þetta myndskeið úr huga mér. Það
var myrkur og stórhríð en milli éljanna sá glitta í dúðaða björgunarsveitarmenn sem höfðu hætt sér
kauplaust út í hríðina með skóflu
í hönd til þess að bjarga lífi samlanda sinna. Þarna stóðu þeir kaldir og þreyttir með vindinn beint í
fangið og mokuðu og mokuðu án
afláts því þeir vissu að hver sekúnda var mikilvæg.

RÁÐAMENN þjóðarinnar þykjast hafa sett saman „aðgerðapakka
til bjargar heimilunum“. Þeir segja
að við þurfum að „standa af okkur
þetta gjörningaveður“ og til að við
missum ekki móðinn minna þeir
okkur á að Íslendingar eru sterkir
enda vanir að glíma við náttúruöflin. Á þessu hafa menn tönnlast
síðan bankakerfið hrundi í haust
og samt finnst okkur eins og við
séum enn að bíða í rústunum eftir
að björgin berist. Björgunarsveitarmennirnir sem við sáum í myndskeiðinu frá Súðavík voru í allt
öðrum ham. Engum þeirra datt í
hug að eyða dýrmætum tíma í að
karpa um í hvaða herbergi þeir
fengju að hvíla sig eftir moksturinn eða hver af björgunarsveitunum ætti mestan heiður skilinn
fyrir verkið. Það eina sem skipti
máli var að moka!

2.990 kr.

17.990 kr.

3.990 kr.

23.456 kr.

Tímamótagjaﬁr

LÍKINGAMÁLIÐ

sem menn
grípa til núna er fullkomlega eðlilegt. Auðvitað er þetta eins og
eftir hræðilegt slys eða hamfarir. En hverjir hafa mesta reynslu
af umfangsmiklum björgunaraðgerðum? Værum við kannski
betur sett í dag ef við hefðum tekið
björgunarmyndmál pólitíkusanna
alvarlega strax í upphafi og virkjað samhæfingarstöðina í Skógarhlíð í stað þess að stóla á samkomuna í húsinu við Austurvöll?

4.290 kr.

4.990 kr.
á tilboði til 24. maí

GÓÐAN DAG!
Í dag er föstudagurinn 22. maí,
142. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

3.51
3.12

Hádegi

Sólarlag

13.24
13.09

23.00
23.10

Heimild: Almanak Háskólans

3.690 kr.

