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Morgunblaðið bíður
eftir þér þegar þú
vaknar á morgnana

MIÐVIKUDAGUR 6. MAÍ 126. DAGUR ÁRSINS 2009

ÞETTA HELST »

Erró gefur Listasafni Reykjavíkur 145 verk

Galt fyrir afstöðuna
til Evrópusambandsins
쮿 Þór Sigfússon, sem kjörinn var

formaður SA, Samtaka atvinnulífsins, á aðalafundi þeirra í síðasta
mánuði fékk heldur færri atkvæði en
verið hefur með fyrirrennara hans.
Líklegt er talið, að skoðanir Þórs á
Evrópumálum skýri það. »14

Álverð hækkað um 20%
쮿 Álverð hefur hækkað um 20% á

þremur mánuðum, úr 1.250 dollurum í 1.518. Búist er við, að 10
stærstu álfyrirtækin dragi úr framleiðslu um 9% til jafnaðar en nú eru
álbirgðir um fjórar millj. tonna. »11

Áhugi á koltrefjaverksmiðju
쮿 Áform eru uppi um að reisa kolMorgunblaðið/Einar Falur

„Stór hluti af lífi hans og ferli“
STARFSMENN Listasafns Reykjavíkur bisuðu
sælir við það í gær að opna trékassa sem geymdu
145 verk eftir Erró sem eru gjöf hans til safnsins.

Julie Andrews
til Íslands?
HUGSANLEGT
er að breska leikkonan Julie Andrews komi hingað til lands í
haust í tengslum
við uppsetningu
á Söngvaseiði,
Sound Of Music, í
Borgarleikhúsinu. Andrews fór
Julie Andrews
með aðalhlutverkið í kvikmyndinni Sound Of
Music sem gerð var árið 1965 en þar
fór hún með hlutverk barnfóstrunnar Mariu von Trapp. Óhætt er
að fullyrða að Andrews sé einhver
ástsælasta leikkona Breta. | 28

Sex myndir um
bankahrunið
SEX mismunandi aðilar vinna nú að
gerð heimildarmynda um bankahrunið og kreppuna á Íslandi. Tvær
myndanna eru komnar vel á veg,
annars vegar mynd Ara Alexanders
Ergis Magnússonar og hins vegar
mynd Helga Felixsonar. „Ég er
ekki að gera fræðslumynd sem
fréttastofur RÚV eða Stöðvar 2
geta gert mjög vel,“ segir Ari. | 28

Safnið á nú um 3.000 verk eftir listamanninn og
að sögn Hafþórs Yngvasonar safnstjóra hefur
Erró nú fyllt upp í gloppur í safneigninni með

þessum rausnarskap. Af þessu tilefni verður
sýning á verkunum haldin í lok maí auk þess
sem vegleg bók verður gefin út. | 27

Farsinu mokað út
쎲 Sala á kjötfarsi hefur meira en tvöfaldast eftir að kreppan
skall á 쎲 Bjúgu og hrossakjöt einnig oftar á borðum
Eftir Ingibjörgu B. Sveinsdóttur
ingibjorg@mbl.is

Í HNOTSKURN

»

Á vef Lýðheilsustöðvar er
bent á að unnar kjötvörur
líkt og bjúgu, kjötfars og pylsur séu oft salt- og fituríkar
vörur.

BJÚGU, kálbögglar og kjötbollur úr
farsi hafa í vetur verið oftar á borðum landsmanna en fyrir kreppuna.
Sala kjötvinnslunnar Kjarnafæðis á
kjötfarsi hefur til dæmis meira en
tvöfaldast frá því að kreppan skall á.

»

Fitan sé að miklum hluta
mettuð fita sem allt of mikið sé af í fæði Íslendinga. Hún
geti hækkað LDL-kólesteról í
blóði, það er vonda kólesterólið, og þar með aukið líkurnar á hjarta- og æðasjúkdómum.

Önnuðu varla eftirspurn
„Við mokuðum farsinu út strax í
október, alveg eins og slátrinu. Við
áttum alls ekki von á þessari eftirspurn eftir kjötfarsinu um leið og
kreppan skall á. Við önnuðum varla
eftirspurn,“ segir Gunnlaugur Eiðsson,
aðstoðarframkvæmdastjóri
Kjarnafæðis.
Hann bendir á að almennt borði
fólk nú ódýrari mat en fyrir bankahrunið. „Áður átti allt að vera framandi og flott. Ég er ekki að gera lítið
úr því, það er ágætt með, en Íslendingar neyta íslensks matar í dag.“

Hrossakjötið vinsælt
Að sögn Gunnlaugs hefur sala á
hrossa- og folaldakjöti einnig stór-

»

Þess vegna sé mikið í húfi
að velja frekar magrar
kjötvörur, þ.e. með minna en
10 g af fitu í 100 g vöru.

Sveitabjúgu Íslenskur, ódýr matur
er oftar á borðum eftir að pyngjur
landsmanna fóru að léttast.

aukist í vetur en sala á lambakjöti og
nautakjöti heldur minnkað. Sala á
bjúgum hefur aukist mikið, þó ekki
jafnmikið og salan á kjötfarsinu.
Gunnlaugur fullyrðir að engin
ástæða sé til að óttast að unnar kjöt-

vörur séu óhollar. „Það er oft talað
um að þær séu svo eitraðar. Það eru
engar transfitusýrur í þeim eins og
er stundum í forsteiktum vörum. Það
er dýrafita í unnum kjötvörum frá
okkur.“

Menning
FÉSBÓK »

Bróðir Hugleiks þolir
hann ekki. »28

FEMÍNISMI »

KVIKMYNDIR »

TÓNLIST »

AF LISTUM

»

Marilyn
French öll

Listin að
hittast

Einn af helstu kyndilberum femínismans, Marilyn
French, sagði karlaveldinu óspart til
syndanna. »35

Ingveldur Geirsdóttir greinir hið
vandmeðfarna 1.
stefnumót í þaula og
gefur nokkur skotheld ráð. »33

Hinn ástsæli Dom
DeLuise er látinn. »33

trefjaverksmiðju á Sauðárkróki og
hefur bandarískt fyrirtæki sýnt því
mikinn áhuga. Voru fulltrúar þess
staddir hér á landi nýlega til að
kynna sér málið. »2

Oasis-bræður rífast …
nema hvað! » 34

Úrkomumet féllu í apríl
쮿 Metúrkoma var á mörgum veð-

urathugunarstöðvum í apríl. Á Kvískerjum mældust 523,7 mm og hefur
ekki áður mælst jafnmikil úrkoma í
þessum mánuði. Þá var sett nýtt úrkomumet í Vestmannaeyjum. »6

SKOÐANIR »
Ljósvakinn: Lífið er litskrúðugt
Pistill: Að segja fólki óþveginn
sannleika
Forystugreinar: Opin staða | Mikilvægar upplýsingar
Staksteinar: ASÍ skammar stjórnarflokkana
UMRÆÐAN »
Er málinu lokið
Evrópuraunir Hjörleifs
Hirðir án fjár
Nýjum talsmanni LÍÚ svarað

»MEST LESIÐ Á mbl.is
1. Líklegastir til að halda framhjá
2. 200 milljarðar skila sér heim
3. Hundeltur af LÍN
4. Myndi fagna djarfri vaxtalækkun
Gengisskráning 5. maí 2009
Kaup

Sala

Mið

DOLLARI
125,58 126,18
125,88
STERLINGSPUND
189,61 190,53
190,07
KANADADOLLARI
107,17 107,79
107,48
DÖNSK KRÓNA
22,567 22,699
22,633
NORSK KRÓNA
19,295 19,409
19,352
SÆNSK KRÓNA
15,850 15,942
15,896
SVISSN. FRANKI
111,19 111,81
111,50
JAPANSKT JEN
1,2671 1,2745
1,2708
SDR
188,66 189,78
189,22
EVRA
168,11 169,05
168,58
MEÐALGENGI/VIÐSKIPTAVOG ÞRÖNG
219,3041
Heimild: Seðlabanki Íslands

왎 Íslenska krónan styrktist um 0,45%

VEÐUR »
Heitast 10° C | Kaldast 0° C
왎Hæg norðaustlæg átt
en síðan vaxandi og
víða 8-15 m/s í kvöld.
Rigning eða slydda Nog A-lands. » 10

»VEÐUR mbl.is

