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Allt til rafhitunar
Olíufylltir rafmagnsofnar

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

Norskir hitakútar

AUÐUR ÞJÓÐARINNAR  Jónína 
Guðnadóttir vekur áleitnar spurningar um 
þjóðleg gildi á sýningu sinni í Hafnarborg.

SÍÐA 3

LÝSIR UPP SVEITINA  Brasilískir 
götulistamenn voru fengnir til að 
skreyta fornan skoskan kastala með 
glaðlegum litum til að lífga upp á 
umhverfið.

SÍÐA 2

FORTÍÐARÞRÁ
Sífellt fleiri eigendur kaffi- og veitingahúsa velja að

innrétta húsnæði sín með gömlum húsmunum.
                   SÍÐA  2

maí 2009

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Stella Sif  og Ragnar áttu 
bæði gæludýr þegar þau 
voru að alast upp og nú

Jóga fyrir börn
Öðruvísi sumarnámskeið í 
Önundarfirði. SÍÐA 7

Lautarferðir
Leynistaðir fyrir lautarferðir 
á höfuðborgarsvæðinu.
SÍÐA 6
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MENNING 10

VILLT FLÓRA 28

Dalai Lama mun 
snúa aftur til jarðar

VIÐTAL 26

Fíflablöð í salöt 
og djúpsteiktir 
blómahausar
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Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Fréttablaðið er með 117% 
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...sem þú þarft..

TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG

FÓLK Unnið er að því hörðum 
höndum að fá Noomi Rapace, 
aðalleikkonuna úr kvikmyndinni 
Karlar sem hata konur, til að 
vera viðstadda 
frumsýningu 
myndarinn-
ar hér á landi. 
Kvikmyndin 
er byggð á vin-
sælli bók eftir 
Stieg Lars-
son en hún 
hefur slegið öll 
aðsóknarmet á hinum Norðurlönd-
unum. 

Noomi hefur sterka tengingu við 
Ísland. Stjúpfaðir hennar er íslensk-
ur, hún bjó á sínum yngri árum 
á Flúðum, talar góða íslensku og 
fyrsta kvikmyndahlutverkið henn-
ar var í kvikmynd Hrafns Gunn-
laugssonar, Í skugga hrafnsins.   

 - fgg / sjá síðu 54

Leikkonan Noomi Rapace:

Átti heima á 
Flúðum og
talar íslensku

BESTA VEGASJOPPAN Í gegnum árin hafa sársvangir og þreyttir ferðalangar haft viðkomu á Litlu kaffistofunni og gætt sér á hinni 
víðfrægu kjötsúpu Stefáns Þormars Guðmundssonar. Að mati álitsgjafa Fréttablaðsins er Litla kaffistofan besta vegasjoppa lands-
ins. Vestfirðir þykja hins vegar fallegastir. Sjá síðu 22  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KJARAMÁL „Það er ljóst að kjara-
samningar hanga á bláþræði og lík-
legt að það slitni upp úr þessu end-
anlega,“ segir Gylfi Arnbjörnsson, 
forseti ASÍ. Aðilum vinnumarkað-
arins tókst ekki að ná samkomu-
lagi um launahækkanir þrátt fyrir 
langar fundarsetur í gær. Þjóðar-
sátt um áætlun í efnahags-, kjara-, 
og félagsmálum er í uppnámi. 

„Ætlunin var að sjá til botns í 
samskiptum okkar við atvinnurek-
endur varðandi launaliðinn en það 
er ljóst að það hefur ekki tekist. 
Það er mikill ágreiningur okkar 
á milli um tímasetningar,“ segir 
Gylfi. Fulltrúar í samninganefnd 
ASÍ funda með sínu fólki eftir helgi 
til að fara yfir stöðuna. Gylfi segir 
að lausatök ríkisstjórnar og Seðla-

banka við stjórn efnahagsmála hafi 
ekki hjálpað samningsaðilum við 
að ná saman.

Hugmynd Samtaka atvinnulífs-
ins (SA) var að 13.500 króna hækk-
un lægstu launa, sem upphaflega 
átti að koma til 1. mars, kæmi til 
með tveimur jöfnum greiðslum 1. 
júlí og 1. nóvember. Eins að hækk-
un í byrjun næsta árs yrði frestað 
til 1. september. Verkalýðshreyf-
ingin hefur hafnað henni.

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri SA, segir að atvinnu-
rekendur geti og muni ekki mæta 
kröfu ASÍ um að staðið verði við 
13.500 króna hækkun 1. júlí. „Það 
liggur fyrir að við ráðum ekki við 
það. Það er ljóst að við erum á leið-
inni á byrjunarreit.“ Hann segir að 

tilboði SA hafi verið ætlað að skapa 
sátt svo fólk og fyrirtæki geti horft 
til framtíðar af bjartsýni. „Það er 
ekki bara spurning um launin held-
ur efnahagsumgjörðina í heild 
sinni. Þetta snýst um að fyrirtæk-
in þori að ráða fólk og fjárfesta.“

Litið hefur verið til samkomu-
lags um launalið kjarasamninga 
sem grunn að þjóðarsátt. Vil-
hjálmur telur að án samkomulags 
við verkalýðshreyfinguna um laun 
séu forsendur svokallaðrar þjóðar-
sáttar í raun ekki lengur til stað-
ar. „Allur sá stöðugleiki sem menn 
ætluðu að ná með sátt um kjara-
samninga næst ekki og við höfum 
þá ekki sama vald á atburðarásinni 
eins og við hefðum annars haft.“   
 - shá

Þjóðarsátt í uppnámi
Aðilum vinnumarkaðarins tókst ekki að ná samkomulagi um launamál í gær. 
Kjarasamningar eru í uppnámi. Forsendur þjóðarsáttar svo gott sem brostnar.

SVEITARSTJÓRNARMÁL Ólíklegt er 
talið að eigendur fasteigna muni 
njóta fyrirsjáanlegrar lækkunar á 
fasteignamati nú um mánaðamótin. 
Sveitarstjórnarfólk kvíðir mikilli 
lækkun og líklegt er talið að þau 
sveitarfélög sem ekki hafa full-
nýtta álagsprósentu hækki hana 
til að halda óbreyttum tekjum.

Sveitarfélögin hafa notað álags-
prósentuna sem sveiflujöfnunar-
tæki til að álögur séu ekki óeðli-
lega miklar, sérstaklega þar sem 
þensla á fasteignamarkaði hefur 
verið mest. Þau hafa það í hendi 
sér að halda tekjum sínum óbreytt-
um, sem hins vegar þýðir að fast-
eignaeigendur njóta ekki þeirrar 
lækkunar sem talin er líkleg.

 - shá / sjá síðu 6

Nýtt fasteignamat á morgun:

Skattahækkun 
talin nauðsyn

NOOMI RAPACE

HULDA GUNNLAUGSDÓTTIR 
FORSTJÓRI VILL RÁÐAST AÐ 
RÓT VANDA SPÍTALANS.

VIÐTAL 18

DRÁPSVÉLMENNI 
SNÚA AFTUR

BÍÓ 30

DÝRIN KENNA 
OKKUR UMHYGGJU
Hundar, köttur, páfagaukur og 
gullfiskar búa í sátt og samlyndi 
hjá fjölskyldu í Reykjavík FJÖLSKYLDUBLAÐIÐ



2  30. maí 2009  LAUGARDAGUR

STJÓRNMÁL Undirstofnanir Samfylkingarinnar 
fengu ríflega 67 milljónir í styrki árið 2006. Þetta 
er niðurstaða samantektar sem flokkurinn gerði á 
styrkjum til þeirra á því ári.

Fyrirtæki tengd Jóni Ásgeiri Jóhannessyni 
styrktu aðildarfélögin alls um fjórtán milljónir 
árið 2006. Það eru fyrirtækin FL Group, Dagsbrún, 
Baugur og Glitnir. Það kemur til viðbótar ellefu 
milljónum sem fyrirtæki tengd Jóni Ásgeiri 
greiddu til flokksins sjálfs. Fyrirtæki tengd 
Björg ólfsfeðgum styrktu flokkinn alls um sextán 
milljónir á árinu. Styrkir einstaklinga til aðildar-
félaganna námu alls tæpum fimm milljónum. Átján 
lögaðilar veittu meira en hálfa milljón, og eru 
þeir allir nafngreindir í tilkynningu til fjölmiðla. 
Styrkir þessara átján aðila námu alls rúmum 37 
milljónum.

Hæstu styrkirnir, fimm milljónir hver, komu frá 
FL Group, Dagsbrún og Kaupþingi. Landsbankinn 
styrkti flokkinn um fjórar milljónir og Actavis um 
tvær og hálfa milljón.

Í tilkynningunni segir að Samfylkingin fagni 

opinni umræðu um fjármál stjórnmálaflokka 
og skori á aðra stjórnmálaflokka að birta 
sambærilegar upplýsingar úr sínu bókhaldi. - shwww.ob.is26 stöðvar um land allt.

-5kr.
VIÐ FYRSTU NOTKUN

Á ÓB-LYKLINUM

OG SÍÐAN ALLTAF -2KR.
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Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is eða í síma 515 1141.
ÓB-lykilhafar geta safnað Vildarpunktum Icelandair. 

BÚRMA, AP Aung San Suu Kyi, leið-
togi stjórnarandstöðunnar í Búrma 
(Myanmar), er í brýnni þörf fyrir 
læknisaðstoð í fangelsinu þar sem 
hún dvelur á meðan réttað er yfir 
henni. Þetta fullyrða samflokks-
menn hennar.

Í yfirlýsingu frá flokknum 
kemur fram að fulltrúar hans hafa 
miklar áhyggjur af ástandi Suu 
Kyi, sem geti til að mynda ekki 
sofið vegna tíðra fótkrampa. 

Suu Kyi, sem hlaut friðarverð-
laun Nóbels árið 1991, hefur setið 
í stofufangelsi meira og minna frá 
árinu 1990. Hún er nú 63 ára. Fang-
elsisdómur yfir henni átti að renna 
út í mánuðinum, en einkennileg 

heimsókn bandarísks manns á 
staðinn þar sem henni hefur verið 
haldið fanginni hefur sett fyrir-
hugað frelsi hennar í uppnám.

Bandaríkjamaðurinn, John 
Yettaw að nafni, synti að dvalar-
stað hennar og hélt þar til í tvo 
daga. Suu Kyi hefur í kjölfarið 
verið ákærð fyrir að brjóta skil-
mála stofufangelsisins, enda hafi 
hún alls ekki mátt hýsa manninn. 
Verði hún sakfelld á hún yfir höfði 
sér fimm ára fangelsi.

Lögmenn hennar áfellast Banda-
ríkjamanninn fyrir hvernig komið 
er, og hafa kallað hann fífl. Þeir 
segjast þó bjartsýnir á að Suu Kyi 
verði sleppt.  - sh

Pólitískir samherjar friðarverðlaunahafans hafa áhyggjur af heilsufari hans:

Aung San Suu Kyi sögð sjúk

STJÓRNSÝSLA  Samráðherrar 
Ögmundar Jónassonar ætla ekki 
að fylgja fordæmi hans og afsala 
sér ráðherralaunum.

Þegar Ögmundur tók við ráð-
herradómi í febrúar ákvað hann 
að þiggja einungis þingfararkaup, 
í það minnsta út árið. Það nemur 
520 þúsund krónum, en sem ráð-
herra á hann rétt á 855 þúsund 
króna mánaðarlaunum. Ögmund-
ur útskýrði ákvörðunina á sínum 
tíma með vísan til slæms efna-
hagsástands.

Fréttablaðið sendi fyrirspurn á 
alla samráðherra Ögmundar, utan 
Gylfa Magnússonar og Rögnu 
Árnadóttur, þar sem þau þiggja 
ekki þingfararkaup. Svör bárust 
ekki frá Kristjáni L. Möller.

Ráðherrarnir sendu flestir 
hverjir staðlað svar þar sem minnt 
var á þær breytingar sem orðið 
hefðu á kjörum ráðherra undanfar-
ið. Var þar fyrst talinn til úrskurð-
ur kjararáðs frá 27. desember 2008 
um að lækka laun forsætisráðherra 
um fimmtán prósent og annarra 
ráðherra um fjórtán prósent. Við 
það hefðu laun ráðherra lækkað 
um allt að 163.209 krónur.

Einnig var bent á samþykkt 
Alþingis um afnám laga um líf-
eyrisréttindi forseta, ráðherra, 
þingmanna og hæstaréttardóm-
ara. Það hefði skert launakjör ráð-
herra. Þá hefðu dagpeningar allra 
ríkisstarfsmanna verið skertir.

Jóhanna Sigurðardóttir, Árni 
Páll Árnason, Katrín Júlíusdóttir, 
og Svandís Svavarsdóttir skiluðu 
öll inn þessu staðlaða svari. Katrín 
Jakobsdóttir og Steingrímur J. Sig-
fússon vísuðu einnig til sömu raka. 

Einn ráðherrann sagðist í trúnaði 
eiga erfitt með að koma orðum að 
því að Ögmundur væri einfaldlega 
betri maður en hann.

Árni Páll og Katrín Júlíusdóttir 
tiltóku bæði að þeim þætti óeðli-
legt að ráðherrar tækju ákvarð-
anir um eigin starfskjör, hvort 
sem væri til hækkunar eða lækk-
unar. Slíkar ákvarðanir ætti að 
taka í faglegu ferli „fjarri sjálfs-
kömmtun stjórnmálamanna“ líkt 
og Katrín orðaði það. Össur segist 
munu þiggja þau laun sem kjara-
ráð ákveði hverju sinni.

Katrín Jakobsdóttir segir fulla 
ástæðu til að skoða hvort lækka 
eigi laun ráðherra enn frekar. Slík 
ákvörðun eigi að vera heildstæð og 
ganga jafnt yfir línuna. Þá vísuðu 
margir ráðherrar í það að til skoð-
unar væri að lækka æðstu laun 
hins opinbera enn frekar. Enginn 
ráðherranna tjáði sig um það hvort 

þeir væru ósammála Ögmundi um 
að þetta væri rétt leið fyrir æðstu 
ráðamenn.

 kolbeinn@frettabladid.is

 klemens@frettabladid.is

Stjórnin fylgir ekki 
fordæmi Ögmundar
Enginn ráðherra ætlar að fylgja fordæmi heilbrigðisráðherra og þiggja aðeins 
þingfararkaup. Ráðherrar vísa í fyrri og komandi kjaraskerðingar. Þeir tjá sig ekki 
beint um ákvörðun Ögmundar en segja óeðlilegt að „sjálfskammta“ sér launin.

RÍKISSTJÓRNIN Samráðherrar Ögmundar Jónassonar munu ekki feta í fótspor hans 
og afsala sér ráðherralaunum. Ögmundur þiggur einungis þingfararkaup, í það 
minnsta fram að áramótum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FYRIRSPURNIN
Fréttablaðið óskar eftir upplýs-
ingum um það hvort þú hyggist 
fara að fordæmi samráðherra 
þíns, Ögmundar Jónassonar, og 
afsala þér ráðherralaunum og láta 
þingfarakaupið duga. Ögmund-
ur hefur sagt að helsta ástæða 
þessarar ákvörðunar sé slæm 
staða efnahagslífsins. Ef þú hyggur 
á hið sama, hvenær kemur það 
til framkvæmda? Ef ekki, hver er 
ástæðan fyrir því? Ertu ósammála 
Ögmundi um að þetta sé rétt leið 
að fara fyrir æðstu ráðamenn?

GENF, AP Ljósmyndir af veikind-
um og þjáningum af völdum 
reykinga ættu að prýða sígarettu-
pakka, ásamt viðvörunum í texta-
formi. Þetta er mat Alþjóðaheil-
brigðisstofnunarinnar.

Stofnunin hvetur yfirvöld í 
heiminum til að stuðla að aukinni 
fræðslu um áhrif reykinga á 
heilsu. Enn vanti viðvaranir af 
einhverju tagi á tóbakspakkning-
ar í flestum ríkjum heims. Slíkar 
merkingar hafi hins vegar skilað 
áþreifanlegum árangri þar sem 
þær hafa verið notaðar.

Stofnunin tekur sem dæmi 
að aðeins þriðjungur reykinga-
manna í Kína viti að reykingar 
auki hættu á hjartasjúkdómum. 

 - sh

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin:

Vill óhugnað á 
sígarettupakka

MÓTMÆLI Landar Suu Kyi, sem búsettir 
eru í Japan, mótmæltu því að nóbels-
verðlaunahafinn væri hafður í stofu fang-
elsi.  NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Þriðji maðurinn sem 
handtekinn var í fyrradag vegna 
ránsins á Barðaströnd á Seltjarn-
arnesi var látinn laus síðdegis í 
gær. Ekki var farið fram á gæslu-
varðhald yfir honum. Maðurinn 
er fæddur árið 1987 og beið í bíl 
fyrir utan ránsstaðinn á meðan 
tveir menn athöfnuðu sig inni.

Ræningjarnir tveir, báðir 
fæddir árið 1989, voru á miðviku-
dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald 
til 3. júní. Þeir réðust á húsráð-
andann, úrsmið á áttræðisaldri, 
slógu hann og bundu fastan með 
límbandi. Síðan stálu þeir sextíu 
armbandsúrum og tugum gull-
keðja. Þýfið er allt fundið. - sh

Ránið á Seltjarnarnesi:

Þriðji maðurinn 
leystur úr haldi

SÖFNUN Um helgina gefst fólki 
kostur á að styrkja sérstakt átak 
Fjölskylduhjálpar Íslands með 
því að kaupa sérsteypt málm-
barmmerki 
í fjölda 
verslana 
um land-
ið. Ætlunin 
er að safna 
fé í sjóð sem 
ætlað er að 
standa straum 
af fyrirhuguð-
um auknum kostnaði skjólstæð-
inga Fjölskylduhjálparinnar við 
matarkaup.

Barmmerkið er í laginu eins 
og Ísland og á það er letrað „Nýtt 
Ísland“. Merkið kostar 500 krón-
ur og er fáanlegt í í Aðalskoðun, 
Blómavali, Bónus, Byko, Euro-
pris, Fjarðarkaupum, Hagkaup-
um, Húsasmiðjunni, Kaffitári, 
Kaskó, N1, Nettó, Samkaupum, 
Select, Skeljungi og Tíu ellefu. - sh

Átak Fjölskylduhjálparinnar:

Selja merki til 
að kaupa mat

Átján þúsund atvinnulausir
Tæplega 18 þúsund manns voru 
skráðir atvinnulausir á Íslandi síðasta 
virkan dag maímánaðar, samkvæmt 
tölum Vinnumálastofnunar. 

VINNUMARKAÐUR

HÆSTU STYRKIRNIR
Þessi félög styrktu aðildarfélög Samfylkingarinnar 
mest árið 2006:

■ FL Group 5 milljónir
■ Dagsbrún 5 milljónir
■ Kaupþing 5 milljónir
■ Landsbankinn 4 milljónir
■ Actavis 2,5 milljónir
■ Baugur 2 milljónir
■ Glitnir 2 milljónir
■ Atlantsolía 2 milljónir
■ Eykt 1,5 milljónir

Samfylkingin opinberar styrki til aðildarfélaga sinna árið 2006:

Samfylkingin fékk 67 milljónir 2006

Sigríður, þurfið þið ekki bara 
að fara með kettina til Ríkis-
kattstjóra?

„Jújú, auðvitað ættum við að gera 
það.“

Aldrei hafa verið fleiri munaðarlausir 
kettlingar í Kattholti og svo virðist sem 
efnahagsástandið bitni einna fyrst á 
ferfætlingunum. Sigíður Heiðberg er 
formaður Kattholts.

LÖGREGLUMÁL Héraðsdómur hefur 
framlengt gæsluvarðhald yfir 
fjórum mönnum sem handteknir 
voru vegna Papeyjarmálsins svo-
kallaða, þar sem ríflega hundrað 
kíló af fíkniefnum voru flutt til 
landsins með skútu.

Þrír mannanna voru úrskurð-
aðir í áframhaldandi varðhald 
til 9. júní og einn til 5. júní. Þrír 
af mönnunum fjórum hafa kært 
úrskurðinn til Hæstaréttar.

Tveir menn til viðbótar sitja í 
gæsluvarðhaldi vegna málsins. 
Varðhald yfir þeim rennur út 
eftir helgi. Þrír mannanna sex 
voru handteknir á Austfjörðum 
og hinir þrír um borð í skútunni.

  - sh

Fjórir í varðhaldi fram í júní:

Skútusmyglarar 
áfram í haldi

SKEMMTUN Vorhátíð Austurbæjar-
skóla verður haldin í dag og hefst 
klukkan hálf ellefu með skrúð-
göngu frá skólanum. Gengið 
verður niður Barónsstíg, Lauga-
veg og upp Klapparstíg og Skóla-
vörðustíg, og þaðan að skólanum 
aftur. 

„Fánaberar, slagverkssveitir 
og kátar krakkar munu setja 
svip á gönguna. Hún mun ef að 
líkum lætur verða litskrúðug 
og hávær,“ segir í tilkynningu 
frá skólanum. Í skólanum munu 
síðan nemendur í 7. bekk grilla 
mat ofan í gesti, 8. bekkingar 
setja upp kaffihús og 9. bekking-
ar vera með markað.  - sh

Vorhátíð Austurbæjarskóla:

Lífleg ganga 
um miðbæinn

SPURNING DAGSINS



TAX FREE!
TAX FREE!

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl og eru háðar lagerstöðu.

TAX FREE!
ÖLL

BÚSÁHÖLD
Matarstell, glös & bollar, eldhúsáhöld, 
pottar & pönnur, bökunarvara & fleira

Gildir í verslunum 
Húsasmiðjunnar um land allt.
Munið opið til 21:00 í Skútuvogi

TAX FREE!
ÖLL

REIÐHJÓL

Að sjálfsögðu stendur 
Húsasmiðjan skil á 
virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

Gildir einnig
af búsáhöldum í

Skútuvogi

Opið alla
Hvítasunnuna

sunnudagur mánudagur

Skútuvogur 11 - 21 11 - 21

Grafarholt 11 - 16
timburmiðstöð lokuð

11 - 16 
timburmiðstöð lokuð

Reykjanesbær 12 - 17
timbursala lokuð

12 - 17
timbursala lokuð

Akureyri 10 - 17
aðeins í Blómavali

10 - 17

Egilsstaðir 10 - 17
aðeins í Blómavali

10 - 17
aðeins í Blómavali

Selfoss 12 - 16
timbursala lokuð

12 - 16
timbursala lokuð

Laugardag
            til mánudags
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EFNAHAGSMÁL Svigrúm hins opin-
bera til að hækka neysluskatta 
er minna vegna áhrifa á vísi-
tölu neysluverðs, segir Jón Bjarki 
Bentsson, sérfræðingur Greining-
ar Íslandsbanka. Aðrir skattar, svo 
sem tekju- eða fjármagnsskattar, 
hafa ekki sömu áhrif á verðbólguna. 
Jón Bjarki segir hins vegar ómögu-
legt að spá fyrir um hvaða leiðir 
ríkið kjósi að fara í frekari tekju-
öflun, hvort það verði með niður-
skurði og hagræðingu eða aukinni 
skattheimtu, en líklegast verði það 
þó með blöndu þessa alls.

Samkvæmt útreikningum Jóns 
Bjarka nema verðtryggðar skuld-
ir heimila alls um það bil 1.440 
milljörðum. Af því skulda heim-
ilin rúmlega 670 milljarða í gegn-
um lán hjá bönkunum, um það bil 
600 milljarða hjá Íbúðalánasjóði og 
ríflega 170 milljarða lífeyrissjóð-
unum. Áhrif síðustu skattahækk-
ana muni því auka skuldir heimil-
anna um rúma sjö milljarða króna. 
Hann segir erfiðara að áætla áhrif-
in á skuldir sveitarfélaga, en þau 
séu þó mun minni. „Sveitarfélögin 
eru líka eðlilegir útgefendur verð-
tryggðra skulda þar sem tekjur 
þeirra eru í eðli sínu verðtryggð-
ar og hreyfast nokkuð jafnt með 
verðbólgunni, þótt frá því kunni 
að verða einhver frávik í ástandi 
eins og núna.“

Jón Bjarki segir að þótt verð-
trygging lána fyrirfinnist víðar en 
hér sé sú útbreiðsla verðtryggðra 
húsnæðislána sem hér sé nánast 
einsdæmi í heiminum. „Í flestum 
Evrópulöndum taka fyrst og fremst 
ríki, sveitarfélög og veitufyrirtæki 
verðtryggð lán, en þau hafa tekj-
ur sem hreyfast með verðlagi. Það 

gildir ekki um tekjur almennings 
hér.“

Óttar Guðjónsson, framkvæmda-
stjóri Lánasjóðs sveitarfélaga, 
segir enn beðið nokkurra árs-
reikninga sveitarfélaga, en sam-
kvæmt reikningum ársins 2007 

hafi skuldir þeirra þá numið 300 
milljörðum króna. Upphæðin hafi 
líkast til hækkað ríflega í fyrra, 
enda hafi erlendar skuldir tvöfald-
ast vegna gengisáhrifa og innlend-
ar skuldir hækkað um fimmtung. 
Sé miðað við 350 milljarða skuld 
segir Óttar að hækkun vegna skatt-
hækkananna nú muni nema tveim-
ur milljörðum króna. Upphæðin 
er eitthvað lægri vegna hlutfalls 
erlendra skulda, en upplýsingar um 
skiptingu skulda sveitarfélaganna 
liggja ekki fyrir.

„Þessi hækkun væri þó ekki 
óyfirstíganleg. Ef við gefum okkur 
að greiðslubyrðin sé einn tíundi á 
ári, þá eru það 35 milljarðar sem 
dreifast yfir á sjötíu sveitarfélög,“ 
segir Óttar.  olikr@frettabladid.is

Verðbólguáhrif draga 
úr svigrúmi ríkisins
Svigrúm til hækkana neysluskatta minnkar vegna áhrifa á verðtryggðar skuld-
ir. Skuldir á heimilin aukast um rúma sjö milljarða við nýjustu skattahækkanir, 
en hækkun lána til sveitarfélaga verður líkast til undir tveimur milljörðum.

VIÐSKIPTI „Að fyrstu aðgerðir rík-
isins í fjármálum skuli vera að 
hækka skatta endurspeglar ranga 
forgangsröðun,“ segir Finn-
ur Oddsson, framkvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs Íslands. Bendir 
hann á að síð-
ustu ár hafi 
útgjöld hins 
opinbera þanist 
út og nær hefði 
verið að byrja 
á hagræðingu 
og niðurskurði 
útgjalda frem-
ur en skatta-
hækkunum.

Þá er í nýju 
áliti Viðskiptaráðs bent á áhrif 
aukinna álaga á áfengi, tóbak og 
bifreiðanotkun á vísitölu neyslu-
verðs. „Löggjöfin mun því valda 
verðbólguskoti strax við næstu 
verðlagsmælingu. Tímasetning-
in er mjög óheppileg, enda fjár-
hagsstaða heimila og fyrirtækja 
nú þegar í molum,“ segir þar.  
 - óká

Skoðun Viðskiptaráðs Íslands:

Forgangsröðun 
ríkisins er röng

FINNUR ODDSSON

Í NAUTHÓLSVÍK Helst er að víkja megi til hliðar um stund áhyggjum af verðbólgu-
áhrifum skattahækkana á verðtryggðar skuldir á sólskinsdögum á ströndinni. Flestir 
vonast eftir góðu sumri. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í flestum 
Evrópu-

löndum taka fyrst 
og fremst ríki, 
sveitarfélög og 
veitufyrirtæki 
verðtryggð lán.

JÓN BJARKI BENTSSON
GREININGU ÍSLANDSBANKA

LÖGREGLUMÁL Sérstakur saksóknari vegna 
bankahrunsins hefur þurft að handtaka 
menn sem grunaðir eru í rannsóknum 
tengdum bankahruninu. Ekki fæst uppgefið 
hverja þurfti að handtaka, eða hvers vegna. 
Hinum handteknu var sleppt að yfirheyrslu 
lokinni. Embættið er með yfir tuttugu mál 
til rannsóknar.

„Við höfum mjög sparlega notað handtök-
uúrræðið, en við höfum þurft að nota það,“ 
segir Ólafur Þór Hauksson, sérstakur sak-
sóknari vegna bankahrunsins. Hann segir 
handtökur, húsleitir og fleira verkfæri lög-
reglu, og ekki sé óeðlilegt að beita þurfi 
þeim verkfærum við rannsókn efnahags-
brotamála eins og annarra mála. 

 Spurður hvernig gangurinn sé í rann sókn-

um embættisins segir Ólafur að nokkur mál 
séu ágætlega sett, en önnur séu styttra á veg 
komin. Ekki sé hægt að tímasetja hvenær 
niðurstöður fáist.

Ólafur vildi í gær ekki upplýsa hvort emb-
ættið hefði yfirheyrt Sheik Mohammed Bin 
Khalifa Al-Thani, sem keypti hlutabréf í 
Kaupþingi fyrir 25 milljarða króna, eða 
aðra sem tengdust því máli. Þar er talið að 
um sýndargjörning hafi verið að ræða til að 
hafa áhrif á verð hlutabréfa í Kaupþingi.

Gerðar voru tíu húsleitir vegna þess 
máls hér á landi nýverið. Ólafur staðfesti 
að engar húsleitir hefðu verið gerðar vegna 
málins á starfsstöðvum og heimilum manna 
því tengdra erlendis. „En við höfum ekki 
sagt að við séum hættir að leita.“ - bj

Góður gangur er í ríflega 20 málum sem sérstakur saksóknari vegna bankahrunsins er með til rannsóknar:

Hefur þurft að handtaka grunaða
SAKSÓKNARA VANTAR 
UPPTÖKUTÆKI
Sérstakur saksóknari vegna bankahrunsins hefur 
enn ekki yfir að ráða upptökutækjum til að taka 
upp hljóð og mynd af yfirheyrslum. Því þurfa 
starfsmenn embættisins að yfirheyra grunaða 
og vitni utan skrifstofu embættisins í Borgartúni.

Ný lög um meðferð sakamála leggja ríka 
skyldu á lögreglu um að taka upp yfirheyrslur, 
segir Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari.

Hann segir orðið brýnt að koma upp aðstöðu 
til að yfirheyra menn á skrifstofu embættisins, 
og unnið sé að því hörðum höndum að svo 
megi verða.

Ekki erfitt hjá öðrum
Fjallað var um fjárhagserfiðleika hvíta-
sunnukirkjunnar Fíladelfíu í Frétta-
blaðinu nýlega. Tekið skal fram að 
aðrir söfnuðir hvítasunnuhreyfingar-
innar hafa ekki átt í fjárhags erfið-
leikum.

ÁRÉTTING
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Umsóknarfrestur

rennur út 5. júní.

Allar nánari upplýsingar 

á www.keilir.net.

HÁSKÓLABRÚ
Eins árs undirbúningur 

fyrir háskólanám

DÓMSMÁL Kæru Samtaka verslun-
ar- og þjónustu fyrir hönd Office 
1 gegn Ríkiskaupum hefur verið 
vísað frá kærunefnd útboðsmála.

Kjartan Örn Siguðsson, for-
stjóri Office 1, taldi Ríkiskaup 
hafa brotið á fyrirtækinu með því 
að framselja rammasamning sem 
gerður var við Pennann og A4 í 
febrúar í fyrra til arftaka þess-
ara tveggja fyrirtækja. Nýju fyr-
irtækin eru bæði í eigu banka.

Kærunefndin segir valdsvið 
sitt ekki ná til að úrskurða um 
nokkuð það er varði framkvæmd 
samninganna eftir að þeir höfðu 
formlega komist á. Þess vegna sé 
málinu vísað frá.  - gar

Meint brot Ríkiskaupa:

Kæru Office 1 
var vísað frá

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarstjórn 
Álftaness segir að Kristján 
Sveinbjörnsson, sem sagði af sér 
sem bæjarfulltrúi og forseti bæj-
arstjórnar í desember í fyrra, 
geti ekki tekið sæti sitt aftur í 
bæjarstjórn eins og hann hefur 
sagst ætla að gera.

Bæjarstjórnin samþykkti á 
fimmtudag bókun bæjarráðs um 
mál Kristjáns: „Það er afstaða 
bæjarráðs að KS [Kristján] ósk-
aði eftir, og samþykkt var af 
bæjarstjórn, ótímabundnu leyfi 
frá störfum bæjarfulltrúa. KS 
[Kristján] óskaði ekki eftir tíma-
bundnu leyfi og því var bæj-
arstjórn óhjákvæmilegt annað 
en að veita ótímabundið leyfi. 
KS [Kristján] getur því ekki 
að mati bæjarráðs snúið aftur 
til starfa sem bæjarfulltrúi á 
yfirstandandi kjörtímabili.“  - gar

Bæjarstjórn Álftaness:

Kristján fái ekki 
sætið sitt aftur

Bæjarstjórn í langt frí
Bæjarstjórn Voga á Vatnsleysuströnd 
samþykkti á fimmtudag að taka sér 
sumarfrí næstu þrjá mánuðina og 
funda ekki aftur fyrr en 27. ágúst. 
Á meðan hefur bæjarráð umboð til 
fullnaðarafgreiðslu mála.

VOGAR

Birkir spyr um bílalánin 
Birkir Jón Jónsson Framsóknarflokki 
vill vita hve margir eru með erlend 
veðbílalán, hve há þau eru, hvert virði 
viðkomandi bíla er og hvort viðskipta-
ráðherra hyggist aðstoða þá sem slík 
lán hafa.

ALÞINGI

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York

Orlando

Osló

París

Róm

Stokkhólmur

23°

21°

24°

20°

21°

22°

21°

22°

21°

20°

23°

22°

25°

32°

 23°

22°

24°

21°

Á MORGUN 
3-8 m/s

MÁNUDAGUR 
3-8 m/s

8

12

12

13

14

8

12
8

8

8
6

5

5

4

4

3

3

4
8

4

5
6

7 12

13

10
8

9 12

12

1110

VEÐRIÐ Í DAG  
Í dag verður hæg 
suðvestlæg átt. 
Yfi rleitt verður fremur 
skýjað og víða hætt 
við skúrum. Einkum 
er þó skúrahættan á 
suðvesturfjórðungi 
landsins en einhverjar 
skúrir gætu læðst 
norðar. Austan til 
gengur úrkomuloft 
norður með austur-
ströndinni þar sem 
einhver væta verður 
en í kjölfarið léttir til, 
fyrst austan Vatnajök-
uls. Úrkomuminna 
verður restina af 
helginni. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

GENGIÐ 29.05.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 211,3804
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 122,97   123,55

 198,78  199,74

 173,38  174,36

 23,285  23,421

 19,409  19,523

 16,203  16,297

 1,2822  1,2896

 190,27  191,41

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Er mataræðið
óreglulegt?

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

vanlíðan. Regluleg neysla LGG+ 
vinnur gegn þessum áhrifum og 

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

tryggir fulla virkni.
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Tilboð

SVEITARSTJÓRNARMÁL Ljóst þykir að 
fasteignamat mun lækka umtals-
vert um mánaðamótin, þegar 
Fasteignaskrá Íslands gefur út 
nýtt mat. Lækkunin þýðir veru-
legt tekjutap fyrir sveitarfélögin 
í landinu á næsta ári, ef álagning-
arhlutfall einstakra sveitarfélaga 
verður ekki hækkað. Áhyggj-
ur sveitarstjórnarfólks komu 
greinilega í ljós á nýlegum sam-
ráðsfundi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga (SÍS).

Fast tekjustreymi sveitarfélaga 
byggir á útsvari, fasteignaskött-
um og framlögum úr Jöfnunar-
sjóði sveitarfélaga. Tekjur þeirra 
af fasteignasköttum, sérstaklega 
á vaxtarsvæðum, hafa hækk-
að jafnt og þétt á síðustu árum 
vegna uppgangs á fasteignamark-
aði. Nú er sá markaður hruninn 
og er búist við að lækkun fast-
eignaverðs muni nema tugum 
prósenta áður en um hægist. 

Fasteignaskattar skiluðu sveit-
arfélögunum í landinu ríflega 22 
milljörðum króna í tekjur á síð-
asta ári og hvert prósent til lækk-
unar nemur því um 220 milljón-
um króna lægri tekjum.  

Halldór Halldórsson, formað-

ur SÍS, segir ljóst að allar tekjur 
sveitarfélaganna séu að lækka. 
„Tilhneigingin hlýtur að verða 
sú að menn reyna að halda þess-
um tekjum óbreyttum enda eini 
tekjustofninn sem þau geta haft 
áhrif á.“ 

Álagningarhlutfall hefur verið 
lækkað mikið þar sem fasteigna-
verð hefur hækkað hvað mest í 
þenslu síðustu ára. Noti sveitarfé-
lögin það svigrúm sem þau hafa til 
hækkunar telur Halldór að mörg 
sveitarfélög geti haldið óbreyttum 
tekjum, þótt til mikillar lækkunar 
fasteignamats komi. Þetta eigi þó 
ekki við um öll sveitarfélög.

Ef Reykjavík er tekin sem 
dæmi þá eru tekjur af fasteigna-
skatti í ár áætlaðar 2,6 milljarð-
ar af íbúðarhúsnæði, tveir millj-
arðar af opinberu húsnæði og 7,7 
milljarðar af atvinnuhúsnæði. 

Ef horft er til fasteignaskatta 
og fasteignagjalda íbúðarhúsnæð-
is þá eru tekjur borgarinnar í ár 
áætlaðar tæpir fjórir milljarðar 
miðað við núverandi skattapró-
sentu. Væri hún fullnýtt væru 
tekjur borgarinnar tæpir 7,5 
milljarðar króna. Svigrúm borg-
arinnar til að halda sömu tekjum 
er því mikið.  
 svavar@frettabladid.is

Sveitarfélögin kvíða 
nýju fasteignamati
Allir tekjustofnar sveitarfélaga eru að lækka. Nýtt fasteignamat um mánaða-
mótin er talið boða lækkun fasteignaskatta og -gjalda. Líklegt er talið að 
sveitarfélögin hækki álagsprósentu til að halda tekjum sínum óbreyttum.

-597 milljónir

Tekjutap Reykjavíkur af fasteignasköttum og 
-gjöldum miðað við óbreytta álagsprósentu.

Samtals 
4 milljarðar

-10%

-20%

-30%

-1.200 milljónir

-394 milljónir

BREYTINGAR Borgin 
hefur tæpa fjóra 

milljarða í tekjur af 
fasteignasköttum 

og -gjöldum af 
íbúðarhúsnæði. 

Skýringarmyndin 
sýnir lækkun tekna 

miðað við að 
fasteignamat lækki 

um 10,20 eða 30 
prósent.

Fasteignamat 
íbúðar

Fasteigna-
skattur

Lóðaleiga Holræsagjald Fasteigna-
gjöld af íbúð

Breyting Breyting m/v 
30 millj. íbúð

Breyting á 
fasteignamati

-10%

-15%

-20%

0,214% 0,08% 0,105%

20 milljónir

18 milljónir

17 milljónir

16 milljónir

42.800

38.520

36.380

34.240

16.000

14.400

13.600

12.800

21.000

18.900

17.850

16.800

79.800

71.820

67.830

63.840

7.890

11.970

15.960

11.970

17.955

23.940

Breyting fasteignaskatta og -gjalda af íbúðarhúsnæði miðað við lækkað fasteignamat og óbreytta álagsprósentu.

VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlitið hefur 
sektað Glitni banka um fjór-
ar milljónir króna vegna brota 
á lögum um verðbréfaviðskipti. 
Sektin kemur til vegna misheppn-
aðra kaupa Birnu Einarsdóttur, nú 
bankastjóra Íslandsbanka, á hlut 
í Glitni fyrir tæpar 185 milljónir 
króna.

Forsaga málsins er sú að í lok 
mars árið 2007 barst Kauphöll 
Íslands tilkynning um að Birna 
hefði, í gegnum hlutafélag sitt 
Melkorku ehf., keypt sjö milljón 
hluti í Glitni á genginu 26,4 eða 
fyrir tæpar 185 milljónir. Glitnir 
hugðist veita lán fyrir kaupunum 
gegn veði í sjálfum bréfunum. 

Samkvæmt tilkynningu frá 

Fjármálaeftir-
litinu kom í ljós 
að Birna var 
ekki eigandi 
bréfanna þegar 
hún hugðist 
nýta atkvæða-
rétt sinn á aðal-
fundi bankans 
í febrúar 2008, 
tæpu ári eftir 
meint kaup. 

Vegna villu í lánasamningnum 
hafði lánið ekki verið veitt og því 
höfðu viðskiptin ekki átt sér stað. 
Samkvæmt niðurstöðu rannsókn-
ar Fjármálaeftirlitsins frá haust-
inu 2008 gengu viðskiptin aldrei 
í gegn af ástæðum óviðkomandi 

Birnu og því hafi kaupsamning-
urinn fallið niður. 

Glitni hefði borið að senda leið-
rétta tilkynningu þegar ljóst var 
að kaupin hefðu ekki gengið í 
gegn. Þá hafi bankinn ekki sent 
FME tilkynningu um kaupin né 
birt þau opinberlega, líkt og lög 
gera ráð fyrir um viðskipti stjórn-
enda.

FME kemst því að þeirri niður-
stöðu að Glitnir hafi brotið gegn 
tveimur greinum laga um verð-
bréfaviðskipti og því ber bank-
anum að greiða fjórar milljónir í 
stjórnvaldssekt. 

Ekki náðist í Birnu Einarsdótt-
ur í gær.

 - kh

Fjármálaeftirlitið sektar Glitni um fjórar milljónir:

Sekta Glitni vegna misheppn-
aðra kaupa Birnu bankastjóra

BIRNA 
EINARSDÓTTIR 

ALÞINGI Sigmundur Ernir Rúnars-
son, Samfylkingu, hefur lagt 
fram fyrirspurn til Jóhönnu Sig-
urðardóttur forsætisráðherra, þar 
sem farið er fram á nána útlistun 
á útgefnum krónubréfum. 

Sigmundur óskar eftir upplýs-
ingum um heildarnafnvirði útgef-
inna skuldabréfa í íslenskum 
krónum, frá upphafi til 15. maí 
þess árs, hverjir fimmtán stærstu 
útgefendur krónubréfa eru, 
hversu há upphæð gjaldfellur 
mánaðarlega héðan í frá og hvort 
vitað sé til þess að íslensk fyrir-
tæki eigi eignarhlut í bréfunum í 
gegnum íslensk eða erlend eignar-
haldsfélög.  - ss

Sigmundur Ernir Rúnarsson:

Spyr Jóhönnu 
um krónubréf

SVEITARSTJÓRNARMÁL Lögmaður 
Lýsis, Sigurbjörn Magnússon, 
krefst þess að skipulags- og bygg-
ingarfulltrúi Ölfuss dragi ummæli 
um fyrirtækið til baka eða verði 
áminntur ella.

Lýsi rekur fiskþurrkunarverk-
smiðju í Þorlákshöfn. Bæjaryfir-
völd í Ölfusi kvarta undan ólykt 
af starfseminni en neita fyrir-
tækinu um byggingu þvottaturna 
sem eiga að draga úr lyktarmeng-
un. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 
hefur veitt Lýsi átta ára starfsleyfi 
í Þorlákshöfn.

Bæjarstjórnin lýsir fullum 
stuðningi við störf skipulagsfull-
trúans „við úrlausn þessa vanda-

sama máls,“ eins og segir í bókun 
vegna kröfu Lýsis.

Ummælin umdeildu lét skipu-
lagsfulltrúinn falla í útvarpsvið-
tali 17. apríl síðastliðinn. Lýsti 
hann ólyktinni af fiskþurrkun-
inni þannig að nánast væri ólíft í 

Þorlákshöfn. Sagði hann einnig að 
niðurstaða umhverfisráðuneytis-
ins varðandi starfsleyfi væri ekki 
í samræmi við skipulag.

Í bréfi lögmanns Lýsis til skipu-
lagsfulltrúans sjálfs segir að dragi 
hann ekki ummælin til baka áskilji 
Lýsi sér rétt til að höfða skaða-
bótamál á hendur honum til að fá 
ummælin dæmd ómerk og fá hann 
dæmdan til að greiða skaða- og 
miskabætur.

„Við erum í viðræðum við bæj-
arstjórann og aðra fulltrúa Ölf-
uss um að ná sátt í málinu og ég 
vil ekki tjá mig um þessi mál á 
meðan,“ segir lögmaður Lýsis 
spurður um næstu skref. - gar

Lögmaður Lýsis krefst þess að skipulagsfulltrúi Ölfuss dragi ummæli til baka:

Verði áminntur fyrir að segja ólykt af Lýsi

ATHAFNASVÆÐI LÝSIS Í ÞORLÁKSHÖFN
Deilt hefur verið um fiskþurrkun Lýsis í 
Þorlákshöfn um árabil. MYND/GKS

Horfðir þú á úrslitaleik Meist-
aradeildarinnar í knattspyrnu?
Já 41%
Nei 59%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er hækkun neysluskatta skyn-
samleg í ljósi efnahagsástands-
ins?

Segðu skoðun þína á visir.is.

KJÖRKASSINN
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Dicotex illgresiseyðir:  blandað í 
vatn og vökvað yfir illgresið. 
Hreinsar túnfífil, sóleyjar og annað 
breiðblaða illgresi úr grasflötum.
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ATHUGIÐ!ATHUGIÐ!
Öll sumarblóm í Öll sumarblóm í
Garðheimum eru Garðheimum eru
íslensk ræktuðíslensk ræktuð

DicotexDicotex
Nýtt
gegn fíflum og sóleyjum gegn fíflum og sóleyjum
í grasflötum.í grasflötum.
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EFNAHAGSMÁL Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn telur ekki svigrúm fyrir 
Seðlabankann að lækka vexti. 
Fundur peningastefnunefndar 
verður í næstu viku. Þetta kom 
fram í máli Marks Flanagan, yfir-
manns sendinefndar AGS, sem 
yfirgaf landið í gær. 

„Ég vil leggja áherslu á að þetta 
er ákvörðun Seðlabankans,“ sagði 
Flanagan, en ef litið væri til þess 
að gengi krónunnar væri nálægt 
sögulegu lágmarki væri hætta á 
að krónan myndi lækka enn meira 
við vaxtalækkun, sem hefði áhrif 
á verðbólgu og erlend lán.

Franek Rozwadowski, fastafull-
trúi sjóðsins hér á landi, sagði lík-
legt að það hefði einhver, jafnvel 
veruleg, jákvæð áhrif á stöðu efna-
hagsmála hér á landi að sækja um 
aðild að Evrópusambandinu. Hafa 
þyrfti þó í huga að það gæti tekið 
nokkur ár. Ávinningurinn væri því 
ekki í hendi. 

Fram kom í máli Rozwadowskis 
og Flanagans að ef Ísland sækti 
um aðild að ESB þyrfti að aðlaga 
áætlun AGS hér á landi, en þeir 
vildu ekki útskýra nánar hvað í 
því fælist. 

Flanagan sagði ekki komnar upp 
aðstæður til að losa um gjaldeyris-
höftin, svo sem virka bankastarf-
semi og drjúgan gjaldeyrisvara-
sjóð. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
og íslensk stjórnvöld sæju þó fram 
á að hægt yrði að byrja að losa um 
gjaldeyrishöftin síðar á þessu ári. 

Spurður hvort það hefði áhrif á 
efnahagsmálin að norrænu lánin, 
sem gert hefði verið ráð fyrir, 

væru ekki í höfn svaraði Flanag-
an því til að vissulega hefði verið 
gert ráð fyrir að norrænu lánin 
kæmu fyrr. „Það hefur ýmis áhrif 
á efnahagsmálin, til dæmis seink-
ar það sannarlega öllum áætlunum 
um að losa um gjaldeyrishöftin,“ 
sagði Flanagan. 

Þessa seinkun, auk þess sem 
seinkun hefur orðið á uppbygg-
ingu fjármálakerfisins og áætl-
unargerðar til að skera niður fjár-
lagahallann, segir Flanagan helst 
koma til vegna kosninganna. Mikið 
starf hafi hins vegar verið unnið á 
bak við tjöldin sem kæmi til fram-

kvæmda á næstu vikum. Þá myndi 
áætlun Íslands og AGS væntanlega 
komast aftur á áætlun. 

„Það hefði hjálpað til ef áætlun-
in um að minnka fjárlagahallann 
hefði orðið ljós fyrr,“ sagði Flanag-
an. Meðal annars hefði áhættuálag 
á Ísland hækkað mikið við efna-
hagshrunið og myndi ekki lækka 
fyrr en markaðir hefðu meiri vissu 
um áætlun Íslands að þessu leyti. 

Gert er ráð fyrir að fyrsta end-
urskoðun á áætluninni, sem átti 
að fara fram í febrúar, fari fyrir 
stjórn AGS um miðjan júlí. 

 svanborg@frettabladid.is

Lækkun vaxta fellir 
krónuna enn frekar
Ekki eru aðstæður til að lækka vexti eða losa um gjaldeyrishöftin, sögðu full-
trúar AGS í gær. Umsókn að ESB myndi breyta efnahagsáætlun AGS hér á 
landi. Forgangsverkefni að koma fram með áætlun til að draga úr fjárlagahalla.

FRANEK ROZWADOWZKI OG MARK FLANAGAN Reiknað er með að fyrstu endurskoð-
un ljúki í seinni hluta júnímánaðar og fari fyrir stjórn AGS um miðjan júlí.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

UTANRÍKISMÁL Ráðherrar og staðgenglar þeirra 
frá hinum 47 aðildarríkjum Evrópuráðsins luku 
tveggja daga fundi sínum í Reykjavík í gær með 
því að samþykkja aðgerðaáætlun sem nær til 
stefnumótunar samtakanna á sviði fjölmiðlunar og 
internetsins. 

Í pólitískri lokaályktun samþykktu ráðherrarnir, 
sem eru ábyrgir hver í sínu landi fyrir málefnum 
fjölmiðla, að Evrópuráðið skyldi vinna að endur-
skoðun fjölmiðlahugtaksins, einkum með tilliti til 
þróunar nýmiðla á borð við bloggsíður, samskipta-
síður á netinu og leitarvélar. 

Ráðherrarnir ályktuðu einnig að stjórnvöld í 
aðildarríkjunum ættu að endurskoða reglulega 
hryðjuverkavarnalög sem í gildi væru í hverju 
landi með það fyrir augum að þrengja möguleika á 
misbeitingu þeirra, einkum og sér í lagi með tilliti 
til verndar tjáningarfrelsisins og upplýsingafrelsis. 

Reglulegt eftirlit væri mikilvægt með því að 
ákvæði og framfylgd slíkrar hryðjuverkalöggjafar 
væri með þeim hætti að hún bryti ekki í bága við 
borgararéttindastaðla Evrópuráðsins, sérstaklega 
ekki dómafordæmi Mannréttindadómstóls Evrópu.

Rússland studdi allar ályktanir fundarins nema 
þessa um kvöð um endurskoðun hryðjuverkalaga.

 - aa

Ráðherrafundur Evrópuráðsins í Reykjavík ályktar um fjölmiðlun og hryðjuverkalög: 

Endurskoðun minnki hættu 
á misnotkun hryðjuverkalaga

ÁLYKTUN RÆDD Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra 
og Philippe Boillat af fastaskrifstofu Evrópuráðsins ræða við 
fjölmiðla að loknum fundinum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIRKJANIR Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra telur nauðsyn-
legt að gera Kárahnjúkavirkjun 
heildstætt upp og fá á hreint hver 
er nettó virðisaukinn sem eftir 
verður í samfélaginu. Hann segist 
hafa beðið sitt fólk í ráðuneytinu að 
kanna hvort ekki sé hægt að taka 
þau gögn saman. Ekki er þó ákveð-
ið með heildarúttektina.

Steingrímur segir OECD hafa 
gagnrýnt það á sínum tíma að slík 
athugun hafi ekki legið fyrir. Hann 
og flokksmenn hans, hafi tekið 
undir þá gagnrýni, enda sé nauð-
synlegt að gera sér grein fyrir raun-
verulegri arðsemi virkjunarinnar.

„Við þurfum að átta okkur á því, 

bæði til að gera þetta verkefni 
upp og eins fyrir framtíðina, hver 
heildararðsemi af verkefni er. Hver 
nettóarðurinn er fyrir þjóðarbúið af 
verkefni af þessu tagi. Sú vinna fór 
aldrei fram,“ segir Steingrímur.

„Það verður að fá á hreint hver 
nettóvirðisaukinn er sem eftir 
stendur í íslensku hagkerfi af fjár-
festingu sem er á þessum forsend-
um; að eigandinn sé erlendur og arð-
urinn gangi til hans. Inn í það þarf 
að taka allan kostnað, til dæmis við 
fjárfestingu. Slík greining er nauð-
synleg og verður að liggja fyrir.“

Steingrímur segir dóm reynsl-
unnar þó vera hið raunverulega 
arðsemismat. - kóp

Fjármálaráðherra vill gera Kárahnjúkavirkjun heildstætt upp:

Skoða nettóarð virkjunar
Verðandi 
lagahöfundar 
óskast

Lagadeild
www.lagadeild.hi.is

Umsóknarfrestur til 5. júní

Kennarar við lagadeild Háskóla Íslands skrifa 
nánast allar kennslubækur í lögfræði sem notaðar 
eru í landinu. Við byggjum framsækið og krefjandi 
nám á 100 ára hefð við langöflugasta háskóla 
landsins.

Engin skólagjöld

Skrásetningargjald aðeins kr 45.000

FJÁRMÁLARÁÐHERRA Steingrímur telur 
að nauðsynlegt sé að reikna út hversu 
mikil nettó verðmætaaukning verði 
í samfélaginu af verkefni á borð við 
Kárahnjúkavirkjun. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Grunnnám málmiðngreina er grunnur að bjartri 
framtíð og faglegri undirstöðumenntun fyrir:

Blikksmíði• 
Rennismíði• 
Stálsmíði• 
Vélvirkjun• 

Véltækniskólinn býður nýtt og 

áhugavert nám að loknum grunnskóla. 

Grunnnám þar sem fléttast saman 

vélstjórnarnám og málmiðnir. 

Fagfólk 
vantar

Atvinnulífið þarf vel 

menntað starfsfólk. 

Menntaðu þig til starfa 

framtíðarinnar.

Skráning í grunndeild málmiðna stendur 
til 11. júní. 
Nánari upplýsingar á www.tskoli.is.

í málm- og véltækni

FRÉTTAVIÐTAL: Skýrsla um árangur íslenskrar kynningarhátíðar í Brussel 

Góðar niðurstöður umfangs-
mikils markaðsverkefnis í 
Brussel gefa ágætar vonir 
fyrir íslenskar listir, ferða-
þjónustu og afurðir, sem og 
orðstír landsins á erlendum 
vettvangi. Að sögn Höllu 
Hrundar Logadóttur, verk-
efnisstjóra hátíðarinnar, er 
líklegt að áhrifa verkefnis-
ins eiga eftir að gæta enn 
frekar þegar fram í sækir.

Íslandshátíðin Iceland on the Edge 
er eitt stærsta kynningarverkefni 
af sinni tegund sem Ísland hefur 
haldið á erlendum vettvangi. Til-
urð verkefnisins má rekja til þess 
að eftir að hafa orðið vart við mik-
inn áhuga á Íslandi, ákvað sendi-
ráð Íslands í Brussel, sem er undir 
stjórn Stefáns Hauks Jóhannesson-
ar sendiherra, að kanna hvort fýsi-
legt væri að halda kynningarverk-
efni um Ísland í borginni. Í ljós 
kom að mikill áhugi var á slíku 
verkefni af hálfu heimamanna, til 
dæmis sýndu tvær lykilmenningar-
stofnanir í Brussel, menningar-
miðstöðin Bozar og tónlistarhús-
ið Ancienne Belgique, áhuga á að 
taka rækilega þátt í fjármögnun 
og framkvæmd þess. Í kjölfarið 
leitaði sendiráðið til fjölmargra 
íslenskra aðila um samstarf, þar 
á meðal ráðuneyta, Reykjavíkur-
borgar, Ferðamálastofu, Útflutn-
ingsráðs, Landsbankans, Ice-
landair og fleiri, svo úr varð 
kynningarverkefni sem náði yfir 
um 10 mánuði frá 2007 til 2008.

„Brussel er að mörgu leyti 
heppilegur staður fyrir verkefni 
af þessu tagi,“ segir Halla Hrund 
Logadóttir, einn af frumkvöðlum 
og síðan verkefnisstjóri Íslands-
hátíðarinnar, sem hefur nú tekið 
saman ítarlega skýrslu þar sem 
gerð er tilraun til að leggja mat á 
árangur hátíðarinnar. „Brussel er 
alþjóðlegur suðupottur; þarna hafa 
mörg sendiráð, alþjóðastofnanir, 
félagasamtök og fyrirtæki aðset-
ur. Þetta er því afar alþjóðlegur 
vettvangur sem einkaaðilar og 
önnur ríki hafa nýtt sér í miklum 
mæli til að koma sér á framfæri. 

Borgin hefur það líka fram yfir 
margar aðrar borgir að hún telur 
ekki nema um eina milljón manns; 
mergðin er því ekki slík að við týn-
umst í fjöldanum. Þannig að þetta 
er góður markhópur á góðu svæði 
fyrir Ísland.“ 

Tvískipt verkefni
Verkefnið var tvískipt: annars 
vegar 10 mánaða markaðsherferð 
og hins vegar fimm mánaða hátíð 
frá árslokum 2007 fram í júní 
2008. Íslenskar listir og menning 
voru meginstoð hátíðarinnar, sem 
fól í sér 35 menningarviðburði og 
sýningar, auk 10 til 15 viðburða á 
sviði ferða-, ráðstefnu-, orkumála 
og viðskipta. Menningardagskráin 

spannaði allt frá sýningu á verkum 
íslenskra nútímalistamanna til Ice-
land Airwaves tónleikakvölda. Þá 
var viðskiptasendinefnd íslenskra 
hönnuða send út af örkinni auk 
þess sem haldin var ráðstefna um 
Ísland og orkumál og ýmsa ferða-
málatengda viðburði.

„Markmið verkefnisins var að 
efla ímynd Íslands á alþjóðavett-
vangi, þekkingu á þeim sviðum 
sem það tók til og efla tengsl, til 
dæmis fyrir listamenn,“ segir 
Halla Hrund. 

Að hátíðinni og markaðsher-
ferðinni lokinni tók við það yfir-
gripsmikla verkefni að leggja mat 
á hvernig verkefnið hafi tekist. 
„Við skoðuðum tölulegar upplýs-

Stoðir Íslands − menning,   

HALLA HRUND LOGADÓTTIR Segir árangur verkefnisins sýna að áhugi umheimsins á 
Íslandi sprettur ekki af sjálfu sér. Hún telur þó að skilningur stjórnvalda á mikilvægi 
markviss kynningarstarfs sé sífellt að aukast.    FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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með ánægju

Fjör fyrir alla fjölskylduna
Danmörk er svo passleg. Þægilega stór, milt veðurfar, 
vinaleg og aðgengileg. Svo tekur enga stund að skjótast 
þangað. Bókaðu huggulega fjölskylduferð til Danmerkur á 
www.icelandexpress.is

Það er tilvalið að fljúga á einn áfangastað í Danmörku, fá sér 
bílaleigubíl frá Budget, ferðast um landið og fljúga jafnvel 
heim frá öðrum áfangastað. Við bjóðum einnig mikið úrval 
af gistimöguleikum, sjá nánar á www.icelandexpress.is

Silkeborg
Skelltu þér í skemmtisiglingu 
með elsta starfandi gufubáti 

í heimi frá Silkeborg til 
Himmelbjerget.

Álaborg

Árósar

Óðinsvé
Hróarskelda

Knuthenborg

Skagen

Billund

Þýskaland

Horsens

Kaupmannahöfn

Helsingør

Silkeborg

H.C. Andersen
Í Óðinsvéum eru tvö söfn 

helguð H.C. Andersen. 
Litli ljóti andarunginn, 

Nýju fötin keisarans, 
Prinsessan á bauninni, 
Þumalína og Litla 

hafmeyjan  – Kynntu þér 
sögu þessa yndislega 

höfundar.

Algjör sirkus!
Skelltu þér í sirkus með börnin 

í sumar. Circus Benneweis er einn sá 
flottasti í Evrópu og verður á ferðinni um 

Danmörku í allt sumar. Allar nánari 
upplýsingar um sýningar og miðapantanir á 

www.benneweis.dk

Sími 580 4600
Aðalheiður Karlsdóttir, lögg.fasteignasali 

www.eignir.is

Faxafen 10 - 108 Reykjavík - eignir@eignir.is

FRÉTTASVIÐTAL
BERGSTEINN SIGURÐSSON
bergsteinn@frettabladid.is

matur og náttúra
ingar, settum þær í samhengi við 
önnur sambærileg verkefni, tókum 
viðtöl við erlenda samstarfsaðila 
og fengum fjölmiðla og greininga-
fyrirtækið Auxipress til að meta 
verðmæti fjölmiðlaumfjöllunar.“ 

Borgaði sig fjórfalt
Fyrstu niðurstöður gefa til kynna 
að árangur hátíðarinnar hafi heilt 
á litið verið góður og að hún hafi 
þegar skilað fjárfestingu sinni til 
baka. „Fyrst ber að nefna verð-
mæti fjölmiðlaumfjöllunarinnar. 
Það birtust um 300 blaðsíður af 
prentuðu efni í öllum helstu dag-
blöðum og tímaritum landsins, auk 
hundruð umfjallana sem birtust á 
netinu, í sjónvarpi og í útvarpi. 
Samkvæmt verðmætamatinu hefði 
kostað okkur langt yfir 200 millj-
ónir króna að kaupa auglýsingar 
í sama mæli, miðað við gengið á 
fyrri hluta ársins 2008. Íslenskir 
aðilar lögðu um það bil 50 millj-
ónir króna í verkefni. Við fengum 
því strax umfjöllun sem er rúm-
lega fjórum sinnum verðmætari en 
það sem lagt var í verkefnið.“ 

Ólíkir geirar leggjast á eitt 
Að auki voru önnur áhrif hátíð-
arinnar könnuð. „Allar belgískar 
ferðaskrifstofur sem við rædd-
um við urðu varar við aukningu á 
sölu á ferðum til Íslands, sem þær 
röktu að hluta til fjölmiðlaum-
fjöllunarinnar og dagskrárinnar. 
Þá varð 4 prósenta raunaukning 
á sölu á íslenskum sjávarafurð-
um í framhaldi af mánaðarlangri 
markaðsherferð sem við efndum 
til í 135 matvöruverslunum víðs 
vegar um Belgíu. Að lokum gerð-
um við óformlega könnun á því 
hvort það væru fleiri sjálfsprottn-
ir viðburðir tengdir Íslandi og svo 
virðist vera, sem sést til dæmis á 
fleiri tónleikum og kvikmyndasýn-
ingum. Það er líka ljóst að tengsla-
net allra sem tóku þátt í hátíðinni 
margfaldaðist og það net skiptir 
máli að rækta áfram.“ 

Halla Hrund segir það hafa skipt 
sköpum hversu vel íslenskum þátt-
takendum úr ólíkum geirum hafi 
tekist að sameina krafta sína og 
það hversu náið og markvisst var 
unnið með sterkum erlendum aðila 
að settu marki. „Ólík verkefni í 

dagskránni studdu hvert annað svo 
allir nutu góðs af. Til dæmis fengu 
íslenskir listamenn mikla umfjöll-
un og athygli í gegnum ferðamála-
þátt verkefnisins og öfugt. Ef hver 
og einn hefði verið að vinna í sínu 
horni hefði verið erfitt að ná þess-
um miklu samlegðaráhrifum, 
sem birtust til dæmis í mikilli 
fjölmiðlaumfjöllun.“

Listir, náttúra og matur blífur
Eftir efnahagshrunið hefur mikið 
verið rætt um að orðspor Íslands 
hafi beðið skaða á alþjóðlegum 
vettvangi. Halla Hrund segir 
athyglisvert að skoða hvað fjöl-
miðlar fjölluðu mest um í Brussel. 
„Við sjáum að íslensk náttúra, 
Ísland sem áfangastaður fyrir 
ferðamenn, menning og listir, 
Ísland og græn orka, og fersk-
leiki íslenskra sjávarafurða voru 
í aðalhlutverki hjá fjölmiðlum. 
Góðu fréttirnar eru því þær að 
ekkert af þessum sviðum hefur 
orðið fyrir neinni „gengisfellingu“ 
í kreppunni, sem sýnir kannski 
fyrir hvað við höfum lengi stað-
ið í augum umheimsins og hverju 
við getum byggt á í áframhaldandi 
sókn.“ 

Fyrir liggur að grípa verður til 
mikils niðurskurðar í ríkisfjár-
málum. Halla segir eflaust hætt 
við því á sviði landkynningar líkt 
og öðrum. „Ég held samt að skiln-
ingur manna á mikilvægi mark-
viss kynningarstarfs sé að aukast. 
Ég held að við verðum að hugsa til 
þess að tekjuáhrifin, hvort sem 
átt er við aukinn ferðamanna-
straum til Íslands, aukningu í sölu 
á íslenskum afurðum, eða aukna 
eftirspurn eftir íslenskri list, skila 
sér ekki af sjálfu sér. Það er mikil 
og tímafrek markaðsvinna að baki 
slíkri þróun og horfa verður á hana 
sem langtímaverkefni. Hátíðin í 
Brussel var einungis einn hlekk-
ur í þessari vinnu og í því reglu-
bundna kynningarstarfi sem utan-
ríkisráðuneytið og aðrir opinberir 
og einkaaðilar sinna.“
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 46 Velta: 1.079 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
268 +2,91% 737 +4,62%

MESTA HÆKKUN
ALFESCA  +17,65%
MAREL FOOD S.  +5,05%
ÖSSUR  +3,40%

MESTA LÆKKUN
BAKKAVÖR GROUP  -3,97%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,00 +17,65% ... Atlantic 
Airways 167,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 550,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,21 -3,97% ... Eik Banki 89,00 +0,00 ... Eimskipafélagið 
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 119,00 +0,00% ... Icelandair Group 
4,60 +0,00% ... Marel Food Systems 64,50 +5,05% ... Össur 106,50 
+3,40%

Hlutur Singer & Friedlander, banka Kaupþings í 
Bretlandi, í bresku verslunarkeðjunni Booker er 
kominn í söluferli. 

Um 22 prósenta hlut er að ræða. Áætlað verðmæti 
hleypur á níu til 98 milljónum punda, jafnvirði allt að 
19,6 milljarða króna, miðað við að hann verði seldur 
á 28 til 30 pens á hlut, samkvæmt Bloomberg-frétta-
veitunni í gær. 

Verðmiði Booker, sem er umsvifamesta heildsölu-
keðja Bretlands, stóð í rétt rúmum þrjátíu pensum á 
hlut í gær og var markaðsvirði keðjunnar 450 millj-
ónir punda. 

Hluturinn var áður í eigu Kaupthing Capital Partn-
ers II en í framhaldi af því að Singer & Friedlander 
á Mön var tekið til gjaldþrotaskipta er hluturinn nú á 
forræði PwC. 

Baugur og Fons áttu saman 31,4 prósenta hlut í 
Booker eftir uppstokkun á Big Food Group árið 2005. 
Félögin seldu hlutinn í júní í fyrra. - jab

Kaupþing selur fimmt-
ungshlut sinn í Booker

jún. júl. ágú. sept. okt. nóv. des. jan. feb. mar. apr. maí
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Alfesca
Króna
Evra

HUGMYNDASAMKEPPNI
HVERNIG ER BEST AÐ FRÆÐA GRUNNSKÓLA-
NEMENDUR UM VERKALÝÐSHREYFINGUNA?

RITUN NÁMSEFNIS UM 
VERKALÝÐSHREYFINGUNA 
FYRIR EFSTU BEKKI 
GRUNNSKÓLA

ASÍ leitar að einstaklingi til að skrifa 

kennslubók fyrir 9.-10. bekk grunnskóla 

um verkalýðshreyfinguna, sögu hennar, 

sigra og hlutverk í nútímasamfélagi. 

Lengd bókarinnar er áætluð  30-40 bls. 

en hún verður prentuð í 5000 eintökum 

og dreift í alla grunnskóla landsins. 

Umsækjendur þurfa að skila inn tillögum 

um efnismeðferð og hugmyndum 

að verkefnum og kennsluaðferðum. 

Sérstök valnefnd, sem m.a. er skipuð 5 

grunnskólanemum, verður látin meta 

umsóknir.

ASÍ útvegar heimildir/efni til vinnslu. 

Hugmyndum ber að skila fyrir 15. ágúst. 

Umsækjandi þarf að hafa gott vald á 

íslenskri tungu ásamt háskólaprófi í 

kennslufræðum  eða aðra sambærilega 

menntun og/eða reynslu, sem nýtist við 

gerð námsefnis.

Nánari upplýsingar gefur deildarstjóri 

fræðsludeildar, eyrun@asi.is (sími 535 

5636).  Nákvæmari útlistun á verkefninu 

er einnig að finna á vef ASÍ www.asi.is

Yfirtökutilboð er væntan-
legt í Alfesca. Forstjórinn 
segir það varnarleik í þeim 
hremmingum sem gengið 
hafi yfir markaðinn. IFS 
greining segir það lágt í 
samanburði við gengi evru.

„Við teljum að tilboðsverðið sé mjög 
gott miðað við aðstæður,“ segir 
Xavier Govare, forstjóri Alfesca. 

Hann á hlut í væntanlegu yfir-
tökutilboði í félagið ásamt Ólafi 
Ólafssyni stjórnarformanni og sex 
öðrum lykilstjórnendum félagsins, 
Singer & Friedlander, banka Kaup-
þings í Lundúnum sem er í greiðslu-
stöðvun, og franska félaginu Lur 
Berri Iceland, sem er í eigu franska 
matvælaframleiðandans Lur Berri 
Holding. 

Enn á eftir að senda yfirtökutil-
boðið til Kauphallarinnar og leggja 
það fyrir hluthafa. 

Tilboðið hljóðar upp á 4,5 krón-
ur á hlut og er 32,4 prósentum yfir 
lokaverði Alfesca á fimmtudag. 
Gengi hlutabréfa í félaginu stóð í 
3,4 krónum á hlut á fimmtudag en 
rauk upp um 17,6 prósent í gær og 
endaði í fjórum krónum. 

Lur Berri og Alfesca hafa unnið 
saman um árabil en félagið er mik-
ilvægasti birgir Labeyrie, félags 
Alfesca í framleiðslu og sölu á 
andabringum. Það velti jafnvirði 
72 milljarða króna í fyrra.

Lur Berri hefur frá því í fyrra-
dag styrkt mjög stöðu sína í hlut-
hafahópi Alfesca. Það átti þá þrjú 
prósent í félaginu en bætti óðum við 
hlut sinn. Aðrir hluthafar, sem sitja 
á tólf prósentum hlutafjár, hafa sýnt 
vilja til að taka tilboðinu og gangi 
allt eftir verður Lur Berri annar 
stærsti hluthafi félagsins með 35 

prósent þegar yfir lýkur. 
Ólafur og hinir hluthafar Alfesca 

munu ekki selja hluti sína.
Þá er ekki inni í myndinni nú 

um stundir að Lur Berri fari yfir 
35 prósentin eða leitist við að taka 
Alfesca alfarið yfir á næstu árum, 
að sögn Govares. 

Stefnt er að því að taka Alfesca af 
markaði síðar á árinu. Slíkt hefur 
lengi vofað yfir en Ólafur Ólafs-
son, stjórnarformaður félagsins 
til tíu ára og stærsti hluthafi þess, 
sagði í samtali við Markaðinn, við-
skiptablað Fréttablaðsins, í nóvem-
ber í fyrra að dýfa krónunnar hefði 
snert mjög við hluthafana, ekki síst 
erlenda stjórnendur sem ættu stóra 
hluti í félaginu og hefðu horft upp 
á eignina gufa upp. Þar sem hluta-
bréf fyrirtækisins hefðu ekki verið 
skráð í evrur yrði það líklega tekið 
af markaði. 

IFS Greining sagði í gær tilboð-
ið lágt, sérstaklega í ljósi þess að 
undirliggjandi verðmæti Alfesca 
væri að mestu í evrum. Á móti er 
tekið fram að tilboðið sé að mestu 
í takt við lágt gengi félaga á mark-
aði almennt. Engin viðskiptavakt 
sé með það og fjárfestar því í raun 
fastir inni í félaginu. Tilboðið sé 
ákveðin leið fyrir þá. „Við telj-
um að fyrir aðila með aðgang að 
erlendum gjaldeyri sé Alfesca mjög 
áhugaverður fjárfestingarkost-
ur og ekki útilokað að önnur félög 
myndu vilja skoða þann möguleika 
að kaupa félagið,“ segir í áliti IFS 
Greiningar. 

Xavier Govare tekur undir þetta 
en hann hefur tekið eftir áhuga 
erlendra félaga á kaupum á Alfesca. 
Tilboðin hafi hins vegar verið afar 
lág og því aldrei komið til viðræðu. 
„Það voru fáránlegar tölur og því 
teljum við tilboðið okkar gott,“ segir 
hann. jonab@markadurinn.is

GOVARE KYNNIR STÖÐUNA Helstu hluthafar, stjórnendur og lykilbirgir Alfesca telja 
væntanlegt yfirtökutilboð sitt gott.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Forstjórinn segir 
yfirtökuboð gott

Gunnar Karl Guðmundsson, fyrr-
verandi forstjóri Skeljungs og 
stjórnarformaður Tryggingamið-
stöðvarinnar, hefur verið ráðinn 
forstjóri MP Banka.

Gunnar hefur lengst af starfað 
hjá Skeljungi, aðallega við fjár-
málastjórnun og áhættustýringu. 
Hann varð þar aðstoðarforstjóri 
árið 2000 og forstjóri árið 2003.

Þá hefur Gunnar Karl gegnt 
fjölda trúnaðarstarfa í íslensku 
atvinnulífi. Núna er hann meðal 
annars stjórnarmaður í Samtök-
um atvinnulífsins og Samtökum 
verslunar og þjónustu. - óká

Nýr forstjóri
yfir MP banka

Samanburður á gengi Alfesca, evru og krónu í eitt ár
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Nú hefur Kaupþing fengið öflugan liðsauka. Fjöldi fyrrverandi starfsmanna SPRON hefur 
verið ráðinn til bankans. Það er mikið gleðiefni fyrir okkur og fyrrum viðskiptavini SPRON, 
sem nú eru komnir í viðskipti við Kaupþing. Starfsfólk Kaupþings býður þennan glæsilega 
hóp velkominn í liðið. 

VESTURBÆJARÚTIBÚ
Anna Haraldsdóttir
Brynja Þorkelsdóttir
Ingigerður Guðmundsdóttir

SUÐURLANDSBRAUT
Bryndís Ann Brynjarsdóttir
Einar Örn Ævarsson
Valdís Hansdóttir
Rakel Sigurðardóttir

AÐALÚTIBÚ
Guðríður Birgisdóttir
Halldóra Þorvaldsdóttir
Sigrún Dögg Þórðardóttir
Andrea Guðrún Gunnlaugsdóttir
Kristján Þór Sveinsson

MJÓDD
Berglind Guðrún Bergmann
Oddný Aðalsteinsdóttir
Helga María Kristinsdóttir

GRAFARVOGUR
Monika Sóley Skarphéðinsdóttir

HAFNARFJÖRÐUR
Guðríður Linda Karlsdóttir

ÞJÓNUSTUVER
Auður Gísladóttir
Carolin K. Guðbjartsdóttir
Ester Rúnarsdóttir
Hjördís Halldórsdóttir
Svanhvít Gunnarsdóttir
Tomasz Þór Veruson

VIÐSKIPTAUMSJÓN
Birgitta Esther Róbertsdóttir
Helga Þóra Þórarinsdóttir
Ingibjörg Gissurardóttir

HÖFUÐSTÖÐVAR 
Aðalbjörg Baldursdóttir
Anna Kristín Björnsdóttir
Björn Helgason 
Guðmundur Rúnar Árnason
Helgi Magnús Baldvinsson 
Hrafn Nikolai Ólafsson
Matthildur Elín Björnsdóttir
Guðrún Margrét Ólafsdóttir

FAGNAÐARFUNDIR 

Nánari upplýsingar á www.kaupthing.is 
eða í síma 444 7000.
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Verð á framvirkum samningum á 
áli fór undir 1.400 Bandaríkjadali 
á tonnið á hrávörumarkaði í Lund-
únum í Bretlandi í gærmorgun og 
hafði þá ekki verið lægra síðan í 
byrjun apríl. Það fór yfir 1.400 dal-
ina á ný þegar leið á daginn. 

Álverðið féll hratt samhliða 
snörpum samdrætti síðasta haust 
og fór í kringum 1.260 dali á tonnið 
seint í febrúar. Það hækkaði hratt 
í kjölfarið og fór hæst í 1.510 dali 
á tonnið í byrjun mánaðar. 

Hagdeild Seðlabankans bendir 
á í síðustu Peningamálum bank-
ans, að meðalálverð á þessu ári 
verði nálægt 1.470 dölum á tonnið. 
Ekki er gert ráð fyrir að álverð-
ið hækki að marki fyrr en á næsta 
ári og kunni það þá að fara í 1.800 
dali á tonnið.  - jab

Álverð nærri 
1.400 dölum

Vöruskipti við útlönd í apríl voru 
hagstæð um 2,3 milljarða króna, 
samkvæmt nýbirtum tölum Hag-
stofunnar. Fluttar voru út vörur 
fyrir 31,7 milljarða króna og inn 
fyrir 29,4 milljarða. Í apríl í fyrra 
voru vöruskiptin óhagstæð um 900 
milljarða króna á sama gengi. 

Vöruskipti fyrstu fjóra mán-
uði ársins voru því hagstæð um 
16,9 milljarða króna, sem er tölu-
verð breyting frá því í fyrra þegar 
þau voru á sama tímabili og sama 
gengi óhagstæð um 37,8 millj-
arða. Frá ársbyrjun og út apríl 
á þessu ári voru fluttar út vörur 
fyrir 132,4 milljarða króna, en inn 
fyrir 115,5 milljarða. „Vöruskipta-
jöfnuðurinn var því 54,7 milljörð-
um króna hagstæðari en á sama 
tíma árið áður,“ segir í tilkynn-
ingu Hagstofunnar.

Greiningardeild Íslandsbanka 
segir vöruskiptin í takt við áður 
birtar bráðabirgðatölur. Bent er 
á að á föstu gengi sé um að ræða 
verulegan samdrátt á milli ára 
bæði í verðmæti útflutnings (45 
prósenta samdráttur) og innflutn-
ings (50 prósenta samdráttur). 

„Samdrátt-
ur i nn í 

innflutn-
ings-
verð-
mætum 
á sér 
skýr-
ing-
ar í ört 
minnk-

andi inn-
lendri eft-

irspurn, en 
samdráttur 

í útflutningsverð-
mætum er hins vegar talsvert 
áhyggjuefni, enda stafar hann 
að miklu leyti af verulegri verð-
lækkun á helstu útflutningsafurð-
um okkar á heimsmarkaði,“ segir í 
um fjöllun grein ingardeild ar inn ar. 
 - óká

Vöruskipti 
ársins hagstæð
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verð áður 2598

50%
afsláttur

45%
afsláttur

50%
afsláttur 33%

afsláttur



16  30. maí 2009  LAUGARDAGUR

greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

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 

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 

UMRÆÐAN 
Katrín Jakobsdóttir og Katrín 
Júlíusdóttir skrifa um ný-
sköpun

Í þeim hremmingum sem 
Ísland gengur nú í gegnum 

þurfum við Íslendingar að horfa 
til framtíðar með hæfilegri 
blöndu af bjartsýni og raunsæi. 
Ljóst er að þær aðstæður sem hafa skapast í efna-
hagslífi þjóðarinnar eru með þeim hætti að þörf 
er á sterkri stefnu og framtíðarsýn.

Einn þeirra þátta sem ný ríkisstjórn lítur til er 
nýsköpun. Við Íslendingar höfum vakið athygli 
víða fyrir skapandi starf, bæði í listum og í tækni-
þróun, hönnun og nýsköpun eins og sést á fyrir-
tækjum á borð við Marel, Össur og CCP og Nikita. 
Á síðustu vikum og mánuðum hafa margar góðar 
hugmyndir komið fram sem tengjast skapandi 
atvinnugreinum. 

Eins og við vitum er leiðin frá hugmynd til 
framkvæmdar stundum löng og ferðalagið háð 
fjármögnun. Það var því með mikilli gleði sem við 
sem ráðherrar iðnaðar og mennta- og menningar-
mála ákváðum að veitt yrði 15 milljónum auka-
lega til að styrkja Nýsköpunarsjóð námsmanna og 
auka þannig möguleika háskólanema á að stunda 
rannsóknir í sumar og undirstrika mikilvægi 
rannsókna og nýsköpunar í uppbyggingu Íslands.

Nýsköpunarsjóður námsmanna var stofnaður 

sumarið 1992 þegar Röskva, 
samtök félagshyggjufólks við 
HÍ, lagði fram tillögu í Stúd-
entaráði. Á þessum árum var 
atvinnuleysi mikið meðal náms-
manna og erfitt að finna sumar-
störf sem tengdust rannsóknum. 
Með stuðningi stjórnmálamanna 
og þá ekki síst Jóhönnu Sigurð-
ardóttur var málinu unnið fylgi 
í ríkisstjórn og fékkst samþykkt 
fjárveiting upp á tíu milljónir 

króna. Sjóðurinn er nú samstarfsverkefni mennta-
málaráðuneytis, Reykjavíkurborgar, Framleiðni-
sjóðs landbúnaðarins og sveitarfélaganna.

Sautján árum síðar er Nýsköpunarsjóður náms-
manna enn mikilvægur þáttur í lífi stúdenta og 
hefur í gegnum árin veitt mörgum námsmönnum 
tækifæri til að stíga sín fyrstu skref í rannsóknar-
störfum. Sjóðurinn hefur auk þess að skapa ungu 
fólki atvinnu verið mikilvægur í að tvinna saman 
háskóla og atvinnulíf. Tengslin sem skapast hafa 
milli stúdenta, vísindamanna og atvinnulífs hafa 
skilað góðum árangri og skapað mörg tækifæri.

Það er von okkar og vissa að stuðningur við 
Nýsköpunarsjóð námsmanna gagnist ekki aðeins 
styrkþegum heldur einnig íslensku samfélagi í 
lengd og bráð. Hlutverk Nýsköpunarsjóðs náms-
manna í íslensku samfélagi hefur verið stórt en 
líklega aldrei mikilvægara en nú.

Höfundar eru ráðherrar mennta- og menningar-
mála og iðnaðar.

Nýsköpun til framtíðar 

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR 

KATRÍN 
JÚLÍUSDÓTTIR

Undanfarið hefur borið á því 
sjónarmiði að íslensk stjórn-

völd snúi öllum hælisleitendum úr 
landi, ýmist til þeirra landa sem 
þeir flýja, ellegar annarra Evrópu-
landa, þar sem þeir eigi illa vist. 
Virðist á köflum að hver sá sem hér 
sækir um hæli sé sendur í opinn 
dauðann og oft fullyrt að einn af 
600 hælisleitendum sem hingað 
hafi komið síðustu ár hafi fengið 
landvist. Er ánægjulegt að leiðrétta 
þetta í stuttu máli.

577 einstaklingar sóttu um hæli 
á Íslandi á árunum 1996-2007. Af 
þeim drógu 150 umsóknir sínar 
til baka, eða létu sig hverfa áður 
en tekin var ákvörðun í málum 
þeirra. Er varla við stjórnvöld að 
sakast í þeim efnum. 200 í viðbót 
voru sendir til annarra Evrópu-
ríkja, flestir þar sem þeir höfðu 
þegar sótt um hæli annars staðar, 
en sumir vegna þess að önnur ríki 
tóku samkvæmt Dublinarreglunum 
ábyrgð á að fjalla um hælisbeiðn-
ir þeirra um leið og þau ákváðu að 
veita þeim dvalarleyfi eða land-
göngu inn á Schengen-svæðið. 
Átti meirihluti þessa hóps að baki 
hælisbeiðnir á hinum Norðurlönd-
unum. Hvað sem líður einstökum 
atriðum í Dublinarreglunum og 
aðstæðum í einstökum Evrópuríkj-
um er hér að miklum meirihluta 
um að ræða mál sem sammæli 
hlýtur að vera um að skuli lokið í 
þeim ríkjum þar sem til þeirra er 
stofnað.

Af þeim 227 sem sótt hafa um 
hæli og fengið efnisákvörðun um 
sína hælisbeiðni hér á landi á þess-
um tíma fengu 62 leyfi til að dvelj-
ast á Íslandi en 165 var synjað. 
Aðeins tveir af þessum 62 hafa 

fengið stöðu pólitísks flóttamanns, 
enda er skilgreining flóttamanna-
samnings SÞ, sem byggt er á í 
lögum um útlendinga, mjög þröng. 
Samningurinn veitir þó fleirum 
vernd en þeim og það sama gildir 
um íslensk lög. Frá sjónarhóli 
þess sem þarf á vernd að halda frá 
ofsóknum eða hörmungum í heima-
ríki sínu skiptir þessi munur litlu 
og er rétt að hafa í huga að enginn 
þeirra sextíu sem fengið hafa dval-
arleyfi af mannúðarástæðum hér 
á landi hefur þurft að yfirgefa 
Ísland. Í norrænum rétti hefur 
þróunin undanfarið verið í þá átt 
að fjalla um alla þá sem þurfa á 
alþjóðlegri vernd að halda í einu 
lagi, án tillits til þessa greinar-
munar.

Það má deila um það hvort þetta 
hlutfall – 73% synjanir á móti 27% 
jákvæðra niðurstaðna – sé eðlilegt. 
Í reynd hlýtur það hver útkoman 
verður þó að ráðast af þeim málum 
sem fjallað er um hverju sinni. 
Það hefur sín áhrif á þetta hlut-
fall að nokkur hluti hælisleitenda á 
Íslandi ber upp hælisbeiðni án þess 
að hafa fyrirfram ætlað sér að 
sækja um hæli. Þar er um að ræða 
einstaklinga sem hafa ætlað sér 

að komast ólöglega til Bandaríkj-
anna eða Kanada en eru stöðvaðir 
í Keflavík þegar í ljós kemur að 
skilríki þeirra eru fölsuð. Að und-
anförnu hefur hlutfall þeirra sem 
fá hæli eða dvalarleyfi hér á landi 
hækkað og skýrist það af því að 
stærri hópur hælisleitenda en áður 
kemur frá löndum þar sem miklir 
erfiðleikar eru. Í ríkjum ESB er, 
samkvæmt nýjustu tölum Eurost-
at, 77% umsókna synjað á fyrsta 
stigi (síðasti ársfjórðungur 2008). 

Þessir 62 einstaklingar eru þó 
ekki þeir einu sem hér hefur verið 
leyft að setjast að vegna aðstæðna 
í heimaríki. Ísland hefur í sam-
vinnu við Flóttamannastofnun SÞ 
tekið á móti ríflega 200 flótta-
mönnum á síðustu tíu árum. Ólíku 
er þó saman að jafna hve miklu 
færri flóttamenn og hælisleitend-
ur koma til Íslands en flestra landa 
sem við berum okkur saman við. 

Miklu skiptir að vandað sé til 
verka við meðferð hælismála enda 
eru miklir hagsmunir í húfi. Þá 
er mikilvægt að málsmeðferð sé 
hraðað eins og unnt er. Að undan-
förnu hefur tekist að vinna niður 
þann fjölda sem bíður niðurstöðu 
yfirvalda og er nú svo komið að 
innan við tíu einstaklingar bíða 
niðurstöðu Útlendingastofnunar 
í hælismálum en voru rúmlega 
fjörutíu í fyrrasumar. Það skiptir 
líka máli að opinber umræða um 
þessi mál sé málefnaleg en byggi 
ekki á innistæðulausum ásökun-
um, sem gjarnan eru settar fram 
í tengslum við umfjöllun um mál 
einstakra hælisleitenda.

Höfundur var síðasta ár settur 
forstjóri Útlendingastofnunar.

Einn af sex hundruð?

Málefni 
hælisleitenda

HAUKUR GUÐMUNDSSON 

UMRÆÐAN | 

Af sem áður var
Eitt sinn var það ávísun á Saga Class 
að komast til áhrifa í þjóðlífinu, hvort 
sem var í hinum opinbera geira eða 
hjá einkaaðilum. Fátt þótti hallæris-
legra en venjulegir ríkisstarfsmenn, 
sem gjarnan bættu „bara“ við, áður 
en þeir nefndu vinnustaðinn. Ég vinn 
nú bara hjá ráðuneytinu. Nú er öldin 
önnur og sagan segir að þeir sem beri 
velmegunarístrur og séu í ríkisstörfum 
séu besti kosturinn í dag.

Dæmi um þetta mátti sjá á 
Saga Class á dögunum, hvar 
ríkisstarfsmenn sátu og nutu 
sín í þægilegheitunum. Í 
almenna farrýminu var hins 
vegar Ögmundur Jónas-
son, fyrrverandi leiðtogi 
allra ríkisstarfsmanna 

og núverandi ráðherra, og barðist við 
að koma löppum sínum fyrir í allt of 
þröngu plássinu. Hinir síðustu verða 
fyrstir segir einhvers staðar.

Gagnrýnendur
Kastljósið var sýknað í Hæstarétti af 
umfjöllun sinni um Jónínu Bjartmarz 
og fólk tengt henni. Bjuggust flestir 
við þeim dómi, en kannski ekki því 
að Hæstiréttur tæki sér hlutverk gagn-
rýnanda og mæti umfjöllunina, hvort 
hún væri góð eða vond. Kannski 
rétturinn skrifi næsta fjölmiðlapistil í 
Fréttablaðið?

Við önsum 
þessu ekki

Opin og 
lýðræðisleg 

umræða er boðorðið á hinu nýja 
Íslandi. Allir, jafnt háir sem lágir, eiga 
að ræða og upplýsa hvaðeina sem 
beðið er um. Eitthvað virðast þó sumir 
eiga erfitt með að ræða um fortíðina, 
enda ýmislegt þar sem þeir þurfa að 
skammast sín fyrir.

Einn þeirra sem ekki er tilbúinn 
í allar umræður er sjálfur forsetinn, 
Herra Ólafur Ragnar Grímsson. Þannig 
var tekið eftir því að hann firrtist við 

þegar fréttamaður spurði hann 
út í aðkomu hans að meintum 
kaupum katarska sjeiksins í 
Kaupþingi. Ólafi þótti spurn-

ingin óviðeigandi og 
taldi fráleitt að hann 
þyrfti að svara.

 kolbeinn@frettabladid.is

Faxafeni 12 (2. hæð), 108 Reykjavík

LAGERSALA 
2 dagar eftir

KRAKKAR:

Pollajakkar Pollabuxur Flíspeysur 
2.000 - Krakka sumarúlpur 3.000 kr. 

DÖMUR & HERRAR: 

Öndunarjakkar 6.000-10.000 kr. Öndunarbuxur
Flíspeysur 4.000- Buxur Stuttbuxur

Vindstakkur Regnkápur/jakkar 2.000 kr.

Opnunartímar: Lau. og Mán: 11-16

E
fnahagskreppan sem nú skekur heiminn allan setur víða 
mark sitt. 

Í ársskýrslu mannréttindasamtakanna Amnesty 
International sem kynnt var í vikunni kemur fram 
að í efnahagsþrengingum eins og nú ríkja sé hætta á 

að mannréttindabrotum fjölgi. Á sama tíma sé mannréttinda-
málum nú skipað aftar á forgangslista og hljóti jafnvel minni 
athygli en áður vegna hinnar miklu athygli sem beinist að 
efnahagsmálum. 

Bent er á að kreppan snúist ekki bara um skort á matvælum, 
vinnu og húsnæði, svo dæmi séu tekin, heldur einnig um mis-
munun, ójafnræði, rasisma og kúgun um allan heim. Þetta kalla 
samtökin mannréttindakreppu.

Endurreisn efnahagskerfisins er vissulega algert forgangs-
verkefni. Það er hins vegar einnig afar brýnt að þjóðir heims 
sameinist um að sú endurreisn taki ekki toll af áunnum mannrétt-
indum. Hafa verður í huga að mannleg reisn er meðal grunnþarfa 
mannsins, rétt eins og það að hafa til hnífs og skeiðar. 

Í skýrslu Amnesty er bent á að leiðtogar heimsins hafi ein-
blínt á aðgerðir til að örva efnahagslífið og á meðan sé ekki gefið 
átökum víða um heim gaum, átökum sem hafa ekki bara leitt til 
stórfelldra mannréttindabrota heldur kostað fjölda manns lífið. 
Dæmi um þetta eru hálfvolg viðbrögð alþjóðasamfélagsins við stór-
felldum mannréttindabrotum sem átt hafi sér stað, svo sem á Gasa, í 
Darfur í Súdan og á Srí Lanka.

Bent er á að ef ein kreppa sé hunsuð og einblínt á aðra þá leiði 
það til þess að báðar kreppurnar geti magnast. Þannig sé ekki nóg 
að takast á við efnahagsástandið eitt og sér heldur verði mann-
réttindin stöðugt að fylgja með.

Til að vekja athygli á þessu hyggjast samtökin Amnesty Inter-
national ýta úr vör herferð undir heitinu „Krefjumst virðingar“ 
og beinist sú herferð að mannréttindabrotum sem búa að baki 
fátækt og auka hana. 

Sjónum er fyrst beint að Bandaríkjunum og Kína. Bent er á 
að Bandaríkin viðurkenni ekki efnahafsleg, félagsleg og menn-
ingarleg réttindi og að í Kína séu ekki viðurkennd borgaraleg og 
stjórnmálaleg réttindi.

Yfirskrift herferðar Amnesty International „Krefjumst virð-
ingar“, er einnig gagnleg við skoðun á ástandi og uppbyggingu 
hér heima fyrir. 

Óhætt er að segja að velferðarkerfið gegni lykilhlutverki. Í 
þeim efnahagsþrengingum sem nú standa yfir verður velferðar-
kerfið áfram að vera það jöfnunartæki sem því er ætlað að vera. 
Stór hópur á virðingu sína og reisn undir þessu kerfi eða eins 
og segir í inngangsorðum mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu 
þjóðanna sem samin var fyrir meira en sextíu árum: „Það ber 
að viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og rétt-
inda er eigi verða af honum tekin, og er þetta undirstaða frelsis, 
réttlætis og friðar í heiminum.“

Þessi glíma hefur verið háð síðan og ljóst er að mannréttinda-
barátta verður áfram á dagskrá.

Kreppan dregur athygli frá mannréttindabrotum.

Mannréttindamál 
mega ekki týnast

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR



Af litlum neista…

Omeprazol Actavis
- öflugt lyf við brjóstsviða og súru bakflæði

20 mg, 28 stk fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur ómeprazól sem hemur seytingu á magasýru. Omeprazol Actavis er notað við tilfallandi brjóstsviða 
og súru bak�æði. Frábendingar: Ofnæmi fyrir innihaldsefnum, samtímis notkun ly�a sem innihalda claritrómýcín hjá sjúklingum með skerta 
lifrarstarfsemi, samtímis notkun ly�a sem innihalda atazanavír. Varúð: Gæta skal sérstakrar varúðar: Ef verulegt og óvænt þyngdartap verður, við 
endurtekin uppköst, ef er�ðleikar eru við að kyngja, við blóðuppköst eða blóð í hægðum, ef lifrar- eða nýrnastarfsemi er skert. Börn og unglingar 
undir 18 ára aldri eiga ekki að nota ly�ð nema að ráði læknis. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga/brjóstagjöf: Leitið ráða hjá lækni 
áður en ly�ð er notað. Akstur og notkun véla: Aukaverkanir, svo sem þreyta, svimi og sjón- og heyrnartru�anir, geta komið fram og geta haft áhrif 
á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Aukaverkanir: Algengar aukaverkanir eru niðurgangur, hægðatregða, vindgangur, ógleði, uppköst, 
svefntru�anir, sundl, höfuðverkur eða þreyta. Þessar aukaverkanir verða y�rleitt vægari við áframhaldandi meðferð. Skammtastærðir: Fullorðnir: 1 
sýruþolið hylki eftir þörfum. Ekki má nota meira en 20 mg á sólarhring. Ef einkennin hverfa ekki eftir að Omeprazol Actavis hefur verið notað í 14 
daga skal hafa samband við lækninn vegna þess að einkennin gætu verið af öðrum orsökum. Gleypa á sýruþolnu hylkin með glasi af vökva.
Sýruþolnu hylkin ætti að taka fyrir máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á fastandi maga. Hvorki má tyggja né mylja sýruþolnu hylkin. Lesið 
vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Geymið ly�ð þar sem börn hvorki ná til né sjá. Janúar 2009.
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HULDA GUNNLAUGSDÓTTIR Hulda segir að á Íslandi séu styttri biðlistar og minni biðtími en víðast hvar á Norðurlöndunum. Hún 
ætli að koma Landspítalanum í hóp fimm bestu sjúkrahúsa Norðurlanda, á næstu fimm árum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

H
vernig var að koma 
heim eftir tuttugu 
ára feril í Noregi og 
semja við lækna og 
stjórnmálamenn 
hér? Hver er mun-

urinn á kerfunum?
Sjúkrahús eru allstaðar svipuð 

og sérstaklega er hugmyndafræð-
in lík á Norðurlöndum. En það sem 
er ólíkt er að á Íslandi menntar 
fólk sig úti um allt og sérstaklega í 
Bandaríkjunum, hvort sem það er í 
Alaska eða Kaliforníu. Í Noregi er 
þetta samræmdara því fólkið er allt 
þjálfað innan sama kerfis.

Kosturinn við íslenska kerfið 
er sá að þetta er fjölbreytilegt, en 
ókosturinn er sá að kúltúrinn getur 
verið gjörólíkur, jafnvel innan sömu 
stofnunar. Þetta er fólk með sömu 
þekkingu en mismunandi bakgrunn 
og hefðir. Stjórnsýslan er svo enn 
ólíkari. Hér er stjórnsýslan einfald-
ari að því leytinu til að maður getur 
nálgast fólk á fornafninu fyrr. En 
hún er mjög lítið öguð. Það vantar 
meiri strúktúr og aga í heilbrigðis-
málin.

Þú sóttir um starfið í bláenda 
góðærisins og bjóst líklega ekki 
við því að þurfa að skera niður um 
næstum þrjá milljarða í ár og reka 
fólk. Langar þig ekki heim aftur?

Nei. Maður tekur við verkefni og 
gerir sitt besta. En það sem er erf-
iðast er að sjá á bak nýs háskóla-
sjúkrahúss, ef sú verður raunin. Við 
erum komin á það stig að við getum 
ekki sagt að við höfum eina bestu 
heilbrigðisþjónustu í heimi, nema 
við hugum að þessu máli. Húsnæð-
ið sinnir ekki sínu hlutverki, ekki 
fyrir öryggi sjúklinga, starfsmanna 
eða út frá hagræði. Landspítalinn er 
á 21 stað núna og það kostar sitt.

Þú hefur kynnt millileið um að 
byggja við núverandi húsnæði á 
Hringbraut, sem kostar 51 milljarð. 
Hvar fæst fé til þess?

„Ef við skoðum þetta í ljósi núver-
andi ástands, þá eigum við einn 
milljarð á fjárlögum til að fara í 
hönnunarsamkeppni og þá myndu 
skapast hundrað störf fyrir arki-
tekta og verkfræðinga. Á meðan 
mætti nota tímann til að finna fjár-
magn. Við gætum byrjað vorið 
2011, þegar Tónlistarhúsið er tilbú-
ið. […] Heilbrigðisráðherra er mjög 
jákvæður gagnvart þessu.

Slæmir kjarasamningar
2,7 milljarðar eru ekkert smáræði 
til að spara á einu ári. Hvað ertu 
búin að reka marga og hvað eiga 
margir eftir að fara?

Það eru ekki margir. Við erum 
með 5.100 starfsmenn. Við sett-
um okkur markmið um þrennt: að 
halda uppi þjónustustigi, það er 
hversu marga við meðhöndlum og 
gæði þjónustunnar. Síðan ætluðum 
við að reyna að komast hjá uppsögn-
um en við erum með 69 á lista sem 
þurfa að hætta í ár. Þeir eru ekki 
allir farnir enn. Að lokum ætlum 
við að standa við kjarasamninga, 
það er engin spurning.

Annað væri líka lögbrot.
Já, en það er ýmislegt sem fólk 

gerir í svona ástandi! Leiðin sem við 
förum er að draga úr yfirvinnu með 

skipulagsbreytingum. Í stað dag-
vinnu og mikillar yfirvinnu tökum 
við upp vaktafyrirkomulag og svo 
framvegis. Auðvitað eru ekki allir 
ánægðir með þetta, en við gerum 
þetta í díalóg við starfsfólkið.

Kjaraskerðingin er mikil hjá 
sumum og það er vegna þess að 
kjarasamningarnir eru svo léleg-
ir. Nú tala ég hreint út. Á Íslandi 
tekur fólk allt með yfirvinnunni. Ef 
fókusinn hefði verið á að fólk ætti 

að lifa á dagvinnu, þá hefðu kjara-
samningar verið betri. En þetta var 
ekki gert af því Íslendingar eru svo 
viljugir til að vinna og fólk hugsaði 
ekki um þetta í góðærinu. En á móti 
höfum við dæmis hækkað fólk um 
launaþrep eða -flokka í staðinn.

Hagræðir áður en hún rukkar
En meiri kostnaðarþátttaka sjúk-
linga? Margir segðu að það væri 
eina vitið.

Þetta er ein leið sem þarf að 
skoða, en fyrst þurfum við að hafa 
stefnumörkun, svo við getum for-
gangsraðað. Á meðan við forgangs-
röðum ekki vitum við ekki í hvað 
peningarnir fara. Við þurfum að 
skilgreina hvað við eigum við með 
góðu heilbrigðiskerfi. 

Við erum til dæmis með slysa- og 
læknavakt sem þekkist ekki ann-
ars staðar í heimi, nema fólk komi 
í bílum með blikkandi ljós, eða sé 
búið að fara á læknavakt. En við 
tökum fólkið beint inn í dýrasta 
hluta kerfisins. 

Að fara að krefjast meiri kostnað-
arþátttöku frá sjúklingum, án þess 
að vita hvað við ætlum að nota pen-
ingana í, er auðveld leið til að gera 
ekki óþægilegu hlutina. Ég er ekki 
á móti sjúklingagjaldi sem slíku, en 
mér finnst of auðvelt að setja bara 
gjöld og halda áfram að gera eins og 
við höfum alltaf gert.

Hvernig stöndum við í þjón-
ustu miðað við Norðmenn, þar er 
algengur biðtími eftir aðgerðum 
víst þrír mánuðir?

Við höfum miðað mikið við bið-
lista hér á landi, og ég vil breyta 
því. Sjúklingi er alveg sama hvort 
hann er númer hundrað eða tíu á 
biðlista, svo framarlega sem hann 
fær bestu faglegu meðferðina. Ef 
biðtíminn er innan við viku þá 
skiptir engu máli þó ég sé númer 

hundrað. Það er til litteratúr sem 
skilgreinir ásættanlegan biðtíma 
án þess að hann komi niður á lífs-
líkum eða lífsgæðum. Þessi stuðull 
er notaður opinskátt í Noregi. En 
við höfum ekkert notað hann til að 
forgangsraða.

En Ísland er miklu betra að 
mörgu leyti. Við höfum nán-
ast enga biðlista lengur og erum 
langt fyrir innan flest ásættan-
leg mörk, miðað við Noreg. Hér 
er styttri biðtími í flestar aðgerð-
ir og meðhöndlun en víðast á 
Norðurlöndum.

Við getum tekið dæmi um 
krabbamein í ristli. Gæðastuðull-
inn í Noregi segir að svona aðgerð 
þurfi ekki að gerast fyrr en eftir 
fjórar vikur. Hér komumst við í 
aðgerð innan viku til tíu daga.

Í hóp fimm bestu sjúkrahúsa
Ég las eftir þér haft að hér væri 
réttur sjúklinga lítill því hér væri 
lítil samkeppni. Þarf meiri sam-
keppni?

Mér finnst að það eigi að vera 
samkeppni. Það er í mannskepn-
unni að vilja vera betri og mæla 
sig við aðra. Við erum bara 315.000 
og með eitt háskólasjúkrahús. Ég 
hef það markmið að við ætlum að 
verða eitt af fimm bestu sjúkra-
húsum á Norðurlöndum innan 
fimm ára. Við ætlum í samkeppni 
við þau. Við getum ekki sagt að 
við höfum bara einn spítala hér 
og engan til að bera okkur saman 
við. 

Við verðum að finna eitthvert 
viðmið og við ætlum að komast 
að því hvað einkennir þá bestu og 
hvernig við getum orðið þannig. 

Þú þarft að skera niður um 2,7 
milljarða og árið er hálfnað. Getur 
þú nefnt mér einhverja þjónustu 
sem minnkar?

Nei. Engin þjónusta minnkar. 
Ég skal vera sú fyrsta sem segir 
það opinberlega ef eitthvað þarf 
að leggja niður. En ég veit að við 
getum gert hlutina á annan hátt. 
En ég get ekki sagt að í lok ársins 
verðum við ekki búin að segja upp 
fólki. En þjónustu til sjúklinga ætla 
ég að verja á þessu ári. Talaðu við 
mig aftur 2010 og 2011, ég veit ekki 
hvað þetta verður erfitt þá. En 2009 
mun ég ekki skerða hana, ef eitt-
hvað er, verður hún betri.

Tekur ekki ábyrgð á krónunni
Hvaða áhrif hafa gengissveiflur á 
rekstur spítalans?

Gengisáhrifin hafa gífurleg áhrif 
á okkur. Lyfjakostnaður getur auk-
ist um tuttugu prósent milli mán-
aða. Af þrjú hundruð milljónum í 
rekstrarhalla eru fimmtíu prósent 
vegna gengisins. Við erum svo háð 
innflutningi, til dæmis lyfja. 

En það er hlutverk ríkisstjórnar-
innar að ákveða hvernig hún tekur 
á þessu. Ég fæ fjárhagsáætlun 
og allt sem gerist eftir það, 
fall krónu til dæmis, er ekki á 
mína ábyrgð. Það er á herðum 
ríkisstjórnarinnar.

Það hefur verið kvartað undan 
því reglulega að ekki sé auglýst í 
lausar stöður á spítalanum. Í vik-
unni kom upp svona mál. Hverju 
sætir þetta?

Ég veit að spítalinn hefur lengi 
verið gagnrýndur fyrir þetta og 
þess vegna verðum við að vera 
afar varkár. Ég geri einungis það 
sem ég hef leyfi til að gera. En 
þetta sem var fjallað um í vik-
unni var misskilningur. Ef þetta 
hefði verið ný staða þá hefði ég 
auðvitað auglýst hana. En ég er 
alls ekki viss um að þetta verði ný 
staða. Við þurfum að fá hjálp við 
að styrkja almannatengsl og gagn-
sæi í stjórn spítalans. Ég athugaði 
með ráðgjafastofur en það kostar 
mikla peninga. Svo í stað þess að 
auglýsa stöðu sem ég var ekki viss 
um hvort yrði til, ákvað ég að fá 
reyndan mann til sex mánaða og 
ekki meir. Þannig sparast tími og 
peningar. Ég skil vel að það veki 
athygli, en ef þetta verður síðar að 
stöðu þá verður hún að sjálfsögðu 
auglýst. Við förum eftir reglum.

Of auðvelt að rukka bara meira
Hulda Gunnlaugsdóttir hefur verið forstjóri Landspítalans síðan í október. Hún telur aukna kostnaðarþátttöku sjúklinga í sam-
drættinum vera of auðvelda lausn. Betra sé að endurskipuleggja. Stjórnsýsla heilbrigðiskerfisins sé fjölbreytt en ekki nógu öguð. Í 
samtali við Klemens Ólaf Þrastarson ætlar hún ekki að skerða þjónustuna neitt, en skera niður um 2,7 milljarða.

Lenti sjálf í hlutverki sjúklings

Hulda tók við starfi forstjóra í október 
síðastliðnum. Hún starfaði áður sem 
forstjóri Aker-háskólasjúkrahússins 
í Noregi, bar þar ábyrgð á 3.500 
starfsmönnum og veltu upp á fjóra 
milljarða norskra króna.

Hún ólst upp í Kópavogi og lærði 
hjúkrun við Hjúkrunarskóla Íslands. 
Hún útskrifaðist þaðan 1981. Þá 
lærði hún stjórnun við sama skóla og 
varð hjúkrunarforstjóri á Kristnes-
spítala í Eyjafirði. Síðan hélt Hulda til 
Noregs. 

Hún er gift Norðmanni, Lars Erik 
Flatø, sem er forstjóri sjúkrahúss í 
Ósló og eiga þau til samans fjögur 
börn. Dóttirin er hjá henni, tveir 
drengir eru í Noregi, en einn í 
Bagdad að vinna fyrir bandarísku 
utanríkisþjónustuna.

En Hulda var ekki búin að starfa 
lengi á Landspítala þegar hún þurfti 
sjálf að fara í einfalda skurðaðgerð. 

Hún ákvað að fara í hana í jólafríinu 
sínu í Noregi. Þá þyrfti hún ekki að 
vera frá vinnu nema í nokkra daga 
og gæti verið með fjölskyldunni á 
sama tíma.

„En hagsýnin varð mér ekki í 
hag, ég fékk svæsna sýkingu og var 
lögð inn aftur. Ég lá inni í tíu daga 
aukalega og var frá í einn og hálfan 
mánuð,“ segir hún.

„En þetta getur gerst á öllum 
sjúkrahúsum. Ég hef alltaf sagt að 
það er hættulegt að vera á sjúkra-
húsi. Mannleg mistök geta orðið frá 
því þú gengur inn um dyrnar. Fólk 
heldur að það sé alveg öruggt á 
sjúkrahúsi en þú ert hvergi nokkurs 
staðar hundrað prósent öruggur. Það 
á að halda fólki fyrir utan spítala eins 
lengi og hægt er.“

HULDA OG TINNA DÓTTIR HENNAR 
Tinna ákvað nýlega að koma til móður 
sinnar, en nánasta fjölskylda Huldu er 
annars erlendis.

Ef fókusinn hefði verið á að fólk ætti að lifa á dagvinnu, 
þá hefðu kjarasamningar verið betri. En þetta var ekki 
gert af því Íslendingar eru svo viljugir til að vinna. 



SJÓÐBULLANDI
HEITUR POTTUR

Nú er Lottópotturinn fjórfaldur og stefnir fyrsti vinningur í 23 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!

F
í

t
o

n
/

S
Í

A
 

 
F

I
0

2
9

5
9

2



OPIÐ:  LAUGARD:  10:00-18:00     SUNNUD:  12:00-18:00 

FERSKT EÐA FROSIÐ

1298 kr./kg.
1078 kr./kg.

898 kr./kg. 

898 kr./kg.

1798 kr./kg.

 2698 kr./kg

2698 kr./kg.KK.SS  1359 kr./kg.

1359 kr./kg.

MEÐ FLUGI 
HÁLFT KÍLÓ 479 kr./kg

Í  LAUSU 259 kr./kg

 198 kr./kg

2 KG POKI 198 kr. RAUÐ OG GRÆN 359 kr./kg.

 229 kr./kg

HÁLFT KÍLÓ



OPIÐ:  LAUGARD:  10:00-18:00     SUNNUD:  12:00-18:00 O

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

HOLTA FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR
40% AFSLÁTTUR  MERKT VERÐ 2798 KR./KG. 1679 kr./kg.

MEÐ PIRI-PRIRI KRYDDI 1598 kr. /kg.

ALI FERSKUR HEILL KJÚLINGUR
40% AFSLÁTTUR   MERKT VERÐ 998 KR. 598 kr./kg.

HOLTA FERSKIR KJÚKLINGALEGGIR
40% AFSLÁTTUR MERKT VERÐ 898 KR. 539 kr./kg.

HOLTA FERSK KJÚKLINGALÆRI
40% AFSLÁTTUR  MERKT VERÐ 898 KR. 539 kr./kg.

BÓNUS FERSKAR  KJÚKLINGABRINGUR
 MERKT VERÐ 1998 KR./KG. 25% AFSLÁTTUR  1498 kr./kg.

259 kr.

498 kr.

179 kr.

SÆLGÆTIS-
BARINN

AFSLÁTTUR

ALLA DAGA

880 krkr.r.pr 100000g popokiki
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1. Vestfirðir
Ýmsir firðir voru nefndir á Vestfjörðum og flestir 
nefndu Vestfirði í heild, sem fallegasta stað lands-
ins. Önundarfjörður skoraði hátt ásamt Arnarfirði. 
Botn Önundarfjarðar þótti þar sérstaklega fagur. 
Önundarfjörður liggur milli Dýrafjarðar og Súg-
andafjarðar. Há og hvöss fjöll eru til beggja handa, 
fjörðurinn er mjög sæbrattur og fegurð hans nokkuð 
hrikaleg. Þónokkur ógurleg slys hafa orðið í firðinum 
og má nefna sjóslys er varð árið 1812 þegar 50 menn 
fórust á sjö skipum. 16 ekkjur urðu eftir í sveitinni. 

2. Þingvellir
Elsti þjóðgarður Íslendinga á alltaf sinn stað í hjarta 
Íslendinga. Þannig nefndu næstflestir þingstaðinn 
forna sem þann fallegasta á landi hér. Sumir töldu til 
að tilfinningin að vera í raun og veru kominn inn að 
hálendinu eftir aðeins klukkutíma bíltúr úr bænum 
væri stórkostleg. Miðað við rannsóknir undanfarinna 
áratuga er ekki skrítið að staðurinn skeri sig svo 
úr fyrir augum fólks því að sögn vísindamanna eru 
Þingvellir náttúruundur á heimsvísu, með tilliti til 
jarðsögunnar og vistkerfis vatnsins.  

3. Jökulsárlón
Hið dæmafáa náttúruundur á Breiðamerkursandi, 
Jökulsárlón, er í þriðja sæti yfir fallegustu staði 
landsins. Lónið er ekki aðeins fagurt með sínum 
fljótandi ísjökum á lóninu heldur er það ekki síður 
dýralífið sem prýðir staðinn, selir og ætifuglar sem 
sækja þar í æti. Staðurinn er, að sögn álitsgjafa, 
einn þeirra staða sem lifa hvað sterkast í minningu, 
þrátt fyrir að hafa kannski bara litið hann augum 
nokkrum sinnum. 

Vestfirðirnir þykja fallegastir
Íslendingar ætla að notfæra sér það sem þeir eiga í sumar – landið sitt. Samkvæmt fréttum ætla 90 prósent landsmanna að ferð-
ast innanlands. Júlía Margrét Alexandersdóttir ræddi við yfir fjörutíu manns úr ýmsum áttum og fékk það til að velja fallegasta 
stað landsins, skemmtilegasta ferðastaðinn, bestu vegasjoppuna og eftirlætis tjaldstæðið. 

Anna Kristjánsdóttir vélstýra
Auður Jónsdóttir rithöfundur
Árni Jóhannsson, formaður Útivistar
Áslaug Friðriksdóttir, varaborgarfull-
trúi og framkvæmdastjóri
Ágúst Ólafur Ágústsson, nemi og 
fyrrverandi þingmaður
Bryndís Loftsdóttir, vörustjóri 
íslenskra bóka
Bubbi Morthens tónlistarmaður
Eva María Jónsdóttir sjónvarpskona
Felix Bergsson leikari
Guðmundur Pálsson, útvarpsmaður 
og Baggalútur
Guðrún Eva Mínervudóttir rithöf-
undur
Guðrún Lovísa Ólafsdóttir, fram-
kvæmdastjóri 
Guðrún Hrund Sigurðardóttir, ritstjóri
Guðrún Edda Þórhannesdóttir kvik-

myndaframleiðandi
Haraldur Ólafsson veðurfræðingur
Helga Möller, rithöfundur og fyrir-
sæta 
Herdís Þorgeirsdóttir prófessor 
Inga María Leifsdóttir, kynningarstjóri 
Íslensku óperunnar
Jóhanna Vigdís Arnardóttir leikkona
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir söng-
kona
Katla Margrét Þorgeirsdóttir leikkona
Kolbrún Pálína Helgadóttir blaða-
maður
Kristín Ómarsdóttir rithöfundur
Málfríður Garðarsdóttir, bókaútgáf-
unni Sölku
Margrét Gauja Magnúsdóttir, bæjar-
fulltrúi og kennari
Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi
Rebekka Silvía Ragnarsdóttir mynd-

listarkona
Sigfús Sigurðsson, landsliðsmaður í 
handbolta
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir sjónvarps-
kona
Sigvaldi Kaldalóns útvarpsmaður
Silja Bára Ómarsdóttir stjórnmála-
fræðingur
Snæfríður Ingadóttir blaðamaður
Sólveig Eiríksdóttir matarhönnuður
Sverrir Guðjónsson kontratenór
Tjörvi Bjarnason búfræðingur 
Tómas Lemarquis leikari
Unnur Jökulsdóttir rithöfundur
Unnur Pálmarsdóttir líkamsræktarf-
römuður
Vala Guðnadóttir söngkona
Þóra Karítas Árnadóttir leikkona
Þórdís Gísladóttir, ritstjóri og þýðandi

ÁLITSGJAFAR FRÉTTABLAÐSINS VORU:

Fallegasti staður Íslands

1. Snæfellsnes
Að mati álitsgjafa er Snæfellsnesið óendanleg 
uppspretta skemmtilegra afþreyingarmöguleika 
og margt fallegt að skoða. Arnarstapi, Hellnar, 
Stykkishólmur, Snæfellsjökull sjálfur, Búðir 
og ótal fleiri staðir á nesinu voru nefndir og 
sögðu margir að þeim dygði Snæfellsnesið sem 
sumarleyfisstaður út fríið. 

2. Austfirðir
Að keyra Austfirði er að sögn álitsgjafa Frétta-
blaðsins hin besta skemmtun og fylgdu firðirnir 
Snæfellsnesinu fast eftir í skemmtanakosning-
unni. Firðirnir eru þónokkrir, taldir frá Glettingi 
að Eystrahorni. Neskaupstaður, Neistaflug, var 

eini verslunarmannahelgarstaðurinn sem komst á 
blað en fleiri firðir voru einnig sérstaklega nefnd-
ir til sögunnar, svo sem Borgarfjörður eystri og 
Mjóifjörður. Vogskorin strönd landsins og óvenju-
leg fjallasýnin skipti ferðalanga miklu. 

3. Mývatnssveit
Skemmtilegar gönguleiðir, óvenjuleg náttúra, 
fjölskrúðugt fuglalíf, Dimmuborgir og fleiri for-
vitnilegir staðir í nágrenni Mývatns höfðu mest 
að segja af hverju ferðafólk Fréttablaðsins valdi 
sveitina sem þriðja skemmtilegasta staðinn innan-
lands. Tjaldstæðið þar í Reynihlíð þykir mörgum 
líka skemmtilegt og lenti það ofarlega á listanum 
yfir bestu tjaldstæði landsins. 

Hvaða áfangastað innanlands finnst þér 
skemmtilegast heim að sækja? 

1. Litla kaffistofan 
Ber höfuð og herðar yfir bestu vegasjoppur landsins. Litli vina-
legi staðurinn á leiðinni austur fyrir fjall á greinilega stað í hjört-
um margra og sykraðar pönnukökur og kaffisopi þykir nær hvergi 
betri á landinu. Nostalgísk stemning sem tilheyrir því að halda 
á gamalkunnar slóðir. Aðrar vegasjoppur sem skoruðu hátt voru 
Minni-Borg í Grímsnesi, Vegamót á Snæfellsnesi og sjoppan á 
Blönduósi. 

Bestu vegasjoppurnar

„Litla kaffistofan verður 49 ára í byrjun júní og á því stórafmæli á næsta ári, 
50 ára,“ segir Stefán Þormar Guðmundsson, eigandi Litlu kaffistofunnar, 
sem valin var besta vegasjoppan af álitsgjöfum Fréttablaðsins. „Við komum 
vel fram við fólk og langar til að því líði vel hjá okkur. Svo erum við með 
heimalagaðar veitingar – kjötsúpu, rjómapönnukökur og alls kyns bakkelsi. 
Það er gaman að fólk kann að meta þetta, við sjáum mikið sama fólkið hér 
aftur og aftur enda stefnum við að því að alla langi til að koma hingað á ný.“ 

REYNUM AÐ HLÚA AÐ FERÐALÖNGUM

Skaftafell í Öræfasveit þykir bjóða upp á besta tjaldstæðið. Bæði þótti 
fólki svæðið fagurt og bjóða upp á skemmtilega afþreyingarmögu-
leika en ekki síður snyrtilegt og gott fyrir barnafólk. Önnur tjaldstæði 
sem lentu ofarlega voru Básar í Þórsmörk og svo tjaldstæðið í Reyni-
hlíð í Mývatnssveit. Einn álitsgjafinn, Eva María Jónsdóttir sjónvarps-
kona, sagðist meira að segja hafa gerst svo fræg að ná að búa á því 
tjaldstæði tvö sumur.

Eftirlætis tjaldstæðið
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12 ástæður til að 
hætta að reykja ...

 31. maí 2009 | Dagur án tóbaks

Fáðu hjálp 
við að hætta  á 
reyklaus.is eða

í síma 800 60 30 

Verndaðu börnin – láttu þau 
ekki anda að sér tóbaksreyk

Fáðu hjálp við að hætta að 
reykja: sími 800 60 30

Reykingar stífla slagæðar 
og valda kransæðastíflu

og heilablóðfalli

Reykingar flýta fyrir 
öldrun húðarinnar

Ef þú hættir að 
reykja dregur 
það úr líkum 
á banvænum 
hjarta- og 
lungnasjúk-
dómum Reykingar á meðgöngu 

skaða fóstur

Reykingar 
geta skaðað 
sæði og 
dregið úr 
frjósemi

Reykingar  
drepa

Reykingar geta 
valdið getuleysi

Reykingar eru mjög
ávanabindandi

– ekki byrja

Tóbaksreykur inniheldur 
bensen,  nítrósamín,  formalde-

hýð og  blásýru

Reykingar 
valda 
banvænu 
krabba-
meini í 
lungum
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BLÓMAVAL OPIÐ UM

Sólboði

599kr

Margarita

899kr

Blómaval er langstærsti 
söluaðili á íslenskum 
garðplöntum.

Stjúpur
30 stk

1999kr

Skútuvogur

Grafarholt 

Reykjanesbær

Akureyri 

Egilsstaðir

Selfoss

40 stk
Birki

3.490kr
100 sm
Birki

799kr
100 sm
Lerki

799kr

Blómaval opið 
um Hvítasunnuna

Sjá nánar á www.blomaval.is

Stjúpur
20 stk

1499kr

10 stk

799kr

Stjúpur

TILBOÐ GILDA LAUGARDAG TIL MÁNUDAGS
MUNIÐ OPIÐ TIL KL. 21 ALLA HVÍTSUNNUNA Í SKÚTUVOGI

BAKKAPLÖNTUR
 Í ÚRVALI

Allir sem versla
á Hvítasunnudag 

fá gefins 
Hvítasunnulijur

Meðan birgðir endast



HVÍTASUNNUNA

Úðabrúsi Pulsar 5
3.5 ltr.
5087350

5.999kr

Pulsar 5

Úðabrúsi
5 ltr.
5087393

1.795kr

Úðabrúsi

3.499kr

Rafmagnsorf
Ikra

RAFMAGNSORF 

Í ÚRVALI 
Í HÚSASMIÐJUNNI

Rafmagnaorf Ikra
250W, 24 sm 
sláttubreidd
5086600

190kr

í Skútuvogi
Ís á10kr

Orkideur
2ja greina

1.990kr/stk
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leiðtoga er að öllu leyti einkafram-
tak sem kostaði þau mikla vinnu og 
fjármuni.

Óvíst hvað gerist þegar Dalai Lama 
fellur frá
„Það sem er svo merkilegt við Dalai 
Lama er umburðarlyndi hans gagnvart 
öðrum trúarbrögðum og þjóðerni, vilji 
hans til friðar og áhugi hans á vísind-
um. Hann er sérlega opinn fyrir vís-
indalegum rannsóknum á andlegum 
málefnum og hlynntur því að þróanir í 
vísindalegum rannsóknum og andleg-
um fræðum verði að mætast einhvers 
staðar á miðri leið í stað þess að þró-
ast hvort í sína áttina.“ Þórhalla segir 
Dalai Lama vera afskaplega „spont-
ant“ mann og mikinn mannvin. „Hann 
hlær lengi og djúpt og tekur gjarnan 
utan um hendur fólks og heldur þeim 
lengi. Í hvert skipti sem hann sér mig 
hrópar hann „Ísland!“ og kætist mjög. 
Hann nýtur þess að vera meðal fólks-
ins og er besti vinur sérhvers manns.“ 
En hvað gerist þegar Dalai Lama fell-
ur frá? Og hvernig mun frelsisbar-
átta Tíbeta þróast við andlát hans? 
„Panchen Lama hefur það hlutverk að 
leiða leitina að hinum nýja Dalai Lama, 
en Panchen lama hvarf sporlaust  árið 
2001 þegar hann var sex ára gamall. 
Kínverjar komu með annan pilt í hans 
stað sem þeir halda fram að sé hinn 
rétti Panchen. Það er því erfitt að segja 
til um hvað gerist.  Þegar Dalai Lama 
er sjálfur spurður út í hvað gerist í 
framtíðinni þá segir hann aðeins að 
hann heiti því að koma aftur á jörðina 

til þess að hjálpa mannkyninu, hvort 
sem hann verður aftur Dalai Lama 
eða einhver annar. Það er ótrúleg upp-
lifun að sitja fyrir framan mann sem 
lofar manni af mikilli fullvissu að hann 
muni snúa aftur.“

Upplýsingar um komu Dalai Lama 
til Íslands ásamt áhugaverðum tengl-
um eru á www.dalailama.is  

Þ
að er frábært að eitt pró-
sent þjóðarinnar mun 
hlýða á Dalai Lama í 
Laugardalshöllinni á 
þriðjudaginn og það lítur 
út fyrir að annað prósent 

Íslendinga hafi viljað koma,“ segir Þór-
halla Björnsdóttir, en ljóst er að upp-
selt er á fyrirlestur hins andlega leið-
toga á Íslandi. „En það er svo sem ekki 
skrýtið að hann fylli húsið því það er 
alltaf uppselt hvar sem hann kennir. 
Koma hans verður vonandi góð fyrir 
þjóðina og líka vegna þess að þá fáum 
við eitthvað jákvætt í fréttirnar í stað 
niðurdrepandi frétta sem tröllríða öllu 
um þessar mundir.“ Fyrirlesturinn er 
klukkan þrjú á þriðjudaginn og stendur 
yfir í að minnsta kosti einn og hálfan 
tíma. Spurð um hvort erfitt sé að skilja 
ensku hans á fyrirlestrinum segir Þór-
halla að mikilvægt sé að hlusta ekki 
aðeins með eyrunum. „Hann er með 
hreim og fólki finnst misjafnlega erf-
itt að skilja hann. En hann er ekki endi-
lega að segja eitthvað allt annað en svo 
margir aðrir. Það sem er svo einstakt 
er að hlutirnir sem hann segir koma 
frá svo miklu dýpi og frá svo miklum 
óendanlegum skilningi að það er best 
að reyna að slaka á, leyfa sér að njóta 
andrúmsloftsins og leyfa skilningnum 
að koma.“ 

Ferðaðist landleiðina til Indlands
Þórhalla segist alltaf hafa gengið með 
þá hugmynd í maganum að fara til 
Indlands. „Alveg frá barnæsku lang-
aði mig að fara þangað, það var næst-
um eins og ég væri að sækja í eitthvað 
sem ég hafði þekkt áður og ég get jafn-
vel lýst þessu sem heimþrá. Ég var þó 
orðin tuttugu og fimm ára þegar ég 
loksins fór til Indlands en þá hafði ég 
safnað fyrir ferðinni í mjög langan 
tíma.“ Þórhalla segist í raun hafa haft 
mjög takmarkaða þekkingu á búddisma 
eða austrænum fræðum enda hafi lítið 
farið fyrir slíkum hlutum á Íslandi á 
þessum tíma. „Það var dálítið skondið 
að á þessum tíma voru peysur úr lama-
ull mikið í tísku og það eina sem ég hélt 
að ég vissi um „lama“ á þessum tíma 
var að þeir væru að búa til þessar peys-
ur uppi í háfjöllunum!“  Í rauninni voru 
svo litlar upplýsingar um þessi mál á 
þessum tíma að það eina sem ég vissi 
var að ég var að leita að svörum sem ég 
fann ekki í þeim menningarheim sem 
ég þekkti. Ég hélt reyndar frekar að ég 
væri að leita að hindúisma en eins og 
ég segi þá snerist þetta allt saman um 
að komast til Indlands. Þarna var ég, 
sumsé, tuttugu og fimm ára gömul árið 
1975 og fór landleiðina til Indlands. Ég 
leitaði mér að ferðafélögum í Istanbúl 
og fann þar tvo Breta og síðar einn 
Þjóðverja sem deildu ferðakostnaðin-
um með mér. Við fórum mjög krókótta 
leið upp að Himalayafjöllin en ég hafði 
hugsað mér að skoða Afganistan, Íran 
og Pakistan. Það var allt of erfitt að 
ferðast til þeirra landa þegar maður 
var ein, ung kona. För mín endaði því 
í Dharam Sala. 

Hippastemning og tíbeskt samfélag í 
Dharam Sala
Í Dharam Sala var hópur fólks að 
nema þau tíbesku búddafræði sem 
Dalai Lama kenndi, en hann hafði 
verið í útlegð frá heimalandi sínu 
allt frá fjórða áratug síðustu aldar. 

„Þarna hitti ég fólk sem var að vinna 
með þessar sömu spurningar og ég 
hafði verið að velta fyrir mér, spurn-
ingar sem vörðuðu líf okkar og dauða, 
hvað tæki við handan dauðans, endur-
holdgun og eðli mannsins. Sem krist-
in manneskja hafði ég lært þau gildi 
að maður ætti að vera góður, gjöfull 
og þolinmóður en það var aldrei sagt 
hvernig maður ætti að finna eða rækta 
þessa eiginleika innra með sér. Þarna á 
Indlandi fann ég aðferðafræði og leiðir 
sem notaðar voru til þess að vinna með 
okkur sjálf. Á þessum tíma var greiður 
aðgangur að Dalai Lama og þeim kenn-
urum sem voru í kringum hann. Þarna 
hafði myndast lítið samfélag í kring-
um Dalai Lama sem snerist mikið um 
það að viðhalda þessari menningararf-
leifð sem eftir var í Tíbet. Það hafði 
mikið af ritaðri þekkingu glatast en 
munkarnir í Tíbet læra á allt öðruvísi 
hátt en við erum vön á Vesturlöndum. 
Þar eru nemendur látnir læra mikið 
af flóknum heimspekilegum fræðum 
algjörlega utanbókar. Ég reyndi eins 
mikið og ég gat, og reyni enn, að fara 
eins mikið í kennslu til Dalai Lama og 
ég get. Hann kennir bæði í lokuðum 
hópum og á stærri fyrirlestrum en er 
umfram allt einstaklega mikill maður 
fólksins.“ 

Tíbeska mikið og flókið tungumál
„Mín fyrsta upplifun af Dalai Lama 
var sú að vera á fyrirlestri og skilja 
ekki neitt því allt var á tíbesku,“ segir 
Þórhalla hlæjandi. „Það eina sem ég 
hugsaði um þá var að ég óskaði þess að 
einhvern tímann síðar á ævinni gæti ég 
skilið það sem fór fram. Ég sá allt þetta 
fólk sitjandi þarna með mikilli lotningu 
en skildi ekki neitt sem hann sagði. Það 
tók mig nokkur ár að læra tíbesku og 
var orðin ágætlega talfær í því. En 
tíbeska tungan er svo miklu meira 
öðruvísi en íslenska tungan og miklu 
flóknari. Svo er málið sem er notað í 
daglegu tali og málið sem er kennt á 
mjög ólíkt. Svo skiptist tungumálið í 
mismunandi hreim innan landsins og 
þeir skilja varla hver annan. Ég sá því 
að þetta yrði tíu ára nám í tungumál-
inu ef ég ætlaði að skilja heimspeki-
lega fyrirlestra hjá Dalai Lama og not-
ast núna við túlk.“ Þórhalla hefur verið 
með annan fótinn á Indlandi síðastliðin 
þrjátíu ár og hefur að mestu leyti búið 
í Dharam Sala. „Ég hef einnig kynnt 
mér  aðrar greinar búddisma í löndum 
eins og Malasíu, Búrma og Taílandi og 
hef ferðast mikið.“ 

Mikil vinna að baki komu Dalai Lama
Þórhalla segir að það hafi lengi staðið 
til að flytja Dalai Lama til landsins og 
það hafi tekið mörg ár að skipuleggja 
það. „Það hefði aldrei orðið neitt úr 
neinu nema fyrir tilstilli tveggja vin-
kvenna, Önnu Töru Edwards og Þór-
önnu Sigurðardóttur sem komu til 
mín og sögðu mér að það væri nú eða 
aldrei. Dalai Lama er alltaf á ferða-
lagi um heiminn en það verður að taka 
tillit til þess að hann er orðinn sjö-
tíu og fjögurra ára gamall og maður 
verður að taka tillit til þess. Hann er 
bara mannlegur og heilsu hans hrak-
ar eins og annarra þrátt fyrir að vera 
uppfullur af lífskrafti eins og er.“ Í 
framhaldi af þessari ákvörðun komu 
fleiri góðir vinir til sögunnar að sögn 
Þórhöllu en heimsókn hins andlega 

Heitir því að snúa aftur
Andlegur leiðtogi Tíbeta, hinn fjórtándi Dalai Lama, er væntanlegur til Íslands um helgina og heldur fyrirlestur í Laugardals-
höll á þriðjudag. Anna Margrét Björnsson ræddi við Þórhöllu Björnsdóttur, einn skipuleggjenda viðburðarins, en hún hefur eytt 
meirihluta síðustu þrjátíu ára á Indlandi undir leiðsögn Dalai Lama og kennara hans. 

MIKILL MANNVINUR Dalai Lama á heimaslóðum í Dharamsala en hann hefur verið í útlegð frá 
Tíbet meirihulta ævinnar.   MYND / GETTY

HIN RÉTTILEGA HÖLL DALAI LAMA Í LHASA Nú er Lhasa í Tíbet hluti af Kína og Dalai Lama er í 
útlegð á Indlandi.   MYND / GETTY

STEFNDI ALLTAF TIL INDLANDS Þórhalla 
Björnsdóttir fór fyrst til Indlands árið 1975 
en hafði ásett sér að komast þangað allt frá 
barnæsku.   FRÉTTABLAÐIÐ / GVA

Hann er 
sérlega opinn 
fyrir vís-
indalegum 
rannsóknum 
á andlegum 
málefnum og 
hlynntur því 
að þróanir í 
vísindalegum 
rannsóknum 
og andlegum 
fræðum verði 
að mætast 
einhvers 
staðar á miðri 
leið í stað 
þess að þróast 
hvort í sína 
áttina
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U
m miðjan júní verða 
námskeið í Heiðmörk 
í samvinnu við Skóg-
ræktarfélag Reykjavík-
ur þar sem þær Hildur 

og Kristbjörg kenna eitt og annað í 
tínslu og meðferð gróðurs.

Námskeiðið stendur í eina helgi 
en hist verður við Elliðavatn og 
haldið í leiðangur um grænar 
grundir, kennt að greina jurtir, tínt, 
matreitt og olíur gerðar.

Skyndigarður fyrir þá 
sem eru seinir
Mikill áhugi er á ræktun og nýt-
ingu plantna um þessar mundir. 
Margir stoppa og hugsa með sér 
að útfærsla ræktunar sé ægilega 
flókin. Hildur segir svo ekki vera 
og við byrjum á því að ræða hvern-
ig hægt er að fá sér „skyndigarð“ ef 
maður á engan nú þegar og langar í 
gulrætur eða eitthvert annað græn-
meti úr eigin smiðju. 

Hildur bendir einnig á heima-
síðuna nattura.is þar sem hún 
hefur verið að vinna með Guðrúnu 
Tryggvadóttur að teikningum og 
leiðbeiningum fyrir fólk sem er 
að byrja. „Skyndigarður er amer-
ísk hugmynd en ég veit um nokkra 
sem hafa prófað þetta hérlendis 
og það hefur borið góðan árang-
ur. Þetta snýst um að fá sér ramma 
úr kannski sex til átta tommu við, 
einn metri á kant, og setja hann á 
jörðina. 

Hornin er síðan gott að hefta 
saman með gúmmípjötlu sem til 
er á heimilinu, en gamalt stígvél 
eða slanga koma þar sterklega til 
greina. Í botninn seturðu dagblöð 
og fyllir svo með mold. Þá er maður 
kominn með garðinn. Við lifum á 
tímum þegar maður þarf að hafa 
svolítið hraðar hendur.“

Kennt að tína og þurrka
Kristbjörg segist ætla að fara að 
ráðum Hildar, sem segir að inni 
á nattura.is séu leiðbeiningar um 
hversu langt bil milli raða eigi að 
vera og svo hversu mikið komist 
ofan í. Garðurinn á internetinu er 
svo skreyttur fallegum teikning-
um. Námskeiðið sem þær Hildur og 
Kristbjörg verða með kallast Jurta-
veisla með Hildi og Kristbjörgu. 
Báðar eru hálfgerð átrúnaðargoð 
margra í þessum málum. 

Hildur hefur skrifað bækur svo 
sem Ætigarðinn, sem notið hefur 
mikilla vinsælda, þar sem hún 
fræðir fólk um ræktun og mat-
reiðslu grænmetis og kennir því 
jafnvel að matreiða úr fíflum. 
Kristbjörg var lífrænt ræktandi 
bóndi í tuttugu ár og er fyrir löngu 
kunn fyrir blómadropana sína. 
Undirtitill námskeiðsins er: Hag-
nýt og huglæg ráð til að nýta gróð-
ur. „Ég mun sjá um hlutann sem 
snýr að því að tína jurtir, þurrka 
og geyma og hvernig blanda megi 
þeim saman. Einnig að búa til te, 
seyði, tintúrur og olíur,“ segir 
Kristbjörg. Í tintúrur notar Krist-
björg hreint brennivín og blandar 
saman við jurtir og býr til úr því 
meðöl. 

Þessa dagana er hún til dæmis að 
gera tintúru úr hoffífli fyrir barna-
barnið sitt sem er með barnaastma. 
Tintúran fer þá út í volgt vatn og 
áfengið gufar upp. 

Flókin garðyrkja gerð einföld
Hildur segir að í garðyrkju sé gott 
að notast við nokkrar þumalputta-
reglur til að gera flókna garðyrkju 
einfalda. Sjálf hefur hún nokkrar. 

„Ein viðmiðunin er til dæmis sú 
að mjúkir plöntuhlutar eru not-
aðir fyrir te en ef þeir eru harðir 
eins og harðir stönglar, rætur eða 
fræ eru þeir notaðir í seyði, það 
er að segja eru soðnar í potti. Það 
er kynngimagnað,“ segir Hildur 
og hlær. „Eins leggjum við mjúka 
plöntuhluta í olíur en ef þeir eru 
harðir dugar ekkert nema sterkt 
brennt vín til að ná kraftinum úr.“ 

Kristbjörg segir íslenskar jurt-
ir margar með mikinn lækninga-
mátt. 

Á námskeiðinu verður kennt að 
gera olíur og útskýrt hvaða jurt-
ir eru góðar í þær. „Sem dæmi má 
nefna að blágresi og birkilauf eru 
mjög góð í olíu. Blóðberg er líka 
gott í olíu, en þar sem það er harð-
ara þarf það að vera aðeins lengur 
í olíunni.“ 

Íslensku jurtirnar kröftugar
Jurtirnar íslensku hafa meiri lækn-
ingamátt og eru kraftmeiri en þær 
erlendu að sögn Hildar og Krist-
bjargar. „Alexander Bjarnason 
greindi íslensku jurtirnar á nítj-
ándu öld og komst að þeirri nið-
urstöðu að augljóst væri að mikið 
væri af styrkjandi jurtum hérna á 
landinu. Ein trú er þannig að jurt-
ir sem fólk þurfi á að halda komi 
til þess. Ef einhver jurt birtist í 
garðinum hjá þér – sem þú jafnvel 
telur illgresi – er gott að fletta upp 
í góðum bókum og athuga hvort það 
geti verið að þessi jurt sé að koma 
sérstaklega til þín. 

En ef við erum að tala um alla 
íslensku þjóðina má spyrja sig 
– getur verið að í gegnum tíðina 
höfum við þurft jurtir sem eru 
styrkjandi? Ég geri ráð fyrir að 
allir myndu jánka því. Það var 
nákvæmlega það sem við þurftum, 
læknislaus í kulda,“ segir Hildur.

Þjóðin fær jurtir sem hún þarf
Kristbjörg minnist á fyrsta vor-
gróðurinn. „Það má benda á að 
á vorin vaxa hér fyrst fíflablöð 
og hundasúra. Fíflablöðin hjálpa 
nýrunum að hreinsa líkamann og 
hundasúran vinnur fyrir lifrina. 
Ræturnar af fíflunum eru einnig 
mjög góðar fyrir lifrina. 

Eftir veturinn er fólk búið að 
vera meira inni og við erum búin 
að borða óhollara, þannig að þessar 
plöntur sem vaxa fyrst eru yfirleitt 
þær jurtir sem við þurfum. Og eins 
og Hildur segir eru jurtirnar sem 
vaxa á Íslandi einmitt þær jurtir 
sem við þurfum á að halda.“ Krist-
björg segist tína nær allt sem hún 
finni í garðinum sínum í salatið – 
hundasúrur og fíflablöð. 

Hildur segir að gott sé að skera 
stífan stöngulinn af ef blöðin eru 
mjög stór og nota þau þannig.

Fjórir fíflastönglar borðaðir í einu
Af nöfnum má líka finna til hvers 
plöntur eru góðar. Þannig bend-
ir Hildur á að allar plöntur sem 
kenndar séu við Maríu, svo sem 
Maríustakkur, séu góðar fyrir 
konur. 

Kristbjörg segir að lokum að 
miklu máli skipti hvernig jurtir 
séu tíndar og á námskeiðinu 13. og 
14. júní muni þær fara út í hvernig 
megi geyma jurtir sem best. Einnig 
fari þær yfir hvenær best sé að tína 
þær en það er mjög mismunandi 
eftir jurtum. Þar er vorið og haustið 
allsráðandi. Kristbjörg hvetur fólk 
til að vera með ruslapoka um leið og 
það er með safnpoka þegar það fer 
út í náttúruna að tína. „Ruslapok-
inn er að sjálfsögðu til að tína upp 
það rusl sem fólk finnur úti í nátt-
úrunni,“ segir Hildur. 

Að lokum spyr blaðamaður hvort 
hægt sé að borða fíflastöngul? Hild-
ur segir að það sé hægt, með því að 
borða fjóra í einu og byrja ofan frá. 
„Þá verður ramma bragðið að sætu, 
einhverra hluta vegna.“ 

Áhugasömum um námskeið Krist-
bjargar og Hildar er bent á að skrá 
sig í síma 861 1373 og 849 8467.

Fíflablöð í salöt og djúp-
steiktir blómahausar
Þær Hildur Hákonardóttir og Kristbjörg Kristmundsdóttir þekkja báðar 
villta flóru Íslands – önnur þeirra kann að nýta hið mögulega og að því er 
virðist ómögulega í matargerð og hin gerir olíur, seyði og te úr þeim. Júlía 
Margrét Alexandersdóttir hitti þær jurtastöllur og fékk smá innsýn inn í hvað 
gera má við fífla og birkilauf.

LEGGJA SAMAN KRAFTA SÍNA Hildur Hákonardóttir og Kristbjörg Kristmundsdóttir kalla ekki allt ömmu sína í gróðurfræðum 
landsins. Þær sameina krafta sína í Heiðmörk þarnæstu helgi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

➜ MATREITT ÚR FÍFLUM

Fíflablöð eru mest notuð hrá í salat en sé hörgull á öðru grænu eru þau 
soðin í súpum og höfð í pottrétti. Blöðin má leggja í vatn í nokkrar mín-
útur áður en þau eru sett í pott, það dregur úr remmu. Blaðstöngullinn er 
beiskari en laufið sjálft og það grófasta af honum má rífa burt, hafi maður 
tíma til þess. Best er að leggja blaðið saman svo stöngullinn snúi upp 
eins og kjölur á skipi og byrja við miðjuna og strjúka blaðið frá stönglin-
um til beggja enda, þá vinnst verkið tiltölulega hratt. Fíflablöð verða ekki 
leiðigjörn. Þau eru góð matjurt og hægt að nota þau með salatblöðum út 
júnímánuð og áfram, ef fíflarnir hafa verið slegnir og vaxið upp á ný. Það 
er vel skiljanlegt að franskir sjómenn, langþreyttir á vítamínskorti á skonn-
ortunum, hafi bókstaflega ætt upp um móa, þegar þeir komust í land til 
að leita uppi fíflablöð, enda nota Frakkar mikið af sjálfgrónum plöntum til 
matar heimafyrir. Þjóðverjar kalla fíflablöð engjasalat. Eftir Skaftáreldana 
ráðlagði þáverandi stiftamtmaður Thodal, sem var norskur og þekkti vel 
til búskapar og jurta, mönnum að nota fífilinn bæði í grauta og í salat til 
að vinna bug á skyrbjúg og fleiri kvillum og segir að hann hafi reynst vel, 
jafnvel betur en skarfakálið. „Hefir brúkun þess (fífilsins) og síðan haldizt 
við, þó helzt hjá þeim efnaðri í salati.” 

Djúpsteiktir fíflahausar
Blómhausinn má taka eins og hann kemur fyrir með blómbotninum á, 
dýfa í soppu og djúpsteikja í olíu. Soppu má gera með því að hræra hveiti 
út í ögn af mjólk og hafa egg með, eins og þegar pönnukökudeig er búið 
til. Ef eggjahvítan er þeytt verður soppan frauðmeiri. Svo má hræra hveiti 
út í bjór, sem er staðinn svo hann freyði ekki lengur. Á sama máta má 
djúpsteikja kerfilblóm en þau eru ekki eins bragðmikil.
(Úr bók Hildar Hákonardóttir, Ætigarðurinn – Handbók grasnytjungsins)

Hvítlauksgras hefur blaðamaður 
ræktað síðan í vor. Til að byrja með 
stakk undirrituð hvítlauk sem hún 
keypti úti í búð og lét hann spíra í 
eldhúsglugganum. Þegar fagurgrænt 
grasið var farið að láta sjá sig var 
lauknum stungið niður í blómapott 
með mold í og grasið láta snúa upp 
á við. 

Síðan þá hefur grasið vaxið vel og 
hægt er að klippa af því grasið, ekki 
þó alveg niður, og nota í salöt, fisk- 
og kjúklingarétti og ýmislegt. Grasið 
þykir mörgum jafnvel bragðbetra en 
hvítlaukurinn sjálfur. Hér er uppskrift 
að ávaxtasalati þar sem grasið er 
notað ásamt fíflablöðum:

4 perur
2 appelsínur
hvítlauksgras eftir smekk
nokkur fíflablöð
jómfrúarolía
sjávarsalt
balsamiksíróp ef vill

Sneiðið perur niður örþunnt. Afhýðið 
appelsínurnar og skerið aldinkjötið 
í litla bita. Klippið hvítlauksgrasið í 
litla búta sem og fíflablöðin. Hellið 

jómfrúarolíu yfir og stráið smá sjáv-
arsalti að lokum yfir allt saman. Fyrir 

sælkera er gott að setja nokkra dropa 
af balsamiksírópi yfir. 
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Margir þekkja gæludýr af eigin raun 
og geta jafnvel ekki hugsað sér lífið án 
þeirra. Aðrir velta fyrir 
sér hvað sé svona 
frábært við þau. 
Við fengum þrjár 
fjölskyldur til 
að leiða okkur í 
allan sannleika 
um það.

Þær fjölskyldur sem rætt var við 
eiga að vísu töluvert fleiri gælu-
dýr en gengur og gerist en hafa 
jafnframt af þeim mikla og góða 

reynslu. Allir voru sammála um að gildi 
gæludýra í uppeldi barna væri dýrmætt 

og að af þeim megi læra ýmislegt um 
lífið og tilveruna.

Fjörugt heimilislíf
Stella Sif Gísladóttir býr á líflegu 
heimili með manni sínum, Ragnari 
Geirdal, fósturdótturinni Sigríði 
Ólafíu Ragnarsdóttur, sem kölluð 
er Sól, og þremur hundum, ketti, 
tveimur páfagaukum og fullt af fisk-

um. „Við erum með sjávarfiskabúr 
en maðurinn minn vinnur við umhirðu 

svona búra. Ég starfa sem hundasnyrt-
ir í Dýraríkinu þannig að hundarnir eru 
lítið mál en ég á þrjá hunda. Tíkin er hins 
vegar í einangrun núna en hún er sama 
tegund og þessi stóri,“ segir Stella og við-
urkennir að vissulega taki sinn tíma að 
sinna öllum þessum dýrum. 

Stóri hundurinn, Imbir Bezy Bezy, og 
tíkin Íla eru af frönsku fjárhundakyni 
sem kallast Briard en Imbir var fluttur 
inn frá Póllandi og Íla frá Svíþjóð. Ein-
ungis eru nítján slíkir á landinu. „Litli 
hundurinn heitir Tom Cruise og er af 
shihtzu-tegund. Kötturinn er blanda af 
norskum skógarketti og persa og heit-
ir Mjása en fuglarnir eru gárar og sá 
sem er á myndinni heitir Púki,“ útskýrir 
Stella.  

Kötturinn hefur lengst búið á heimil-
inu og fylgdi Ragnari. „Mjása er orðin 
ellefu ára en við Ragnar höfum bæði 
alist upp við að eiga gæludýr. Því var 
nokkuð ljóst að dóttir okkar myndi líka 
alast upp við það. Hún er eiginlega meiri 
dýramanneskja en við bæði til samans og 
þá er mikið sagt,“ segir Stella og hlær 
góðlátlega. 

Ekki er sjálfgefið að hundar, kettir, 
fiskar og fuglar lifi í sátt og samlyndi 
en á heimili Stellu og fjölskyldu neyðast 
dýrin til að láta sér vel lynda. „Þau eru 
vön hvert öðru. Fuglarnir fljúga stund-
um um heima og kötturinn hefur engan 
áhuga á þeim, henni var kennt það frá 

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Stella Sif  og Ragnar áttu 
bæði gæludýr þegar þau 
voru að alast upp og nú 

nýtur hin 10 ára Sól þess 
að búa nánast í dýragarði.

Jóga fyrir börn
Öðruvísi sumarnámskeið í 
Önundarfirði. SÍÐA 7

Lautarferðir
Leynistaðir fyrir lautarferðir 
á höfuðborgarsvæðinu.
SÍÐA 6

Kenna okkur margt um lífið
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Sigríður 
Tómasdóttir 
skrifar

Ég hef alla tíð haft blendnar tilfinningar í garð 
metnaðarfullra ofurforeldra. Dáðst að þeim 
fyrir að kynna hljóðfæraleik og hinar ýmsu 

íþróttagreinar fyrir börnum sínum áður en þau svo 
mikið sem hefja skólagöngu en á sama tíma er ég 
dygg stuðningsmóðir þess að börn fái að leika sér 
sem mest og eigi nægar frjálsar stundir til þess.

Eftir að ég varð sjálf móðir hef ég oft og iðulega 
tekið þann debatt við sjálfa mig hvort ég sé von-
laus móðir vegna skorts á framtíðarsýn fyrir börn-
in og tilheyrandi bókun á námskeið til að þroska 
hæfileikana. 

Ég er til dæmis ekki svo mikið sem komin á bið-
lista eftir plássi í tónlistarskóla fyrir soninn sem 
þó nálgast fimm ára aldurinn hratt og örugglega. 
Hann hefur líka verið hlunnfarinn nánast með öllu 
í boltauppeldi, sjálf er ég afar lítið menntuð í þeim 
fræðum og faðirinn hefur ekki náð að kveikja gamla 
fótboltaneistann. Þó segja mér reyndar mæður að 
það sé grundvallaratriði í tilveru að minnsta kosti 
drengja að vera góður með boltann. Aftur á móti 
hefur mér sýnst flestar stelpur vera í ballett nú 
orðið og er strax farin að kvíða því að stúlkan eins 
og hálfs árs hrífist með í prinsessuvæðingunni sem 
á allt herjar, vilji dansa í bleiku og heimti ballett og 
engar refjar.

Ég hef stundum borið mig saman við aðrar 
mæður og spurt þær ráða, allar eru þær ósköp 
rólegar í tíðinni og finnst að maður eigi alls ekkert 
að vera að stressa sig á því að setja börnin á hin 
ýmsu námskeið, en ég á bágt með að trúa þessum 
röddum. Áður en við er litið eru þessar sömu mæður 
iðulega búnar að setja börnin á ofur námskeið fyrir 
ofurkrakka.

Auðvitað veit ég að best er að fara eftir eigin 
sannfæringu í þessu máli eins og öðrum og nota 
heilbrigða skynsemi. En undir niðri blundar 
hræðslan um að gefi ég börnum mínum ekki 
öll tækifærin og hvetji þau áfram til að 
læra sem mest verði þau eftirbátar félaga 
sinna og undir í samkeppninni. Tungu-
málakunnátta er til dæmis ómetanleg og 
ég man þá tíð að hafa svarið og sárt 
við lagt að eignaðist ég börn myndu 
þau sko fá tækifæri til að ná full-
komnum tökum á einhverju tungu-
máli öðru en íslensku strax í barn-
æsku. Ekki er í spilunum að flytja 
til útlanda þannig að ég virðist 
búin að klúðra því máli líka.

Góðu fréttirnar eru þó 
þær að blessuð börnin virð-
ast hamingjusöm, var ekki 
einhver sem sagði að það 
væri fyrir öllu?

Leikur eða lærdómur?

BARNVÆNT

Sundlaugin á Álftanesi 
Risavaxin rennibraut og öldulaug 
hljómar mjög freistandi í eyrum 
flestra barna og örugglega 
margra fullorðinna líka. Þetta og 
meira til er að finna í nýopnaðri 
sundlaug á Álftanesi sem 
sannarlega er heimsóknarinnar 
virði enda um að gera að prófa 
nýjar sundlaugar til samanburðar 
við þær sem fjölskyldan hefur 
farið oftast í. Sundlaugin var 
opnuð um síðustu helgi þannig 
að allt er glænýtt og spennandi á 
staðnum. Eftir hasartúr í renni-
brautina er svo hægt að slaka á í 
heitum potti.

Verð fyrir fullorðna sundlaugar-
gesti er 360 krónur, börn á 
aldrinum fimm til tólf ára borga 
120 krónur og yngri en fimm ára 
fá frítt í laugina.

Það er algjör gæðastund fyrir fjöl-
skylduna að vera á röltinu saman. 
Það er ekkert sem truflar, enginn 
þarf að skreppa neitt til að vinna 

pínulítið eða hitta einhvern. Það gerist 
ekki betra,“ segir Magnús Hákonarson, 
sem eyðir drjúgum hluta sumra uppi á 
fjöllum ásamt eiginkonunni, Þórdísi Sig-
marsdóttur, og sonunum Víkingi Óla og 
Hákoni Þorra. 

Strákarnir, sem í dag eru átta og tólf 
ára, muna ekki annað líf en að vera á 
ferðalagi um landið með foreldrum 
sínum. „Við erum búin að fara með þá 
í útilegur frá því þeir voru núll ára, 
bæði í tjöld og í fjallaskála, en við hjón-
in höfum bæði unnið sem skálaverðir. 
Þeir vita ekkert betra en að komast upp 
til fjalla í algjört frelsi á sumrin.“ 

Á meðan strákarnir voru smábörn 
fengu þeir að sitja í göngupoka á baki 
pabba síns en eftir þriggja ára aldur-
inn hafa þeir gengið sjálfir og ekki 
verið í boði að sitja á háhesti. Þriggja 

til fjögurra ára voru bræðurnir farn-
ir að fara í dagsgöngur, svo sem upp á 
Esju, Vaðlahnjúk og Helgafellið. Fimm 
ára gamall fór sá eldri svo Laugaveg-
inn í fyrsta sinn, en sú ganga tekur fjóra 
daga. Sá leikur var svo endurtekinn 
fyrir tveimur árum, þegar þeir 
bræðurnir voru sex og tíu ára. 

Krökkum er eðlilegt að hreyfa 
sig mikið. Þess vegna segir 
Magnús það alls ekki of mikið á 
þá lagt að fara í langa göngu-
túra. „Ég man eftir því 
þegar ég fór með 
eldri strákinn á 
Laugaveginn í 
fyrsta skipti, en 
þá var hann fimm 
ára. Tíu mínútum eftir að 
við vorum komin í skálann var hann 
farinn að sveifla sér í kojunum, á meðan 
afi og amma voru þreytt og lúin.“  

Magnús segir það mikilvægast þegar 
gengið er með börnum að leyfa þeim að 

ráða hraðanum. Þá reynist hún þeim 
lítið mál. „Markmiðið er ferðin sjálf, 
ekki endapunkturinn. Það þýðir ekk-
ert að pína krakka áfram, þá er búið 
að eyðileggja alla ánægjuna. Það er 

engin ástæða til að fara hratt 
yfir, heldur er miklu mik-
ilvægara að dóla sér, tína 
steina, skoða blóm og 
leika sér. Svo passa ég 
bara upp á að þeir verði 
aldrei svangir, séu vel 
búnir og að þeir fjúki 
ekki.“ Hann er ekki að 
grínast með það síð-
astnefnda. „Við lentum 
einu sinni í miklu roki 
uppi á Hengilssvæð-

inu og ég þurfti beinlínis að 
halda Hákoni niðri. Þá var hann 

fjögurra ára. En þá snerum við líka bara 
við, eins og á að gera ef maður lendir í 
slíkum aðstæðum með börn.“

 holmfridur@frettabladid.is

Gæðastundir með 
fjölskyldunni á fjöllum
Bræðurnir Víkingur Óli og Hákon Þorri Magnússynir voru ekki háir í loftinu þegar þeir fóru að ganga einir 
og óstuddir á fjöll. Faðir þeirra, Magnús Hákonarson, segir börn vel geta gengið sömu leiðir og fullorðnir.

Magnús Hákonarson og synir Hákon Þorri og Víkingur Óli hafa verið á ferðalagi um landið með foreldrunum frá blautu barnsbeini.
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Kringlunni • Simi 568 1822 og Smáralind • sími 564 1822
www.polarnopyret.is

KAUPAUKI
Hverju setti af vindúlpu og buxum fylgja stígvél*

*meðan birgðir endast



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

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

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

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

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

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

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

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

Hilton Reykjavík Nordica Hotel 
Suðurlandsbraut 2 

Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is

www.nordicaspa.is

fyrir konur og karla

Sjöfn Sigþórsdóttir hjúkrunarfræðingur 
og María Kristjánsdóttir lögmaður

   Námskeiðið er frábær 
leið til að auka 

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

að takast á við krefjandi verkefni

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

Gissur Ísleifsson tölvunarfræðingur



4 fjölskyldan

byrjun að ekki væri leyfilegt að 
eltast við fuglana líkt og hundun-
um var kennt að þeir mættu ekki 
abbast upp á köttinn. Hér ríkir 
bara agi,“ segir hún og brosir. 

Fjölskyldan hirðir dýrin í samein-
ingu og ganga hlutirnir smurt fyrir 
sig. „Við erum frekar afslöppuð en 
samt leggjum við áherslu á að ala 
dýrin vel upp og höfum á þeim mik-
inn aga. Þú færð þér ekki Labrador 
og ætlast bara til að hann hlýði þér, 
hafa þarf fyrir þessu. Í raun er mun 
erfiðara að ala upp hund en barn. 
Segja þarf hlutina mjög oft og það 
reynir á þolrifin í byrjun,“ segir 
Stella og nefnir að mikilvægt sé að 
velja dýrategund sem henti vel lífs-
stíl fjölskyldunnar þar sem ábyrgð 
fylgi því að eignast dýr. „Mér finnst 
mikilvægt að börn kynnist dýrum. 
Þau kenna þeim ýmislegt um lífið 
og tilveruna og ábyrgð.“

Einn köttur á mann
Vilma Kristín Guðjónsdóttir hefur 
átt ketti frá barnsaldri og rækt-
ar nú norska skógarketti. „Ég 
hef verið í Kattaræktarfélaginu 
síðan 1994 og hef ræktað skógar-
ketti síðan 1997. Ég hef alltaf átt 
ketti og hef almennt mikinn áhuga 
á dýrum,“ segir hún en nú á fjöl-
skyldan fjóra ketti og þrjá fugla. 
„Við eigum þrjá skógarketti, 
einn húskött, tvo gára og einn 
Dísargauk,“ segir Vilma og nefnir 
að í raun sé sniðugt að eiga fugla 
og ketti þó svo margir haldi að 
slíkt fari ekki saman. „Fuglabúrið 
virkar eins og sjónvarp fyrir kett-
ina sem mæna á fuglana í búrinu 
en við sleppum fuglunum ekki út 

nema kettirnir séu einhvers staðar 
lokaðir inni.“ 

Elsti kötturinn er tíu ára en sá 
yngsti þriggja ára. „Við fluttum 
hana inn frá Svíþjóð í hittifyrra 
en þetta eru allt læður sem við 
eigum,“ segir hún. Allir skógar-
kettirnir eru vanir að vera úti í 
bandi og fara þannig í göngutúra 
með fjölskyldunni. „Ein læðan var 
alin upp við þetta sem kettlingur 
og svo hafa hinar bara fylgt eftir,“ 
útskýrir Vilma. Kettirnir eru mjög 
ólíkir persónuleikar og lýsir Vilma 
því skemmtilega. „Húskötturinn 
Mía stjórnar heimilinu og er svo-
lítið frek. Henni finnst hún ekkert 
síðri þó svo hún sé ekki hreinrækt-
uð. Elsti kötturinn Millie er hæg-
látust en hinar tvær læðurnar eru 
miklir fjörkálfar.“ 

Fjölskyldan hefur oft tekið að 
sér gæludýr frá öðrum í gegn-
um tíðina. „Við tókum til dæmis 
að okkur húsköttinn óvænt. Dótt-
ir mín var tíu ára þegar einhver 
kona lét hana fá læðuna sem var 
þá einungis fimm vikna. Dótt-
ir mín bjargaði henni og geymdi 
hana í fataskápnum í nokkra daga 
án þess að ég vissi en þegar ég sá 
hana var ekki aftur snúið og við 
tókum hana að okkur. Hins vegar 
tók okkur mörg ár að kenna henni 
að vera köttur en hún var ekkert 
sérstaklega gott gæludýr til að 
byrja með, svolítið grimm og vör 
um sig. Í dag er hún hins vegar 
fyrirtaks köttur og er oft kölluð 
Mía hin magnaða,“ segir Vilma og 
brosir. „Gaman er að segja frá því 
að þegar dóttirin kynnti kærast-
ann fyrir fjölskyldunni þá var Mía 
strax mjög hrifin af honum en þar 
sem hún er mikill mannþekkjari þá 

sá ég strax að þetta hlyti að vera 
góður drengur.“  

Þegar Vilma eignaðist börn var 
hún ákveðin í að þau ættu að eiga 
gæludýr. „Mér þykir nauðsynlegt 
að börn þekki til dýra og mín börn 
eru óskaplega hrifin af dýrunum 
okkar og eru mikið með þau. Síðan 
trúi ég því að það minnki líkurnar 
á ofnæmi að alast upp í kringum 
dýr og venjast við að vera innan 
um þau. Börnin læra að umgang-
ast dýrin og sýna þeim virðingu 
og læra umhyggju með því að gefa 
dýrunum, klappa þeim og fara út 
með þau.“   

Sameiginleg ábyrgð
Þórunn Ýr Elíasdóttir og Guðni 
Már Egilsson eiga sex börn en auk 
þeirra búa á heimilinu hundur, 
köttur og hópur fiska sem svamla 
um í 300 lítra fiskabúri. „Hamst-
urinn er nýhorfinn á vit feðranna,“ 
segir Þórunn en þar til nýlega var 
dverghamstur á heimilinu. 

Oft er talað um að hlutirnir fari 
í hund og kött þegar þeir klúðrast 
en að sögn Þórunnar gengur sam-
búðin vel hjá hundinum Húgó og 
kettinum Skvettu. „Svo lengi sem 
hundurinn heldur sig innan vissra 
marka þá er kettinum sama. Hún 
kom á undan honum á heimilið, á 

sinn sess, og heldur öllum öðrum 
köttum frá húsinu þannig að hún er 
eins konar varðköttur,“ segir hún 
og brosir. Fjölskyldan fékk læð-
una í innflutningsgjöf árið 2001 
en hundurinn flutti inn á heimilið 

í ágúst 2004 og er að verða fimm 
ára. „Hann er í raun veiðihundur 
en maðurinn minn stundar veiði,“ 
segir Þórunn. 

Dýrahald hefur verið við lýði í 
þó nokkurn tíma á heimili Þórunn-
ar og fjölskyldu og áttu þau eitt 
sinn páfagauk líka. „Mér finnst 
við öll hafa gott af að umgangast 
dýrin og þá ekki síst börnin. Þau 
eru það mörg að þau hafa alfarið 
fengið að sjá um þetta og allir hafa 
einhverja ábyrgð gagnvart dýrun-
um. Ég sé um börnin og þau sjá 

um dýrin,“ segir Þórunn og hlær. 
Hún nefnir að notalegt sé að vita af 
hundinum og að kötturinn sé hei-
makær og njóti þess að vera með 
fjölskyldunni. „Þrátt fyrir að ég 
sé ekki mikil dýramanneskja þá 
er gaman að segja frá því að kött-
urinn tekur alltaf á móti mér þegar 
ég kem úr vinnunni og er það svo 
sem huggulegt.“ Fiskarnir eru í 
eigu elsta stráksins. „Feðgarnir sjá 
einna helst um fiskana sem eru af 
ýmsum tegundum. Allt í einu var 
þetta fiskabúr komið inn á heimilið 
og strákurinn hefur óbilandi áhuga 
á þessu,“ útskýrir Þórunn. 

Þrátt fyrir að sumum vaxi í 
augum að eiga fleiri en eitt gæludýr 
er það að sögn Þórunnar ekki mikið 
mál. „Hjá okkur hefur þetta verið 
frekar einfalt og þægilegt. Það eina 
sem er einhver fyrirhöfn núna eru 
hundahárin en annars hefur þetta 
ekki verið neitt mál. Við erum frek-
ar afslöppuð í þessu og vöndum 
hundinn strax við að fara ekkert 
endilega út að ganga á hverjum degi 
og því setur hann enga pressu á það. 
Hann er líka búravanur og því er 
engin kvöð á heimilisfólkinu. Hann 
er bara einn af okkur og gerir svip-
aða hluti og við,“ segir hún og mælir 
með hæfilegu kæruleysi í bland við 
góða umhirðu dýranna. - hs

Hundurinn Húgó og fjölskylda Þórunn Ýr Elíasdóttir og fjölskylda ásamt hundinum Húgó sem vildi ekki sjá ljósmynd-
ara Fréttablaðsins og leit undan.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN.

Skógarkattafjölskyldan Vilma Kristín Guðjónsdóttir, Leó Kristleifsson, Sess-
elía Dögg Kristleifsdóttir og Helgi Hrafn Björnsson ásamt köttunum fjórum. 

SVO LENGI SEM hundur-
inn heldur sig innan vissra 
marka þá er kettinum sama. 
Hún kom á undan honum 
á heimilið, á sinn sess, og 
heldur öllum öðrum köttum 
frá húsinu þannig að hún er 
eins konar varðköttur.

FISKAR  Fyrir þá sem vilja hvorki hafa ferfætlinga né fiðurfé á heimili sínu eru 
fiskabúr góður kostur. Það er hægt að vera með venjulega gullfiska eða þá 
kaupa meira framandi tegundir á borð við trúðfiska sem börn þekkja vel úr 
myndinni Nemó. Fiskabúr eru líka fallegt stofustáss.
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FRAMHALD AF FORSÍÐU

gæludýr
lífga upp á heimilið ...



heimili&hönnun
LAUGARDAGUR  30. MAÍ 2009

Allt til rafhitunar
Olíufylltir rafmagnsofnar

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

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

10 ára
ábyrgð

AUÐUR ÞJÓÐARINNAR  Jónína 
Guðnadóttir vekur áleitnar spurningar um 
þjóðleg gildi á sýningu sinni í Hafnarborg.

SÍÐA 3

LÝSIR UPP SVEITINA  Brasilískir 
götulistamenn voru fengnir til að 
skreyta fornan skoskan kastala með 
glaðlegum litum til að lífga upp á 
umhverfið.

SÍÐA 2

FORTÍÐARÞRÁ
Sífellt fleiri eigendur kaffi- og veitingahúsa velja að 

innrétta húsnæði sín með gömlum húsmunum.
                   SÍÐA  2



● heimili&hönnun

S umir kastalar eru teiknaðir 
af Disney, aðrir eru úðaðir 

af brasilískum götugengjum.
Það var þó ekki í leyfisleysi 

sem brasilískir götulistamenn 
hresstu upp á fornan skoskan 
kastala, heldur voru það eig-
endur Kelburn-kastala í Skot-
landi sem fengu þá til að mála 
turna og spírur í glaðlegum 
litum.  

Eins og sjá má er brasilískt 
graff litríkt og líflegt. Það lýsir 
upp skosku sveitasæluna með 
skærum litum. - sg

Litríkur kastali 
í Skotlandi

Kelburn kastali er einn sá elsti í 
Skotlandi.

Nýtt víkur smám saman fyrir 
notuðu á íslenskum kaffi- og veit-
ingahúsum, þar sem tekkhill-
ur og gömul bollastell leysa nú 
innréttingar í háglans af hólmi. 
Efnahagsástandið setur strik 
í reikninginn en eigendur og 
rekstraraðilar þriggja nýlegra 
kaffi- og veitingahúsa vilja meina 
að fortíðarþrá ráði för.

„Við hugsuðum staðinn sem 
mótvægi við þetta steríla veit-
ingahúsaumhverfi í Reykjavík. 
Leituðumst því við að hafa hann 
hlýlegan og heimilislegan með 

skírskotunum í sögulega atburði 
í íslensku samfélagi; búsáhalda-
byltingin var eiginlega kveikjan 
að honum,“ segir Aðalsteinn Sig-
urðsson, hjá Íslenska barnum. Þar 
fengu menn fengu vini og vanda-
menn til að hjálpa til við að inn-
rétta allt með notuðum munum.

Í sama streng taka Sonja Grant, 
annar eigenda Kaffismiðjunnar á 
Íslandi, og Methúsalem Þórisson, 
annar eigenda Kaffi Haiti. Sonja 
segir ekki annað hafa komið til 
greina en að innrétta með ein-
hverju notuðu. „Við vildum hverfa 

aftur í tímann. Leggja frekar 
áherslu á gæðakaffi en nýtískuleg-
ar innréttingar. Þess vegna tæmd-
um við stofurnar, okkar eigin og 
hjá vinum og ættingjum.“ Met-
húsalem og kona hans, Elda Þór-
isson Faurelien, nýttu hins vegar 
innréttingar frá veisluþjónustu 
sem var áður í húsinu með góðri 
útkomu.

Öll eru sammála um að tími 
nútímalegs stíls sé liðinn. Að 
minnsta kosti í bili. Heimilislegt 
sé það sem fólk kjósi nú.

 - rve

Horfið aftur til betri tíma
Notuð húsgögn eru að verða sífellt meira áberandi í kaffi- og veitingahúsum í Reykjavík. Fréttablaðið tók eigendur þriggja 
slíkra staða tali, sem segja að annað hafi ekki komið til greina en að innrétta þá með gömlum mublum. 

„Ég held að þetta sé góð viðbót við 
það öfluga samfélag sem hér er orðið 
til,” segir Metúsalem um Kaffi Haiti.

Á Kaffi Haiti létu eigendurnir hagsýni 
ráða för og nýttu í staðinn mublur úr 
veisluþjónustu sem var áður í húsinu.

Eigendur Kaffismiðjunnar, Sonja Grant 
og Ingibjörg Sigurðardóttir, hressar.

Í Kaffismiðjunni er ljúffengt kaffið borið 
fram í kaffistellum frá ömmu og afa.

„Hugmyndin var að fanga stemninguna í 
þjóðfélaginu áður fyrr,“ segir Aðalsteinn 
um Íslenska barinn.

Á Kaffi Haiti er framandi kaffi í boði. 

● Forsíðumynd: Valgarður Gísla-
son Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., 
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 
5000 Ritstjórar: Roald Eyvindsson 
roald@frettabladid.is og Sólveig 
Gísladóttir solveig@frettabladid.is 
Auglýsingar: 
Hlynur Þór 
Steingrímsson 
s. 512 5439 
Útlitshönn-
uður: Kristín 
Agnarsdóttir 
kristina@fretta-
bladid.is. 
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fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Margir þekkja gæludýr af eigin raun 
og geta jafnvel ekki hugsað sér lífið án 
þeirra. Aðrir velta fyrir 
sér hvað sé svona 
frábært við þau. 
Við fengum þrjár 
fjölskyldur til 
að leiða okkur í 
allan sannleika 
um það.

Þær fjölskyldur sem rætt var við 
eiga að vísu töluvert fleiri gælu-
dýr en gengur og gerist en hafa 
jafnframt af þeim mikla og góða 

reynslu. Allir voru sammála um að gildi 
gæludýra í uppeldi barna væri dýrmætt 

og að af þeim megi læra ýmislegt um 
lífið og tilveruna.

Fjörugt heimilislíf
Stella Sif Gísladóttir býr á líflegu 
heimili með manni sínum, Ragnari 
Geirdal, fósturdótturinni Sigríði 
Ólafíu Ragnarsdóttur, sem kölluð 
er Sól, og þremur hundum, ketti, 
tveimur páfagaukum og fullt af fisk-

um. „Við erum með sjávarfiskabúr 
en maðurinn minn vinnur við umhirðu 

svona búra. Ég starfa sem hundasnyrt-
ir í Dýraríkinu þannig að hundarnir eru 
lítið mál en ég á þrjá hunda. Tíkin er hins 
vegar í einangrun núna en hún er sama 
tegund og þessi stóri,“ segir Stella og við-
urkennir að vissulega taki sinn tíma að 
sinna öllum þessum dýrum. 

Stóri hundurinn, Imbir Bezy Bezy, og 
tíkin Íla eru af frönsku fjárhundakyni 
sem kallast Briard en Imbir var fluttur 
inn frá Póllandi og Íla frá Svíþjóð. Ein-
ungis eru nítján slíkir á landinu. „Litli 
hundurinn heitir Tom Cruise og er af 
shihtzu-tegund. Kötturinn er blanda af 
norskum skógarketti og persa og heit-
ir Mjása en fuglarnir eru gárar og sá 
sem er á myndinni heitir Púki,“ útskýrir 
Stella.  

Kötturinn hefur lengst búið á heimil-
inu og fylgdi Ragnari. „Mjása er orðin 
ellefu ára en við Ragnar höfum bæði 
alist upp við að eiga gæludýr. Því var 
nokkuð ljóst að dóttir okkar myndi líka 
alast upp við það. Hún er eiginlega meiri 
dýramanneskja en við bæði til samans og 
þá er mikið sagt,“ segir Stella og hlær 
góðlátlega. 

Ekki er sjálfgefið að hundar, kettir, 
fiskar og fuglar lifi í sátt og samlyndi 
en á heimili Stellu og fjölskyldu neyðast 
dýrin til að láta sér vel lynda. „Þau eru 
vön hvert öðru. Fuglarnir fljúga stund-
um um heima og kötturinn hefur engan 
áhuga á þeim, henni var kennt það frá 

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Stella Sif  og Ragnar áttu 
bæði gæludýr þegar þau 
voru að alast upp og nú 

nýtur hin 10 ára Sól þess 
að búa nánast í dýragarði.

Jóga fyrir börn
Öðruvísi sumarnámskeið í 
Önundarfirði. SÍÐA 7

Lautarferðir
Leynistaðir fyrir lautarferðir 
á höfuðborgarsvæðinu.
SÍÐA 6

Kenna okkur margt um lífið
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Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Reykjavíkurmótið í hestaíþrótt-
um er haldið dagana fyrir og um 
hvítasunnuhelgina. Sylvía Sigur-
björnsdóttir verður því harla upp-
tekin enda komin í úrslit í meist-
araflokki í fjórgangi á hestinum 
Þóri frá Hólum auk þess sem hún 
keppir í fleiri greinum.

„Það er mikil yfirlega sem fylg-
ir svona móti enda er þetta eins 
konar uppskera þess sem maður 
hefur verið að gera í vetur,“ segir 
Sylvía. Hún var í námi á fyrsta 
ári á hestabraut við Háskólann á 
Hólum í vetur og stefnir ótrauð á að 
halda áfram og útskrifast sem reið-
kennari. „Mér líður mjög vel fyrir 
norðan, enda frábært að gera akk-
úrat það sem maður hefur ástríðu 
fyrir,“ segir Sylvía og bætir við að 
á Hólum sé skemmtilegt og sam-
heldið samfélag.

Sylvía er fimmta inn í úrslit-
in í fjórgangi sem haldin verða 
á mánudag. Hún er bjartsýn á að 

geta unnið sig upp. „Ég hef fulla 
trú á því ef allt gengur upp,“ segir 
hún jákvæð en bætir við að Þórir 
sé ungur hestur sem sé enn að slíp-
ast til. „Hann er aðeins sjö vetra 
og ég hef þjálfað hann í tvo vetur,“ 
segir Sylvía. Og er hún stoltur eig-
andi? „Nei, því miður. Mamma og 
pabbi eiga hann, en ég er heppin að 
fá að hafa hann,“ segir Sylvía, sem 
er dóttir hins þjóðþekkta hesta-
manns, Sigurbjörns Bárðarsonar.

Þar sem úrslitin eru á mánudag 
fer helgin í að þjálfa Þóri ásamt 
öðrum hrossum sem Sylvía hefur 
á sínum snærum. „Ég reyni að 
haga þjálfuninni þannig að hest-
urinn sé í góðu líkamlegu og and-
legu ástandi og sé tilbúinn í átök-
in,“ segir Sylvía og telur mikilvægt 
að samspilið milli knapa og hests 
sé gott.

Sylvía verður þó ekki alla helg-
ina á hestbaki. Hluti tímans fer í 
að sitja í brekkunni og horfa á aðra 

keppa. „Maður verður að halda sér 
upplýstum um dóma og keppend-
ur,“ segir Sylvía. Innt eftir því hvað 
sé skemmtilegast að horfa á svarar 
hún: „Það er alltaf skemmtilegt að 
horfa á flott par, flottan hest sem 
er flott riðinn, hvort sem það er í 
barnaflokki eða meistaraflokki. En 
sú grein sem er mest spennandi að 
fylgjast með á úrslitadegi er oftast 
tölt í meistaraflokki.“ 

Blaðamaður hefur oft heyrt af 
skemmtanagleði hestamanna. Verð-
ur eitthvað slíkt á boðstólum? „Það 
eru oft haldin bjórkvöld eða aðrar 
skemmtanir í tengslum við hesta-
mót en ég tek lítinn þátt í þeim,“ 
segir Sylvía enda drekkur hún ekki 
áfengi. „Svo verður maður að vera 
með hugann við keppnina ef maður 
ætlar að gera vel,“ segir hún og 
ætlar að vera skynsöm og fara að 
sofa á skikkanlegum tíma svo hún 
verði klár í átökin á mánudag.

solveig@frettabladid.is

Undirbýr átök úrslitanna
Sylvía Sigurbjörnsdóttir hestakona gerir fátt annað um hvítasunnuna en að hugsa um, horfa á og keppa 
á hestum enda stendur Reykjavíkurmótið í hestaíþróttum yfir og Sylvía er komin í úrslit.

Sylvía Sigurbjörnsdóttir með hestinn Ísak frá Oddhóli en hún tekur ásamt fjölda annarra hestamanna þátt í Reykjavíkurmótinu í 
hestaíþróttum sem fram fer um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HARMÓNIKUHLJÓMSVEIT  æsku Bæjaralands  leikur á tón-

leikum í Guðríðarkirkju í Grafarholti laugardaginn 30. maí klukkan 

17 og í Hömrum á Ísafirði þriðjudaginn 2. júní klukkan 20. Áhersla 

verður lögð á að leika nútímatónlist, sérsamda tónlist fyrir harmón-

ikuhljómsveit, umritanir klassískra verka og þýskra höfunda.

NÝ SENDING

Áður  19.900
Nú 9.900

Stærðir 10-24
2 týpur

Litur: svart

Sölustaðir.:   Járn og Gler hf  -  Garðheimar  - Húsasmiðjan, Skútuvogi 
               www.weber.is

Weber  Summit   
                     Tilboðsdagar

Dagana 30 mai til 5 júní færðu  
Weber Summit S450 og S650 á verði  
sem kemur aaldrei til með að sjást aftur. 

Afsláttur allt að 85.900 kr.

- mikið úrval af aukahlutum 

Bergmál – opið hús!
Nýtt hús Bergmáls, líknar- og vinafélags 

að Sólheimum í Grímsnesi verður til sýnis 
sunnudaginn 31. maí milli kl. 13,00 og 17,00.

Allir hjartanlega velkomnir.

Stjórnin

líknar og vinafélag



Sýning helguð skotthúfum var 
opnuð á Torgi Þjóðminjasafnsins 
í gær en þar mæta skotthúfur úr 
safneign skotthúfum dagsins í dag. 
Nýju skotthúfurnar eru hannaðar 
af þeim Ingibjörgu Guðjónsdótt-
ur og Þórunni Elísabetu Sveins-
dóttur. Þær byggja á gamalli hefð 
og ást á arfleifðinni en eru þó með 
nútímalegu sniði. Þórunn Elísa-
bet er hönnuður sýningarinnar en 
áhugi á skotthúfunni hefur blundað 
í henni lengi. „Ég hef alltaf verið 
hrifin af skotthúfum en komst 
ekki að því fyrr en seint að það 
voru Hólapiltar sem upphaflega 
gengu með þær. Síðan tóku stelp-
urnar við og þá fóru skúfarnir að 
lengjast. Húfan minnkaði jafnt og 
þétt og á endanum var þetta orðin 
kringlótt dúlla fest með prjónum 
og notuð við íslenska þjóðbúning-
inn,“ lýsir Þórunn.

Þórunn fór sjálf að fikta við að 
gera skotthúfur fyrir nokkrum 
árum. „Húfurnar mínar eru djúpar 
og þess vegna hægt að draga þær 
niður fyrir augu. Þær eru hlýjar, 
mjúkar, kvenlegar og skartast vel.“ 
Í hólkana notar Þórunn ýmist silf-
ur eða lambalegg. Sumar húfurnar 
eru svartar, aðrar með röndum og 
enn aðrar með átta blaða rós. Þær 
fara í ferðalag vítt og breitt um 
landið en margir koma að smíða- 
og prjónaskapnum.

Þórunn segir tilviljun að hún og 
Ingibjörg skuli báðar vera að gera 
skotthúfur. „Það var Þjóðminja-
safnið sem kom á þessu stefnu-

móti en þó svo að 
við vinnum báðar 
út frá sömu hug-
mynd eru efnistökin 
aðeins önnur. Mínar 
húfur eru vélprjón-
aðar en hennar 

handprjónaðar og kannski aðeins 
strákalegri,“ segir Þórunn en Ingi-
björg lýsir þeim með eftirfarandi 
hætti: „Skotthúfan mín varð til við 
innblástur af hinni upprunalegu 
skotthúfu Hólapilta og prjónuðu 
kvenskotthúfunni. Hún er hand-
prjónuð, þæfð og meðhöndluð af 
ást, til að veita sem besta vörn 
gegn umhleypingasömu íslensku 
veðri.“   vera@frettabladid.is

Skotthúfur í nýju ljósi
Á Þjóðminjasafninu mæta skotthúfur úr safneign skotthúfum dagsins í dag en þær nýju hafa öllu meira 
hlífðargildi en skotthúfan sem tilheyrir íslenska þjóðbúningnum. Þær byggja þó allar á ást á arfleifðinni.

Þórunn notar ýmis 
silfur eða lambalegg í 
hólkinn.

FJÖLSKYLDUDAGUR  verður í Ráðhúsi Reykjavíkur 

í dag. Sérstök hátíðarsýning verður á Hamlet í flutningi 

Leynileikhússins í leikstjórn Sólveigar Guðmundsdóttur. 

Sýningin hefst klukkan 14 og tekur 15 mínútur í flutningi.
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Þórunn Elísabet 
Sveinsdóttir byrjaði 
að fikta við að gera 
skotthúfur fyrir 
allnokkrum árum og 
notar þær við ýmis 
tækifæri.

Handprjónuð húfa 
með rauðum 
skúf eftir 
Ingibjörgu 
Guðjóns -
dóttur.

Ókeypis
sumarnámskeið
fyrir 7-12 ára krakka

Gleðidagar
Hvað ungur nemur, gamall temur

Rauði kross Íslands í samvinnu við Öldrunarráð Íslands 
og Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands stendur fyrir 
sumarnámskeiðum fyrir 7-12 ára krakka á höfuðborgar-
svæðinu og Akranesi. Um er að ræða 5 daga námskeið, 
kennt verður virka daga frá klukkan 9-16 og er þátt-
takendum að kostnaðarlausu. Dagskráin er mjög fjöl-
breytt og skemmtileg. Leiðbeinendur á námskeiðinu 
verða að mestu eldri borgarar.

Námskeiðin verða haldin:
08.06-12.06
15.06-19.06
22.06-26.06
29. 06-03.07 
06.07-10.07

Skráning í síma 570 4000 eða á raudikrossinn.is

Félagsstarfið Gerðubergi, Reykjavík
Félagsstarfið Gerðubergi, Reykjavík
Kópavogsdeild Rauða krossins, Hamraborg 11.
Kjósarsýsludeild Rauða krossins, Þverholti 7,  Mosfellsbæ
Akranesdeild Rauða krossins, Skólabraut 25a,  Akranesi

Tryggvagötu 19 • 101 Reykjavík Sími 562 5030 • www.kolaportid.is

Opið laugardag og mánudag
20 ára afmæli Kolaportsins
Sælgæti  og íspinnar handa börnunum 
Frábær t i lboð á völdum vörum

TILBOÐ:
Korktöffl ur fyrir dömur

Stærðir: 37 - 42

Verð: kr. 1.000.-

JÓGA

Ásta Arnardóttir • 862 6098
www.this.is/asta • astaarn@mi.is
www.lotusjogasetur.is • Borgartúni 20

MORGUN / HÁDEGI / SÍÐDEGI

BYRJENDANÁMSKEIÐ HEFST 22. OKT.
KUNDALINI HEFST 22. OKT.

YOGA Í SUMAR

  Ásta Arnardóttir • 862 6098 • asta@this.is
  Lótus jógasetur • www.this.is/asta

• OPIÐ KORT Í YOGA - 1 MÁNUÐUR FRÍTT
• BYRJENDANÁMSKEIÐ HEFST 3. JÚNÍ
• KRAKKAYOGA OG LEIKLIST 8. - 12. JÚNÍ
• VORHREINSUN LIFANDI FÆÐI 12.-13. JÚNÍ
• YOGA Í FJALLASAL Í JÚLÍ OG ÁGÚST

Með Gestakorti Reykjavíkur er íbúum borgarinnar og gestum 

hennar gert auðveldar að njóta menningarlífs. Handhafar korts-

ins fá aðgang að helstu söfnum, frítt í sund og ótakmarkað í 

strætó í Reykjavík. Gestakortið er til sem 24, 48 og 72 tíma kort.

www.visitreykjavik.is



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Óskum eftir að ráða duglegan og hressan 
sölumann í golfverslunina GolfOutlet
Ármúla 40. Við leitum að einstaklingi 
með gott hugmyndaflug, söluhæfileika, 
frumkvæði og áhuga á golfi.
Umsækjendur þurfa að geta 
hafið störf strax. Vinnutími 11-18.

GolfOutlet  •  Ármúla 40  •  www.golfoutlet.is

Umsókn skal senda
á netfangið: golfoutlet@golfoutlet.is.
Umsóknareyðublöð fást einnig á staðnum.
Umsóknartími er til 3. júní.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Starfssvið Hæfniskröfur

Hótelstjóri

Nánari upplýsingar veita Hulda Helgadóttir (hulda@hhr.is) og Sigurborg Þórarinsdóttir (sigurborg@hhr.is) hjá HH Ráðgjöf  Ráðningarþjónustu í síma 561 5900.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu HH Ráðgjafar  www.hhr.is 

Til greina gæti komið að ráða samhent hjón til starfsins.

· Menntun á sviði hótelstjórnunar eða ferðamála kostur

· Mjög góð almenn tölvukunnátta

· Góð tungumálakunnátta s.s. enska og Norðurlandamál

· Reynsla af stjórnunarstörfum æskileg

· Metnaður og sjálfstæði í starfi

· Móttaka gesta og dagleg umsjón

· Umsjón með bókunum á gistingu

· Ábyrgð og umsjón með starfsmannahaldi og fjármálum

· Ábyrgð og umsjón með markaðs- og sölumálum

· Gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana

· Umsjón með rekstri veitingasalar og annarrar þjónustu

Leitum að öflugum stjórnanda með haldbæra reynslu sem nýtist í starfi.

Um er að ræða snyrtilegt 

íbúðahótel á besta stað í 

Hafnarfirði. Á hótelinu 

eru um 40 íbúðir. 

Viðkomandi mun taka 

virkan þátt í stefnumótun 

ásamt því að stýra 

daglegum rekstri hótelsins.

 

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði, vana mótauppslætti, til 

tímabundinna starfa við framkvæmdir á Kárahnjúkum.

-

5. júní n.k.

Nánari upplýsingar veitir:

Starf hefst 1. ágúst 2009.

reykjanesbaer.is

TÓNLISTARSKÓLI 
REYKJANESBÆJAR

Sinfóníuhljómsveit Íslands
auglýsir lausa til umsóknar
stöðu framkvæmdastjóra 

Starfssvið
• Framkvæmdastjóri hefur yfi rumsjón með   
   heildarstarfi  hljómsveitarinnar og verkefnum   
   á hennar vegum.
• Hann ber ábyrgð gagnvart stjórn 
  stofnunarinnar, sem tekur ákvörðun um   
  ráðningu hans, sbr.lög nr. 36/1982

Menntunar- og hæfniskröfur
• Krafi st er háskólamenntunar og traustrar   
  rekstrarþekkingar, auk haldgóðrar þekkingar á 
  sígildri tónlist 

Umsóknar frestur er til 24. apríl.  
                                 
Starfi ð er veitt frá 10. júní nk.

Umsóknir, ásamt ferilskrá, skulu stílaðar til Þrastar 
Ólafssonar (throl@sinfonia.is), sem veitir allar 
nánari upplýsingar 

Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
Háskólabíó v/Hagatorg,  Pósthólf 7052, 

127 Reykjavík, sími 545 2500  fax 562 4475
http//:www.sinfonia.is
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Það er800 7000 – siminn.is

Síminn óskar eftir að ráða rafmagnsverkfræðing eða tæknifræðing til starfa í hópinn
Aðgangskerfi hjá Símanum.

Umsóknarfrestur er til 8. júní.

Upplýsingar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla virka
daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli,
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar
upplýsingar.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu
Símans, www.siminn.is.

Gildi Símans eru fimm: traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki
og eldmóður. Starfsmenn Símans hafa þessi gildi að leiðarljósi
í öllum störfum sínum.

Öflugur sérfræðingur

Helstu verkefni eru rekstur og þróun núverandi neta
Aðgangskerfa s.s. ADSL, Ljósneta (GPON) og VDSL2.
Auk þess mun viðkomandi vinna við þróun og rekstur
á endabúnaði og miðlægum stoðkerfum deildarinnar.

Háskólapróf í rafmagnsverkfræði eða sambærileg
menntun er nauðsynleg. Starfsmaðurinn þarf að
geta unnið bæði sjálfstætt og í hópi.

Tækniþjónusta Símans

Hjúkrunarfræðingur
Handlæknastöðin í Glæsibæ óskar eftir skurðhjúkrunar-
fræðingum eða hjúkrunarfræðingum með reynslu af 
skurðstofustörfum í 50% til 100% stöður. 

Umsóknum skal skilað fyrir 7. júní á netfangið 
box@frett.is merkt: “Skurðstofa”.

Viltu vera í okkar liði?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa 
um 10 þúsund einstaklingar í 40 löndum sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma 
Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 7. júní nk.

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f  550 3301 @ actavis@actavis.com w www.actavis.com         

Starfsmaður í tæknideild
Tæknideild er hluti af starfsemi Actavis hf. og sér um viðhald og eftirlit með tækjabúnaði verksmiðju fyrirtækisins, sem staðsett er í Hafnarfirði.

Í starfinu felst:

· Fyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir, eftirlit og breytingar á tækjabúnaði framleiðslu- og rannsóknarsviðs
· Skiptingar á milli vörutegunda og uppstart á pökkunarlínum
· Þátttaka í uppsetningu á fyrirbyggjandi viðhaldi
· Þátttaka í uppsetningu á nýjum tækjabúnaði
· Þátttaka í gildingarvinnu og kvörðunum á tækjabúnaði Actavis 

Unnið er eftir skriflegum leiðbeiningum og öll viðhaldsvinna er skráð í þjónustuskýrslur/viðhaldsforrit. Um er að ræða vaktavinnu á tvískiptum 
vöktum, auk bakvakta. 

Tæknimaður þarf að hafa mikla reynslu af viðgerðum á vélbúnaði, stýringum og rafbúnaði. Við leitum að einstaklingi með vélfræðimenntun eða 
sambærilega menntun. Nákvæmni, snyrtimennska og sjálfstæð vinnubrögð eru mikilvæg. Enskukunnátta og góð tölvuþekking nauðsynleg. 
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Varmárskóli
Kennarar og annað starfsfólk óskast til starfa.

Grunnskólakennarar:

• Kennara á yngsta stig (1-4. bekk), 75% starf

• Kennara í trúarbragðafræði og smíði á unglingastigi.

• Kennara í textíl

• Myndmenntakennara - hlutastaða

• Kennara í raungreinar á unglingastigi (stærðfræði og 
   náttúrufræði)

• Kennara í dönsku og snyrtifræði á unglingastigi       
   - hlutastaða

• Tónmenntakennara – áhersla á mið- og unglingastig,  
  samspil o.fl   - hlutastaða

• Námsráðgjafi  1.-10. bekkur
Samkvæmt 1. gr. laga nr. 35 frá 2009 hefur sá einn rétt til að kalla 
sig náms- og starfsráðgjafa og starfa sem slíkur, sem til þess hefur 
leyfi  menntamálaráðherra,  sbr. 2. mgr. sömu laga. Leyfi  skv. 
1. mgr. skal veita umsækjanda sem lokið hefur námi í náms- og 
starfsráðgjöf frá háskóla, sem hlotið hefur viðurkenningu 
menntamálaráðherra samkvæmt lögum nr. 63/2006.

• Þroskaþjálfi  – hlutastaða

• Húsvörður í fullt starf, iðnmenntun æskileg.

Ráðið verður í allar stöður tímabundið

Nánari upplýsingar veita Þórhildur Elfarsdóttir skólastjóri í 
síma 525 0700 og 863 3297 (thorhildur@varmarskoli.is) og 
Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri í síma 525 0700 og 
899 8465 (thoranna@varmarskoli.is). 

Kennari á málmblásturshljóðfæri.
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar, sem er með aðsetur í Varmár-
skóla óskar eftir kennara á málmblásturshljóðfæri næsta 
skólaár. Upplýsingar veitir Daði þór Einarsson í síma 663 
9225 eða á skomos@ismennt.is

Í Varmárskóla fer fram mikið og öfl ugt þróunarstarf m.a. í 

stærðfræði og útinámi.  Við leitum að konum sem körlum sem 

hafa ánægju af að vinna með börnum og skemmtilegu og faglegu 

samstarfsfólki.  Búið er að koma upp glæsilegu útieldhúsi í fögru 

umhverfi  Varmárskóla og íþróttaaðstaða er hin glæsilegasta.

AGR leitar eftir að ráða starfsmann í markaðsdeild fyrirtækisins til að sinna verkefnum á sviði 
samskipta við endursöluaðila erlendis, gerð markaðsefnis og þátttöku í markaðstengdum aðgerðum.

Við leitum eftir einstaklingi með mikinn metnað sem getur unnið sjálfstætt og er skapandi í hugsun.

Starfssvið

ß  Gerð og umsjón markaðsefnis 
ß  Samskipti við endursöluaðila erlendis

Menntunar- og hæfniskröfur

ß  Háskólamenntun skilyrði
ß  Reynsla af sölu hugbúnaðar til fyrirtækja er æskileg
ß  Góð kunnátta í íslensku og ensku
ß  Hæfni í mannlegum samskiptum
ß  Ábyrgð, frumkvæði og metnaður í starfi

AGR ehf. er hugbúnaðar- og verkfræðifyrirtæki sem sérhæfir sig í lausnum til hagræðingar í rekstri aðfangakeðjunnar. 
Innkaupa- og birgðastýringarkerfið AGR Innkaup er í notkun hjá yfir 60 fyrirtækjum í 12 löndum. Vegna aukinna 

umsvifa erlendis leitum við að öflugum starfsmanni í markaðsdeild fyrirtækisins.

Markaðsráðgjaf i

Umsóknir sendist á haukur@agr.is. 
Umsóknarfrestur er til 13. júní 2009.

 Við leitum að starfsmanni í hóp tjónaskoðunarmanna.
Starfið felur í sér að annast alla þjónustu við viðskiptavini VÍS sem snýr að
tjónaskoðun og mati, uppgjöri í ökutækjatjónum og áhættuskoðunum á ökutækjum
og vinnuvélum vegna tryggingatöku. Tjónaskoðun og mat fer að miklu leyti fram í
gegnum CABAS tjónamatskerfið.

Viltu tryggja þér atvinnu?
Sérfræðingur á fjármálasviði

Tjónaskoðunarmaður ökutækja
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Við leitum að sérfræðingi til starfa á fjármálasviði. 
Starfið felur í sér umsjón með greiðslumiðlun, vanskilainnheimtu og meðferð 
skuldaskjala. Meðal verkefna er að þjónusta viðskiptavini vegna greiðslu iðgjalda og 
þjónusta við samstarfsmenn vegna innheimtumála.

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki 
með 43 þjónustuskrifstofur víðsvegar 
um landið. Markmið VÍS er að vera 
alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á 
Íslandi og er ánægja starfsfólks og 
viðskiptavina lykilatriði í velgengni 
félagsins. Hjá VÍS starfar framúr-
skarandi hópur einstaklinga sem 
saman myndar sterka liðsheild. Mikil 
áhersla er lögð á að skapa starfsfólki 
gott starfsumhverfi og aðstöðu til að 
veita viðskiptavinum góða þjónustu. 
VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, 
þannig að hæfileikar þess og 
frumkvæði fái notið sín við áhugaverð 
og krefjandi verkefni.

Umsóknum skal skilað á heimasíðu

VÍS, vis.is. Umsóknarfrestur er til

og með 10. júní.

Í samræmi við stefnu VÍS um jafn-

réttismál eru konur, jafnt sem karlar, 

hvattar til að sækja um störfin.

Vátryggingafélag Íslands hf. |  Ármúla 3   |  108 Reykjavík   |  Sími 560 5000 | vis.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði og tveggja ára reynsla á

vinnumarkaði skilyrði

Þekking og reynsla á fjárhagskerfinu SAP æskileg

Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Aldís Einarsdóttir (aldise@vis.is) í síma 560 5364.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun á sviði bifreiðasmíði, bifvélavirkjunar og/eða bílamálunar skilyrði

Mikil alhliða reynsla af viðgerðum á ökutækjum

Góð almenn tölvukunnátta nauðsynleg

Færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Jóhannsson (johann@vis.is) í síma 560 5116.
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Sölu- og markaðsstjóri

-

-

Unimaze á Íslandi ehf.

Radisson SAS Hótel Saga er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu 
þægindum, í einungis nokkurra mínútna göngufjarlægð frá hjarta 
Reykjavíkur. Það er nútímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar 
sem gæði, þjónusta og yfirburðir á öllum sviðum eru í fyrirrúmi. 
Radisson SAS Hótel Saga er hluti af Rezidor SAS sem rekur hátt 
í 300 hótel í Evrópu, Mið-Austurlöndum og Afríku. Hjá Hótel 
Sögu starfa um 100 manns.

P
IP

A
R

  •  S
ÍA

  •  9
0

9
2

0

Gestamóttökustjóri
Starfið er 100% starf unnið á vöktum 
frá kl. 08:00-20:00. Laust frá 1. júlí 2009.

Helstu verkefni:
Samskipti við gesti og símsvörun
Innritun og útritun gesta og frágangur reikninga
Daglegt uppgjör deildar
Ábyrgð á verkefnum hverrar vaktar

Menntun og hæfni:
Stúdentspróf
Mikil þjónustulund og stundvísi
Íslensku- og enskukunnátta skilyrði
Önnur tungumálakunnátta er kostur
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Mikil samskiptahæfni
Stjórnunarhæfileikar

Nánari upplýsingar um störfin veitir Anna Jónsdóttir 
starfsmannastjóri í síma 525 9803

Umsóknir og ferilskrár skal senda fyrir 10. júní á netfangið:
Anna.Jonsdottir@RadissonSAS.com, merktar: Umsókn-
söludeild.

Helstu verkefni:
Samskipti við viðskiptavini
Sala á veislum, fundum og ráðstefnum 
á innanlandsmarkaði
Frágangur og eftirfylgni atburða
Símsvörun

Menntun og hæfni:
Mikil þjónustulund og góð samskiptahæfni
Stundvísi
Þjónustutengd menntun er kostur
Íslensku- og enskukunnátta skilyrði 
Önnur tungumálakunnátta er kostur
Öguð og vönduð vinnubrögðStarfsmaður á næturvakt 

Starfið er 100% starf unnið á vöktum 
frá kl. 20:00-08:00. Laust frá 1. júlí 2009.

Helstu verkefni:
Samskipti við gesti og símsvörun
Innritun og útritun gesta og frágangur reikninga
Daglegt uppgjör deildar
Eftirlit og öryggi

Menntun og hæfni:
Mikil þjónustulund og stundvísi
Íslensku- og enskukunnátta skilyrði 
Önnur tungumálakunnátta er kostur 
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Mikil samskiptahæfni

Umsóknir og ferilskrár skal senda fyrir 10. júní á netfangið:
Isey.Thorgrimsdottir@RadissonSAS.com,
merktar: Umsókn-gestamóttaka.

Sölumaður veitingadeildar 
Starfið er 100% starf, alla jafna unnið 
á skrifstofutíma frá kl. 09:00-17:00 
en farið er fram á sveigjanlegan vinnutíma. 
Starfið er laust frá 1. ágúst 2009. 

Smiðjuvegur 8 Kópavogur / Njarðarbraut 3 Reykjanesbær.

Skrifstofustjóri óskast
Við leitum að öfl ugum einstaklingi til starfa hjá framsæknu fyrirtæki

Meðal helstu verkefna:
• Almenn bókhaldsstörf
• Innheimta
• Reikningsgerð
• Verkbókhald
• Aðstoð við framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur:
• Almenn tölvukunnátta
• Góð þekking á reikningsskilum
• Skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af rekstri sambærilegs fyrirtækis
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Skrifstofa Rafholts ehf. er reyklaus vinnustaður. Öllum umsóknum verður svarað og er fullum trúnaði heitið. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Umsóknir berist til Helga Rafnssonar framkvæmdastjóra helgi@rafholt.is
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Nám í lyfjatækni 
með starfi 
•  Boðið verður upp á nám í lyfjatækni með starfi ,  
   haustið 2009, ef þátttaka verður næg. 
•  Um er að ræða nám í sérgreinum lyfjatækni sem  
   ekki er hægt að taka í fjarnámi. 

•  Gert er ráð fyrir tveggja ára námi í Fjölbrautaskóla 
   num við Ármúla (Heilbrigðisskólanum).
•  Afganginn af náminu er hægt að taka í fjarnámi. 
•  Kennt verður seinni partinn þrjá daga í viku, 
   tvær klst. í senn. 
•  Starfsvettvangur lyfjatækna er í apótekum, 
   lyfjaheildsölum, lyfjaframleiðslufyrirtækjum og  
   öðrum stofnunum lyfjamála. 

Umsóknum skal skilað á skrifstofu skólans á umsóknareyðublöðum 
sem þar fást. Einnig er hægt að prenta eyðublaðið út af heimasíðu 
skólans, www.fa.is. Umsókn skal fylgja prófskírteini. Nánari upplýsingar 
veitir Bryndís Þóra Þórsdóttir kennslustjóri (binna@fa.is).
                                                                              

Skólameistari
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Í Mosfellsbæ búa um 8.500 íbúar og eru börn og unglingar fjölmennur aldur-
shópur.  Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar hefur með höndum verkefni samkvæmt 
barnaverndarlögum nr. 80/2002, lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 
40/1991 og lögum um húsnæðismál nr. 44/1998.

Fjölbreytt og krefjandi starf í 
Þjónustuveri Mosfellsbæjar

 
Mosfellsbær óskar að ráða þjónustufulltrúa í fullt starf og þarf 
viðkomandi að geta hafi ð störf sem fyrst. 

Starf þjónustufulltrúa felst í móttöku viðskiptavina, símsvörun og 
upplýsingagjöf, skönnun og skráningarvinnu auk almennra  skrif-
stofustarfa. Nauðsynlegt er að viðkomandi, karl eða kona, hafi  fágaða 
framkomu, ríka þjónustulund, metnað og nákvæmni í vinnubrögðum.

Reynsla af sambærilegum skrifstofustörfum er mjög æskileg ásamt 
góðri íslensku- og tölvukunnáttu.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfi ð

Umsóknareyðublöð er að fi nna á heimasíðu Mosfellsbæjar, 
www.mos.is, sjá: Stjórnsýsla/umsóknir, og þurfa umsóknir að hafa 
borist fyrir 15. júní nk. 

Frekari upplýsingar veitir Valgerður Sigurðardóttir, 
þjónustustjóri, í síma 525 6700.

Verkefnastjóri – hlutastarf eða verktaka

Spennandi starf
hjá framsæknu fyrirtæki

B o r g a r t ú n i  2 4 ,  10 5  R e y k j a v í k
w w w. m a d u r l i f a n d i . i s ,  s í m i  5 8  5 8  7 0 0

Maður lifandi er framsækið fyrirtæki á sviði heilsu og hollustu sem sérhæfir 
sig í sölu og matreiðslu á lífrænum og náttúrulegum hollustuvörum. 
Við leggjum okkur fram við að auka þekkingu og efla vitund fólks á sviði 
heilbrigðis og umhverfismála. Við bjóðum upp á metnaðarfullt vinnuumhverfi 
þar sem rík áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleika og fjölhæfni.

Starfssvið
Ritstýra heimasíðu og sjá um efnisöflun og framsetningu þess
Skipuleggja og stýra fræðslustarfi og námskeiðahaldi 
fyrir viðskiptavini
Sjá um fjölbreytt verkefni á sviði markaðs- og kynningarmála

Umsóknarfrestur er til 8. júní nk. 
Frekari upplýsingar veitir Hjördís Ásberg 
í síma 894 858. Umsóknum skilist til 
hjordis@madurlifandi.is

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólamenntun og reynsla sem 
nýtist í starfi   

  Gott vald á íslensku og ensku 
í ræðu og riti

  Þekking og áhugi á heilbrigðis-
málum, heilsuvörum og matargerð    

  Mjög góð tölvufærni
  Frumkvæði og dugnaður til verka 
og mikil skipulagshæfni

  Færni í samskiptum og hópstarfi

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.
Skipulags- og umhverfi ssvið 

Austurbær, Auðbrekka 16 - 32, deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga skipulags- og umhverfi ssviðs Kópavogs að deiliskipulagi Auðbrekku 20. Í 
erindinu felst að óskað er eftir að  breyta landnotkun á umræddum lóðum úr atvinnuhúsnæði í íbúðir á fyrstu og annarri hæð húsa. Á jarðhæð verður 
atvinnustarfsemi óbreytt. Heildarfjöldi íbúða verður 27. Aðkoma og staðsetning bílastæða breytist. Miðað er við eitt stæði fyrir hverja íbúð undir 80 m2 
en tvö stæði fyrir stærri íbúðir.  Byggingarreitur breytist á suðurhlið húsa og stækkar til suðurs.

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 dags. 19. maí 2009. Nánar vísast til kynningargagna.

Austurbær, Skemmuvegur 2-4, breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist hér með tillaga teiknistofunnar Traðar f.h. lóðarhafa að breyttu deiliskipulagi lóðarinnar að 
Skemmuvegi 2-4. Almennt er vísað í deiliskipulag fyrir Skemmuveg sem samþykkt var í bæjarráði  Kópavogs þann 19. janúar 2006.

Deiliskipulagsbreytingin tekur til afmarkaðs hluta lóðarinnar að Skemmuvegi 2-4. Á lóðinni er nú starfrækt byggingarvöruverslun. Tillagan gerir ráð fyrir 
að heimilt verði að reka sjálfsafgreiðslustöð fyrir eldsneyti í norðurenda lóðarinnar, ásamt tilheyrandi mannvirkjum s.s. eldsneytistönkum og olíuskiljum 
neðanjarðar, skyggni yfi r dælur, tæknirými fyrir dælubúnað og skilti. Stærð byggingarreitar er 244 m2. Hámarkshæð skyggnis verður 6 metrar. Heimilt er 
að byggja skilti á lóðarhluta utan byggingarreits. Breytingin hefur ekki í för með sér aukningu í byggingarmagni ofanjarðar. Bílastæðum á lóð fækkar um 
11. Fjöldi bílastæða á lóð eftir breytingu verða 635 stæði.

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 dags. 19. maí 2009. Nánar vísast til kynningargagna.

Tillögurnar verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fi mmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 
15:00 frá 2. júní 2009 til 30. júní  2009. Einnig má sjá tillögunar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa 
borist skrifl ega Bæjarskipulagi eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 14. júlí 2009. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir 
tillögunni.

Smári Smárason,
skipulagsstjóri Kópavogs.

 
Leikskólinn Sólborg í Sandgerði auglýsir eftir 

leikskólakennurum í 100% starf.   
Annað starfsfólk vantar í 50% stöður eftir hádegi.

Leikskólinn er 5 deilda og eru deildarnar aldursskiptar.  
Unnið er  með „könnunaraðferðina“ og „könnunar-
leikinn“ ásamt því að frjálsi leikurinn er í hávegum 
hafður.  Leikskólinn er að taka inn agastefnuna Up-
peldi til ábyrgðar ásamt grunnskólanum í Sandgerði, 
miðar stefnan að því að ýta undir ábyrgðarkennd og 
sjálfstjórn barna og unglinga og þjálfa þau í að ræða 
um tilfi nningar og átta sig á þörfum sínum.  Nánari up-
plýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu leikskólans 
– www.leikskolinn.is/solborg

Umsóknarfrestur er til 5.júní 2009 

Nánari upplýsingar veita Hanna Gerður Guðmunds-
dóttir leikskólastjóri eða Sólveig Ólafsdóttir aðstoðar-
leikskólastjóri í síma 423-7620.

-

5. júní n.k.

Nánari upplýsingar veitir:

Starf hefst 1. ágúst 2009.

reykjanesbaer.is

TÓNLISTARSKÓLI 
REYKJANESBÆJAR

Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum

Skurðstofuhjúkrunarfræðingur
Skurðstofuhjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Heilbrigðisstofn-
un Vestmannaeyja.  Starfshlutfall er 75 % í dagvinnu auk gæslu-
vakta að hluta.

Skurðstofan samanstendur af 2 skurðstofum, þar fer fram 
sólarhringsþjónusta fyrir bráðveika, slasaða og fæðingarhjálp. 
Einnig eru gerðar smærri aðgerðir og speglanir  ásamt aðgerðum á 
vegum farandlækna s.s bæklunarsérfræðings

Gerðar eru kröfur um íslenskt hjúkrunarleyfi  og framhaldsnám 
í skurðstofuhjúkrun. Viðkomandi þarf að búa yfi r  skipulags-
hæfi leikum, færni í mannlegum samskiptum og vera sjálfstæður 
í vinnubrögðum.  Staðan er laus frá 13.júlí 2009.

Svæfi ngarlæknir
Staða Svæfi ngarlæknis er laus  frá 13. júlí 2009.  Starfshlutfall 
er 100%  auk bakvakta.  Gerðar eru kröfur um lækningaleyfi  og 
framhaldsnám í svæfi ngum.  Viðkomandi þarf að hafa reynslu af 
almennum störfum svæfi ngarlækna og vera lipur í samskiptum. 

Ljósmóðir
Vegna sumarorlofs vantar ljósmóður til afl eysingastarfa í sumar á 
tímabilinu frá 1.júní til 30 ágúst og/ eða hluta af því tímabili.  
Starfshlutfall er samkomulagsatriði 

Einnig er laus 25 % staða ljósmóður við stofnunina. Vinnu-
fyrirkomulag er ein vika í mánuði ásamt bakvöktum.

Ljósmóðir sinnir mæðravernd, fæðingarhjálp sængurlegu og 
ungbarnavernd.  

Viðkomandi þarf að búa yfi r góðri færni í mannlegum samskipt-
um, hafa íslenskt starfsleyfi ,  hafa reynslu af almennum störfum 
ljósmæðra og vera sjálfstæður í vinnubrögðum.  

Laun eru samkvæmt  kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og 
fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóð. Einnig stofnanasamningi HSV 
þar sem við á.

Frekari upplýsingar veitir Gunnar K. Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri sem tekur einnig við umsóknum. 

Sólhlíð 10
900 Vestmannaeyjar
gghiv@eyjar.is
S: 481 1955 / 8971121

   

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Rauði kross Íslands óskar eftir brosmildu og hressu 
ungu fólki á aldrinum 20-30 ára til að taka að sér 
verkefni í sumar. Um er að ræða fjáröflun fyrir Rauða 
krossinn og almennt kynningarstarf. Tímabilið er 6 
vikur (júní og júlí) og fer starfið að mestu leiti fram 
seinni part dags / kvöld og um helgar.  Viðkomandi 
þarf að hafa góða framkomu, jákvæður, geta unnið 
sjálfstætt og með áhuga á mannúðarmálum. Þekking 
og reynsla af störfum Rauða kross Íslands er kostur.

Gerum eitthvað gott
gerum það saman!

Áhugasamir sendi umsókn á 
otto.tynes@redcross.is

Skemmtilegt sumarverkefni!

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI MEÐ MIKLA 
REYNSLU AF UMBROTI, HÖNNUN OG 

FRÁGANGI FYRIR PRENTUN. VIÐKOMANDI 
ÞARF AÐ HAFA MJÖG GÓÐA KUNNÁTTU Á 

INDESIGN OG ILLUSTRATOR, ÞEKKJA 
ÚTSKOT OG PRENTFERLA MJÖG VEL. 

VIÐKOMANDI ÞARF AÐ GETA
UNNIÐ HRATT OG UNDIR ÁLAGI ÁSAMT ÞVÍ 
AÐ HAFA MIKLA HÆFILEIKA Í MANNLEGUM 

SAMSKIPTUM.

Í BOÐI ER SKEMMTILEGT OG FJÖLBREYTT 
STARF Í FYRSTA FLOKKS UMHVERFI.

UMSÓKNIR SENDIST Á TÖLVUPÓSTI, 
hlynur@smidjan.is

FARIÐ VERÐUR MEÐ ALLAR UMSÓKNIR SEM 
TRÚNAÐARMÁL.

STAFRÆNA PRENTSMIÐJAN / PRENTUN.IS ER ÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI Í FREMSTU RÖÐ Í PRENTIÐNAÐI
OG HEFUR VAXIÐ ÖRT SÍÐUSTU ÁR. HJÁ FYRIRTÆKINU STARFA 6 MANNS Í SKEMMTILEGU UMHVERFI

MEÐ NÝJUM OG ÖFLUGUM TÆKJABÚNAÐI TIL PRENTUNAR.

AlheimsAuður - samfélagssjóður Auðar Capital 
auglýsir eftir styrkumsóknum. 

Auður Capital leggur á hverju ári ákveðið hlutfall af 
hagnaði félagsins í sjóðinn AlheimsAuður, einnig 
leggja margir viðskiptavinir Auðar Capital sjóðnum lið.

Markmið sjóðsins er að hvetja konur til athafna og 
frumkvæðis og er sérstaklega horft til verkefna sem 
ljá konum á vanþróuðum svæðum heimsins styrk til 
atvinnusköpunar og samfélagsuppbyggingar.

Fyrsta úthlutun AlheimsAuðar er 19. júní 2009.   

Umsóknum má skila á audur@audur.is. 
Umsóknarfrestur er til 7. júní 2009.

Nánari upplýsingar má finna á audur.is 

AlheimsAuður
Samfélagssjóður Auðar Capital

Embætti forstjóra Útlendingastofnunar 
laust í 6 mánuði.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið auglýsir tíma-
bundna setningu á embætti forstjóra Útlendinga-
stofnunar lausa til umsóknar. Dóms- og kirkju-
málaráðherra setur í embættið frá og með 1. júlí 
2009 til og með 31. desember 2009 vegna leyfi s 
skipaðs forstjóra.

Áskilið er að forstjóri Útlendingastofnunar hafi  
embættispróf í lögfræði sbr. 3. mgr. 3. gr. laga um 
útlendinga nr. 96/2002 og hann uppfylli skilyrði 
6. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins nr. 70/1996.

Umsóknir berist dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 
Skuggasundi 3, 101 Reykjavík eigi síðar en 
16. júní nk. Nánari upplýsingar veitir Þórunn J. 
Hafstein, settur ráðuneytisstjóri í síma 545 9000.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu,
29. maí 2009.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda-og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Reglubundið viðhald rafl agna í fasteignum 
Reykjavíkurborgar – Hverfi  8, 9 og 10.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 1.000 í 
síma-og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 11. júní 2009, kl. 10:30 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12274
_______________________________________________
Reglubundið viðhald rafl agna í fasteignum 
Reykjavíkurborgar –  Hverfi  4 og 5.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 1.000 í 
síma-og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 16. júní 2009, kl. 10:30 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12272
_______________________________________________
Reglubundið viðhald rafl agna í fasteignum 
Reykjavíkurborgar  – Hverfi  6 og 7.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 1.000 í 
síma-og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 22. júní 2009, kl. 10:30 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12273
_______________________________________________
Reglubundið viðhald rafl agna í fasteignum 
Reykjavíkurborgar  – Hverfi  1, 2 og 3.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 1.000 í 
síma-og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 25. júní 2009, kl. 10:30 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12271

SÓLBAÐSSTOFA TIL SÖLU 
Erum með góða sólbaðsstöfu til sölu. Ásett verð 15 millj.  
ekkert áhvílandi.  Skoða öll raunhæf skipti t.d. einbýli úti á 
landi, ekki með meira áhvílandi en 10 millj.  
Upplýsingar má óska eftir á netfangið: fjarfesting@internet.is 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu 
Reykjavíkur 
Háskólinn í Reykjavík.  Gatnagerð og lagnir – 
4. áfangi.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á  3.000 kr. frá 
og með 3. júní 2009  í síma og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 18. júní 2009 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12281
Nánari upplýsingar er að fi nna á 
www.reykjavik.is/utbod.



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

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

Toyota Rav4 (135362) 12/2001, bensín, 
5 gíra bsk, ekinn 127.000 km, álfelgur, 
fjarst samlæs, ofl... Listaverð 1.090 þús. 
Tilboð 890.000 kr stgr.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

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

Okkur vantar bíla á staðinn. Mikil og 
góð sala. Við leitum að rétta bílnum 
fyrir þig. Opið virka daga 10-18:30 
Laugardaga 11-16. Ein elsta bílasalan. 
St.1974. Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 
Kópavogi. S. 567 1800. www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

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

Mótorhjólaleigan
Sími: 695 1855

www.ridingiceland.is

M. BENZ R350 4MATIC, árg. 2006, 
ek.42þús.km., 268 hö, leður, lúga, raf-
magn, Stór glæsilegur og vel búinn bíll 
!! Tilboð óskast

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nissan Almera Luxury árg. 11/2000 
sjálfskipt. ek. 85þús. km. V.790,000-
uppl. 897 0999.

Nýr bíll - Lada 111 station Árg. 2004, 
beinskiptur, ekinn 2.000 km, fínn bíll. 
Verð 490, tilboð 290 stgr. Uppl. 860 
1929 skoða skipti.

Pontiac Firebird V8 Árg. 1996, ekinn 
120, sjsk. T toppur, leður, 17“ og 19“ 
álfelgur, ógeðslega góður bíll. Verð 
1.790. Tilboð 1.350 stgr. Uppl. 860 
1929 Skoða skipti

BMW 728 I - Sá ódýrasti Árg. 1999, ek. 
190 þ. km, steptronic, lúga, leður, 18“ 
álfelgur, ný dekk, glæsilegur og góður 
bíll. Verð 1.590 þús. TILBOÐ 1.090 stgr. 
Uppl. 860 1929 - Skoða skipti.

RENAULT LAGUNA H/B Ekinn 162 þ.km 
Verð 650.000 Tilboð 390 þús. Góður 
bíll í góðu standi. Uppl. í s. 860 1929

AUSTIN MINI 1273CC - BALMORAL 
Ekinn 62 þ.km. Verð 1.590.000 Tilboð 
1150 þús. Eins og nýr. Uppl. í s. 860 
1929

Harley Davidson V-Rot árg 2003, 100 
ani. Ásett 1990 þús, tilboð 1490 þús. 
Fallegt hjól skoða skipti. Uppl. í s. 
860 1929

Huyndai Santa Fe árg. ‘02 ek. 89þ. ssk. 
Listaverð 1150þ. Tilboðsv. 890þ. S. 698 
7040 & 663 4246.

TIL SÖLU
Ford Windstar árg. 2002, 6 cyl, sjálfsk., 
7m, sumar og vetrardekk, ekinn 115þ 
m. Verð 1350þ. Uppl. í síma 896 1339.

Dodge Ram árg ‘99, 15 manna, ek. 
90 þús. Verð 590 þús, tilboð 290 þús. 
Uppl. í s. 860 1929

4X4 GOLF
Vw golf station 4x4 ‘97 ek.150þús. 
1800. beinskip.krókur álf.cd. skoð.’10 
ath.ekkert rið mjög heill bíll að utan 
sem innan verð 295 þús. stgr. s.847 
7663.

Toyota 4x4. Toyota corolla touring 4x4 
‘96 15“ álf. ný sumardekk + nagladekk 
á felgum, nýlegur geislaspilari, nýtt púst 
sk.’10 raf.í rúð, krókur, beinsk.ek.220 
þús. lítur mjög vel út, ný timareim. 
Gengur eins og Rolex. Verð 295 þús 
s. 8477 663.

VW Touareg V10 TDI, 4/2005 umboðs-
bíll, ek.60þ.km, nýþjónustaður. 
Leðursæti, sóllúga, 20“ Antera felgur 
o.fl. Yfirtaka á láni+500þ. s.820 0304.

Enginn bifreiðagjöld, lágar tryggingar 
VOLVO 244 GL 80’sjálfsk ek 135,500 
Ný sk 10’ ný höfuðdæla og bremsur að 
aftan allar, yfirfarnar, ný olía á skiptingu 
og sýa hrein. Lítið rið en mætti bletta. Er 
til á að láta hann ódýrt 120þ S:8916769

LexusIS200 Árg.2002 Sjsk.Ek.138þ.
km.Listaverð 1390þ.TILBOÐ1190þ.
S.6623609.

Wrangler ‘94 keyrður 82.957 þús. mílur. 
Nýuppgerður. Uppl. Böðvar í síma 847 
1330.

Til sölu Mitsubitshi L200 árg. ‘07 Ek. 
36þ. km. Listaverð 2.990.000 Áhvílandi 
2.280.000 Fæst á yfirtöku + 200.000 
kr. Mjög vel með farinn bíll. Upplýsingar 
í síma 894 3858.

Seadoo Bombardier GTX 110hö, tveggja 
manna á kerru. Nýlegir þurrgallar fylgja 
með. Verð 350 þ. stgr. Engin skipti. S. 
699 6667.

Til sölu Jeep Cherokee árg. 94 ek. 
190þ. 6cyl. sjálfsk, dráttarkrókur, Cruise 
control og air con. Nýleg dekk 31“ 
BFgoodrich. Nýskoðaður og í topplagi. 
Verð 360þ. Uppl. í S. 664 8363.

Ford Expedition Eddie Bauer 8 manna 
4x4. Nýskr. okt. 2005, ek. 69þ.km, einn 
eigandi, Brimborgarbíll. Ssk. með öllu. 
Tilboð 3.150 þús. Uppl. í s. 844 4556.

Til sölu Honda Accord Sedan Special 
Edition árgerð 2008 (05/2008). Ekinn 
aðeins 7.500 km. Sjálfskiptur 2,0 l, 17 
tommu álfelgur, krókur. Verð 2.990 
þús, áhvílandi 2.500 þús. Upplýsingar í 
síma 840 3026.

Navistar International árg. ‘90. ek. 61 
þús, bíll í toppstandi, nýskoðaður. Hægt 
að breyta í hvað sem er. Kassi ca. 
20 fm. Verð 1500 þús. Uppl. í s. 691 
9200.

Tilboð! Renault Traffic með öllum auka-
búnað fyrir farþega í hjólastól. Metinn 
á 2,1 millj. Tilboð: 1,5 millj. Skuldlaus. 
Uppl. í s. 865 4820.

Toyota Yaris árg. ‘01, hvítur, 2ja dyra, 
ek. 123 þ.km. Vel með farinn. Uppl. í 
s. 892 6615.

Golf 4 árg. ‘99 sk. ‘10 ek. 172 þús. 5 
dyra, beinsk., ný tímareim. Mjög mikið 
endurnýjaður. V. 360 þús. Golf 4 ‘99 ek. 
100 þús. 5 dyra, sjsk., sk. ‘10 Ný tíma-
reim. V. 420 þús. S. 865 4955.

Vélarvana M.Benz ‘95, 250 TD. bein-
skiptur. Uppl. í s. 694 4427.

VW Transporter 88’, 2000 vél. ssk. m. 
beinni innspýttingu. Uppl. í s. 897-
3615.

Ford Explorer ‘91 Topplúga, dráttar-
beisli, ný dekk og púst. V. 75 þús. 
Númer Innlögð. S. 699 4126.

Vw Golf, 3 dyra. Árg. 99. Beinskiptur 
og ný skoðaður í góðu standi. V. 350þ. 
Uppl. s. 562 0420 & 697 4504.

VW Golf GL Station ‘98 1600 vél, ssk., 
sk.’10. Ek. 169 þ.km. V. 220 þús. S. 
664 1505.

 0-250 þús.

Til sölu peugeot 206 árg 99 ekinn 128 
verðhugmynd 250 þús uppl í síma 
8687455

Hyundai accent ‘97 á 110.þ Ek.51.
þús, skoðaður og í lagi. Uppl.í 
síma.8993717

Fíat húsbíll til sölu árg. 1993 ekinn 121 
þús verð kr. 1550 þúsund.

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

Grand cherokee LIMITED 95’árg. sk09. 
ásett verð 200þús. uppl. S:6962587 
Björk

Er með Polo skoðan’10 fer á 100þús. 
eða bara hæstbjóðanda síminn er 844 
0500.

 250-499 þús.

TILBOÐ 500.000 Í 
AFSLÁTT.

Opel Vectra 2.0 sjálfskiptur, 5 dyra árg 
2000 , ekinn 140 þús, nýskoðaður , 
álfelgur , spoiler kastarar , aðgerðarstýri 
omfl, rúmgóður flottur fjölskyldubíll! 
listaverd 990 þús, þitt verd 490 þús!!! 
uppls 894-6383 eda 845-2071.

TIL SOLU! VW PASSAT 98model vel1.6 
ekin158000km. verd 375000kr.
s.8652269

Tilboð Kangoo árg 2000 ek 95þ 6dyra 
2 manna nýskoðaður listaverð 520þ 
tilboð 390þ stg s. 697 3217.

YARIS til sölu árgerð ‘99 litur blár 
beinskiptur 5dyra ekinn 144.000 s. 
8482772

 500-999 þús.

Notað Segway tæki til sölu. V. 700 þús. 
Kostar nýtt 900 þús. M. lás. Uppl. í s. 
663 1986.

Hyundai Terracan 35“ með 50% 
afslætti! Árg. ‘01, ek. 136þús. Þarfnast 
lagfæringar á vatnskassa, pústi og rúðu-
þurkumótor. Listaverð 1.2m, fæst á 
600þús. Nánar í síma 8408260.

 1-2 milljónir

Toyota Yaris, hvítur, nýskr. ‘05, ekinn 
57 þ.km., vel með farinn, einn eigandi. 
Verð 1150þ. s. 698 8400.

Audi A4. árgerð 2002, ek. 90þkm. 
Listaverð 1.400þkr. Ekkert áhvílandi. 
Góður staðgreiðsluafsláttur. Skipti 
möguleg á ódýrari. Karl, 615-1133.

BMW X5, árg ‘02 4x4, ek.130þús, ssk, 
3.0bensin, leður, ný skoðaður, topp-
standi. Verð 2.590 TILBOÐ 1.990!!! 
s.8633749

 2 milljónir +

Ram 2500 Laramie ‘06 5,9d, tölvu-
kubbur, dráttarstóll+kúla, ný dekk, ný 
skoðaður, vsk, dekurbíll Verð 3,9. Uppl. 
í s.869 3242.

Til sölu Chrysler 300C SRT8 árg.’06. 
Geggjaður bíll! Verðtilboð 4.990 þ. 
Góðir lánamöguleikar. Uppl. í s. 898 
2111.

Cadillac Escalade árg. 12/’07. Ekinn 
20 þús. km. Með gjörsamlega öllum 
aukahlutum sem Cadillac býður upp 
á. Bara flottur ! Tilboð 7.990 þús. Góðir 
lánamöguleikar. Uppl. í s. 898 2111.

TEC 460 hjólhýsi til sölu,árg 2005. 
Aukahlutir Markísa, sólarsella, sjón-
varpsloftnet, útvarp og hátalarar 
Upplýsingar í síma 690-2561

 Bílar óskast

Óskum eftir eftirfarandi 
bílum til kaups:

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

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

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

Óska eftir Nissan Terrano II ‘99-2000, 
disel, beinsk. staðgr í boði. S 770 
0069.

Góð staðgreiðsla í boði.
Óskum eftir að kaupa notaða 

Toyota Hilux og Hiace bíla. 
Einnig Nissan og Mazda pall- 
og sendibíla. Bílarnir þurfa að 

vera bensínbílar af árgerð 1990 
- 2005. Bjóðum góða stað-

greiðslu fyrir góða bíla.
Upplýsingar óskast sendar á 
netfangið bensinbilar@gmail.
com fyrir 5. júní n.k. Sé nánari 

upplýsinga óskast má hafa 
samband við umboðsmann í 

síma 565 2632 milli kl. 18 - 20 
virka daga.

Óska eftir að kaupa bíl 
fyrir 1 -2 milljónir kr

Óska eftir bíl í skiptum fyrir glæný 
vönduð húsgögn m.a Chesterfield sófa-
sett o.fl. Möguleiki á að borga pening + 
húsgögn fyrir rétta bílinn. Hringdu núna 
í Sverri í s. 661-7000

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

Frod Transit eða sæmbærilegur. Með 
sætafjölda f. ca 14. óskast. Upp frá ca 
300-1milljón. S66 43177

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

Óska eftir VW Golf, Toyota eða 5 manna 
vinnubíl. 100-250þ. S. 892 6958.

Óska eftir að kaupa Dolly. Má þarfn-
ast lagfæringa. Staðgreiðsla í boði. s. 
847-2400.

Óska eftir Toyotu Previu gegn yfirtöku á 
láni og milligjöf. Uppl. í síma 822-8750

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

 Jeppar

Landcruiser 90 VX BENSÍN. Ek 139þ. 
2 gangar af felgum v1,850þ eða tilb 
s:8476575

Kia Sorento dísil .05 Sjálfsk, dráttark, 
ek 59 þús. verð kr. 2,6 millj. uppl. í s. 
6631567 og doddi65@hotmail.com

Toyota Hilux DC, árg. ‘96 Til sölu, 
2,4L EFI, 5g. ek. 158Þkm. Gott eintak. 
Skoð.10 , 38“ br. er á 35“+álfelg. Uppl. 
S:860-9234

35“ Nissan Terrano,árg 03,ssk,3,0L 
dísel,154 hö,ásett verð 2450 þús, fæst 
á tilboði 1450 þús stgr, áhví 600 þ. s 
6903466

Ford Explorer v8 limited 6 manna, árg. 
‘05 ek. 71 þús. Ásett verð 2950 þús. 
Áhv. 2600.000 Tilboð óskast. Uppl. í 
s. 891-6401.

Nýskoðaður Nissan Terrano 99 fæst 
í skiptum fyrir fólksbíl. Upplýsingar í 
síma 690-3304

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

Óska eftir að kaupa notaða kerru. Ekki 
minni en 120x200 cm. S:8918708, 
Tryggvi.

 Fornbílar

Til sölu Dodge Monaco V8 383 sjálfsk. 
innfluttur nýr 1967 sem forsætisráð-
herrabíll ekinn 176þ. km. Bíll til að eiga 
bóna og keyra.uppl. í síma 897 4090.

Traktorasafn til sölu
Fágætur Massey Harris Pony ógang-
fær, Farmal a ógangfær, Tafe Classic 
„Ferguson Edition“ árg 2009 sjá mynd. 
Selst saman í pakka. Einnig Traktorsdekk 
16,9-24“. V. 50 þ. stk. Verð 2160 m. + 
vsk. s. 697 3117 www.tafe.is

 Pallbílar

Til sölu ISUZU D-Max, árg. 2007, ekinn 
38 þús. km. . Aukabúnaður; loftdæla 
og loftpúðar að aftan og Northstar 
pallhýsi, árg. 2006 , svefnpláss fyrir 3, 
sólarsella, ísskápur, vaskur, gaseldavél 
og gasmiðstöð. Selst saman eða sitt í 
hvoru lagi. Verð, tilboð. s.863 6687.

 Sendibílar

 Hópferðabílar

Benz Vario 818
skrd. 03/2007. Ekinn 48.000 km. 
19+1+1, loftkæling, dráttarkúla, farang-
ursgeymsla. Verðhugmynd 10,5 millj. S. 
897 3015 og 894 5056.

 Vörubílar

Til sölu vörubíll MAN 26 403 6x4 árgerð 
1996 með 18 t/m Copma krana 4 í 
glussa og tveimur handútdrögum árg. 
2004. Það er stóll undir palli. Bíllinn 
er ekinn560 þús. km. en mótor er 
nýuppgerður hjá Krafti. Uppl. í síma 
863 1291.

Til sölu Volvo árg 07/06 ekinn 90 þús 
km skipti möguleg. Uppl. í s. 8942097

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

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

Mannkarfa.
Óska eftir að kaupa mannkörfu á bíl-
krana. Karfan þarf að vera lögleg og 
í góðu standi. Við erum líka að leita 
að beislisvagni, eins- eða tveggja öxla. 
Björn s. 690 1762.

 Mótorhjól

Harley Davidson V-rod Night-rod. 
Árg.’06 ek.2800 km. Glæsilegasta og 
besta hjólið. Verð 1800 þ. Uppl. í s. 
893 6614.

Harley Davidson Sportster 1200cc 
‘06. Ek. 7þ.km. Breytingar á t.d. stýri, 
forward control & Screaming Eagle 
Kit. Ásmellanlegur sissy bar. Ótrúlega 
meðfærilegt og töff hjól. V. 1.2 millj. 
S. 893 7547.

Til sölu Yamaha Fazer 600, ekið 4000 
km, verð 750000.  Uppl. í s: 899 5500.

Motocrosskeppni á sunnud kl. 14 á 
Akureyri. Keppt í gryfjunum fyrir ofan 
bæinn. Yngri fl. byrja kl. 12.

Til sölu Hayabusa GSXR1300. Árg. 
2007. Ekið 3000þús km. Tilboð óskast. 
Upplýsingar í síma 862-7660

Glæsil 2006 Suzuki Boulevard S50, ek. 
550 m, töskur, vindhl. o.fl. S:820-7262.

Hyosung Comet, árg. 07, 650GTR, Verð 
800.000, skoða skipti. s. 844-1068

-Óska eftir 2005 Enduro 
450cc-

Er með Mercedes Benz ML 230 , 
Umboðbíll, vel með farin, ek 139þ,ásett 
verð 1.190.- Uppl í síma 662 5363.

SUZUKI C50 (800cc) Árg.’07 (haust).ek. 
1100km, ath nánast ókeyrt hjól í topp 
standi. Listaverð 1400 þ. Verð 990þ. 
S:664 2200.

Óska eftir götuhjóli til leigu. Uppl. 
siggi563@hotmail.com & í s. 857 1691.

Til sölu husaberg 550 skráð 07.08, sem 
nýtt. Uppl. í s. 898-8158

Yamaha Dragstar 1100, rautt og svart, 
1999, lítið ekið, verð 750þús. Mjög 
fallegt hjól. Konráð 897-9161

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

Kawasaki KX 85 kúp. árg.’04. Fæst á 
230 þ. Uppl. í s. 822 8551.

 Vespur

Piaggio vespa árg.’08. Ek. 1400. Fæst á 
450 þ. Uppl. í s. 822 8551.

 Reiðhjól

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

 Vélsleðar

Óska eftir 2006 og nýrri 
vélsleðum

Er með Eðal Cadilac Seville STS North 
Star 2002, 300 hestöfl, með öllu t.d 
hita í aftursætum, 12 Bose hátalara-
kerfi, Raf i öllu, framhjóladrifinn. ek 
96.þ.km ásett verð 1.590þ, Uppl í síma 
662 5363.

 Kerrur

Kerra óskast, mótorhjóla eða venjuleg. 
S:6994368

 Hjólhýsi

HOBBY 500 KMFE PRESTIGE Árg 
2005 KOJUR Verð 2.390Þ LÁN 2.200Þ 
1ST. GJALD JÚLÍ Rnr.102354 VEGNA 
MIKILLAR SÖLU UNDANFARIÐ ÓSKUM 
VIÐ EFTIR HJÓLHÝSUM/FELLIHÝSUM Á 
SKRÁ OG Á STAÐINN. S. 577 4747 eða 
hogni@hofdabilar.is

Óska eftir að skipta á Fleetwood 
Bayside fellihýsi 2006 (1,7m) og vel 
með förnu hjólhýsi + 800 þús milligjöf. 
Uppl. í síma 860 0607.

 Fellihýsi

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

Til sölu Pallomino Colt 9 fet árg.’06 
fortjald, grjótgrind. Gott lán getur fylgt. 
Uppl. í .s 861 6700.

Óska eftir Coleman Bayside eða 
Cheyenne. Staðgreiðsla í boði fyrir rétta 
eintakið. Uppl. í s. 894 5458.

Óska eftir að kaupa vel með farið 
fellihýsi, árg. ‘00 eða nýrra. Verð 400-
500 þús., eða yfirtaka á láni. Uppl. í s. 
660 3550.

Til sölu fortjald þriggja metra breitt. 
Upplýsingar í síma 848 4004.

Óska eftir að kaupa fellihýsi. 10-12 feta, 
vel með farið. Frá 400-800þús. Uppl. í 
S. 892 8052 / 555 2115

Palomino Colt fellihýsi árgerð 2006. 
Lán getur fylgt. Uppl. í s. 897 2028.

Til sölu nær ónotað Palomino 9 feta 
fellihýsi árg. ‘05. Uppl. í s. 896 5555.

Óska eftir 8-10 ft fellihýsi, árg.’04-’07. 
Staðgr. eða yfirtaka láns. S:856 9406.

Til sölu Fleetwood Carmel ‘04. 
Sólarsella, loftpúðar, 15“ dekk og 
geymslupoki. V. 1.450þ. S. 690 9454.

 Tjaldvagnar

Camp-let týpan Concorde
árg ‘02, til sölu í Árhus Danmark. Lítið 
notaður. Mjög vel með farinn. Fortjald 
o.fl. fylgihlutir. Verð 20 þús.dk.kr S. 
898 4500

til sölu camplet apollo árg 2005 með 
áföstu fortjaldi. uppl. í síma 6632657

 Vinnuvélar

Óskum eftir
Vegna mikillar eftirspurnar eftir not-
uðum vélum vantar okkur allar land-
búnaðarvélar og ódýrar vinnuvélar á 
söluskrá. Nánari uppl á jotunn.is.

Byggingakrani til sölu. Verð 800 þús. 
staðgreitt. Uppl. í s. 660 8566.

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

Staðgreiðum allar gröfur 
og krana!

Kaupum gegn staðgreiðslu, 
hjólagröfur, lyftara krana stóra 

sem smáa vinnulyftur LIEBHERR 
DEMAG, GROVE FAUN o.fl

Hringdu núna og fáðu stað-
greiðslutilboð! Sverrir s. 693-

6445

 Bátar

GUL Shadow þurrgallar m/öndun. Gott 
verð! www.gummibatar.is Opið um 
helgar. S:6607570

Tölvurúllur 5 stk. + eitt lyklaborð auka. 
Uppl. í s. 699 7909.

Hraðbátur 13ft. með nýlegum 50 
hö mótor. Vagn, segl, dýptarmælir 
og fiskleitartæki fylgir. Tilboð óskast, 
8228018.

Til sölu Shetland bátur 535 með smá-
vægilega bilun í mótor. Selst á 460 þús. 
staðgreitt. Uppl. í s. 894 0317.

Plastviðgerðir. Tek að mér alhliða plast-
viðgerðir, vanur bátasmíði. S:694 6748.

Þjónustuver N1 440 1100 N1.IS

Kynntu þér kerruleigu og kerrusölu N1
á n1.is eða í síma 440 1000.

Þú getur dregið allt
sem þú vilt.

Atvinna

Til sölu
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 Bátar

Gúmmíbátar & Gallar ehf. 
Viðgerðaþjónusta. Fullt af vörum á síðu. 
gummibatar.is S:660 7570.

Óska eftir Zodiac MKIII, má þarfnast 
lagfæringar. S:664 3177.

Óska eftir að kaupa bát. Sómi 600,700 
eða 800 eða sambærilegann bát. S. 
893 4103.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

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

Er að rífa nokkra Suzuki Vitara 91-98 
árgerð, góð verð. S.8211174 e.kl 17:00

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

 Veislusalir

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

 Hreingerningar

 Garðyrkja

Þarftu að drena með fram húsinu þínu? 
Láta grafa fyrir skjólveggjum , sólpalli 
eða einhverju öðru ? Þá gæti ég verið 
rétti maðurinn í það því ég á tækin 
sem þarf í þetta. Uppl. 863 1291 eða 
á snarverk.is.

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 

ÚÐI ehf
Garðaúðun, garðaúðun Örugg þjónusta 
í 35 ár. Úði ehf, Brandur Gíslason skrúð-
garðameistari. Sími 553 2999

Vantar þig garðslátt, trjáklippingar/trjá-
fellingar eða aðra almenna garðvinnu? 
Grænni Garður er áreiðanleg og ódýr 
garðþjónusta sem mætir þínum þörf-
um. S. 840 4047.

Trjáklippingar - garð-
yrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Hellulagnir, Sláttur, 
Garðyrkja,

Getum bætt við okkur verkefn-
um. Hellulagnir, grjóthleðslur, 

sólpallar, girðingar, trjáklipping-
ar og umhirða á lóðum. Fljót og 

góð þjónusta.
Jóhannes 

Skrúðgarðyrkjumeistari. Sími 
896 5624.

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

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

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Tek að mér hellulagnir felli stór tré jarð-
vegsskipti ofl vönduð og góð þjónusta 
sími 8483537 Árni

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

Til sölu Kubota 2100 sláttutraktor. Nýr, 
ek. ca. 15 klst. Uppl. í s. 892 1663.

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

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

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

Endurhl.á grjótgarði /lóðavinna Leita 
að hæfum aðila. Árborg bjorneh@
simnet.is

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

Láttu okkur sjá um garð-
inn í sumar

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

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

 Bókhald

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

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Málarar

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

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

661 7000.

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

INGI MÁLARI .IS MÁLNINGARVINNA 
OG MÚRVIÐGERÐIR. FAGMENN S. 860 
6401.

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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

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

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

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

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

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

Múrviðgerðir, tröppur og 
málun

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

 Tölvur

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

 Nudd

Exellent whole body massage for you! 
S.822 7301.

 Spádómar

Þjónusta
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Um þessar mundir stendur yfir 
sýning myndlistarkonunnar Jón-
ínu Guðnadóttur í Hafnarborg í 
Hafnarfirði. 

Sýningunni, sem ber yfirskrift-
ina Vættir, hefur Jónína unnið 
að síðastliðin tvö ár. „Það byrj-
aði með því að mér var farið að 
finnast góðærið og neyslan svo 
gengdarlaus í samfélaginu. Þetta 
hljómar kannski klisjukennt núna 
en þetta var nú löngu fyrir hrun. 
Ég fór að hugsa um þær hættur 
sem að okkur steðja í nútímasam-
félagi og þá skutu landvættirn-
ar upp kollinum. Ég fór að velta 
því fyrir mér hvort það gæti verið 
að þær hefðu yfirgefið okkur. En 
svo uppgötvaði ég að meinið kom 
innan frá, en ekki utan að. Land-
vættirnar, sem verja landið okkar 
frá illum öflum að utan, voru ekki 
viðbúnar því að öflin kæmu að 
innan.“

Þessar hugleiðingar Jónínu 
gátu af sér fígúratíf listaverk sem 
tákna landvættirnar fjórar, sem 
sjá má á fyrri hluta sýningarinnar 
í Hafnarborg. Verkin eru unnin í 

leir og ál með sérstakri tækni sem 
Jónína hefur þróað sjálf í gegnum 
árin.

Annar hluti sýningarinn-
ar fjallar um þjóðleg gildi. Þar 
veltir Jónína fyrir sér í hverju 

hinn raunverulegi auður þjóðar-
innar liggur. Fjármörk, þrykkt 
með prjóni og hekli, eru meðal 
þess sem ber fyrir augu sýning-
argesta. „Fyrir nokkrum árum 
fékk ég óstjórnlega löngun til að 

vinna með fjármörk. Þau eru bæði 
rosalega falleg og með svo marg-
víslegu munstri. Með því að binda 
hannyrðirnar inn í verkin er ég að 
votta konum fyrri tíma virðingu 
mína. Þeirra vinna var kannski 
aldrei virt sem slík, þótt þær 
hafi setið við og prjónað á meðan 
annað heimilisfólk hvíldi sig. Svo 
fannst mér við hæfi að vinna með 
sauðkindina þar sem hún hefur 
haldið lífi í íslensku þjóðinni,“ 
segir hún.

Á sýningunni er einnig að finna 
bréf sem afi Jónínu skrifaði dótt-
ur sinni til að óska henni til ham-
ingju með nýfædda dóttur. Í bréf-
inu kallar hann barnið, Jónínu 
sjálfa, lambadrottninguna, svo 
bréfið á vel við þema sýningar-
innar. 

Upplagt er að kíkja á sýningu 
Jónínu í Hafnarborg á mánudag-
inn klukkan þrjú. Þá verður þar 
svokallað listamannaspjall og 
mun Jónína fara með áhugasöm-
um í gegnum sýninguna og út-
skýra verk sín. Sýningin stendur 
til 21. júní.  - hhs

Vættirnar voru óviðbúnar 
● Verk myndlistarkonunnar Jónínu Guðnadóttur vekja áleitnar spurningar um þjóðleg gildi og hætturnar sem steðja að 
samfélagi nútímans. Jónína leiðir gesti um sýningu sína, Vætti, í Hafnarborg klukkan þrjú á mánudaginn. 

Myndlistarkonan Jónína Guðnadóttir við verkið Hyrnu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

M úrbúðin hefur opnað 
nýja hreinlætistækja-

deild þar sem finna má eitt 
mesta úrval hreinlætistækja 
hér á landi. „Við erum með góð 
vörumerki í hreinlætistækjum 
eins og Vitra, Ceravid og Fico 
sem og blöndunartæki frá 
Savil á Ítalíu,“ segir Baldur 
Björnsson framkvæmdastjóri 
og bætir við að enn fremur 
bjóði Múrbúðin upp á mikið 
úrval gólf- og veggflísa.

„Eftir að íslenska gullæðinu 
lauk er fólk hætt að kaupa 
án þess að spyrja hvað varan 
kostar. Nú spá allir í verð 
og gæði,“ segir Baldur  en 
viðtökur hafa verið góðar. - hs

Ný hreinlæt-
istækjadeild

Múrbúðin státar nú af umfangs-
mikilli hreinlætistækjadeild.
 MYND/MÚRBÚÐIN
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H eimilisiðnaðarsafnið á Blöndu-
ósi hefur endurútgefið bókina 

Vefnaður eftir Halldóru Bjarnadóttur 
og verður hún kynnt á samsýningu 
þriggja listakvenna sem hefst í 
safninu 1. júní og ber heitið Hring 
eftir hring.

„Vefnaðarbók Halldóru er sígilt rit 
fyrir alla þá sem vilja afla sér traustr-
ar undirstöðuþekkingar á vefnaði og 
tóvinnu á Íslandi,“ segir í tilkynningu 
en í henni er fjallað um vefnað á ís-
lenskum heimilum á 19. öld og fyrri 
hluta 20. aldar. Með endurútgáfu 
bókarinnar vona útgefendur að 
komið sé til móts við þá fjölmörgu 
sem leita slíkra fanga.   -ve

Undirstöðurit
Vefnaðarbók Halldóru er sígilt rit.
 MYND/ÚR EINKASAFNI

LISTRÆNT OG LITRÍKT LEIRTAU  Samstarf danska hönnuðarins Louise Campbell og hins hefð-
bundna borðbúnaðarfyrirtækis Royal Copenhagen gat af sér sérstakt, litríkt en umfram allt skemmti-
legt leirtau. Louise fékk frjálsar hendur við skreytingar Elements-borðbúnaðar frá Royal Copenhagen. 
Hún notaði diska úr lituðu postulíni og vann hvern og einn á sérstakan máta. Hönnuðurinn sjálfur 
segist fátt vita fallegra en litríkt matarborð sem lítur út fyrir að litum hafi verið blandað saman eða 
sullað á. Hún segir hollt fyrir alla að láta tilviljanir stöku sinnum ráða för, meira að segja sé það hönn-
uðum hollt. Það gefi oftar en ekki af sér fallegra munstur en það sem skipulagt er út í æsar. 

Litríkt og leikandi unglingaherberbergi.
MYND/BETTER HOMES

B arna- og unglingaherbergi 
mega oft við því að skarta 

litum og skrauti enda ekki verra ef 
herbergið geislar af gleði sem smitar 
jafnvel út frá sér. 

Í þessu orkumikla herbergi eru 
doppur í aðalhlutverki. Einfalt er að 
líma doppur á veggina og þá má 
taka þær niður þegar hentar. Einn-
ig er mikið til af boxum og skraut-
munum ýmiss konar með doppóttu 
mynstri og gaman er að hengja upp 
minnistöflu með kringlóttum segl-
um. Þá má líma saman kringlóttar 
glasamottur og hitaplatta sem nýst 
geta sem minnistöflur og festa miða 
á með teiknibólum. - hs

Litríkar doppur

 30. MAÍ 2009  LAUGARDAGUR4
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GAGN&GAMAN

Ef væri ég söngvari  Gaman er 
að syngja með börnum hvort sem 
er heima við eða í bílnum. Nú 
þegar tími ferðalaga er runninn 
upp er ekki úr vegi að dusta rykið 
af sönglagakunnáttunni. Nýút-
komin bók Ragnheiðar Gestsdótt-
ur getur þar komið sér vel. Í henni 
eru 120 kvæði sem öll fjölskyldan 
getur sungið saman, vísur sem 
lifað hafa með þjóðinni öldum 
saman. Ragnheiður tók vísurnar 
saman og myndskreytti bókina 
einkar fallega. 

Ratleikur í Hafnarfirði  Í tilefni 
Bjartra daga í Hafnarfirði verður 
efnt til ratleiks og leiðsagnar fyrir 
alla fjölskylduna um skúlpt-
úrana í högg mynda-
garðinum á Víð-
i staðatúni. 
Mæting er við 
skáta  heimilið 
á Hjallabraut 
klukkan tvö í 
dag og minna 
aðstandendur 
þátttakendur 
á að klæða sig eftir veðri. 
Þátttaka kostar ekki neitt. Nán-
ari upplýsingar um hátíðina er að 
finna á síðunni www.hafnarfjord-
ur.is/bjartir/ 

Hjólatúrar  Fjölskylduvænar 
hjólaferðir á þriðjudagskvöldum 
eru sniðugur kostur fyrir þá sem 
vilja hjóla skemmtilegan hring í 
félagsskap. Það er íslenski 
fjallahjólaklúbburinn sem stendur 
fyrir ferðunum og má til dæmis 
nefna að næsta þriðjudag verður 
Kópavogshringurinn hjólaður. 
Lagt er af stað frá Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinum í Laugardal. 
Börn þurfa vitaskuld að vera 
stálpuð til að geta hjólað með 
nema þau sitji í þar til gerðum 
vagni eða hjóli á tengihjóli. Munið 
eftir hjálminum.

Laxveiði
Silungsveiði
Skotveiði

www.strengir.is
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samverustundir
ræktum líkama og sál ...

LEYNISTAÐIR 
fyrir lautarferð
Á góðviðrisdögum er tilvalið að fara í lautarferð með fjölskyldunni. Ýmsir skemmtilegir 
staðir til slíkrar iðju eru á höfuðborgarsvæðinu og Fjölskyldublaðið fór á stúfana og heim-
sótti nokkra, til innblásturs fyrir lesendur næst þegar sólin skín á suðvesturhorninu.

Hellisgerði í Hafnarfirði
Einn elsti almenningsgarður á Íslandi er Hellisgerði í Hafnarfirði. Garðurinn er í hrauninu í Hafnarfirði 
sem gefur honum sérstakt yfirbragð og gerir hann einstaklega skjólgóðan sem er það sem heillar í 
lautarferðum. Þar er líka bonsaí-garður sem ungir og aldnir hafa gaman af að skoða. 

Grundargerðisgarður í Reykjavík
Garðurinn er mikill leynigarður í Reykjavík 
og fáir sem þekkja hann fyrir utan þá sem 
búa í nágrenninu. Hann stendur við 
Grundargerði í Smáíbúðahverfinu eins og 
nafnið ber með sér, er stærri en hann virkar 
frá götunni með háum trjám og skjólsælum 
lundum. Þegar gróðursetningu sumar-
blóma er lokið á sumrið er mikið blómskrúð 
í garðinum. „Hér er yndislegt að vera,“ 
sagði Ásdís Lára Runólfsdóttir sem var í 
garðinum þegar blaðamenn voru þar á 
ferð. „Ég kem hingað allan ársins hring í 
hádeginu.“

VÍNBER ERU TILVALINN AUKABITI  í lautarferð í fínni kantinum, 
góð með salati og ostum en líka frábær ein og sér. Fyrir krakkana eru 
þau tilvalin tilbreyting við óhollara smásnakk eins og kex og súkkulaði. 

Þeir sem allir þekkja …
Hljómskálagarðurinn, Miklatún og Laugardalurinn 
eru allt staðir góðir til lautarferða og leikja. Þeir 
eru stórir, með aðstöðu til að grilla og eiga 
góðan dag. Laugardalurinn er án efa sá 
veðursælasti og hentugasti en hinir eiga sín 
skot og skemmtilegheit.

Hlíðargarður í Kópavogi
Elsta skipulagða útivistarsvæðið í Kópavogi er Hlíðargarður sem er 
á milli Lindarhvamms og Hlíðarhvamms. Garðurinn hallar mót 
suðri og er skjólgóður mjög því hann er umkringdur húsum og 
trjám. Garðurinn er athyglisverður frá fagurfræðilegu sjónarmiði 
vegna þess að hann er skipulagður í stíl erlendra hallargarða, hann 
er symmetrískur. Þar fyrir utan er skemmtilegt að húsin í kringum 
hann eru öll teiknuð af Sigvalda Thordarsyni arkitekti, eftir sömu 
teikningu. 

Einarsgarður í Reykjavík
Milli gömlu Hringbrautar og Laufásvegar er garður sem lætur lítið 
yfir sér. Þar eru þó bekkir og gott skjól, ekki síst ef maður vill virða 
fyrir sér flugvallarsvæðið og velta fyrir sér hvort þar sé hentugt 
íbúðahverfi eða hvort flugvöllurinn sé kannski á besta staðnum. 
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Jógasumarbúðir fyrir níu til 
tólf ára börn verða haldn-
ar í fyrsta skipti að Holti í 
Önundarfirði í sumar. Þar 

munu börnin læra að styrkja, liðka 
og samhæfa líkamann ásamt því 
að læra öndunaræfingar, slökun og 
margt fleira. 

Martha Ernstsdóttir, sem rekur 
jógastöð á Ísafirði, hefur umsjón 
með námskeiðinu en hún hefur 
fengið í lið með sér fjölda leiðbein-
enda með hina ýmsu menntun. Hún 
fékk hugmyndina að sumarbúðun-
um þegar hún fór utan til Banda-
ríkjanna í fyrrasumar að læra jóga 
fyrir börn. „Þar voru starfræktar 
jógasumarbúðir sem sonur minn 
prófaði og var afskaplega ánægð-
ur með. Ég sá strax fyrir mér að 
aðstaðan í Holti myndi henta en 
þar var á árum áður heimavist-
arskóli og því allt til alls. Þá er 
umhverfið í Önundarfirði dásam-
legt og bæði hægt að fara í fjall-
göngur og fjöruferðir.“

Starfið í sumarbúðunum mun 
byggja á hugmyndafræði jóga 
með einkunnarorðin gleði, virð-
ingu, vináttu og samkennd að leið-
arljósi. „Við byrjum með jógatíma 
á morgnana og endum með slök-
un á kvöldin þar sem börnin læra 
öndunaræfingar, læra að róa sig og 
kyrra hugann. Þá leggjum við ríka 
áherslu á útivist, íþróttir og heil-
næman mat en börnin fá sjálf að 

taka þátt í eldamennskunni ásamt 
því að skipta með sér verkum eins 
og að vaska upp og ganga frá. Sum-
arbúðirnar verða farsíma-, sjón-
varps- og tölvuleikjalausar til að 
draga sem mest úr því áreiti sem 
börnin verða að jafnaði fyrir en 
í staðinn verður bryddað upp á 
kvöldvökum og öðrum skemmti-
legheitum.“ 

Martha segir börn afskaplega 
opin fyrir jóga og að þau séu fljót 
að tileinka sér hugmyndafræðina. 

„Ég held að námskeið sem þetta 
geti verið gott veganesti út í lífið 
en börnin læra ýmsa tækni sem 
getur nýst þeim seinna meir. Við 
sem erum fullorðin vitum hvað 
það er gott að kúpla okkur út og 
það finnst börnum líka. Ég vona að 
þau komi endurnærð og yfirveguð 
til baka.“ 

Sumarbúðirnar verða haldnar 
dagana 19.-26. júní en nánari upp-
lýsingar er að finna á www.ljosy-
oga.is. - ve

Læra að liðka sig
Martha Ernstdóttir sem flestir þekkja sem fyrir afrek sín í langhlaupum rekur jógastöð 
á Ísafirði um þessar mundir. Hún ætlar að kenna börnum jóga í sumar.

Stofnar sumarbúðir Martha fékk hugmyndina að jógasumarbúðunum í 
Bandaríkjunum þar sem hún var við nám. MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

Sími: 586 8080  •  Kjarna •  Þverholti 2 •  207 Mosfellsbær •  www.fastmos.is

10 ár
í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

Mjög snyrtileg og góð neðri sérhæð í tvíbýlishúsi, samtals
111,9 fm. Húsið er í mjög snyrtilegu umhverfi og er gott
aðgengi. Fallegur garður og gott rými við húsið. Góður
möguleiki er að stækka íbúðina um ca. 20 fm.  með
tiltölulega litlum tilkostnaði. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Falleg eign á frábærum stað. Verð 29,9 milj

Opið hús sunnudaginn 1. júní 
kl. 15-17 - Melás 7 Garðabæ

Fr
um

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Gæða  skur 
úr Eyjum

Ýsa m/án roðs • Ýsuhakk • Reykt ýsaÝsa m/án roðs • Ýsuhakk • Reykt ýsa
Saltfisk-hnakkar • Þorskur • Gellur • HumarSaltfi sk-hnakkar • Þorskur • Gellur • Humar  
Skötuselur • Harðfiskur • HundaharðfiskurSkötuselur • Harðfi skur • Hundaharðfi skur

www.godthaab.iswww.godthaab.is
pantaðu á netinu eðapantaðu á netinu  eða 

hringdu í síma 616 1299 og við sendum þérhringdu í síma 616 1299 og við sendum þér

Þú færð fi skinn okkar einnig á eftirtöldum stöðum:
Plúsmarkaðurinn Hátúni 10b Reykjavík
Pétursbúð Ránargötu 15 Reykjavík
Gónhóll Eyrarbakka
Bændamarkaðurinn Flúðum
Minni-Borg, Grímsnesi
Vöruval Vestmannaeyjum

LÚR - BETRI HVÍLD

www.lur.is
10:00 – 18:00mán

fös

Opið:

lau 11:00 – 16:00

Frábært úrval sófa 
og hvíldarstóla



 30. maí 2009  LAUGARDAGUR8

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

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

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

 Iðnaður

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069.

 Múrarar

Múrara vantar verkefni í sumar/haust. 
Ath vinnu/vöruskipti. Þorbjörn 863-
2134

 Rafvirkjun

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

 Trésmíði

Smiður tekur að sér:
Uppslátt á stigum og allri smíði, 

utan sem innan. Gerir tilboð, 
áratuga reynsla.

Uppl. s. 867 7753.

 Önnur þjónusta

Tek að mér HD vídeóupptöku og klippi 
í fallega minningu á DVD. sigridur02@
simnet.is 899-2320

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

 Til sölu

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

Atvinnutækifæri, góðir 
tekjumöguleikar

Ath. öll skipti. Parísarhjól/
Hringekja, 2 hoppukastalar, 
Candy floss vél, sölutjald.

Upplýsingar í síma 896 0096.

Borð og 4 stólar 4 mán. borðsett með 4 
stólum frá IKEA til sölu. Nýtt kostar 50þ.
fer á 30þ. S. 865 4820.

STUBBASTANDAR
Bæði standar og á vegg. Standur ehf. 
S. 842 2535.

Vél í Suszuki Vitara (sidekick) árg. 99’ 
- 00’. ek. 130þ. Einnig nýr vatnskassi í 
Vitara. s. 896 5003.

Til sölu vel með farið 120x200cm RB 
rúm. Uppl. í s. 864 1653.

2 Sontegra ljósabekkir lítið notaðir til 
sölu. Fara fyrir lítið. Uppl. í s. 695 1918.

Þvottavélar, varahlutir
Til sölu yfirfarnar þvottavélar og þurrk-
arar Tökum bilaðar upp í. Einnig mjög 
ódýrir VARAHLUTIR í þvottavélar. Opið 
um helgina. S. 847 5545.

Borðstofuhúsgögn í góðu standi. Verð: 
tilboð. Símar: 5612235, 8642235, 
8982235.

 Óskast keypt

Kaupi gull
Ég Magnús Steinþórsson gull-

smíðameistari er að kaupa gull, 
gull peninga og gull skartgripi 
af fólki. Og veiti ég góð ráð. 

Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 
og illa farið.

Upplýsingar á demantar.
is í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 s. 699 8000.

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

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

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

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

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

Óskum eftir flatskjám, ekki stærri en 
32“. Ef þú vilt selja þinn hringdu í 
868 4750.

Kaupum Gull Höfum keypt og selt gull 
í 38 ár. Vantar nú gull til að smíða úr. 
Sanngjarnt verð. Fagmenn meta skart-
gripina þér að kostnaðarlausu. Aðeins 
í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og 
Óskar - jonogoskar.is - s:552-4910

Óska eftir að kaupa CD, DVD diska og 
vínil hljómplötur. Uppl. í s. 698 8629.

 Sjónvarp

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

 Hljóðfæri

Harmonikur í úrvali. Tökum harmon-
ikkur í umboðssölu. Sími 824 7610 & 
660 1648.

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

 Vélar og verkfæri

 Verslun

 Heilsuvörur

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

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

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

JenFe kraftdrykkurinn!
Viltu bæta heilsuna á allan hátt? Uppl. 
í s. 891 6264 & 848 4833, katlalind@
simnet.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Nýtt Nýtt! Nudd 
- Japanska baðið. 

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

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

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

 Námskeið

AM/PM ! ICELANDIC & 
ENGLISH CONVERSTAION

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

Szkola angielskiego English4Polish ul. 
Hátún 19 kolo Hlemmuru zaprasza na 
wieczorne kursy, tel. 893 3089.

AM/PM ICELANDIC 
ENGLISH 

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

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

Siglinganámskeið fyrir börn og full-
orðna. Skráning stendur yfir. Nánari 
uppl. s. 895 1551. www.brokey.is.

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

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Húsgögn

TILBOÐ Indverskt handsm sófasett 
3+2+1, sófborð, sjónvarpsskápur, hill-
usamstæða uppl 690 9996.

 Dýrahald

Amerískir Cocker Spaniel hvolpar 
undan margföldum meisturum til sölu. 
Ættbókafærðir frá HRFÍ. Frekari upplýs-
ingar um got er hægt að fá á: www.
bellalunddals.dyraland.is/ eða í síma 
858 2913 Friðrik.

Ný fiskasending.
Ný sending af ferskvatnsfiskum og 
gróðri. ATH! Tjarnarfiskarnir komnir í 
hús. Dýragarðurinn Síðumúla 10 S:517 
6525 www.dyragardurinn.is

Chihuahua Er með snögga tík og rakka 
tilbúin til afhendingar. Ættbók frá HRFÍ. 
Báðir foreldrar heilsufarsskoðaðir án 
athugasemda.Hafið samband í síma 
869-2604 eða á jonsdottir@simnet.is

 Ýmislegt

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

Skemmtanir
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ALLT TIL SÖLU!! ..vegna flutninga til 
BNA. Tvíbreið boxdýna. Verð: 10000kr. 
Philco þvottavél. Verð: 10000kr. 
Kitchen Aid 300W, lítið notuð. Verð: 
45000kr. Pitokokki pottur, notuð 2var. 
Verð: 12500kr. Stórt heimabíókerfi. 
Verð: 80000kr. George Forman grill, 
mínútugrill, vöflujárn, handþeytari, 
borð, borðstólar, hægindastóll, sjón-
varpsborð, sjónvarp, lampi, leirtau. 
Verð: Tilboð óskast. S: 849 6112.

 Ferðalög

Hjón um sextugt óska e. einstaklings 
eða lítilli 2 herb. íb í Torrevieja á Spáni. 
Langtímaleiga frá 1 sep. Viljum gr. í ISK. 
Greiðslug. 50þ.  S. 699 3328

 Gisting

Fáskúsfjörður - Gisting
 www.hotelbjarg.is

Hótel Bjarg - Tilboð á herbergjum - 
Sjóstangaveiði. S. 475 1466.

Orlofshús til leigu í Úlfsstaðaskógi, 
10 mín. akstur frá Egilsstöðum. Fyrir 
7 manns í gistingu. Gott verð. S. 
8437811

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

 Fyrir veiðimenn

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. ATH. Nýtt símanr. 693 1760.

Silunganet - Silunganet
Flot- og sökknet. Mikið úrval. Heimavík. 
Sími 892 8655.

 Hestamennska

Óska eftir tamningarmanni á suður-
landi. Verður að hafa góða reynslu í 
frumtamningu. Uppl. í s. 616 1569.

 Ýmislegt

Óska eftir herra golfsetti á verðbilinu 
10-15 þúsund. Uppl í 866-8405

 Húsnæði í boði

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

www.leiguherbergi.
is Gistiheimili / 
Langtímaleiga / 

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

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

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

leiguherbergi.is

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

lausar strax. Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar 
www.heimkynni.is

Til leigu 30 fm. íbúð. Nýleg vönduð 2 
herb. einstkl.íbúð með öllu, + þvotta-
vél. Íbúðin (frístandandi bílsk.) er á 
rólegum stað útá Kársnesi. Laus 1. júní. 
Leigist aðeins reykl., skilv. og reglus. 
einstkl. Leiga 1 mán. f. f. 55 þús. með 
hita og rafm. S. 694 2369 milli 1 og 5.

Björt og góð 3ja herb. íbúð við 
Barónsstíg 110 þús á mán. Laus strax 
s. 664 9929.

Studóíbúð og nokkur herbergi með sér 
baðherbergi til leigu í Stapahrauni 2, 
Hf. Eldhús,þvottavél, þurrkari, frítt inter-
net, húsgögn ef þarf. S. 893 6060.

3ja herb. íbúð til leigu í Fellsmúla. 
Einungis rólegir, reglusamir og reyk-
lausir koma til greina. Leiga 95 þús. 
á mán. Hússj. innif. Húsaleigubætur. 
Áhugasamir hafi samband á hronnha@
torg.is.

Góð 3 herb íbúð 82fm góð geymsla í 
kjallara og þvottahús. Íbúðin er á besta 
stað í Breiðholti mjög gott útsýni ,stutt 
frá Select stutt í mjódd og smáralind. 
Íbúðin leigist á 100 þús á mán með 
hita og húsjóð 2mán fyrir fram fyrsti og 
síðasti. Uppl í síma 860 7477.

Íbúð í Vesturbæ
Til leigu 3-4ja. herb. vönduð, vel 
skipulög og falleg, algjörlega endur-
nýjuð 67fm. íbúð í nýuppgerðu húsi á 
Melunum. Tilvalin fyrir einstakling, par 
eða litla fjölskyldu. Laus strax. Reykleysi 
& reglusemi áskilin. Bankaábyrgð áskil-
in einnig, Uppl. veitir Snorri. í s. 899 
9119 milli kl. 12-20 á daginn.

Til leigu ný 2 herb íbúð í Kóp, laus 1. 
júní. Leigist m. ísskáp, uppþv.vél og 
þvottav. Reglusemi skilyrði sem og 
trygging. Uppl. í s. 699 6241 e.kl 16.

Til leigu, 70 fm 3ja herbergja einb. 
ásamt 40 fm bílskúr á Seltjarnarnesi. 
120 pr. mán. Nánari uppl. í síma 865 
2310.

Sérhæð HFJ - 101 RVK
Glæsileg 160 fm hæð í tvíbýli á Holtinu 
í Hfj. Auk 24fm bílsk. Leiga 175þ. 22 fm 
studío íbúð í 101 leiga 45þ m/hita. S. 
821 4958 & 555 4968.

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

3-4 herb. íbúð á sv. 170. Leiga 115þ. 
Langtímaleiga. Uppl. í s. 862 8601.

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

Meðleigandi óskast í 110m2 íbúð í 
Álftamýri, leiga 55þ., innifalið 2 herb. 
& aðg. að stofu, eldhúsi og baði. S. 
868 1461.

Lítið herbergi í kjallara til leigu á 
Laugarnesvegi. Aðgangur í íbúð á 2 
hæð að stóru eldhúsi,baðherbergi,int-
erneti,þvottavél. 25.000- 6637686

4ra herb. 114fm nýlegt raðhús í 
Hraunbæ, R.vík til leigu. Sími:898-
3420

Til leigu íbúð í Breiðholti, leigist á 75 
þús. Rafmagn og hiti innifalið. Leigist 
frá 1. júni - 1 sept. Nánari uppl. í síma 
8675077

3 herbergja raðhús, Brekkubyggð 19, 
Garðabæ, leiga 110 þús/mán. Opið 
hús laug. 30. maí milli 14-16. Uppl í 
S: 697-4065

Falleg 4 herb íbúð í Grafarholti til 
leigu í sumar, viku í senn, fullbúin 
húsgögnum og heimilistækjum. Verð 
48.000 kr vikan. Uppl gefur Magga í 
síma 697-9037

Flatmate wanted. Classy 101 flat 
with high ceiling. Smoke free. Mobile 
6182100

Til leigu 4 herbergja íbúð í Álfatúni í 
Kóp. Nánari uppl. í síma 8985057

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

Herbergi í 111(Hólunum) til leigu ,með 
WC og sturtu.Sérinngangur. 30þús. á 
mán. Sími.864-9296

3 herb. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi til leigu 
frá 1. júní. Opið hús sunnud. 31. maí kl. 
14-17. Uppl. 861-7799/863-8394.

104 Rvk. 140fm íbúð + bílskúr í raðhúsi 
til leigu. Frábær staðs. Sanngjörn leiga. 
S. 898 4463.

HÁBERG 111R, 3-4 herb. 96 björt og 
falleg íbúð. Sér inngangur og stórar 
svalir uppl. s.898 4188.

Til leigu Kósí og hlýleg um 50 fm. íbúð 
í miðbænum. Laus strax. 96þús. m. 
rafm. 898 1117.

Falleg íbúð Vestbæ sérinng. 3 svherb. 
nál. HÍ kr. 130þ. frá 1. ág. aegissida@
gmail.com

Herbergi til leigu á svæði 109. Uppl. í 
s. 824 3205.

Herb. m. sameiginlegu eldhúsi, stofu, 
wc til leigu frá 1. júní. V. 32 þús. með 
interneti. S. 661 6063.

Herbergi í 101, með húsg. og eldun-
araðst. sam. baði og þvottavél. S. 867 
7977.

HERBERGI TIL LEIGU M/ HÚSGÖGNUM 
á svæði 108 v/Kringlu og 109 Breiðholt 
897 3611.

 Húsnæði óskast

38 ára reyklaus og reglusamur kk. óskar 
eftir einstaklingsíb. Greiðslug. 50-70þ. 
S. 860 3832.

Óska eftir sumarb. í ágúst fyrir 6 manns 
og 2 hreinlega smáhunda. S.567 2624 
& 866 6486.

Er að leita að einstakl.íbúð á svæði 
104-107. Er reglusöm ung kona, 
greiðslugeta 40-50þ. S. 898 0221 / 
588 8893 Arna

3-5 herb. íbúð óskast frá og með 
1.ágúst á Stór-Rvk.svæðinu. Meðmæli 
ef óskað er. Uppl. 772-5157

Rólegt reglusamt par m. 2 hunda leitar 
af 2ja herb. íbúð í rvk. greiðslugeta 70 
þús. s. 867 4343.

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

Óska eftri 3-4 herb íbúð í 109 
(Bökkunum) gr.geta 90-110 þ. s.698 
1254.

Reglusöm 5 manna fjölskylda óskar 
eftir að leigja íbúð/hús á Rvk-svæð-
inu. Vinsaml. hafið samband í síma 
5678697 eða 8973337.

Óska eftir eignum með yfirtöku á áhvíl-
andi lánum og lítilli útborgun eða 
bifreið . Uppl. veitir Gyða S. 695 1095 
gydahg@simnet.is

Reglusamt par í leit af íbúð til leigu á 
höfuðborgarsvæðinu með mánaðar-
leigu allt að 80 þús. kr. Hafið samband 
við Önnu í síma 6631086

44 ára kk. Reyklaus og reglusamur óska 
eftir stúdíó íbúð í Kóp. Er í vinnu. Uppl. 
í s. 618-6132.

Okkur -mér, 20 ára syni og Bassa 
(lítill hljóðlátur hundur) vantar þriggja 
- fjögurra herb íb. til leigu í hverfi 
104 (105/108)Reglusemi og skilvísar 
greiðslur S. 848-0629 eða frumrosa@
msn.com Við bíðum spennt.

Óska eftir íbúð miðsvæðis. Helst með 
húsgögnum. Sem fyrst. S. 699 0365.

 Húsnæði til sölu

Til sölu 3ja herb. íbúð á golfvallar-
svæði við Torrivieja. Ýmis skipti koma 
til greina. Uppl. í s. 820 7701

 Fasteignir

Gott sumarhús við Þingvallavatn í skipt-
um fyrir íbúð á Spáni. Uppl. s. 866 
0167.

 Sumarbústaðir

Lækkað verð 9,9 milj. Til sölu Glæsilegt 
sumarhús 75 fm (fokhellt) ásamt 16,4 
fm Gestahúsi í Borgarfirði.1,2 ha. kjarri-
vaxin endalóð.360° útsýni. Stutt í versl-
un, golf og sund. Uppl. í s. 615 2500.

60 fm sumarhús í Heklubyggð. Nánast 
tilbúið til innréttinga,viðhaldsfrí klæðn-
ing,80 fm verönd, Glæsileg 1,46 ha 
eignalóð á bökkum Ytri Rangár. Verð 
9.9 m. Áhv. 6 m. lán. Öll skipti skoðuð. 
Uppl. 692 3000.

Góð fjárfesting - 
Eignarlóð

Til sölu sumarbústaðarlóð í Grímsnes/
Grafningshrepp, Stærð 1 ha, skipulögð 
f. 2 bústaði. Verðhugmynd 3 millj., 
Tilboð óskast. Ýmis skipti möguleg 
td. á jeppa/pickup uppí kaupverð. S: 
864-7100

Húsafell - til leigu
80 fm sumarhús til leigu. Svefnpláss 
fyrir 6-8 manns. Vikuleiga kr 50 þús. 
Fallegur bústaður og mjög vel stað-
settur. Stutt í golf, sund og aðra útivist. 
Uppl. í síma 825 0050 eða hakon@
tryggir.is.

Vantar allar gerðir sumarhúsa í sölu, góð 
sala. Uppl. gefur Ísak V. Jóhannsson. 
822 5588 isak@gimli.is

3 Herb. Íbúð í miðbæ rvk. Laus 15jún 
- 1júl. s. 899 6255.

Sumarbústaðalóðir á frábæru verði. 
Tvær leigulóðir um 5.500 fm. til 50 ára 
í landi Þórisstaða í Svínadal. Golfvöllur, 
tjaldstæði, veiði í Þórisstaðavatni, 
vatn og rafmagn að lóðarmörkum. kr. 
700.000 þús stk. s. 892 6636.

Lítill sumarbústaður í Grímsnesi til sölu. 
Uppl. í s. 661 7159

HEITIR POTTAR
Ástandsskoðun - viðgerðir og þjónusta.
Hafðu samband Svavar s. 821 9426 eða 
ska@ska.is  Geymið auglýsinguna!

 Atvinnuhúsnæði

150fm iðnaðarhúsnæði til leigu þar af 
12fm skrifstofa malbikað plan leiguverð 
135.000kr á mánuði. S:660 5606.

Til leigu 70m2 nýl iðnaðarbil í G.bæ 
v 85þ á mán Stór hurð Gott aðgengi 
892 7858

Bæjarlind 14-16 - Til leigu 400m2 
glæsilegt verslunar- eða skrifstofuhús-
næði á jarðhæð (neðstu)-norðurendi 
(Tekk plássið). Innkeyrsludyr, næg bíla-
stæði og góð aðkoma. Hagstæð leiga. 
Upplýsingar í síma 895-5053

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

Við Síðumúla er til leigu tvö 100fm 
skrifstofuhúsnæði sem hægt er að 
sameina í eitt húsnæði. Í mjög góðu 
ástandi. Hagstæð leiga. Uppl. í s. 896 
8068.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

 Bílskúr

40 Fm bílskúr til sölu, til brottflutnings. 
Uppl. í s. 866 1962

 Gisting

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

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

Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum 
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, net-
tenging, sjónvarp, eldunar- og þvotta-
aðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á 
viku. Uppl. í síma 899 7004.

Spánn
3 herb. íbúð á Torrivieja svæðinu, hag-
stæð leiga. S. 820 7701.

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

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

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

 Atvinna í boði

Matreiðslunemi óskast
Við á Domo viljum bæta við 

okkur matreiðslunema. Einnig 
vantar okkur matreiðslumann 

eða aðstoð í eldhúsi.
Sendið umsoknir á viktoro@

simnet.is

Óskum eftir vönum bílasölumanni í 
sumarafleysingar. Uppl. í s. 895 4444 
& 577 4747, milli kl. 10-17 eða senda 
umsóknir á hogni@hofðabilar.is

Starfsmaður óskast til 
starfa í efnalaug

um er að ræða öll almenn störf 
allt frá afgreiðslu, hreinsun til 

útkeyrslu.
Einungis duglegt, stundvíst og 

heiðarlegt fólk kemur til greina.
Allar nánari upplýsingar í síma 

899-6699

Grímsnes-Ásborgir - 10 mín akstur frá 
Selfossi Vanur maður óskast í flísa-
lagnir , þarf að vera mjög vandvirkur . 
Upplýsingar í síma 897 6802.

Finnst þér gaman að 
daðra við karlmenn ?

Rauða Torgið leitar samstarfs við djarfar 
símadömur vegna símaþjónustu sinnar 
„Dömurnar á Rauða Torginu“. Nánari 
uppl. á www.raudatorgid.is.

Starfsmaður í aðhlynn-
ingu

Ég er lítill 20 mánaða drengur með 
hrörnunarsjúkdóm. Mig vantar góðan 
starfsmann í aðhlynningu á heimili 
mínu og á spítala þegar það á við. 
Reynsla innan heilbrigðisgeirans ákjós-
anleg en ekki nauðsynleg. Hlutastarf í 
boði. Áhugasamir sendið umsókn og 
starfsferilsskrá á kvistavellir25@gmail.
com

Matreiðslunemar óskast
Orange Fun and Fine Dining. Óskar 
eftir að bæta við sig matreiðslunemum 
og aðstoð í sal. Uppl. í s. 561 1111 eða 
orange@orange.is.

Garðaþjónusta Íslands 
ehf

Óskum eftir vönum manni á sláttutrakt-
or. Einungis harðduglegur, reglusamur 
og sjálfstæður einstaklingur kemur til 
greina. Verður að vera með bílpróf. 
Áhugasamir hafi samband í s. 844 
6547

Vertu þinn eigin yfirmaður
Til sölu austurl. veitingast. Auðveld 
kaup og mikil tækifæri. Velta 25+m. 
Uppl. halldor74@hotmail.com

JenFe kraftdrykkurinn!
Þitt viðskiptatækifæri. Kynningarfundur 
í Færeyska sjómannaheimilinu, 
Brautaholti 29, þriðjudaginn 2. júní kl. 
20. Nánari uppl. í s. 891 6264.

Aðstoð óskast í sveit hjálpa til við 
heimilið og líta eftir unglingi, létt vinna 
upplýsingar í síma 893 0121 Hermann.

Vanir kjötskurðarmenn óskast í sumar. 
Mikil vinna. Uppl. s. 660 2193.

Markaðstorg Kringlunnar óskar eftir 
konu til afgreiðslustarfa. Uppl. í s. 895 
5513.

 Atvinna óskast

Starfsmann vantar í sveitastarf. 
Tímabundið starf, nánari uppl. í síma 
891 6381.

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

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

 Tapað - Fundið

Gyllt hálsmen með upphafsstöfunum 
CJL týndist síðasta föstudag (22.maí) 
í miðbæ Reykjavíkur. Nánar tiltekið á 
Skólavörðustíg, neðst á Laugavegi eða 
við Lækjartorg. Góðhjartaður finnandi 
er vinsamlegast beðinn um að hafa 
samband í síma 8631131.

 Einkamál

Eðalvagn, VolvoS60, skr.10.04, ek56þ. 
leður, 10.1 dolby hljóðk, 17“, rafm 
í sætum, bakkskynj. o.fl. ásett verð 
2990þ. góður afsl. við staðgr. uppl. 
864 2468.

Yndislegar símadömur
Símadömur Rauða Torgsins eru fjöl-
breyttur hópur yndislegra kvenna á 
öllum aldri, hvaðanæva að af land-
inu (þú sérð prófíla nokkurra þeirra á 
Sexychat.is, undir ‘platínumáskrifend-
ur’). Hvaða dama verður vinkona þín í 
kvöld? Símar 908-6000 (símatorg) og 
535-9999 (visa/mastercard).

Símaþjónusta 
Spjalldömur

Opið alla Hvítasunnuna !
S. 908 6666 & 908 2000. Opið 

þegar þér hentar
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Fyrsta risamynd sumarsins ryður 
sér leið inn í bíóhúsin á miðvikudag 
með látum. Terminator Salvation 
nefnist hún og er sú fjórða í þessum 
vinsæla hasarmyndabálki. Tuttugu 
og fimm ár eru liðin síðan fyrsta 
Terminator-myndin kom út.

Terminator Salvation er sannköll-
uð stórmynd enda er talið að hún 
hafi kostað um 200 milljónir dollara 
í framleiðslu, eða um 25 milljarða 
króna. Sjálfur aðaltortímandinn, 
Arnold Schwarzenegger, hefur nú 
vikið fyrir Leðurblökumanninum 
Christian Bale í aðalhlutverkinu en 
þrátt fyrir það er hasarinn meiri 
en nokkru sinni fyrr, auk þess sem 
útlit myndarinnar og tæknibrellur 
eru framúrskarandi.

Nú eru liðin 25 ár síðan fyrsta 

Terminator-myndin kom út en hún 
átti stóran þátt í að koma Arnold 
Schwarzenegger á kortið í Holly-
wood. Nú er hann horfinn á braut 
eins og áður segir en þrátt fyrir 
fjarveru hans finnur Tortímand-
inn samt alltaf leið til baka á einn 
eða annan hátt.

Flókin framvinda
Þeim sem eiga erfitt með að fylgja 
framvindunni í Terminator-mynd-
um er ráðlagt að rifja aðeins upp 
hvað gerst hefur fram til þessa. 
Söguna vantar enn tíu ár til að ná 
í skottið á sjálfri sér, en þær tvær 
framhaldsmyndir sem eru fyrir-
hugaðar á næstu árum munu vafa-
lítið binda enda á þetta ofbeldis-
fulla ævintýri.

Drápsvélmenni 
snúa aftur

JOHN CONNOR VERÐUR TIL Sarah 
Connor og Kyle Reese ástfangin í The 
Terminator frá árinu 1984.

HAFIÐ ÞIÐ SÉÐ ÞENNAN DRENG? 
Hið óstöðvandi T-1000-vélmenni 
leitar að John Connor í Terminator 2: 
Judgement Day. 

I´LL BE 
BACK Arnold 
Schwarzenegger 
í Terminator: Rise 
of the Machines.

JOHN CONNOR Christian Bale leikur 
uppreisnarleiðtoga framtíðarinnar, 
John Connor, í Terminator Salvation.

DRÁPSVÉLMENNI Eitt af ófrýnilegu vélmennunum úr smiðju Skynet í nýju myndinni 
sem fer létt með að drepa allt sem á vegi þess verður.

The Terminator (1984)
Drápsvélmennið T-800 (Schwarz-
enegger) er sent til jarðar úr 
framtíðinni (árinu 2029) af gervi-
greindarfyrirtækinu Skynet til 
þess að koma í veg fyrir fæðingu 
Johns Connor, framtíðarleiðtoga 
uppreisnarmanna. Connor sendir 
þá hermanninn Kyle Reese, einn-
ig úr framtíðinni, til að vernda 
Söru Connor fyrir vélmenninu.

Einkunn á Imdb.com: 8,1/10

Terminator 2: 
Judgement Day (1991)
Skynet sendir hið fágaða og 
óstöðvandi T-1000-vélmenni til 
þess að drepa unglinginn John 
Connor. Connor-framtíðarinnar 
sendir þá endurforrit-
að T-800-vélmenni 
(Schwarzenegger) til 
að vernda Connor og 
móður hans Söru.  

Einkunn: 
8,5/10

Terminator 3: 
Rise of the Machines (2003)
John Connor og móðir hans reyna 
að koma í veg fyrir að dómsdagur, 
fyrir tilstuðlan Skynet, brjótist út 
með mikilli kjarnorkustyrjöld. 

Einkunn: 6,7/10

Terminator Salvation (2009)
Myndin gerist árið 2018 að 
liðnum dómsdegi. Connor 
hittir ókunnan mann að nafni 
Marcus Wright (sem lítur 
ekki ósvipað út og Schwarzen-
egger) og saman reyna þeir að 
takast á við Skynet. Inn í sög-

una fléttast Kyle Reese, faðir 
Connors, sem er, þegar þarna er 
komið sögu, enn á unglingsaldri 
og hefur enga hugmynd um lykil-
hlutverk sitt í komandi átökum.

Einkunn: 7,4/10
 freyr@frettabladid.is

GÓÐ VIKA / SLÆM VIKA
Góð vika fyrir …

Eið Smára. Hann hampaði bikarn-
um fyrir sigur í Meistaradeild-
inni í fótbolta og varð fyrstur 
íslenskra fótboltakappa til að ná 
þeim stórmerka áfanga. 

Kristján Guðmunds-
son. Hann hlaut hin 
virtu Carnegie-verð-
laun í vikunni en þau 
eru ein veglegustu 
verðlaun sem veitt 
eru fyrir myndlist í 
heiminum. Heiðrin-
um fylgir ein milljón 
sænskra króna sem eru heilar sautján 

milljónir íslenskra króna á 
genginu í dag.

Jónínu Benediktsdóttur. Hún 
lét drauminn rætast og opnaði 
Detox-stöð í Reykjanesbæ í 
vikunni. Þar býðst fólki að fara 
í tveggja vikna afeitrun undir 

styrkri stjórn Detoxdrottningar-
innar.

Slæm vika fyrir …

Veitingamenn. Skattar á áfengi 
munu hækka sem þýðir að 
sopinn verður enn dýrari en 
hann er núna og þó að það 
muni ef til vill ekki minnka 
drykkju landans gæti það 
þýtt minni drykkju á bör-
unum sem er slæmt fyrir 

veitingamenn enda hryllir 
þá við áfengisskatti.

Ketti. Munaðarlausir kettir 
hafa aldrei verið fleiri en 

þrengingar í efnahagslíf-
inu hafa leikið gæludýrin 
grátt. Fleiri en áður hafa 
gripið til þess ráðs að 
bera þau út.

Gunnar Birgisson. Enn ber-
ast fregnir af viðskiptum 
fyrirtækja bæjarstjórans í 
Kópavogi við bæinn. Hann ber 
sig þó vel að vanda.
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timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR
1431 Jóhanna af Örk er brennd 

á báli í Rúðuborg í Frakk-
landi.

1829 Jónas Hallgrímsson flytur 
prófræðu sína í Bessa-
staðakirkju.

1851 Jón Sigurðsson er kosinn 
forseti Kaupmannahafnar-
deildar Hins íslenska bók-
menntafélags og gegnir 
þeirri stöðu til dauðadags. 

1889 Hallgrímur Sveinsson er 
vígður biskup. 

1919 Fyrsti íslenski ríkisráðs-
fundurinn er haldinn í 
Fredensborgarhöll í Dan-
mörku. Fyrsti slíkur fund-
ur hérlendis er haldinn 
tveimur árum síðar. 

1977 Kvikmynd Hrafns Gunn-
laugssonar, Blóðrautt sól-
arlag, er frumsýnd og 
veldur deilum. 

VOLTAIRE (FÆDDUR 21. NÓVEM-
BER 1694) LÉST Á ÞESSUM DEGI 

ÁRIÐ 1778.

„Ég óttast það mest að jörð-
in kunni að vera vitlausra-

spítali alheimsins.“

François-Marie Arouet, betur 
þekktur undir höfundarnafn-
inu Voltaire, var franskur rit-
höfundur, heimspekingur og 
mikilvægur boðberi upplýs-

ingarinnar. 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, bróðir og mágur,

Sigurður Reynir Magnússson
frá Stakkahlíð, Loðmundarfirði, Brávöllum 3, Egilsstöðum, 

lést fimmtudaginn 21. maí á Gjörgæsludeild 
Landspítalans við Hringbraut. Kveðjustund verður í 
Egilsstaðakirkju 30. maí kl. 14.00.

Aðstandendur.

Innilegustu þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og vináttu við andlát og útför 
móður okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Guðbjargar Sigríðar 
Þórólfsdóttur
dvalarheimilinu Höfða, áður til heimilis 
að Háholti 31, Akranesi.

Þórólfur Ævar Sigurðsson Kristín Eyjólfsdóttir
Guðjón Heimir Sigurðsson Valgerður Bragadóttir
Halldór Bragi Sigurðsson Sigurlaug Brynjólfsdóttir
Guðrún Agnes Sigurðardóttir Tryggvi Ásgrímsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og 
amma,

Guðrún Sveinsdóttir
Hringbraut 102, Keflavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Víðihlíð í Grindavík 
miðvikudaginn 27. maí. Útförin fer fram frá 
Keflavíkurkirkju fimmtudaginn 4. júní kl. 13.00.

Heimir Hjartarson Kristbjörg Gunnbjörnsdóttir
Jón B. Hjartarson Gígja Grétarsdóttir
Steinar Gísli Hjartarson
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir kveðjur og vinarhug 
við andlát og útför eiginmanns míns og 
föður okkar,

Helga H. Árnasonar
verkfræðings, Laugarásvegi 63.

Bryndís Þorsteinsdóttir
Dagný, Árni, Guðrún, Þorsteinn 
og fjölskyldur.

MOSAIK

40 ára afmæli
Í dag kemst þessi gamlingi á 

bækurnar og vonandi í brækurnar, 
þó að það sé ólíklegt því að hann er 
orðinn 40 ÁRA. Af  því tilefni viljum 

við vinnufélagarnir minna hann á (sjá 
mynd) að sumir hlutir lagast bara 

með aldrinum, sem betur fer. 

Jón Þór. 
Til haming ju með daginn.

Margrét H. Blöndal hlaut í 
vikunni styrk úr listasjóði 
Guðmundu S. Kristinsdótt-
ur fyrir framlag sitt á sviði 
myndlistar. Afhendingin 
fór fram við opnun sýning-
anna Erró – Mannlýsingar 
og Möguleikar – Listasjóður 
Guðmundu Kristinsdóttur, 
en Margrét á verk á þeirri 
síðari ásamt hinum níu lista-
konunum sem hlotið hafa 
viðurkenningu úr sjóðnum. 

Sjóðinn stofnaði Erró til 
minningar um frænku sína 
Guðmundu og er honum 
ætlað að efla og styrkja list-
sköpun kvenna. Er þetta í 
tíunda sinn sem styrkur er 

veittur úr sjóðnum en fram-
lagið rennur til listakonu 
sem þykir skara fram úr. 

Þær konur sem áður hafa 
hlotið viðurkenningu úr 
sjóðnum eru Ólöf Nordal, 
Finna Birna Steinsson, Katr-
ín Sigurðardóttir, Gabríela 
Friðriksdóttir, Sara Björns-
dóttir, Þóra Þórisdóttir, 
Guðrún Vera Hjartardóttir, 
Hekla Dögg Jónsdóttir og 
Hulda Stefánsdóttir.

Veitt úr sjóði Guðmundu

LISTAKONA Margrét H. Blöndal 
er tíunda konan sem hlýtur 

styrk úr listasjóði Guðmundu S. 
Kristinsdóttur.

Jóhanna af Örk, eða Mærin frá Orléans, sem er þjóð-
þekkt hetja í Frakklandi og kaþólskur dýrlingur lést á 
þessum degi árið 1431.

Jóhanna var frönsk almúgastúlka fædd í austurhluta 
Frakklands 1412. Ung sagðist hún sjá sýnir sem voru 
frá guði komnar. Hann skipaði henni að ná Frakklandi 
undan yfirráðum Englendingum í Hundrað ára stríð-
inu. Hinn ókrýndi Karl 7. sendi hana til Orléans, sem 
Englendingar höfðu á valdi sínu. Hún fór fyrir franska 
herliðinu og varð fræg fyrir að hrekja Englendingana 
á brott. Á aðeins níu dögum náði hún að vinna fleiri 
sigra og leiddi það til þess að Karl var krýndur í Reims. 
Segja má að sigrar hennar og hersins franska hafi gefið 
frönsku þjóðinni aukið sjálfstraust. Englendingar náðu 
hins vegar að handsama Jóhönnu nærri Compiègne. 
Þar dæmdi enski landsstjórinn hana fyrir villitrú og lét 
svo brenna hana á báli. Kallixtus 3. páfi veitti henni 
uppreisn æru 24 árum síðar. Benedikt 15. páfi hinn 16. 
tók hana í dýrlingatöli í maí 1920.

ÞETTA GERÐIST:  30. MAÍ ÁRIÐ 1431

Jóhanna af Örk lætur lífið

Fyrsti hluti Eldfjallasafns verður opn-
aður í Stykkishólmi á hvítasunnudag. Í 
honum eru listaverk og munir tengdir 
eldgosum og áhrifum þeirra. Maðurinn 
sem leggur safninu til verkin er Harald-
ur Sigurðsson. Hann hefur safnað að sér 
efninu á undanförnum fjörutíu árum á 
ferðum sínum og störfum um heiminn. 
Haraldur hefur starfað sem prófessor í 
eldfjalla- og haffræði í Bandaríkjunum 
undanfarna áratugi. Nú er hann fluttur 
til landsins í Stykkishólm þar sem hann 
er fæddur og uppalinn.

„Áhugavert er að athuga það og hug-
leiða hvernig listamenn bregðast við 
eldgosum með ólíkum hætti í mann-
kynssögunni,“ bendir Haraldur á og 
segir kjörið fyrir þá sem áhuga hafa 
á list og eldfjöllum að skoða á sýning-
unni fjölbreytt verk frá ólíkum stöðum 
og tímum.

Á safninu er að finna málverk, málm-
stungur og svartlist sem sýna ýmiss 
konar eldvirkni frá ýmsum heimshorn-
um. „Þar verður einnig hægt að skoða 
frumstæða alþýðulist frá Indónesíu, 
Mexíkó og Mið-Ameríku svo eitthvað 
sé nefnt.“ Munirnir eru sem fyrr segir 
allir frá stöðum sem Haraldur hefur 
heimsótt. „Stórt verk eftir Andy Warhol 
frá árinu 1985 af eldgosi verður á sýn-
ingunni,“ segir hann og nefnir að lista-
maðurinn hafi alltaf verið í miklu uppá-
haldi hjá sér. Verkið eignaðist Haraldur 
fyrir allnokkru. 

Vonir standa til að þetta framlag Har-
alds marki upphafið að stærra safni 
sem eigi eftir að rísa í Stykkishólmi í 
náinni framtíð. Um tildrögin að stofnun 
þess segir hann: „Ég fór fyrst að reifa 

hugmyndina að safninu árið 2005. Það 
var síðan Stykkishólmsbær sem tók af 
skarið og hóf samstarfið við mig.“ Bær-
inn leggur til húsnæði safnsins í Aðal-
stræti 6 sem áður hýsti samkomuhús 
bæjarins. „Það hefur verið gert upp og 
rúmar safnið ágætlega eins og það er í 
dag,“ segir hann.  

Í sumar verður boðið upp á fræðslu-
ferðir í safninu á mánudögum og þriðju-
dögum. „Farin verður hringferð um 
Snæfellsnesið og reynt að skoða það sem 
hægt er á einum degi,“ bendir Haraldur 

á og bætir við að oft sé sagt um Snæ-
fellsnesið að það sé eins konar vasa-
bókaútgáfa af jarðfræði Íslands. 

Áhugasamir geta því sótt námskeið 
og fengið leiðsögn um helstu staðina á 
Snæfellsnesi í sumar hjá einum helsta 
eldfjallafræðingi landsins.

Eldfjallasafnið verður opið alla virka 
daga í sumar frá klukkan 11 til 17. Nán-
ari upplýsingar á vefsíðunni www.eld-
fjallasafn.is og með því að senda póst á 
safn@eldfjallasafn.is. 
 vala@frettabladid.is

FYRSTI HLUTI ELDFJALLASAFNS:  VERÐUR OPNAÐ Á STYKKISHÓLMI Á HVÍTASUNNUDAG

Alþjóðasafn af listaverkum
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ELDFJALLAFRÆÐINGURINN 
Haraldur Sigurðsson fylgir fólki 

um sýninguna.



Opið í dag laugardag frá 11 - 16
Hvítasunnudag 12 - 16
2. í Hvítasunnu 12 - 16

Lágmark

afsláttur

Landsins stærsta

FULLT
AF NÝJUM

VÖRUM

Útsöluvörur frá

VÍNLANDSLEIÐ 6  -  S: 533 3109 

Laugarvegi - Kringlunni
Smáralind

Kringlunni - Smáralind

Kringlunni - Smáralind
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jæja sonur, 
bráðum lærir 

þú að standa á 
eigin fæti.

Gekk bara 
svona vel?

Ertu búin að 
skila götu-

heitinu sem 
við stálum til 
lögreglunnar?

Ég neyddist 
bara til þess, 
samviskubitið 
var að naga 

mig!

En Stanislaw, ég lofa því að 
þetta verður í síðasta skipti 
sem ég geri eitt-
hvað óheiðarlegt.

Bíddu nú við, 
það var ekki 

óheiðarlegt að 
skila götuheit-
inu til laganna 

varða!

Nei, en að 
nota þitt 
nafn, var 

það!

Komdu, ég skal 
fylgja þér suður.

Þú ert góður 
köttur!

Jáps...

Sæll, kæri 
bróðir!

sæl, 
kæra 
systir!

Ánægju-
legt að sjá 
þig aftur

Takk, 
sömuleiðis „Blíng“ „Blíng“ Tíminn líður 

hægt þegar eft-
irrétturinn veltur 
á því hvernig þú 

hagar þér!

Haldið áfram, 
ykkur miðar vel 

áfram.

Algjörlega

Ég er eflaust ein af mörgum sem fengu 
fyrir hjartað þegar þeir sáu forsíðu-
myndina á Fréttablaðinu í gær, af mun-

aðarlausum kettlingum í Kattholti. Í frétt-
inni segir Sigríður Heiðberg, formaður 
Kattholts, frá því að munaðarlausir kettling-
ar hafi aldrei verið fleiri en nú og þar gætir 
án efa áhrifa kreppunnar. Fólk hefur ekki 
lengur efni á að fara með dýrin til dýra-
læknis til að láta taka þau úr sambandi og 
það er kostnaðarsamara að hafa dýr á heim-
ilinu en áður, svo nú berast Kattholti óvenju-

margir kettlingar og fjölmargar læður 
og fress eru skilin eftir á 
hlaðinu. Sigríður biður 
dýravini og fólk, sem 

þykir vænt um málleys-
ingja, að gefa kattamat svo 

þeir fái allavega að borða.
Það er þekkt fyrirbæri víða 

að fólk losi sig við hvolpa og kettlinga eftir 
áramót og á sumrin. Á veturna er fólk oftast 
að losa sig við dýr sem voru gefin í jólagjöf, 
en er einfaldast að skilja eftir þegar enginn 
á heimilinu hefur gaman af þeim lengur. 
Svipuð staða kemur upp á sumrin þegar fólk 
er að fara í sumarfrí og á erfitt með að koma 
dýrum sínum í fóstur, þá finnst sumum 
einfaldasta lausnin að keyra með þau sem 
lengst í burtu og henda þeim út úr bílnum. 

Ég á mjög bágt með að skilja hvernig fólk 
getur losað sig við gæludýrin sín með þess-
um hætti og hryllir við tilhugsuninni. Þegar 
kemur að niðurskurði í heimilisútgjöldum 
eru hundarnir mínir svo sannarlega ekki á 
listanum yfir þá hluti sem mega missa sín. 
Ég vona að þessir kettlingar fái gott heimili 
og fólk fari að hugsa sinn gang og forgangs-
raða upp á nýtt áður en það skilur dýrin sín 
eftir!

Gæludýrin skilin eftir

NOKKUR ORÐ
Alma 

Guðmundsdóttir
Langar þig að stunda hluta af vinnu-

staðanámi þínu á Norðurlöndum?

Ferða- og dvalarstyrkur 
IÐAN fræðslusetur auglýsir eftir umsóknum til vinnu-
staðanáms á Norðurlöndunum. Norræna ráðherranefndin 
styrkir nemendur í öllu iðn- og starfsnámi til að stunda 
hluta af vinnustaðanámi sínu á Norðurlöndunum. Úthlutað 
verður úr sjóðnum í júní  2009 og október 2009.   Hámarks-
dvöl er sex mánuðir og lágmarksdvöl er tveir mánuðir. 

Sækja þarf um fyrir 15. júní 2009 og seinni umsóknarfrestur 
er 15. september  2009.

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar er hægt að nálgast 
á heimasíðu IÐUNNAR fræðsluseturs, http://idan.is/styrkir/  
eða í síma 590-6400. 



Við höfum úrvalið 
af útskriftargjöfum.

4.990 kr.
Maturinn hennar Nönnu

6.980 kr.
Saga daganna

Íslands Atlas
23.456 kr.
Á tilboði til 22. júní

17.990 kr.
Íslensk orðabók

14.990 kr.
Á tilboði til 22. júní

12.990 kr.

Fyrir stóra áfanga
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Tilkynnt var um tilnefningar til 
Grímunnar 2009 í gær í Borgar-
húsinu og afhenti forseti Íslands 
hinum tilnefndu viðurkenningar-
skjal því til staðfestingar. Grím-
an verður veitt hinn 16. júní sam-
kvæmt venju. 

Flestar tilnefningar fær sýn-
ing Lab loka á Steinum úr djúp-
inu – alls tólf, næst í hylli Leik-
listarakademíunnar og álitsgjafa 
hennar er sýning Mín og vina 
minna á Húmanímal, alls níu – en 
þær voru báðar unnar í samstarfi 
við Hafnarfjarðarleikhúsið. Utan 
gátta eftir Sigurð Pálsson sem 
sett var á svið í Þjóðleikhúsinu 
fær líka níu tilnefningar. 

Aðrar sýningar fá færri tilnefn-
ingar en meðal þeirra eru ofar-
lega Þú ert hér og Dauðasynd-
irnar sem báðar voru settar upp 

í Borgarleikhúsi af Leikfélagi 
Reykjavíkur. 

Alls er tilnefnt í 17 flokkum og 
er sýnilegt að tilraunakenndar 
sýningar njóta mestrar hylli hjá 
Grímumönnum. Sjá má tilnefn-
ingar í heild sinni á Vísi.is og vef 
Grímunnar, Gríman.is.

Gríman – íslensku leiklistar-
verðlaunin verða veitt við hátíð-
lega athöfn þriðjudaginn 16. júní 
í Borgarleikhúsinu. Þetta verður í 
sjöunda sinn sem Grímuhátíðin er 
haldin, en Gríman var fyrst veitt 
sumarið 2003.

Alls komu 78 frumflutt verk til 
álita til Grímunnar í ár, þar af 9 
útvarpsverk, 43 almennar sýn-
ingar, 15 dansverk og 11 sýning-
ar ætlaðar börnum og/eða ungl-
ingum. Samtals störfuðu yfir eitt 
þúsund listamenn við þessi verk. 

Heiðursverðlaun Leiklistarsam-
bands Íslands verða veitt þeim 
listamanni er þykir hafa skilað 
framúrskarandi ævistarfi í þágu 
sviðslista. Í ár verða í fyrsta sinn 
veitt verðlaun í flokknum hljóð-
mynd ársins, þar sem frumsköp-
un á sviði hljóðs er verðlaunuð.

Leiklistarsamband Íslands, 
heildarsamtök sviðslista á Íslandi, 
stendur árlega fyrir Grímunni sem 
einnig er uppskeruhátíð leiklistar-
innar og haldin í lok hvers leikárs. 
Meðal markmiða Íslensku leiklist-
arverðlaunanna eru að auka fag-
mennsku og sérhæfingu innan 
sviðslista og stuðla að metnaðar-
fullum vinnubrögðum þeirra er 
starfa við sviðslistir með það að 
leiðarljósi að auka gildi, sýnileika 
og hróður sviðs lista á Íslandi. 
 pbb@frettabladid.is

Tilnefningar til Grímunnar 
LEIKLIST Hin tilnefndu fögnuðu í gær á sviði Borgarleikhússins með viðurkenningarplögg í höndunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hamlet
í Ráðhúsinu 

Stórleikarar Leynileikhússins (9-10 ára) 
fara á kostum í stórskemmtilegri sýningu 
undir leikstjórn Sólveigar Guðmundsdóttur.

- laugardag kl. 14:00

Okkar hverfi  - okkar list,
myndlistarsýning nemenda úr fjórum 
grunnskólum borgarinnar er opin til 
þriðjudags.

Hvað á hátíðin 
að heita?

Hugmyndasamkeppni
um nafn og merki 

barnahátíðar sem haldin 
verður 2010 stendur yfi r. 

Starfrækt er 
myndlistarsmiðja þar 

sem gestir geta prófað 
sjálfi r þá  tækni sem er 

nýtt í sýningunni.

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

Ó, þú aftur - afmælissýning leikhópsins Hugleiks

Frida... viva la vida 

Vínland - athyglisverðasta áhugaleiksýningin 08/09

Dreams 2009 - alþjóðleg döff leiklistarhátíð

Kardemommubærinn

Inntökupróf -  lau. 6 / 6 / 09             umsóknarfrestur til 3.júní
Eins árs undirbúningur fyrir nám í 
hönnun - myndlist eða arkitektúr.
Um 80% útskrifaðra nemenda fara 
áfram til náms á háskólastigi. 

www.myndlistaskolinn.is

Leir og
tengd efniMÓTUN

MYNDLISTA- OG
HÖNNUNARSVIÐ

Mótun A-hluti og C-hluti                  umsóknarfrestur til 3.júní

 Myndlista- og hönnunarsvið (fornám) skólaárið 2009-2010 -  2 annir fullt nám í dagskóla                  

Mótun - leir og tengd efni skólaárið 2009-2010   -   2ja ára myndlista- og hönnunarnám

Námið er tilraunastofa þar sem efni, 
aðferðir og hugmyndir mætast.

Ný námsbraut - leið til BA gráðu.

www.myndlistaskolinn.is

www.myndlistaskolinn.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Leikhópur Þjóðleikhússins frum-
sýndi á fimmtudagskvöld Sædýra-
safnið eftir Marie Darriuessecq í 
Orléans. Verkið, sem sérstaklega 
var skrifað fyrir Þjóðleikhúsið 
og sýnt í Kassanum í mars, verð-
ur sýnt sex sinnum þar ytra og er 
uppselt á allar sýningarnar. 

Sædýrasafnið er fyrsta leik-
rit frönsku skáldkonunnar Marie 
Darrieussecq en er unnið í sam-
starfi við fyrrgreint ríkisleik-
hús í Orléans (Centre Dramatique 
National Orléans), með stuðningi 
franska sendiráðsins á Íslandi og 
Culturesfrance. 

Leikhópnum var ákaft fagnað af 
áhorfendum eftir frumsýninguna, 
og uppselt er á allar sýningarnar 
í Orléans. Blaðaumfjöllun um sýn-
inguna í Frakklandi, svo sem í Le 
Monde og Les Inrockuptibles, hefur 
einnig verið afar jákvæð. 

Leikstjóri Sædýrasafnsins, Art-
hur Nauzyciel, er leikhússtjóri Rík-
isleikhússins í Orléans. Hann hefur 
hlotið mikið lof fyrir sýningar sínar 
í Frakklandi og Bandaríkjunum og 
hann hefur meðal annars starfað 
fyrir leiklistarhátíðina í Avignon, 

Comédie Française, Odéon-leikhús-
ið og American Repertory Theat-
re í Boston. Samstarfsfólk hans að 
þessu sinni er frá fimm löndum; 
Ítalíu, Belgíu, Bandaríkjunum og 
Íslandi, auk Frakklands. Uppselt er 
á sýningarnar á verkinu í Orléans 
en í borginni verða einnig á döf-
inni ýmsir menningarviðburðir 
tengdir Íslandi, m.a. með þátttöku 
rithöfundarins Sjón, sem þýðir 
Sædýrasafnið á íslensku, Barða 
Jóhannssonar sem semur tónlist 
við sýninguna og Ernu Ómars-
dóttur sem sér um sviðshreyfing-
ar ásamt samstarfsmanni sínum, 
Damien Jalet. 

Leikhópinn skipa Elva Ósk Ólafs-
dóttir, Margrét Vilhjálmsdóttir, 
Björn Hlynur Haraldsson, Stefán 
Hallur Stefánsson, Vigdís Hrefna 
Pálsdóttir, Ívar Örn Sverrisson og 
Valur Freyr Einarsson.

Sædýrasafni fagnað í Frans

LEIKLIST Hluti hópsins í Orléans, en 
leikararnir voru við æfingar í borginni 
í viku áður en til frumsýningar kom á 
fimmtudag: Valur, Ívar, Björn, Elva, Vigdís 
og Stefán.  MYND/ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 30. maí 2009 

➜ Tónleikar
17.00 Háskólakórinn heldur tónleika 
í Ólafsvíkurkirkju í Ólafsvík. Á efnis-
skránni verða íslensk þjóðlög og lög 
eftir íslensk tónskáld. Aðgangur er 
ókeypis.
21.00 Ljótu hálfvitarnir verða með 
tónleika í Íslensku óperunni við Ingólfs-
stræti. Sérstakir gestir á tónleikunum 
verða Guðrún Gunnarsdóttir, Hjörleifur 
Valsson og Gunnar Ben.
21.00 Stórsveit Akureyrar leikur alls-
kyns djass- og latíndjasslög á tónleikum 
á Græna Hattinum við Hafnarstræti á 
Akureyri.
22.00 Einar Ágúst flytur eigið efni í 
bland við annarra á Kaffi Akureyri við 
Strandgötu á Akureyri.

➜ Leikrit
15.00 Leikfélag Fljótdals-
héraðs sýnir barnaleikritið 
„Elvis – leiðin heim“ 

eftir Sigurð Ingólfsson í 
Bragganum (við hlið-

ina á Sláturhúsinu 
menningarsetri)á 

Egilsstöðum. Ath. 
ekki tekið við kortum.

➜ Síðustu forvöð
Sýningu Geggu (Helgu Birgisdóttur) „Til-
hugalíf“ hjá Café Loka við Lokastíg, lýkur 
á þriðjudag. Opið alla daga kl. 11-18.
Í Gallery Turpentine við Skólavörðustíg 
14 stendur yfir sýning níu listamanna frá 
Íslandi, Englandi og Frakklandi. Sýningu 
lýkur í dag. Opið kl. 12-17.

➜ Blúshátíð
Blúshátíðin Norden Blues Festival fer 
fram í Rangárvallasýslu um hvítasunnu-
helgina (29-31. maí). Nánari upplýsingar 
á www.midi.is.

➜ Bjartir dagar
Hátíðin Bjartir dagar stendur yfir í 
Hafnarfirði 28. maí-7. júní. Dagskráin 
í heild og nánari upplýsingar á www.
hafnarfjordur.is.
14.00 Hafnarborg við Strandgötu 
býður til ratleiks og leiðsagnar fyrir alla 
fjölskylduna um útilistaverkin á Víði-
staðatúni. Mæting við Skátaheimilið við 
Hjallabraut kl. 13.45. Aðgangur ókeypis.
17.00 Guido Bäumer saxófónleikari og 
Aladár Rácz píanóleikari verða með tón-
leika í Hásölum, tónleikasal við Hafn-
arfjarðarkirkju og Tónlistarskóla Hafn-
arfjarðar. Á efnisskránni verða meðal 
annars verk eftir Debussy og Milhaud.

➜ Opnanir
15.00 Inga Elín opnar 
sýningu í Listasal Mosfells-
bæjar í Kjarna við Þver-
holt. Allir velkomnir og 
aðgangur ókeypis. Opið 
mán.-fös. 12-19 og lau. kl. 
12-15. Ath. lokað sunnu-
dag og mánudag í hvítasunnu.

Mánudagur 1. júní 2009 

➜ Tónleikar
16.00 Háskólakórinn heldur tónleika 
í Reykholtskirkju í Borgarfirði. Á efn-
isskránni verða íslensk þjóðlög og lög 
eftir íslensk tónskáld. Einnig mun kirkju-
kórinn frá Dolstad í Noregi flytja nokkur 
lög. Aðgangur er ókeypis.
22.00 Bíboppkvöld verður á Café 
Cultura við Hverfisgötu 18, þar sem 
Tómas R. Einarsson mun ráða ríkjum. 
Djammsessjón verður eftir hlé.

➜ Sýningar
14.00 Á Heimilisiðnaðarsafninu við 
Árbraut á Blöndósi, verður opnuð sýn-
ing þar sem Helga Pálína Brynjólfsdóttir, 
Kristveig Halldórsdóttir og Rósa Helga-
dóttir sýna ný verk.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Sunnudagur 31. maí 2009 

➜ Tónleikar
17.00 Stórsveit Reykjavíkur heldur tón-
leika ásamt tónskáldinu, útsetjaranum 
og saxófónleikaranum Bob Mintzer í 
Ketilhúsinu við Kaupvangsstræti á Akur-
eyri. Á efnisskránni verða níu verk þar 
sem flestar útsetningarnar eru byggðar 
á fornum íslenskum þjóðlögum.

20.00 Deep Purple heiðurstónleikar 
verða haldnir á Græna Hattinum við 
Hafnarstræti á Akureyri.

➜ Bjartir dagar
Hátíðin Bjartir dagar stendur yfir í Hafn-
arfirði 28. maí-7. júní. Dagskráin í heild 
og nánari upplýsingar á www.hafnar-
fjordur.is.
15.00 Guðmundur 
Steingrímsson, Björn 
Thoroddsen, Gunnar 
Hrafnsson og Ragn-
ar Bjarnason spila 
djass frá ýmsum 
heimshornum auk 
íslenskra dægur-
lagaperla á tónleik-
um í Hafnarborg við 
Strandgötu. Aðgangur er ókeypis.

sumarferdir.is

Rimini
– nýr áfangastaður á Ítalíu

Ekta ítalskur matur
Ítölsk menning
Frábært strandlíf
Stutt til Feneyja
Einstök gestrisni



nýjar vörur



nýjar vörurnýjar vörurnýjar vörur
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STUTT 
Kynþokka-

fullur stuttur 
kjóll með 

pallíettum hjá 
Balmain.

utlit@frettabladid.is

Dásamlegt frí
í Hallormstaðarskógi fyrir

einstaklinga og alla fjölskylduna.

Yoga alla morgna
og seinnipartinn djúpslökun.

Ljúffengur heilsusamlegur matur.

reykjavík

HUGLEIÐSLUGÖNGUFERÐ

VARÐELDUR OG SÖNGUR

NUDD

GÖNGUFERÐIR Í SKÓGINUM

TÝNUM JURTIR OG BÚUM TIL ÚR
ÞEIM GRÆÐANDI GRÆNT KREM

YOGA FYRIR BÖRNIN OG HEILL
SKÓGUR TIL AÐ LEIKA SÉR Í

Hrefna mun gæta þeirra og sýna þeim
töfra hans

 Skráning og upplýsingar á:
yoga@yogashala.is - sími 553-0203

www.yogashala.is/workshop
 Rannveig Gissurardóttir

Listakokkur

Yoga í skóginum
Dagana 25.–28. júní

Ingibjörg Stefánsdóttir 
Yogakennari

Verð 29.000 kr. – einstaklingar
Fjölskylduafsláttur og frítt fyrir börn

undir 10 ára aldri
Gistiheimilið Grái hundurinn

www.graihundurinn.is býður þátttakendum
upp á 25% afslátt af gistingu, hótel og smáhýsi.

Einnig er á staðnum tjaldstæði og sundlaug.

> NÝ VERSLUN Á LAUGAVEGI
Verslunin Nostalgía er skemmtileg nýjung 
í miðbænum en þar gefur að líta „second 
hand“-fatnað, fylgihluti og búsáhöld frá 
ýmsum tímabilum. Að versluninni standa 
Urður Hákonardóttir, fyrrum söngkona 
GusGus, og Gígja Ísis, sem er í námi í 
fatahönnun í Listaháskóla Íslands. 

Ekki bar á kreppustemningu hjá Balma-
in fyrir næsta vetur en þar var hver 
kjóllinn á fætur öðrum skreyttur pallí-
ettum og speglum. Fleiri hönnuðir hrif-
ust einnig af glitrinu því að flíkur hjá 
Pucci og Rodarte bókstaflega glóðu á 
tískupöllunum. Í sumar er hægt að finna fallega 
pallíettukjóla með stuttum ermum í verslunum 
eins og Zöru og Top shop sem er hægt að rokka 
aðeins upp og nota við hin ýmsu tækifæri.  - amb

GEIMALDAR-
LEGUR Hvít-

ur stuttur 
kjóll með 

spegla-
brotum hjá 

Pucci.

Nýjasta gelið 
frá Dior Svelte 
á að virka á 
undraverðan 
hátt og minnka 
ummál og app-
elsínuhúð fyrir 
bikinídagana.

Svartar og 
kvenlegar perlur 

sem dressa upp 
hvaða kjól sem 

er. Fást í Evu, 
Laugavegi. 

Frísklegan og sumar-
legan ilm fyrir dömur frá 
Hugo Boss sem nefnist 
einfaldlega Boss. 

SVART 
Fallegur 

kjóll með 
silfurpallí-
ettum hjá 
Thakoon.

GLIMMER OG GLANS

Pallíettur í 
aðalhlutverki

SEXÍ 
Chiffon 
og silfur 

hjá Pucci.

FÍNLEGT 
Ævintýralegur 
pallíettukjóll og 
fallegt bróderað 
veski hjá Pucci.

OKKUR 
LANGAR Í

…



Mynd af Íslandi er ekki fullgerð nema „eldþjóðin“ 

fái sinn sess og hið flókna samband Íslendinga við 

náttúruna skili sér í nærmynd. Með þetta að leiðarljósi 

lagði Thorsten Henn af stað og útkoman er hreint stór-

kostleg ljósmyndabók.

Bókin er til á íslensku, ensku og þýsku. 
Yfir 140 blaðsíður í stóru broti. 

THORSTEN HENN er fæddur 

í Þýskalandi en hefur búið á Íslandi 

frá árinu 1998. Hann varð heillaður 

af landi og þjóð þegar hann gekk 

yfir Ísland sumarið 1985. Hann 

rekur ljósmyndastúdíó í Reykjavík 

og myndir hans hafa birst í fjölda 

vel þekktra alþjóðlegra tímarita.

Land, vatn, loft og fólk
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folk@frettabladid.is

Þursaflokkurinn, 
Páll Óskar og Monika 
og Bróðir Svartúlfs, 
nýkrýndir sigurveg-
arar Músíktilrauna, 
koma fram á tónlistar-
hátíðinni Bræðslunni 
á Borgarfirði eystri. 
Hátíðin, sem verður 
haldin helgina 24. til 
26. júlí, heldur upp á 
fimm ára afmæli sitt 
í sumar. Hún hefur 
styrkt sig í sessi sem 
einn af áhugaverðari 
viðkomustöðum 
Íslands yfir sumarmánuðina. Í gegnum tíðina hafa komið þar fram 
Emilíana Torrini, Damien Rice, Lay Low, Belle & Sebastian, Magni, 
Megas og Senuþjófarnir og Eivör Pálsdóttir, svo fáeinir flytjendur 
séu nefndir. 

Forsala á Bræðsluna er hafin á midi.is. Verð aðgöngumiða í for-
sölu er 5.000 krónur og eru 800 aðgöngumiðar í boði. Verð miða við 
innganginn verður 6.000 krónur ef ekki verður uppselt í forsölu. 

Þursar á Bræðslu

ÞURSAFLOKKURINN Þursarnir verða á meðal þeirra 
sem stíga á svið á tónlistarhátíðinni Bræðslunni.

MYND/EYÞÓR ÁRNASON

> VITNAR GEGN BROWN

Söngkonan Rihanna mun 
hugsanlega bera vitni gegn 
fyrrverandi kærasta sínum, 
Chris Brown, þegar réttað 
verður yfir honum á næstunni. 
Hann er ákærður fyrir að hafa 
ráðist á hana á grimmilegan 
hátt. „Hún er alveg til í að 
bera vitni verði hún beðin 
um það,“ sagði lögfræðing-
ur hennar.

Tónlistarmaðurinn Eberg burðast 
með klósett upp á fjall í sínu nýjasta 
myndbandi við lagið The Right Thing 
To Do. 
„Það var mjög heimskulegt að labba 

upp á fjall með þetta. Þetta var djöfull 
erfitt,“ segir Eberg, sem segir árang-
urinn þó erfiðisins virði. „En það var 
heimskulegt að fara ekki á fjall sem 
hægt er að keyra upp á.“ Fjallið sem 
um ræðir er Lambafell í Þrengslum.

„Þetta er raunasaga drengs sem er 
að leita að fullkomnum stað til að losa 
um. Hann er búinn að safna í marga 
daga,“ segir Eberg um myndbandið og 
kímir. „Þetta er ferðamaður sem ferð-
ast með klósett til Íslands. Hann fer 
svona túristarúnt í gegnum Leifsstöð, 
í rútuna og á Hótel Sögu. Hann er allt-

af með þetta asnalega klósett með sér. 

Svo vaknar hann daginn eftir uppi 
á fjalli og þá er hann búinn að finna 
staðinn sinn.“ 

Það var Árni Þór Jónsson, eða Árni 
Zúri, sem tók upp myndbandið, sem 
kemur út á næstu vikum. Hann hefur 
á ferli sínum unnið fyrir flytjendur 
á borð við Damien Rice, Bang Gang, 
Ampop og Singapore Sling. 

The Right Thing To Do er tekið af 
nýjustu plötu Ebergs, Antidote, sem 
kom út á dögunum. Fyrsta upplag 
hennar, sem hljóðaði upp á eitt þúsund 
eintök, er þegar uppselt hér á landi og 
er annað væntanlegt. Viðræður eru 
jafnframt hafnar við franskt fyrirtæki 
um að dreifa plötunni þar í landi.  - fb

Heldur á klósetti upp á fjall

UPPI Á FJALLI Eberg burðast með klósett upp á 
fjallstind í sínu nýjasta myndbandi.

Myndlistarmaðurinn Laurie 
Grundt er elsti íbúi frí-
ríkisins Kristjaníu, hefur 
búið þar í 36 ár og segir 
þá samfélagstilraun hafa 
gengið upp.

Myndlistarmaðurinn Laurie 
Grundt er norskur, fæddist í Berg-
en árið 1923. Þótt hugurinn sé enn 
kvikur segir hann, í samtali við 
blaðamann Fréttablaðsins, líkam-
ann vera að gefa sig. „Ég er hrædd-
ur um að ég sé að deyja. Og ætla að 
flytja til Bergen áður en ég fer til 
vítis,“ segir Laurie æðrulaus. Hann 
segir að sér hafi alltaf liðið vel í 
Bergen. En bestu ár ævinnar átti 
hann í fríríkinu umdeilda, Kristj-
aníu, þangað sem hann flutti upp 
úr 1970 – einn þeirra fyrstu sem 
það gerðu. Laurie er merkur lista-
maður, nam við listaakademíuna 
í Bergen og Ósló, dvaldi við nám 
í París og svo Flórens og hefur 
stundað list sína af kappi æ síðan. 

Hann er í heimsókn á Íslandi fyrsta 
sinni og segir það stórkostlegt. 
Hann hefur einmitt verið að vinna 
að verki sem byggir á sögunni um 
það þegar Ísland var numið. Laur-
ie sér ákveðna samsvörun í því og 
hvernig Kristjanía varð til – það 
þurfti að semja allar leikreglur 
upp á nýtt til þess að íbúar gætu 
búið saman í sátt og samlyndi. 
Sennilega gætu Íslendingar margt 
af Kristjaníubúum lært því Laur-
ie fullyrðir að það sé samfélags-
tilraun sem er vel heppnuð. Þar sé 
lögð áhersla á húmanisma. Þar búa 
800 manns í sátt og samlyndi. Gras-
rótin fundar og ræður því hvernig 
málum skal háttað. Laurie útskýrir 
að hugtakinu eignaréttur hafi nán-
ast verið úthýst í Kristjaníu. Menn 
greiði fyrir afnotarétt en eignar-
hald sé ekkert. „Ég bý í kollektívi. 
Stærsta húsi Kristjaníu en þar búa 
80 manns. Ég greiði leigu fyrir her-
bergið mitt. Greiði mest því það er 
stærst. En ég á ekkert og þegar ég 
fer þá tek ég það ekki með mér eða 

Haminjusamur í 
Kristjaníu í 36 ár

ELSTI ÍBÚI KRISTJANÍU Laurie Grundt var með þei
heppnast fullkomlega. 

Það er ekki síst fyrir atbeina vinjettuhöfundarins góð-
kunna og fagurkerans, Ármanns Reynissonar, sem Laurie 
Grundt er staddur hérlendis. En Ármann er einlægur 
aðdáandi myndlistarmannsins. Þegar Ármann var í 
Kaupmannahöfn í haust að kynna Vinjettur sínar bauð 
náinn vinur og landi Lauries Ármanni fyrirvaralaust með 
sér í heimsókn á heimili listamannsins og vinnustofu. 
„Það urðu fagnaðarfundir eins og um gamla vini væri að 
ræða. Ég færði Laurie eintak af Vestnorrænum vinjettum 
og las upphátt fyrir hann á dönsku margar vinjettur. 
Listamaðurinn varð svo hrifinn af myndrænum vinjettum 
frá Íslandi, Grænlandi og Færeyjum að hann skenkti 
mér olíumálverk og leirskúlptúr sem þakklætisvott. Eins 
og Noregskonungar gerðu til forna þegar skáld lásu 

þeim drápu.“ Þar sem Laurie Grundt hafði aldrei komið 
til Íslands hvatti Ármann listamanninn til að koma og 
upplifa landið nú í vor og njóta hinnar fallegu birtu sem 
einkennir þennan árstíma. „Listamaðurinn hefur alltaf 
verið mikill vinur Íslands og heillast af Íslendingasög-
unum. Um þessar mundir er hann að vinna að mynda-
seríu um Ísland sem tengist Íslandssögunni og náttúru 
landsins.“ Ármann segir Laurie búa í húsi friðarins og 
lifa heilbrigðu lífi. „En vill vera utan þessa hefðbundna 
niðurnjörvaða samfélags. Hann hefur aldrei tekið bílpróf 
en er annálaður hjólreiðamaður enn þann dag í dag. 
Hann hefur vinnustofu í Kristjaníu og hefur einnig málað 
nokkur vegglistaverk í fríríkinu og unnið skúlptúra sem 
setja sinn svip þar á.“

Vill vera utan niðurnjörvaðs samfélags

Kaffisala í Vindáshlíð í Kjós, 
mánudaginn 1. júní kl. 14.00-18.00.

Allir hjartanlega velkomnir.

Enn eru nokkur pláss laus í sumarbúðirnar. 
Sjá eftirfarandi flokka:

  7. flokkur 24.-30. júlí laust
  9. flokkur   5.-11. ágúst örfá pláss laus
10. flokkur   12.-18. ágúst örfá pláss laus
11. flokkur    29.-23. ágúst laust

Skráning og nánari upplýsingar á www.kfum.is og í síma 588 8899
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m fyrstu sem fluttu í fríríkið Kristjaníu upp úr 1970. Hann segir það samfélagstilraun sem hafi 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

get selt það. Nei, ég er ekki auðug-
ur maður á veraldlega vísu. Í hverj-
um mánuði halda svo íbúar hússins 
fund og fara yfir praktísk málefni 
svo sem viðhald hússins. Í Kristjan-
íu er ekki hægt að kaupa hús. Hag-
kerfið byggir á leigupeningum sem 
koma inn. Kristjanía hefur til ráð-
stöfunar um 20 milljónir danskra 
króna árlega – frá 800 íbúum.“

Laurie telur kapítalískan hugs-
unarhátt undirrót alls ills. Málefni 
Kristjaníu hafa verið í deiglunni að 
undanförnu því stjórnvöld í Dan-
mörku reyna að fá fríríkinu lokað 
og leggja landið undir aðra starf-
semi. Laurie segir málið fara fyrir 
hæstarétt en það er í undirrétti 
núna. Hann óttast ekki um fram-
tíðina ef Kristjanía fær að vera í 
friði. „En við eigum fáa vini. Til 
dæmis í fjölmiðlum sem eru mjög 

markaðslega þenkjandi. Þeir vilja 
bara bíða og sjá til. Og ef eitthvað 
fer aflaga þá koma þeir til að fjalla 
um það,“ segir Laurie. Eitt af því 
sem hefur verið mjög umdeilt við 
Kristjaníu er að þar hefur kanna-
bis, sem Laurie kallar hina bros-
andi plöntu, verið lögleitt. Laurie 
segir allt vaðandi í kannabisefnum 
á Norðurlöndum en hin kapítalísku 
stjórnvöld hafi hag af því að gera 
Kristjaníubúa að blórabögglum. 
En morð og gengisstríð sem séu að 
verða daglegt brauð í Kaupmanna-
höfn má rekja til þess að barist er 
um svæði þar sem selja eigi eitur-
lyf. Hann leggur á það ríka áherslu 
að íbúar séu algerlega samstiga í 
því að úthýsa öllu því sem heitir 
harðari efni svo sem amfetamín, 
heróín og kókaín.

jakob@frettabladid.is

Níutíu myndir voru sýndar á Kvik-
myndahátíð grunnskóla í Reykja-
vík sem var haldin í Kringlubíói 
á dögunum. Keppt var í aldurs-
flokkum 10 til 12 ára og 13 til 16 
ára í fjórum flokkum kvikmynda. 
Sýndar voru þrjár bestu myndirn-
ar í hverjum flokki fyrir fullum 
sal. Vogaskóli vann í þriðja sinn í 

flokki stuttmynda í eldri flokknum 
og fyrir bestu hreyfimyndina og 
besta karlleikarann. Grandaskóli 
átti bestu stutt- og hreyfimyndina 
í yngri flokki og hlaut einnig verð-
laun fyrir bestu leikkonuna. Kvik-
myndahátíðin er ein sú elsta hér á 
landi enda hefur hún verið haldin 
samfellt frá árinu 1981. 

Níutíu mynda keppni
BESTI LEIKSTJÓRINN Katla Sigurðardóttir úr Hagaskóla fékk verðlaun fyrir bestu 
leikstjórn og framleiðslu. 

HELGAR-
TILBOÐ!

59.900,-

85.000,-

129.900,-

AFSLÁTTUR

Allt að

40%

AFSLÁTTUR

Allt að

40%

20.000,-SPARIÐ
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

L
L
14
14
14
L
12

NIGHT AT THE MUSEUM 2     kl. 4 - 6 - 8* - 10
ANGELS & DEMONS    kl. 3.30 - 6 - 9
GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST kl. 8 FORSÝNING**
* EKKI SUNNUDAG
** AÐEINS SUNNUDAG

L
14
12

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl. 1- 3.20 - 5.40 -8 - 10.20
NIGHT AT THE MUSEUM 2 LÚXUS kl.  1 - 3.20 - 5.40
ANGELS & DEMONS     kl. 1-3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10.50
ANGELS & DEMONS LÚXUS    kl.  8 - 10.50
X-MEN  WOLVERINE     kl.1- 3.20 -5.40 - 8*- 10.20
MÚMÍNÁLFARNIR   kl.1
GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST kl. 8 FORSÝNING**
* EKKI SUNNUDAG
** AÐEINS SUNNUDAG

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

5%

L
14
12
14
L

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

SÍMI 530 1919

L
14
14
12
16

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

SÍMI 551 9000

“LÉTT, NOTARLEGT OG 
FJÖLSKYLDUVÆNT MÓTVÆGI VIÐ 

HASARMYNDIR SUMARSINS”

FORSÝNING SUNNUDAG

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

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

SÝNINGUM FER FÆKKANDI

ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

UPPLIFÐU STÓRKO-
STLEGT ÆVINTÝRI Í

����
Empire

����
Tommi - kvikmyndir.is

„Frábær tónlist og hinir frábæru leikarar Ryan Reynolds 
og Kirsten Stewart(Twilight) tryggja góða skemmtun“

ADVENTURELAND kl. 5:50 - 8 - 10:20 12

ADVENTURELAND                  kl. 1:30 - 4 - 8 - 10:20 VIP
CORALINE 3D m/ísl. tali kl. 1:30(3D) -3:40(3D) -5:50(3D) L

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 5:50 - 8 - 10:20 16

HANNAH MONTANA kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 L

STAR TREK XI kl. 5:50 - 8 - 10:30 10

NEW IN TOWN kl. 8:10 L

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

OBSERVE AND REPORT kl. 10:20 16

17 AGAIN kl. 3:40 L

I LOVE YOU MAN kl. 10:20 12

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

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

ADVENTURELAND                  kl. 5:50 - 8:20 - 10:30 12

CORALINE 3D m/ísl. tali       kl. 2(3D) - 4 (3D) - 6:10(3D) L

CORALINE 3D m/ensku tali kl. 8(3D) ótextuð L

STAR TREK kl. 10:20 12

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

HANNAH MONTANA kl. 1:30 - 3:40 L

LOFTLEIÐIR kl. 3D - 5:30D síð sýn L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 1D L

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl. 3:40 - 5:50 - 8 L

X-MEN ORIGINS kl. 5:50 - 10:10 14

NEW IN TOWN kl. 8 L

THE UNBORN kl. 10:10 16

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 4 L

HANNAH MONTANA kl. 4 - 6 - 8 L

CRANK 2 kl. 10:20 16

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl. tali kl. 4 L

DRAUMALANDIÐ kl. 6 síð sýn L

STAR TREK XI kl. 8 10

THE BOAT THAT ROCKED kl. 10:20 12

HANNA MONTANA kl. 4 - 6 L

LET THE RIGHT ONE IN kl.  8 - 10 16

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

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl.  8 16

STAR TREK XI kl.  10 7

SparBíó 550kr

Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU
SparBíó 850kr

- bara lúxus
Sími: 553 2075

ísl. tal kl. 2(850kr.), 4 og 6 L

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 2(550kr.), 4, 6, 8 og 10 L

ANGELS & DEMONS kl. 4, 7 og 10 14

17 AGAIN kl. 8 og 10 L

MÚMÍNÁLFARNIR - ísl.tal kl. 2(550kr.) L

T.V. - kvikmyndir.is

- M.M.J., kvikmyndir.com

OPIÐ ALLA HVÍTASUNNUNA!
Sýningartímar og tilboð gilda frá 

30. maí til og með 1. júní

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

Rokkabillísveitin Langi 
Seli og Skuggarnir snýr 
aftur eftir sautján ára hlé. 
Fimmtugsafmælið kveikti á 
gömlu rokkvélinni.

Platan ber heitið Drullukalt og 
inniheldur tíu ný lög eftir Langa 
Sela og Jón Skugga. Síðasta plata 
sveitarinnar kom út í byrjun tíunda 
áratugarins, eða fyrir um sautján 
árum, og því löngu kominn tími á 
endurkomu Langa Sela og félaga. 
„Ég hætti að starfa í tónlist og fór 
að vinna sem leikmyndahönnuður,“ 

segir Seli um hið langa hlé. „Síðan 
var ég plataður í að spila í fimm-
tugsafmæli hjá vinkonu minni og 
þá tók sig upp gamalt rokk í ann-
arri mjöðminni og þetta er niður-
staðan.“

Drullukalt ber í raun ekki nafn 
með rentu því hún er ekta sum-
arplata sem ætti að koma fólki í 
gott skap í sólinni. „Það er mjög 
skemmtilegt að hafa hana í bíln-
um,“ viðurkennir Seli. „Þegar 
maður „krúsar“ upp Ártúnsbrekk-
una byrjar hún að „kikka“ inn.“

Auk Sela og Jóns Skugga, sem 
eru upprunalegir meðlimir sveitar-
innar, hafa bæst í hópinn þeir Erik 

Qvick og Gísli Galdur. „Fyrir mig 
er þetta heiður að hafa þessa þrjá 
gaura í bandinu. Ég þarf ekkert að 
hafa fyrir þessu,“ segir Seli.

Til að fagna plötunni verða 
útgáfutónleikar haldnir á Café 
Rósenberg í kvöld og hefjast þeir 
klukkan 22. Þeir félagar ætla að 
vera duglegir við spilamennsku 
í sumar og útiloka ekki að spila 
á Norðurlöndunum, enda mikil 
vakning orðið þar í rokkabillítón-
list. „Við ætlum að láta reka á reið-
anum og sjá hvað gerist. Við erum 
að spila eins mikið og við getum 
því okkur finnst gaman af því.“ 

 - fb

Með gamalt rokk í mjöðm
LANGI SELI OG SKUGGARNIR Rokkabillísveitin snjalla hefur gefið út plötuna Drullukalt sem inniheldur tíu glæný lög.

Spjallþáttastjórnandinn og grínist-
inn Jay Leno hætti með kvöldþátt 
sinn í gærkvöldi eftir sautján ár í 
loftinu. „Á ég eftir að sakna hans? 
Já, rosalega mikið,“ sagði Leno. 
„Þetta er yndislegasta starfið í 
skemmtanaiðnaðinum.“

Leno, sem er 59 ára, yfirgefur 
þáttinn í hæstu hæðum því áhorfið 
á hann hefur verið mjög gott. Við 
starfi hans tekur Conan O´Brien, 
sem hefur undanfarin ár verið 
með spjallþátt sinn strax á eftir 
Leno. Núna verður sú breyting á 
að Leno verður á undan Conan með 

nýjan spjallþátt á sömu sjónvarps-
stöð, NBC. Nefnist hann einfald-
lega The Jay Leno Show og verður 
klukkutíma langur. Verður hann 
sýndur á sama tíma og vinsælir 
þættir á öðrum sjónvarpsstöðv-
um á borð við CSI og þarf Leno því 
að hafa sig allan við til að halda 
í aðdáendur sína. Kvöldþáttur-
inn, eða Tonight Show, hóf göngu 
sína árið 1954 með Steve Allen við 
stjórnvölinn. Áður en Leno tók við 
starfinu var Johnny Carson alráð-
ur þar í heil þrjátíu ár, eða þangað 
til hann hætti árið 1992.

Jay Leno kvaddi í gærkvöldi

JAY LENO OG BARACK OBAMA Spjall-
þáttastjórnandinn vinsæli hætti með 
sinn vinsæla kvöldþátt í gærkvöldi.

SparBíó

MONSTERS VS ALIENS M/ÍSL TALI
kl. 1.30 í Álfabakka

STÍGVÉLAÐI KÖTTUR ísl tali
kl. 1.30 í Álf. og í Kringl.
kl. 4 á self, ak. og í kefl.

HANNAH MONTANA ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka 
og í Kringlunni

CHIHUAHUA M/ÍSL TALI
kl. 1.30 í Álfabakka

550kr

550kr

CORALINE  ísl tali digital þrívídd
kl. 1:30 í Álfabakka og kl. 2 í kringlunni

550kr
850kr

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

550kr.
550kr. 550kr.

550kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓKL.3.40 HÁSKÓLABÍÓ KL.3 HÁSKÓLABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.30 BORGARBÍÓ





46  30. maí 2009  LAUGARDAGUR

sport@frettabladid.is

TÖLURNAR TALA

Flest skot: Stjarnan 17
Flest skot á mark: Stjarnan 9
Fæst skot: Fram 6
Hæsta meðaleink.: Stjarnan 7,10.
Lægsta meðaleink.: Fjölnir 4,55.
Grófasta liðið: Fylkir 17 brot.
Prúðasta liðið: ÍBV, Keflavík 8 
brot.
Flestir áhorfendur: 2.370, á leik 
KR og FH.
Fæstir áhorfendur: 632, á leik 
Grindavíkur og Þróttar.
Áhorfendur alls: 6.484 (1.081).
Besti dómarinn: Vilhjálmur 
Alvar Þórarinsson og Þórodd-
ur Hjaltalín  fengu báðir 7 í ein-
kunn. Þetta var fyrsti leikur Vilhjálms í 
úrvalsdeild. 4-3-3 Davíð Guðjónsson

Pétur 
RunólfssonDaníel Laxdal Tommy Nielsen

Jósef Kristinn
Jósefsson

Alfreð Finnbogason Steinþór Freyr 
ÞorsteinssonBjarni Guðjónsson

Marel Baldvinsson
Hörður SveinssonHaukur Baldvinsson

> Atvik umferðarinnar

Þegar Kjartan Ólafsson, markvörður Stjörnunnar, fékk 
rautt eftir aðeins níu mínútna leik gegn Fylki. Kjartan var 
fenginn að láni frá Víkingi þar sem Bjarni Þórður Halldórs-
son fékk rautt í síðasta leik Stjörnunnar. Þá voru góð ráð 
dýr fyrir Garðbæinga.

> Atvik umferðarinnar

„Mér fannst [...] Marel liggja ansi oft 
í grasinu, hann átti það til að detta 
ansi auðveldlega. Við erum engir vinir 
inni á vellinum en félagar utan vallar. Það 
nær ekkert lengra en það,“ sagði Kristján 
Hauksson, leikmaður Fram, um Valsarann 
Marel Baldvinsson.

Fimmta umferð Pepsi-deildar karla fór fram í 
fyrrakvöld og er óhætt að segja að mikið hafi 
gengið á. Alls voru 24 mörk skoruð í leikjunum, 
fjögur mörk að meðaltali í leik. Þrír leikmenn 
fengu að líta rauða spjaldið og þá lyftu dóm-
ararnir gula spjaldinu á loft alls 37 sinnum 
– sannarlega ótrúleg staðreynd.

Stjarnan tyllti sér aftur á topp deildarinnar 
með 2-1 sigri á Fylki og er með tólf stig, rétt 
eins og FH, en með betra markahlutfall. 
Þrjú lið – KR, Fylkir og Keflavík – eru svo 
með tíu stig.

Stjörnumenn eiga þrjá fulltrúa 
í liði umferðarinnar, þar á 
meðal markvörðinn unga, 
Davíð Guðjónsson. Það 
var reyndar hörð 
samkeppni um 

markvarðarstöðuna í liðinu því þrír markverðir 
voru valdir bestu menn sinna leikja. Auk Davíðs 
voru það Daði Lárusson, FH, og Albert Sævars-
son, ÍBV. 

Samtals eiga átta lið fulltrúa í liði umferðar-
innar að þessu sinni.

PEPSI-DEILD KARLA: LIÐ 5. UMFERÐAR

24 mörk, þrjú rauð spjöld og 37 gul

FÓTBOLTI Davíð Guðjónsson er leik-
maður 5. umferðar Pepsi-deild-
ar karla að mati Fréttablaðsins. 
Sparkspekingar þekktu fæstir til 
þessa markvarðar, enda er hann 
ekki nema sextán ára gamall og 
leikur með þriðja flokki Stjörn-
unnar. Honum var hins vegar 
hent út í djúpu laugina með meist-
araflokknum í fyrrakvöld og er 
óhætt að segja að hann hafi staðist 
prófið.

Annan leikinn í röð fékk mark-
vörður Stjörnunnar að líta rauða 
spjaldið. Bjarni Þórður Halldórs-
son var í banni frá fyrri leik og 
þar sem Baldvin Guðmundsson, 45 
ára gamall varamarkvörður liðs-
ins, meiddist á æfingu var Kjart-
an Ólafsson fenginn að láni frá 
Víkingi til að leika gegn Fylki á 
miðvikudagskvöldið.

Eftir aðeins níu mínútna leik 
fékk þó Kjartan að líta rauða 
spjaldið og var þá komið að þætti 
Davíðs. Hann varði reyndar ekki 
vítaspyrnu Vals Fannars Gíslason-
ar en hélt hreinu eftir það á meðan 
Stjarnan tryggði sér 2-1 sigur.

„Tilfinningin var gríðarlega 
góð,“ sagði Davíð. „Það var ótrú-
lega gaman inni í búningsklefan-
um eftir leik og óhætt að segja að 
ég hafi fengið spennufall. Ég er 
fyrst núna að jafna mig.“

Hann segir að hann hafi nán-
ast fengið áfall þegar Kjartan 

fékk rauða spjaldið. „Ég var svo 
stressaður,“ sagði Davíð. „Ég átti 
alls ekki von á því að koma inn á. 
Ég var næstum búinn að gleyma 
legghlífunum og var svo svaka-
lega stressaður að það var engu 
líkt.“

Davíð er nú að klára tíunda 
bekkinn í grunnskóla og er því 
mikil byrði lögð á ungar herðar. 
Hann komst hins vegar vel frá 
sínu og gott betur, enda þótt Fylk-
ismenn hafi verið duglegir að láta 
hann finna til tevatnsins.

„Ég held að það sé spurning um 
að láta barnaverndaryfirvöld vita,“ 
sagði hann og hló.

Þetta var fyrsti leikur Davíðs 
með meistaraflokki en hann hefur 
þó áður æft með leikmönnum liðs-
ins. „Ég byrjaði að æfa með meist-
araflokki áður en tímabilið hófst 
en hef bara verið að spila með 
þriðja flokknum. Ég á ekki von á 
öðru en að ég haldi áfram að gera 
það en fer ef til vill að æfa meira 
með meistaraflokknum áfram.“

Hann gerir þó ekki kröfu um að 
fá byrjunarliðssæti í næsta leik 
þrátt fyrir góða frammistöðu, enda 
er Bjarni Þórður búinn að taka út 
sitt leikbann.

„Nei, ég geri það ekki,“ sagði 
hann og hló. „Bjarni er einn besti 
markvörður landsins og það er 
fullkomlega eðlilegt að hann fari 
aftur í liðið.“ eirikur@frettabladid.is

Geri ekki kröfu 
um sæti í liðinu
Hinn sextán ára gamli Davíð Guðjónsson kom, sá 
og sigraði þegar Stjarnan vann 2-1 sigur á Fylki. 
Markvörðurinn ungi er leikmaður 5. umferðar.

KASTAÐ ÚT Í DJÚPU LAUGINA Davíð Guðjónsson varð sextán ára gamall 21. mars 
síðastliðinn og á enn tæpt ár í að fá bílprófið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Blikinn Alfreð Finnboga-
son hefur skorað í fimm fyrstu 
umferðum Pepsi-deildarinnar og 
er markahæsti leikmaður deildar-
innar á sínu fyrsta alvöru tímabili 
í úrvalsdeild. Alfreð hefur með 
þessu jafnað afrek Guðmundar 
Benediktssonar frá árinu 1996 
þegar hann skoraði í fyrstu fimm 
leikjum KR-inga. 

Guðmundur 
Benediktsson 
skoraði átta mörk 
í fyrstu fimm leikj-
um KR-inga sum-
arið 1996 og átti að 
auki tvær stoðsend-

ingar. Fyrstir til þess að halda 
hreinu á móti Guðmundi 
þetta sumar voru Grind-
víkingar, sem höfðu hann í 
strangri gæslu en gleymdu 
Ríkharði Daðasyni sem 
skoraði þrennu í 4-0 sigri 
Vesturbæinga.

Alfreð er tví-
tugur og hafði 
aðeins leikið 
fjóra leiki í 
efstu deild 
fyrir þetta 
tímabil. 
Hann skor-

aði í sínum 
fyrsta leik í byrj-
unarliðinu í fyrra 
þegar Breiðablik 
vann 3-0 sigur á 
Fram. Það var 

eina mark hans 

í úrvalsdeild karla fyrir þetta 
tímabil.

Með því að skora í 4-4 
jafnteflinu á móti Kefla-
vík í 5. umferðinni í fyrra-
kvöld gerði hann betur en 
þeir Matthías Guðmunds-

son (FH 1997) og Gunn-
ar Heiðar Þorvalds-
son (ÍBV 2002) sem 
höfðu á síðustu árum 

náð því að skora 
í fjórum fyrstu 
umferðunum. - óój

Alfreð Finnbogason búinn að skora í öllum fimm leikjum Blika í Pepsi-deildinni:

Jafnaði afrek Gumma Ben frá 1996

ÁRIÐ 1996 Guðmundur 
Benediktsson skoraði í 
fimm fyrstu leikjum KR 
árið 1996. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

ÁRIÐ 2009 Alfreð 
Finnbogason er 
búinn að skora 

í fimm fyrstu 
leikjum Blika.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!
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FÓTBOLTI Úrslitaleikur ensku bikar-
keppninnar fer fram á Wembley-
leikvanginum í dag. Leikurinn 
hefst klukkan 14 og mætast Chel-
sea og Everton. Bæði lið eru ólm í 
að ná í titil á leiktíðinni, ekki síst 
Chelsea sem féll naumlega úr leik 
í undanúrslitum Meistaradeildar 
Evrópu.

„Tímabilið telst vera misheppn-
að ef við vinnum enga titla,“ sagði 
Frank Lampard, leikmaður Chel-
sea, „og miðað við okkar mann-
skap er það líklega rétt. Við vilj-
um gjarnan kveðja Guus Hiddink 
með sigri í þessum leik og eru allir 
leikmenn sammála um það.“

Hiddink tók við Chelsea á miðju 
tímabili eftir að Luiz Felipe Scol-

ari var látinn taka poka sinn. Hidd-
ink er þó landsliðsþjálfari Rússa 
og hverfur aftur til þeirra starfa 
nú þegar tímabilinu lýkur í Eng-
landi.

„Leikmenn hafa staðið þétt 
saman síðan hann kom. Það hefur 
verið frábært að vinna með honum, 
enda er hann ekki bara frábær 
knattspyrnustjóri heldur líka góð 
manneskja.“

Hiddink vonar þó að leikurinn í 
dag verði ekki hans síðasti í enskri 
knattspyrnu.

„Enska úrvalsdeildin ber höfuð 
og herðar yfir aðrar í knattspyrnu-
heiminum og auðvitað vildi ég 
gjarnan fá tækifæri til að starfa 
aftur hér,“ sagði Hiddink. „Mér 

ber skylda til að fara aftur til Rúss-
lands en freistingin er vissulega til 
staðar.“

David Moyes, stjóri Everton, 
segir að tími sé kominn til að liðið 
vinni bikar. „Ég sagði það fyrir 
undanúrslitaleikinn og það hefur 
ekkert breyst. Þetta er án nokkurs 
vafa besta liðið sem ég hef stýrt 
hjá Everton. Hér ríkir mjög góður 
liðsandi þar sem liðsheildin skiptir 
meira máli en einstaklingarnir.“

Hann segir Chelsea þó vera 
sigurstranglegra liðið í dag. „Við 
erum ekki oft í úrslitaleikjum og 
Chelsea náði betri árangri í deild-
inni en við. Við förum samt í leik-
inn fullir sjálfstrausts og hlökkum 
til að spila á Wembley.“ - esá

Úrslitaleikur ensku bikarkeppninnar á morgun þegar Everton mætir Chelsea á Wembley:

Viljum kveðja Guus Hiddink með sigri

LAMPARD OG HIDDINK Félagarnir á 
æfingu Chelsea. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

HANDBOLTI Konráð Olavsson, fyrr-
verandi landsliðsmaður í hand-
bolta, tekur að öllu óbreyttu við 
þjálfun norska félagsins Kristi-
ansand nú í sumar. Hann býr nú 
í Danmörku en flytur til Noregs 
í sumar.

„Kristiansand er gamalgróinn 
klúbbur sem var lengi í efstu 
deild. Svo féll félagið og lenti í 
fjárhagshremmingum. En liðið er 
á uppleið og stefnir á að fara upp 
í efstu deild innan þriggja ára,“ 
segir Konráð.

Hann hefur áður þjálfað yngri 
flokka hjá KR og Stjörnunni auk 
þess sem hann var aðstoðarþjálf-
ari Kristjáns Halldórssonar hjá 
meistaraflokki Stjörnunnar á 
sínum tíma. Þetta er hans fyrsta 
stóra verkefni sem þjálfari.

Konráð segir vel koma til 
greina að fá íslenska leikmenn til 
félagsins. „Það er góður háskóli 
í Kristiansand og þeim sem vilja 
komast í nám og fóta sig í norska 
handboltanum er velkomið að 
hafa samband við mig,“ segir 
Konráð. - esá

Konráð Olavsson:

Hefur þjálfara-
störf í Noregi

KONRÁÐ OLAVSSON Lék mestan hluta 
ferils síns með Stjörnunni.

GOLF Íslenska mótaröðin í golfi 
fer af stað um helgina en leikið 
verður hjá sex klúbbum á þessu 
sumri. Fyrsta mótið fer fram nú 
um helgina hjá Golfklúbbi Suður-
nesja á Hólmsvelli í Leiru.  

Flestir af bestu kylfingum 
landsins taka þátt. Meðal þátt-
takenda í karlaflokki eru stiga-
meistarinn í karlaflokki frá 2008, 
Hlynur Geir Hjartarson GK, 
og Íslandsmeistari karla 2008, 
Kristján Þór Einarsson GKJ. 

Í kvennaflokki má nefna að 
Nína Björk Geirsdóttir mætir 
ásamt stigameistara í kvenna-
flokki 2008, Ragnhildi Sigurðar-
dóttur GR. - óój

Íslenska golfmótaröðin 2009:

Byrja í Leirunni

MEISTARINN 2008 Hlynur Geir Hjartar-
son úr GK vann í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KR-Fylkir 0-1
0-1 Danka Podovac (31.)
GRV-Stjarnan 1-0
1-0 Margrét Albertsdóttir (25.)
Breiðablik-Afturelding/Fjölnir 2-1
1-0 Harpa Þorsteinsdóttir (7.), 1-1 Amanda 
Johansson (16.), 2-1 Fanndís Friðriksdóttir (19.)

Stig liða í Pespi-deild kvenna: Fylkir 13, Valur 
12, Breiðablik 12, Stjarnan 12, Þór/KA 7, Aftureld-
ing/Fjölnir 6, GRV 6, KR 3, Keflavík 0, ÍR 0. 

PEPSI-DEILD KVENNA

HETJAN Danka Podovac tryggði Fylki 
sigur á KR í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

AUKAFERÐIR Í SUMAR

Básaskersbryggju  |  900 Vestmannaeyjar  |  Sími 481 2800  |  Fax 481 2991  |  www.eimskip.is  |  www.herjolfur.is

Eftirtaldar næturferðir / aukaferðir hafa verið settar inn í áætlun Herjólfs í sumar.    

Brottf.  Brottf. frá  
Dagsetning frá Ves. Þorl. e. miðn. Staða pantana Viðburður  

7. júní 23:00 02:00  (8. júní)  Sjómannadagurinn
23. júní 23:00 02:00  (24. júní)  Shellmót
24. júní 23:00 02:00  (25. júní)  Shellmót
27. júní 23:00 02:00  (28. júní)  Shellmót
28. júní 23:00 02:00  (29. júní)  Shellmót
    
2. júlí 23:00 02:00  (24. júlí)  Goslokahátíð
5. júlí 23:00 02:00  (6. júlí)  Goslokahátíð
28. júlí 23:00 02:00  (29. júlí)  Þjóðhátíð
29. júlí 23:00 02:00  (30. júlí)  Þjóðhátíð
30. júlí 23:00 02:00  (31. júlí)  Þjóðhátíð
31. júlí 23:00 02:00  (1. ágúst)  Þjóðhátíð
    
    
4. ágúst 01:00 04:00  (4. águst) Upppantað frá Vestmannaeyjum Þjóðhátíð
4. ágúst 23:00 02:00  (5.ágúst) Upppantað frá Vestmannaeyjum Þjóðhátíð
5. ágúst 23:00 02:00  (6. ágúst)  Þjóðhátíð
6. ágúst 23:00 02:00  (7. ágúst)  Þjóðhátíð
21. ágúst 23:00 02:00  (22. ágúst)  
23. ágúst 23:00 02:00  (24. ágúst)  
    
3. sept 23:00 02:00  (4. sept)  
6. sept 23:00 02:00  (7. sept)  
    
8. október 23:00 02:00  (9. okt)  
11. október 23:00 02:00  (12. okt)

Shellmót - síðasti greiðsludagur pantana er 2. júní. Ósóttar pantanir seldar frá 4. júní.  
Þjóðhátíð - síðasti greiðsludagur er 6. júlí, ósóttar pantanir seldar frá 9. júlí.
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

MÁNUDAGSKVÖLD

10.10 Dalziel and Pascoe 11.00 Dalziel 
and Pascoe 11.50 After You‘ve Gone 
12.20 The Weakest Link 13.05 EastEnders 
13.35 My Hero 14.05 My Hero 14.35 
After You‘ve Gone 15.05 Dalziel and 
Pascoe 15.55 Dalziel and Pascoe 16.45 
EastEnders 17.15 The Weakest Link 18.00 
My Hero 18.30 After You‘ve Gone 19.00 
Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 
19.30 Rob Brydon‘s Annually Retentive 
20.00 Holby Blue 20.50 Any Dream Will 
Do 22.15 My Hero 22.45 After You‘ve 
Gone 23.15 Two Pints of Lager and a 
Packet of Crisps 23.45 Rob Brydon‘s 
Annually Retentive

08.50 Det Europæiske Melodi Grand 
Prix 2009 12.10 Det lille hus på prær-
ien 12.55 Mig og min lillebror 14.30 
En udødelig mand 15.30 Den travle 
by 16.00 Når orangutangen skaber sig 
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 
17.05 På opdagelse i Amazonas 18.00 
Møllehave uden filter 19.00 TV Avisen 
19.10 SportNyt 19.20 Efter brylluppet 
21.20 Columbo 22.50 Seinfeld 

20.00 Borgarlíf  Marta Guðjóns-
dóttir ræðir um málefni borgarinnar. 

20.30 Íslands safarí  Akeem R. 
Oppang ræðir um ofbeldi gegn er-
lendum konum við Monica Thad-
eus og Maríu Sigurðardóttur. 

21.00 Frumkvöðlar  Elinóra Inga 
Sigurðardóttir ræðir við Sigurlínu 
Osuala, Þórdísi Baldursdóttur og 
Ernu Elínbjörgu Skúladóttur. 

21.30 Í nærveru sálar  Umsjón 
hefur Kolbrún Baldursdóttir sálfræð-
ingur. Að þessu sinni beinist athygl-
in að félagslegum þáttum karate.

10.10 Hjertelig gymnastikk 11.10 Fra is 
til yr - festspillkonsert fra Bergen 12.00 
Norge rundt 12.25 Operasjon sjøsprøyt 
13.40 4-4-2. Tippekampen 16.00 Små 
Einsteins 16.25 Vennene på Solflekken 
16.40 Min tur - Kringlebotn 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Skibladner 18.15 
Borettslaget 18.45 Løveungen Christian 
19.30 Selma og Sophie 20.30 To og en 
ipod 21.00 Kveldsnytt 21.20 Inspektør 
Lynley 22.50 Verdens villeste krysstokt 
23.20 Sport Jukeboks 

16.45 Hollyoaks (200:260) 

17.15 Hollyoaks (201:260)

17.40 E.R. (14:22) Þættir sem ger-
ast á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chi-
cago þar sem erillinn er næstum 
óviðráðanlegur og læknarnir fá nán-
ast engan tíma til að taka ákvarðanir 
upp á líf og dauða.

18.25 Seinfeld (7:13) Jerry Sein-
feld er uppistandari sem nýtur mik-
illar kvenhylli en á í stökustu vand-
ræðum með eðlileg samskipti við 
annað fólk. 

18.45 Hollyoaks (200:260)

19.15 Hollyoaks (201:260)

19.40 Seinfeld (7:13)

20.15 Grey‘s Anatomy (1:24) 
Meredith og Derek komast að því 
að það að viðhalda hinu fullkomna 
sambandi er mun erfiðara en þau 
áttu von á. Líf læknanna ungu hefur 
tekið stakkaskiptum þegar einn úr 
hópnum veikist alvarlega og mörkin 
milli lækna og sjúklinga verða óljós.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

22.00 Cold Case (20:23) Lilly 
Rush og félagar hennar í sérdeild 
lögreglunnar halda áfram að upp-
lýsa sakamál sem stungið hefur verið 
óupplýstum ofan í skjalakassann.

22.45 Prison Break (18:24) 

23.30 Damages (13:13)

00.30 Fringe (19:21) 

01.20 E.R. (14:22) 

02.05 Sjáðu 

02.30 Grey‘s Anatomy (1:24)

03.15 Fréttir Stöðvar 2 

04.15 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

06.00 Óstöðvandi tónlist

12.50 Rachael Ray  (e)

13.35 Rachael Ray  (e)

14.20 Rachael Ray  (e)

15.05 The Game  (20:22) (e)

15.30 The Game  (17:22) (e)

15.55 America’s Funniest 
Home Videos  (29:48) (e)

16.20 This American Life  (3:6) 
(e)

16.50 What I Like About You 
 (e)

17.15 90210  (21:24) (e)

18.05 America’s Next Top 
Model  (e)

18.55 The Biggest Loser  (18:24) 
(e)

19.45 America’s Funniest 
Home Videos  (30:48) Bráð-
skemmtilegur fjölskylduþáttur þar 
sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest 
á filmu. 

20.10 Psych  (14:16) Bandarísk 
gamanþáttaröð um ungan mann 
með einstaka athyglisgáfu og þykist 
vera skyggn og aðstoðar lögregluna 
við að leysa flókin sakamál. Shawn 
og Gus reyna að sanna að þekktur 
lygalaupur sé að segja sannleikann 
um fyrirhugaða morðtilraun. (e)

21.00 Leverage  (7:13) Nate og 
félagar setja upp svikamyllu til að 
negla mafíósa sem fór illa með 
fjölskyldu sem átti það ekki skilið. 
Dóttir mafíósans er að fara að gifta 
sig og Nate notar tækifærið til að fé-
fletta mafíósann en rússneskur maf-
íósi setur óvænt strik í reikninginn.

21.50 Brotherhood  (5:10) Spillt-
ir stjórnmálamenn eru á nálum yfir 
rannsókn Declans og Tommy reyn-
ir að komast að því hvað hann veit 
mikið. Rose fær að vita hvað er að 
hrjá hana og segir Eileen tíðindin. 
Togstreitan eykst mili Michaels og 
Colins þegar þeir undirbúa rán með 
Freddie.

22.40 Boston Legal  (13:13) (e) 

23.30 Jay Leno  (e)

00.20 Óstöðvandi tónlist

10.00 Rapport 10.05 Sportspegeln 
10.50 Kunskap och vetande 12.15 
Sommarnattens leende 14.00 Rapport 
14.05 Gomorron Sverige 14.55 Vårt hus 
- en mögelfälla 15.25 Sommartid 15.55 
Sportnytt 16.00 Rapport med A-ekonomi 
16.10 Regionala nyheter 16.15 Chris på 
chokladfabriken 16.45 Klokast i klassen 
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala 
nyheter 17.30 Rapport med A-ekon-
omi 18.00 Hammarkullen 19.00 Sally 
Lockhart 20.35 Kulturnyheterna 20.50 
Nip/Tuck 21.35 På kryss med Hjalmar 
22.35 Läget i modevärlden 23.05 
Sändningar från SVT24

Sjónvarpsviðburður í þremur hlutum; 
stórskemmtileg rómantísk og gamansöm 
sjónvarpsmynd í anda Four Weddings 
and a Funeral. Fyrsti hlutinn af þremur 
gerist á brúðkaupsdegi þegar uppi verð-
ur fótur og fit þegar fyrrverandi kærasti 

brúðarinnar mætir í brúðkaupið og játar 
henni ást sína. Þar með lendir tilvonandi 

hjónaband í uppnámi og ekki nóg með það 
heldur sundrast æskuvinahópur þar sem perlu-
vinir til fjölda ára neyðast til að taka afstöðu 
með henni eða honum. Annar hluti af Perfect 
Day verður á dagskrá næsta mánudag.

STÖÐ 2 KL. 21.00

Perfect Day

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
Ruff‘s Patch, Blær, Áfram Diego 
Afram!, Hvellur keppnisbíll, Dora the 
Explorer, Gulla og grænjaxlarnir, Æv-
intýri Juniper Lee, Kalli litli Kanína og 
vinir, Galdrastelpurnar og A.T.O.M.

10.30 The Ant Bully  Lucas hlýt-
ur makleg málagjöld eftir að hann 
sprautar á maurabú með vatnsbyss-
unni sinni því á einhvern óútskýran-
legan hátt skreppur hann saman og 
verður á stærð við maura.

12.00 Hollyoaks (201:260)

12.25 Logi á Special Olymp-
ics 2007 

13.00 Flight of the Conchords 
(8:12) 

13.25 John Fogerty - Long 
Road Home 

14.45 Deep Sea 3D  Stórbrotin 
þrívíddarmynd sem sýnir fegurð 
sjávardjúpsins í nýju ljósi.

15.30 ET Weekend   Allt það 
helsta sem gerðist í vikunni í heimi 
fína og fræga fólksins.

16.15 You, Me and Dupree  Pet-
erson-hjónin eru nýgift og hæst-
ánægð með lífið þegar besti vinur 
brúðgumans flytur inn. Fljótlega fer 
að halla undan fæti í hjónabandinu 
enda er gesturinn varla húsvaninn.

18.05 Friends (23:24)

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

19.10 The Simpsons (21:22) 
Hómer pantar fallega tjörn handa 
Marge í bakgarðinn í brúðkaupsaf-
mælisgjöf. Fylgifiskur tjarnarinnar er 
hins vegar allt annað en rómantískur.

19.40 Extreme Makeover. 
Home Edition (24:25) 

21.05 Perfect Day - The Wedd-
ing Fyrsti hluti sjónvarpsmyndar í 
þremur hlutum í anda Four Wedd-
ings and a Funeral. 

22.50 Entourage (5:12) Vincent 
og félagar standa nú á krossgötum 
því þrátt fyrir að nokkrum þeirra hafi 
orðið ágengt í kvimyndaborginni 
þá neyddust þeir til að flytja úr vill-
unni góðu.

23.15 As You Like It

01.25 Bones (12:26) 

02.10 Terminator: The Sarah 
Connor Chronicles (9:9)

02.55 You, Me and Dupree 

04.45 Hello Sister, Goodbye Life 

07.00 LA Lakers - Denver Út-
sending frá leik í úrslitakeppni NBA.

13.10 Betis - Valladolid Útsend-
ing frá leik í spænska boltanum.

17.50 World Supercross GP Að 
þessu sinni er árið gert upp.

18.45 Pepsímörkin 2009 Magn-
ús Gylfason og Tómas Ingi Tómasson 
fara yfir alla leiki umferðinnar ásamt 
íþróttafréttamönnum Stöðvar 2 Sport.

19.45 Fylkir - KR Bein útsending 
frá leik í Pepsi-deild karla í knatt-
spyrnu.

22.00 Pepsímörkin 2009 

23.00 Spænsku mörkin Allir 
leikirnir og öll mörkin úr spænska 
boltanum skoðuð. Sérfræðingar 
Stöðvar 2 Sport kryfja alla leiki helg-
arinnar.

23.30 Þýski handboltinn - 
Markaþáttur Hver umferð gerð 
upp. Handknattleikur á heimsmæli-
kvarða.

23.55 Fylkir - KR Útsending frá 
leik í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

01.45 Pepsímörkin 2009 

17.55 Review of the Season 
Allir leikir umferðarinnar í ensku úr-
valsdeildinni skoðaðir. Öll mörkin og 
öll bestu tilþrifin á einum stað.

18.50 PL Classic Matches Liver-
pool - Chelsea, 1996. Hápunktarnir 
úr bestu og eftirminnilegustu leikjum 
úrvalsdeildarinnar.

19.20 Liverpool - Chelsea Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

21.00 Ensku mörkin Allir leikir 
umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni 
skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu til-
þrifin á einum stað.

22.00 Coca Cola mörkin Allir 
leikirnir, öll mörkin og allt það um-
deildasta skoðað í þessum magnaða 
markaþætti.

22.30 Aston Villa - Newcastle 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

08.00 I‘m With Lucy 

10.00 Diary of a Mad Black 
Woman

12.00 The Borrowers 

14.00 I‘m With Lucy 

16.00 Diary of a Mad Black 
Woman

18.00 The Borrowers 

20.00 Yours, Mine and Ours 
Frank og Helen eiga 18 börn til sam-
ans og því mikið líf og fjör í kringum 
þau. 

22.00 Rent 

00.10 Le petit lieutenant 

02.05 The Prophecy 3 

04.00 Rent 

08.00 Morgunstundin okkar 
 Lítil prinsessa, Halli og risaeðlufat-
an, Franklín, Skordýrin í Sólarlaut, 
Bangsímon og fríllinn, Bitte nú! og 
Matta fóstra og ímynduðu vinirn-
ir hennar.

11.15 Undramáttur  (I-Man) (e)

12.50 Ísaldarhesturinn  (e)

13.45 Málarinn og sálmurinn 
hans um litinn  (e)

15.40 Banvænar veirur  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hanna Montana  (36:56)

17.53 Sammi  (27:52)

18.00 Millý og Mollý  (13:26)

18.13 Halli og risaeðlufatan 
 (13:26)

18.25 Fréttaaukinn  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Útlendingahersveitin 
 Upptaka frá tónleikum á Nasa á 
Jazzhátíð Reykjavíkur 2006. 

20.35 Martin Clunes - Einn 
maður og hundarnir hans  (Mart-
in Clunes: A Man and His Dogs) 
(1:2)

21.25 Lífsháski  (Lost V) 

22.10 Vestfjarðavíkingur 2008 
 Þáttur um aflraunamót sem fram 
fór á norðanverðum Vestfjörðum í 
júlí í fyrra. 

23.10 Aðþrengdar eiginkonur 
 (Desperate Housewives V) (e)

23.55 Hringiða  (Engrenages) 
(2:8) (e)

00.45 Dagskrárlok

> Martin Clunes
„Er það ekki dæmigert þegar fólk sem 
hefur náð frama í enhverju, álítur sig 
vera það eina sem getur eitthvað á því 
sviði.“
Clunes lét þessi orð falla eftir 
að gamanleikarinn John 
Cleese sagði grínara dagsins 
í dag vera ófrumlega. Í kvöld 
sýnir Sjónvarpið fyrri hluta 
heimildarmyndar þar sem 
Clunes kannar skyldleika 
heimilishunda nútímans 
við villta úlfinn. 

Þúsundþjalasmiðurinn Ty Pennington 
heimsækir fjölskyldur sem eiga við 
erfiðleika að stríða og endurnýjar 
heimili þeirra frá grunni. Það er ótrú-
legt að sjá breytingarnar enda er nýja 
húsnæðið hannað sérstaklega fyrir 
fjölskylduna sem þar mun búa.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Extreme Makeover: Home 
Edition
Stöð 2 kl. 19.35



FJÖLSKYLDUDAGUR
STÖÐVAR 2
Í DAG KL. 11:00-16:00 
Í FJÖLSKYLDU- OG HÚSDÝRAGARÐINUM

   Vildaráskrifendur Stöðvar 2 fá frítt í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn 
fyrir alla fjölskylduna.

 Frítt í öll tæki í garðinum.

 Stærsta rennibraut landsins, risa þrautabraut, 
 hoppukastali og fleira.

 Latabæjarblöðrur fyrir börnin.

  Hrafna nýkrýnd Idolstjarna, Skoppa & Skrítla, Algjör Sveppi og Villi 
vinur hans skemmta á sviði kl. 12:00 og 14:00.

 SS pylsur, ískalt Coke og Svali fyrir alla fjölskylduna.

HEFST Á STÖÐ 2 
Í HAUST

FJÖLSKYLDU-DAGURSTÖÐVAR 2
BOÐSMIÐIfrítt í öll tæki

Framvísið miðanum til að fá pylsu og ískaldan Svala 

eða Coke  fyrir alla fjölskylduna.

miðanum til að fá Latabæjarblöðru.

MUNDU EFTIR BOÐSMIÐANUM
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  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

10.20 EastEnders 10.50 My Hero 11.20 
My Hero 11.50 My Hero 12.20 The Chase 
13.10 The Chase 14.00 The Chase 14.50 
Dalziel and Pascoe 15.40 Dalziel and 
Pascoe 16.30 Any Dream Will Do 18.00 
Doctor Who 18.45 The Chase 19.35 The 
Chase 20.25 Dalziel and Pascoe 21.15 
Dalziel and Pascoe 

10.10 Boxen 10.25 OBS 10.30 Family 
Guy 10.55 SPAM - Din digitale medieg-
uide 11.15 Tjenesten classic 11.30 Pigerne 
Mod Drengene 12.00 Gudstjeneste i DR 
Kirken 12.55 Columbo 14.30 En udøde-
lig mand 15.30 Bamses Billedbog 16.00 
Når søkøerne rejser hjemmefra 16.30 
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 
OBS 17.05 Landsbyhospitalet 18.00 Den 
fantastiske planet 19.00 TV Avisen 19.05 
Kandidaterne 2 20.05 SportNyt med SAS 
liga 20.20 Bad Boys 22.15 Columbo

18.00 Lífsblómið  Steinunn Anna 
Gunnlaugsdóttir.

19.00 Mér finnst  Katrín Bessa-
dóttir, Hödd Vilhjálmsdóttir og Vig-
dís Másdóttir.

20.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn 
Jónsson.

21.00 Maturinn og lífið  Fritz 
Jörgensen.

21.30 Ákveðin viðhorf  Ingibjörg 
Rósa Björnsdóttir og Áslaug Ein-
arsdóttir.

22.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn 
Jónsson.

23.00 Mér finnst  Katrín Bessa-
dóttir, Hödd Vilhjálmsdóttir og Vig-
dís Másdóttir.

10.00 Pappa tar gull 11.20 Marshallplanen 
12.10 Evita 14.20 Jorda rundt i 80 hager 
15.20 Trav. Elitloppet 16.00 Lennart og 
Kvirr 16.05 Ella på to stader 16.30 
Newton 17.00 Dagsrevyen 17.30 Der 
ingen skulle tru at nokon kunne bu 
18.00 På dypet av Stillehavet 18.55 
Hitch 20.50 Billedbrev fra Europa 21.00 
Kveldsnytt 21.15 Slangebæreren 22.15 
Clint Eastwood - eit liv i filmen 23.35 Jazz 
jukeboks 01.00 Norsk på norsk jukeboks

08.00 Knights of the South 
Bronx

10.00 RV 

12.00 Flushed Away 

14.00 Knights of the South 
Bronx

16.00 RV 

18.00 Flushed Away 

20.00 The Addams Family

22.00 No Way Out 

00.00 Bermuda Triangle: Start-
ling New Secrets

02.00 North Country 

04.05 No Way Out 

06.00 Yours, Mine and Ours

15.30 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynn-
ir allt það heitasta í bíóheiminum, 
hvaða myndir eru að koma út og 
hverjar aðalstjörnurnar eru. 

16.00 Hollyoaks (196:260) 

16.25 Hollyoaks (197:260) 

16.50 Hollyoaks (198:260)

17.15 Hollyoaks (199:260)

17.40 Hollyoaks (200:260) 

18.05 Seinfeld (5:13) Jerry Sein-
feld er uppistandari sem nýtur mikill-
ar kvenhylli en á í stökustu vandræð-
um með eðlileg samskipti við annað 
fólk því hann er bæði smámuna-
samur og sérvitur. 

18.30 Seinfeld (6:13) 

19.00 Seinfeld (17:22) 

19.30 Seinfeld (18:22)

20.00 Total Wipeout (1:9) 

21.00 Idol stjörnuleit (14:14) 

21.45 ET Weekend Fremsti og 
frægasti þáttur í heimi þar sem allt 
það helsta sem gerðist í vikunni í 
heimi fína og fræga fólksins er tíund-
að á hressilegan hátt.

22.30 The O.C. (23:27) 

23.15 Sjáðu 

23.45 Seinfeld (5:13)

00.10 Seinfeld (6:13)

00.35 Seinfeld (17:22) 

01.00 Seinfeld (18:22)

01.25 Idol stjörnuleit (14:14) 

02.15 Fréttir Stöðvar 2 

02.55 Myndbönd frá Nova TV 

06.00 Óstöðvandi tónlist

12.50 Rachael Ray  (e)

13.35 Rachael Ray  (e)

14.20 Rachael Ray  (e)

15.05 The Game  (20:22) (e)

15.30 The Game  (21:22) (e)

15.55 America’s Funniest 
Home Videos  (29:48) (e)

16.20 This American Life  (3:6) 
(e)

16.50 What I Like About You 
 (3:24) 

17.15 90210  (21:24) (e)

18.05 America’s Next Top 
Model  (e)

18.55 The Biggest Loser  (18:24) 
(e)

19.45 America’s Funniest 
Home Videos  (30:48) 

20.10 Psych  (14:16) Bandarísk 
gamanþáttaröð um ungan mann 
með einstaka athyglisgáfu sem þyk-
ist vera skyggn og aðstoðar lögregl-
una við að leysa flókin sakamál. 
Shawn og Gus reyna að sanna 
að þekktur lygalaupur sé að segja 
sannleikann um fyrirhugaða morð-
tilraun.

21.00 Leverage  (7:13) Nate og 
félagar setja upp svikamyllu til að 
negla mafíósa sem fór illa með 
fjölskyldu sem átti það ekki skilið. 
Dóttir mafíósans er að fara að gifta 
sig og Nate notar tækifærið til að fé-
fletta mafíósann en rússneskur maf-
íósi setur óvænt strik í reikninginn.

21.50 Brotherhood  (5:10) 
Dramatísk og spennandi þáttaröð 
um bræðurna Tommy og Mike 
Caffee. Spilltir stjórnmálamenn eru 
á nálum yfir rannsókn Declans og 
Tommy reynir að komast að því 
hvað hann veit mikið. Rose fær að 
vita hvað er að hrjá hana og segir 
Eileen tíðindin. Togstreitan eykst mili 
Michael og Colin þegar þeir undir-
búa rán með Freddie.

22.40 Boston Legal  (13:13) (e)

23.30 Jay Leno  (e)

00.20 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2

10.20 Zathura: A Space 
Adventure 

12.00 Nágrannar 

12.20 Nágrannar 

12.40 Nágrannar 

13.00 Nágrannar 

13.20 Nágrannar 

13.45 American Idol (39:40)

14.30 American Idol (40:40) 

16.10 Hell‘s Kitchen 

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.59 Veður 

19.10 Jamie At Home (7:13) 
Jamie Oliver mun nú sýna hvernig 
best sé að elda einfalda rétti í eld-
húsinu heima.

19.40 Sjálfstætt fólk (37:40) 
Jón Ársæll Þórðarson heldur áfram 
mannlífsrannsóknum sínum. 

20.15 Cold Case (20:23) Lilly 
Rush og félagar hennar í sérdeild 
lögreglunnar halda áfram að upp-
lýsa sakamál.

21.00 Prison Break (18:24) 
Scofield-bræður eru að nálgast tak-
mark sitt sem er að verða frjálsir 
menn. En til þess að sanna sakleysi 
sitt og leita hefnda þurfa bræðurnir 
að uppræta Fyrirtækið, dularfulla 
stofnun sem er ábyrg fyrir því að þeir 
eru hafðir fyrir rangri sök. 

21.45 Damages (13:13) Patty 
Hewes er virtur lögfræðingur sem 
lætur ekkert stöðva sig. Ellen, sem 
fylgdi Patty hvert fótmál í fyrstu serí-
unni og þarf núna að starfa leyni-
lega fyrir FBI en hennar markmið er 
að ná sér niður á Patty Hewes og 
knésetja hana. 

22.50 Fringe (19:21) Olivia Dun-
ham alríkisfulltrúi og feðgarnir Walt-
er og Peter Bishop hafa þau komist 
á snoðir um að hin dularfullu mál 
sem þau fengu inn á borð til sín eru 
öll nátengd og hluti af heljarstóru 
samsæri sem tegir anga sína til vold-
ugasta lyfjafyrirtækis í heimi.

23.40 In Good Company 

01.30 Twenty Four (18:24)

02.15 Havana 

04.35 The Gospel 

13.00 Griniga gubbar 13.30 På kryss 
med Hjalmar 14.30 Läget i modevärlden 
15.00 Om natten 15.55 Sportnytt 16.00 
Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15 
Hedebyborna 17.15 Radiohjälpen 17.25 
Konstalmanacka 17.30 Rapport 17.55 
Regionala nyheter 18.00 Mäklarna 18.30 
Sportspegeln 19.15 Nip/Tuck 20.00 
Språkresan 20.30 Härma naturen 20.55 
Forskare funderar 21.00 Allt ljus på 

08.15 Gillette World Sport 
2009 

08.45 Atl. Madrid - Almeria Út-
sending frá leik í spænska boltanum.

10.25 Deportivo - Barcelona 
Útsending frá leik í spænska bolt-
anum.

12.05 PGA Tour 2009 - Há-
punktar

13.00 Chelsea - Everton Út-
sending frá úrslitaleik í ensku bikar-
keppninni.

14.55 Pepsímörkin 2009  

15.55 Fréttaþáttur Meistara-
deildar Evrópu

16.25 Inside the PGA Tour 
2009

16.50 Betis - Valladolid Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum.

22.00 2008 Ryder Cup Offic-
ial Film 

23.15 10 Bestu -  Eiður Smári 
Guðjohnsen 

00.00 NBA tilþrif

00.30 Orlando - Cleveland 
Bein útsending frá leik í úrslitakeppni 
NBA.

12.00 Aston Villa - Newcastle

13.40 Premier League World

14.10 PL Classic Matches New-
castle - Leicester, 1996.

14.40 PL Classic Matches Black-
burn - Leicester, 1997.

15.10 1001 Goals Bestu mörk úr-
valsdeildarinnar frá upphafi.

16.05 1001 Goals 

17.00 PL Classic Matches Man. 
City - Man. United, 1993.

17.30 PL Classic Matches Man 
City - Man United, 2003.

18.00 Man. Utd. - Man. City

19.40 PL Classic Matches Ars-
enal - Chelsea, 1996.

20.10 PL Classic Matches Chel-
sea - Arsenal, 1997.

20.40 PL Classic Matches Chel-
sea - Arsenal, 1999.

21.10 PL Classic Matches Chel-
sea - Arsenal, 2000.

21.40 Arsenal - Chelsea

23.20 Arsenal - Stoke

Scofield-bræður eru að nálgast 
takmark sitt, sem er að verða frjálsir 
menn. Til þess að sanna sakleysi 
sitt og leita hefnda þurfa bræð-
urnir að uppræta Fyrirtækið, dular-
fulla stofnun sem er ábyrg fyrir 
því að þeir eru hafðir fyrir rangri 
sök. Framleiðendur hafa lofað 
rækilegri sprengju, óvæntri fléttu 
og endalokum sem eiga eftir að 
fá alla til að standa á öndinni af 

undrun.

STÖÐ 2 KL. 21.00

Prison Break

> Dulé Hill
„Það eru til frábærir þættir sem ná 
engum vinsældum á meðan aðrir 
þættir, sem eru arfaslakir, slá í 
gegn. Jafnvel þótt við vissum að við 
vorum með góðan þátt þá gátum 
við ómögulega séð það fyrir að 
Psych yrði vinsæll.“
Hill leikur Gus í þættinum 
Psych sem Skjár einn sýnir 
í kvöld. 

08.00 Morgunstundin okkar 
 Í næturgarði, Róbert bangsi, Geir-
harður Bojng Bojng, Alvöru dreki, Sí-
gildar teiknimyndir, Nýi skólinn keis-
arans, Einu sinni var... Jörðin og 
Landið mitt.

10.35 Fakírinn frá Bilbao  (e)

11.55 Klifurstelpan  (Klatretøs-
en) (e)

13.20 Kastljós - Samantekt 

13.55 Rauði sprotinn  (e)

14.55 Safnarar í Himalajafjöll-
um  (e)

15.50 Meistaradeildin í hand-
bolta karla  Bein útsending frá leik 
Kiel og Ciudad Real.

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Stundin okkar  (e)

18.30 Hellisbúar  (Cavemen) 
Bandarísk gamanþáttaröð um þrjá 
frummenn sem búa innan um nú-
tímafólk í Bandaríkjunum. (1:13) 

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Fréttaaukinn  Fréttaþáttur í 
umsjón Boga Ágústssonar og Elínar 
Hirst. 

20.10 Anna Pihl  (Anna Pihl) 
(6:10) Dönsk þáttaröð um erilsamt 
starf lögreglukonunnar Önnu Pihl á 
Bellahoj-stöðinni í Kaupmannahöfn. 

20.55 Útlagar - Tíbet á tíma-
mótum

21.50 Fyrir handan  (Auf der 
anderen Seite) Tyrknesk/þýsk bíó-
mynd frá 2007. Tyrkneskur maður 
fer til Istanbúl að finna dóttur fyrr-
verandi kærustu pabba síns. 

23.50 Ítalska verkefnið  (The 
Italian Job) (e)

01.35 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

Þóra Arnórsdóttir fór til Indlands og 
ræddi við Dalai Lama um framtíð 
Tíbets, deilurnar við Kínverja, búdd-
isma, endurholdgun og sitthvað fleira. 
Hún kynntist líka tíbesku samfélagi 
á Indlandi, en þar hefur 150 þúsund 
Tíbetum í útlegð tekist að viðhalda 
tungumáli sínu, menningu og þjóðar-
stolti. Þeir kjósa eigin ríkisstjórn, reka 
tíbeskt menntakerfi, 
klaustur, heilbrigð-
isþjónustu 
og móttöku-
stöðvar fyrir 
flóttamenn. 
En hversu 
lengi getur 
það gengið 
að reka útlagaríki í 
öðru ríki? 

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Útlagar - Tíbet á tímamótum

Sjónvarpið kl. 20.55
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L AU S N I R  F Y R I R  H E I M I L I Ð

Eru skuldbindingar
á leiðinni í vanskil?

Pantaðu ráðgjöf á landsbankinn.is,
í útibúinu þínu eða í síma 410 4000

Landsbankinn býður upp á mörg úrræði fyrir heimili sem eiga við greiðsluerfiðleika 
að etja. Við aðstoðum þig við að velja lausn sem kemur til móts við þínar þarfir.
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli á þak-
inu, Dynkur smáeðla, Ruff‘s Patch, Lalli, Al-
gjör Sveppi, Þorlákur, Refurinn Pablo, Sumar-
dalsmyllan, Boowa and Kwala, Elías, Svamp-
ur Sveinsson, Hvellur keppnisbíll Könnuður-
inn Dóra, Flintstone krakkarnir, Kalli litli Kan-
ína og vinir, Ofuröndin, Tommi og Jenni og 
Nornafélagið.

11.35 Njósnaskólinn 

12.00 Bold and the Beautiful

12.20 Bold and the Beautiful 

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful

13.20 Bold and the Beautiful

13.45 Gossip Girl (17:25) 

14.35 Total Wipeout (1:9) 

15.40 Ashes to Ashes (2:8)

16.40 Sjálfstætt fólk (36:40) Jón Ársæll 
Þórðarson heldur áfram mannlífsrannsóknum 
sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar.

17.15 ET Weekend Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins 
er tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir 
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurn-
ar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmynda-
áhugamenn.

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.45 Íþróttir 

18.52 Lottó 

19.00 Ísland í dag - helgarúrval 
 Saman tekt af því helsta sem í boði var í 
Íslandi í dag í vikunni sem er að líða.

19.30 Veður 

19.35 The Sandlot 3 Þriðja myndin í 
skemmtilegum myndaflokki fyrir alla fjölskyld-
una, mynd sem sýnir fram á hversu miklu 
máli vináttan skiptir. Í myndinni leikur Luke 
Perry mann sem ferðast aftur til ársins 1976 
til að endurupplifa sínar bestu stundir þegar 
hann lék ungur að árum hafnabolta með 
bestu vinum sínum.

21.10 Catch and Release  Hugljúft og 
rómantískt drama með gamansömum und-
irtóni með Jennifer Garner í aðalhlutverki. 

23.20 Jack and Sarah  Breskur ekkill 
ákveður að ráða til sín unga bandaríska 
konu til að gæta barna sinna. Þótt þau séu 
afar ólík og sjái heiminn gerólíkum augum 
takast með þeim náin kynni. 

01.05 Vanity Fair 

03.20 Jagged Edge 

05.05 Æon Flux 

06.00 Óstöðvandi tónlist

12.40 Rachael Ray  (e)

13.25 Rachael Ray  (e)

14.10 The Game  (17:22) (e)

14.35 The Game  (18:22) (e)

15.00 The Game  (19:22) (e)

15.25 America’s Funniest Home Vid-
eos  (27:48) (e)

15.50 America’s Funniest Home Vid-
eos  (28:48) (e)

16.15 All of Us  (7:22) (e)

16.45 Top Chef  (11:13) (e)

17.35 Survivor  (14:16) (e)

18.25 Survivor  (15:16) (e)

19.15 Everybody Hates Chris  (1:22) 
Gamanþættir með svörtum húmor.. (e)

19.45 America’s Funniest Home 
Videos  (29:48) Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur.

20.10 Nýtt útlit  (11:11) Hárgreiðslu- og 
förðunarmeistarinn Karl Berndsen veitir 
venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun til 
fata. (e)

21.00 Heroes  (21:26) Bandarísk þáttaröð 
um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum hæfi-
leikum. (e)

21.50 Brotherhood  (4:10) Dramatísk og 
spennandi þáttaröð.

22.40 Painkiller Jane  (15:22) (e)

23.30 Scream Awards 2008  (1:1) (e)

01.20 The Game  (20:22) (e)

01.45 The Game  (21:22) (e)

02.10 Jay Leno  (e)

03.00 Jay Leno  (e)

03.50 Óstöðvandi tónlist

08.00 Morgunstundin okkar  Pósturinn 
Páll, Stjarnan hennar Láru, Sammi, Snilling-
arnir, Húrra fyrir Kela!, Elías knái, Hænsna-
kofinn, Ólivía, Fræknir ferðalangar og Skúli 
skelfir.

10.30 Leiðarljós  (e)

11.10 Leiðarljós  (e)

12.00 Kastljós  (e)

12.35 Hetjan unga

14.15 Vaskir varðliðar

15.45 Enron og allir snillingarnir  (e)

17.30 Hvað veistu? - Vetnispillan  (e)

18.00 Táknmálsfréttir

18.10 Lincolnshæðir  (8:13) Bandarísk 
þáttaröð um Sutton-fjölskylduna sem er ný-
flutt í gamla hverfi húsbóndans en á erfitt 
með að laga sig að aðstæðum þar.

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Fjölskylda mín  (My Family VII) 
(2:9) Bresk gamanþáttaröð um tannlækn-
inn Ben og skrautlega fjölskyldu hans.

20.10 Ungfrú Potter  (Miss Potter) Bresk 
bíómynd frá 2006 byggð á ævi barnabóka-
höfundarins vinsæla, Beatrix Potter. Aðal-
hlutverk: Renée Zellweger, Ewan McGregor, 
Emily Watson og Bill Paterson.    

21.45 Tímalína  (Timeline) Bandarísk 
bíómynd frá 2003. Aðalhlutverk: Frances 
O’Connor, Gerard Butler, Billy Connolly, 
David Thewlis, Anna Friel og Michael Sheen. 

23.40 Taggart - Lifandi lík  (Taggart - 
Dead Man Walking: Lifandi lík) (e)

00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

18.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson

19.00 Mér finnst  Katrín Bessadóttir, 
Hödd Vilhjálmsdóttir og Vigdís Másdóttir

20.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson

21.00 Frumkvöðlar  Elinóra Inga Sigurð-
ardóttir

21.30 Birkir Jón  Birkir Jón Jónsson

22.00 Lífsblómið  Steinunn Anna Gunn-
laugsdóttir

23.00 Mér finnst  Katrín Bessadóttir, 
Hödd Vilhjálmsdóttir og Vigdís Másdóttir

13.30 Chelsea – Everton, 
beint   STÖÐ 2 SPORT

18.00 Sjáðu   STÖÐ 2

19.35 Fjölskylda mín  
  SJÓNVARPIÐ

19.45 America’s Funniest 
Home Videos   SKJÁREINN

20.00 American Idol   
 STÖÐ 2 EXTRA

> Renée Zellweger
„Ég hef ekki getað fundið mig í 
Hollywood. Mér líður alltaf eins 
og boðflennu þegar ég kem 
þangað.“ 
Zellweger fer með hlutverk 
rithöfundarins Beatrix 
Potter í kvikmynd sem 
Sjónvarpið sýnir í kvöld. 

08.00 Scoop 

10.00 Norbit

12.00 Over the Hedge 

14.00 Scoop 

16.00 Norbit 

18.00 Over the Hedge 

20.00 Ask the Dust 

22.00 National Treasure: Book of 
Secrets 

00.00 Mean Creek

02.00 Be Cool 

04.00 National Treasure: Book of 
Secrets 

06.00 The Addams Family

12.00 Premier League World 2008/09 

12.30 Aston Villa - Newcastle 

14.10 Premier League Review 
2008/09 

15.05 PL Classic Matches Tottenham - 
Manchester Utd. 

15.35 PL Classic Matches Liverpool - 
Newcastle, 1995.

16.05 Hull - Man. Utd. Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.45 Liverpool - Tottenham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.25 Season Hightlights 2005/2006 

20.20 Season Highlights 

21.15 PL Classic Matches Southampton 
- Liverpool, 2000.

21.45 PL Classic Matches Charlton - 
Man Utd, 2000.

22.15 PL Classic Matches Newcastle - 
Liverpool, 1998.

22.45 PL Classic Matches Man Utd - 
Leeds, 1998.

23.15 Sunderland - Chelsea Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

07.05 Inside the PGA Tour 2009 

07.30 KR - FH Útsending frá leik í Pepsi-
deild karla.

09.20 Denver - LA Lakers Útsending frá 
leik í úrslitakeppni NBA.

11.10 Barcelona - Man. Utd. Útsending 
frá úrslitaleiknum í Meistaradeild Evrópu.

13.00 FA Cup - Upphitun 

13.30 Chelsea - Everton Bein útsend-
ing frá úrslitaleik í ensku bikarkeppninni.

16.20 PGA Tour 2009 - Hápunktar 

17.20 Pepsímörkin 2009 

18.20 Fréttaþáttur spænska boltans

18.50 Atl. Madrid - Almeria Bein út-
sending frá leik í spænska boltanum.

20.50 Deportivo - Barcelona Útsending 
frá leik í spænska boltanum. Leikurinn er 
sýndur beint á Sport 3 kl 18.55.

22.30 Ultimate Fighter 

23.20 UFC Unleashed 

00.00 24/7 Pacquiao - Hatton 

00.30 Orlando - Cleveland Útsending 
frá leik í úrslitakeppni NBA.

03.30 Pacquiao vs. Hatton 

05.00 Chelsea - Everton 

▼

▼

Að fylgjast með úrslitakeppninni í NBA er góð skemmtun. Fyrir utan 
ótrúlega hæfileika stóru stuttbuxnastrákanna er ýmislegt annað 
sem gleður augu og eyru. Stundum bregður til dæmis fyrir glúrnum 
íþróttafréttamanni sem heitir Craig Sager. Hann skrýðist jafnan bleik-
um glimmerjakkafötum og hári frá árinu 1974 og spyr tilgangslausra 
spurninga sem geta af sér jafnvel tilgangslausari svör frá úrvinda 
íþróttamönnunum.

Það allra besta eru þó ódauðlegar lýsingar meistara Svala 
Björgvinssonar, sem illu heilli situr ekki yfir nema öðrum 
hverjum leik eða svo. Þessi fyrrverandi körfuknattleikshetja er 
enginn táningur – er raunar kominn á fimmtugsaldurinn 
– en slær þó flestum ofvirkum menntskælingum við 
í orðavali og stílbrögðum svo Jón Gunnar Geirdal 
hljómar eins og ellihrumur endurskoðandi í saman-
burði.

Svali átti hreint stórkostlega spretti í leik LA 
Lakers og Denver Nuggets aðfaranótt fimmtudags. 
Þegar klámkóngurinn Hugh Hefner náðist á mynd 

uppi í stúku smella kossi á allar þrjár íturvaxnar kærustur sínar sló 
þögn á þulina tvo í drykklanga stund. Svali rauf hana loksins með 
þessum fleygu orðum: „Hvaða ruuugl er í gaaangi?“ Það getur þarfn-
ast nokkurrar þjálfunar að skilja orðræðu Svala. „Já sæll! Þetta er 
bráðsmitandi maður,“ þýðir til dæmis að viðkomandi leikmaður hefur 

góð áhrif á samherja sína.
Eins og sönnum frasameistara sæmir þróar Svali tungutak sitt 

yfirleitt jafnóðum á meðan hverjum leik vindur fram. Þannig getur 
frasinn „Halló! Þetta er náttúrlega lögreglumál!“ (um falleg tilþrif) 
verið orðinn öllu langsóttari í lok leiks, til dæmis: „Góða kvöldið! 

Hvar er Geir Jón þegar maður þarf á honum að halda? Það þarf 
að koma þessum manni beinustu leið niður á Hverfisgötu!“

Það hefur eflaust verið stuð á starfsmannasviðinu hjá 
Kaupþingi þegar best lét og það laut stjórn títtnefnds Svala. 
Einhverjir hafa agnúast út í launastefnu gömlu bankanna, 
en ef fleiri starfsmenn þeirra voru eitthvað í líkingu við 
Svalann þá skil ég þetta mæta vel. Nokkrar kúlur á mánuði 
eru síst of mikið fyrir þennan mann.

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON HLUSTAR Á ÚRSLITAKEPPNINA Í NBA

Af Geir Jóni og bráðsmitandi manni
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

17.35 Nágrannar  Lífið í Ramsey-götu 
gengur sjaldnast sinn vanagang enda eru 
íbúar þar einkar skrautlegir og skemmtilegir.

17.55 Nágrannar 

18.15 Nágrannar 

18.35 Nágrannar 

18.55 Nágrannar 

19.15 E.R. (13:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

20.00 American Idol (39:40) Nú eru 
aðeins tveir söngvarar eftir í American Idol 
og spennan orðin nánast óbærileg fyrir þá 
því það er til mikils að vinna. Allir sigurvegar-
ar síðustu ára hafa slegið í gegn og eiga nú 
gæfuríkan söngferil.

20.45 American Idol (40:40) Nú kemur 
í ljós hver stendur uppi sem sigurvegari í 
þessum lokaþætti af American Idol. Til mik-
ils er að vinna því fram undan býður þeim 
sem vinnur keppnina frægð og glæstur frami 
á heimsvísu.

22.15 Ally McBeal (2:21) Ling og Ally 
ákveða að bæta samband sitt sem vinkon-
ur og kanna hvort þær séu í raun samkyn-
hneigðar. John reynir að koma Nell á óvart 
í bólinu.

23.00 X-Files (13:24) Fox Mulder trúir á 
meðan Dana Scully efast er þau rannsaka 
yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl 
reyna að hindra leit þeirra að sannleikanum.

23.45 E.R. (13:22) 

00.30 American Idol (39:40)

01.15 American Idol (40:40)

02.45 Sjáðu 

03.10 Fréttir Stöðvar 2 

03.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.30 Griniga gubbar 11.00 Hugo och Rosa 
12.10 Plus Europa 13.10 Draknästet 14.10 
Uppdrag Granskning 15.10 Allt ljus på 15.50 
Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 
16.15 Disneydags 17.00 Bobster 17.30 Rapport 
17.45 Sportnytt 18.00 På kryss med Hjalmar 
19.00 Läget i modevärlden 19.30 Brottet och 
straffet 20.40 Pistvakt 21.10 Sjukan 21.40 Motor. 
VM i speedway 22.25 Ung rebell 00.20 Sändningar 
från SVT24 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Krossgötur
14.00 Til allra átta
14.40 Stjörnukíkir
15.25 Lostafulli listræninginn

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Hringsól
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Dánarfregnir
19.00 Dívan Deborah
20.00 Sagnaslóð
20.40 Heimurinn dansar
21.10 Gullöld revíunnar
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hvað er að heyra?
23.10 Stefnumót
00.07 Næturtónar

10.10 Fra Dalarna til Gobi 11.00 Ut i nærturen 
11.15 Noma på kokepunktet 12.15 Prosjekt X 
13.45 Musikanter 15.05 En kongelig familie 16.00 
Pippi Langstrømpe 16.30 Rosa og livet 17.00 
Lørdagsrevyen 17.45 Lotto-trekning 17.55 Trond 
Kirkvaag. Komplett komiker 18.55 20 spørsmål 
19.20 Sjukehuset i Aidensfield 20.05 Jobben er 
din! 21.05 Kveldsnytt 21.20 Guess Who 23.00 
Etter at du dro 23.30 Dansefot jukeboks m/chat 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Troldspejlet 10.30 Family Guy 10.55 S, P eller K 
11.05 Boogie Update 11.40 S, P eller K 12.05 
Ønskehaven 12.40 Gasolin 14.10 En udødelig 
mand 15.10 Før søndagen 15.20 Held og Lotto 
15.30 Johanne i Troldeskoven 15.55 Minisekterne 
16.00 Mr. Bean 16.30 TV Avisen med vejret 
16.55 SportNyt 17.05 Geniale dyr 17.30 Hvem 
ved det! 18.00 Det er så synd for farmand 19.25 
Kriminalkommissær Barnaby 21.00 Manden der 
glemte sine hustruer 22.25 Boogie Listen 

10.40 The Inspector Lynley Mysteries 11.25 
EastEnders 11.55 EastEnders 12.25 EastEnders 
12.55 EastEnders 13.25 The Weakest Link 14.10 
The Chase 15.00 The Inspector Lynley Mysteries 
15.50 The Inspector Lynley Mysteries 16.35 Any 
Dream Will Do 17.40 Rob Brydon‘s Annually 
Retentive 18.10 Holby Blue 19.00 Holby Blue 
19.50 The Chase 20.40 The Chase 21.30 Rob 
Brydon‘s Annually Retentive 22.00 Holby Blue 
22.50 Holby Blue 23.40 Holby Blue 

Hugljúft og rómantískt drama 
með gamansömum undirtóni þar 
sem Jennifer Garner er í aðalhlut-
verki. Hún leikur unga konu sem 
glímir við dauða kærasta síns og 
leitar huggunar hjá skrautlegum 
vinahópi þar sem hver og einn 
hefur ákveðnar hugmyndir um 
hvernig best sé að vinna bug á 
sorginni. 

STÖÐ 2 KL. 21.10

Catch and Release

Fornleifafræðinemar reyna að bjarga 
kennara sínum úr hremmingum. 
Hann var við störf í Dordogne-
dalnum í Frakklandi en þá vildi ekki 
betur til en svo að hann hvarf aftur til 
ársins 1357 og þar situr hann fastur. 
Unga fólkið fer þangað á eftir honum 
og verður að þrauka innan um óða 
miðaldastríðsmenn meðan beðið er 
björgunar. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Tímalína (Timeline)
Sjónvarpið kl. 21.45

▼

4.
júní444
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Laugavegi · Kringlunni · Leifsstöð 
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. ofsi, 6. mannþvaga, 8. angra, 9. 
farvegur, 11. í röð, 12. þrástagast, 14. 
gleði, 16. í röð, 17. viður, 18. röð, 20. 
rykkorn, 21. flóki.

LÓÐRÉTT
1. landamerki, 3. guð, 4. skjalla, 5. 
draup, 7. sáluhjálp, 10. taug, 13. flík, 
15. verðir, 16. tímabils, 19. skamm-
stöfun.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ærsl, 6. ös, 8. ama, 9. rás, 
11. jk, 12. klifa, 14. unaðs, 16. áb, 17. 
tré, 18. róf, 20. ar, 21. strý. 

LÓÐRÉTT: 1. mörk, 3. ra, 4. smjaðra, 
5. lak, 7. sálubót, 10. sin, 13. fat, 15. 
sért, 16. árs, 19. fr. 

Hugleikur Dagsson

Aldur: 31 árs.
Starf: Listamaður.
Stjörnumerki: Vog.
Fjölskylda: Stór.
Búseta: Bý á landamærum Vestur-
bæjar og miðbæjarins.
Hugleikur samdi myndasögur fyrir 
Símaskrána annað árið í röð.

Aðdáendur Stiegs Larsson geta 
andað léttar. Tekist hafa samn-
ingar milli dreifingarfyrirtæk-
isins Senu og Nordisk film um 
að kvikmyndin Karlar sem hata 
konur verði sýnd hér á landi. 
Eins og Fréttablaðið hefur greint 
frá voru ansi mörg ljón í veginum 
þegar reynt var að fá myndina 
hingað til lands en nú hefur tekist 
að ryðja þeim öllum úr veginum. 
Bók Larssons hefur notið næstum 
fáránlegra vinsælda, Hún er nán-
ast uppseld í innbundinni útgáfu 
og kiljan rýkur út eins og heitar 
lummur. 

Tvær aðrar myndir verða gerð-
ar eftir bókum Larssons og þær 
verða báðar sýndar hér á landi 
samkvæmt samningnum. Önnur 
myndin verður frumsýnd í lok 
þessa árs en síðasta myndin í þrí-
leiknum verður sýnd eftir áramót. 
Karlar sem hata konur hefur sleg-
ið öll aðsóknarmet á hinum Norð-
urlöndunum og nánast haldið uppi 
miðasölunni í bíóhúsunum þar. 

Myndin verður frumsýnd 22. 
júlí næstkomandi og verður aðal-
leikkona myndarinnar, hin sænska 
Noomi Rapace, væntanlega við-
stödd frumsýninguna. Vonir 
standa til að fleiri leikarar verði 

hér viðstaddir. Noomi leikur húð-
flúraða tölvunjörðinn Lisbeth Sal-
ander en það er hinn þrautreyndi 
Michael Nyquist sem bregður sér 
í líki Mikaels Blomkvist. 

Noomi ætti ekki eiga í vandræð-
um með að krafsa sig fram úr við-
tölum við íslenska fjölmiðlamenn. 
Hún á íslenskan stjúpföður og býr 
yfir ágætis íslenskukunnáttu. 
Noomi bjó meðal annars á Flúð-
um ásamt móður sinni í nokkur 
ár. 

Í viðtali við dagblaðið Syd-
svenska í lok janúar sagði Noomi 
meðal annars að þrátt fyrir vel-
gengni sína á hvíta tjaldinu væri 
hugurinn nú hjá Íslendingum 
vegna efnahagskrísunnar. „Ég er 
alveg viss um að við eigum eftir að 
sjá forvitnilega list koma þaðan á 
næstu árum, bæði í kvikmyndum, 

bókmenntum og tónlist,“ sagði 
Noomi.

Og svo skemmtilega vill til 
að Hrafn Gunnlaugsson var sá 
leikstjóri sem fyrstur uppgötv-
aði hæfileika leikkonunnar því 
hún lék lítið hlutverk í myndinni 
Skugga hrafnsins, sjálfstæðu 
framhaldi af Hrafninn flýgur, 
sem gerð var 1988. Hrafn var að 
vonum ánægður þegar Fréttablað-
ið hermdi þetta upp á hann. „Ég 
man nú óljóst eftir henni, held 
að hún hafi búið í Svíþjóð á þess-
um tíma. En þetta var stelpa sem 
hafði einhver áhrif, hafði eitthvað 
við sig, þetta eðli, og það gleður 
mann alltaf að sjá fólk sem hefur 
tekið þátt í myndunum manns og 
verður síðan eitthvað annað og 
meira,“ segir Hrafn.

 freyrgigja@frettabladid.is

NOOMI RAPACE:  VIÐHAFNARFRUMSÝNING Á KÖRLUM SEM HATA KONUR

Hrafn Gunnlaugsson upp-
götvaði Lisbeth Salander

ALTALANDI Á 
ÍSLENSKU 
Noomi Rapace er orðin 
ein frægasta leikkona 
Norðurlandanna eftir 
leik sinn í kvikmyndinni 
Karlar sem hata konur. 
Noomi þreytti 
frumraun sína 
í kvikmyndum 
þegar hún lék 
lítið hlutverk 
hjá Hrafni 
Gunnlaugssyni.

„Þetta er hluti af okkar nýstárlegu 
markaðssetningu – að tengjast tón-
leikum víðs vegar um landið. Erum 
að senda skilaboð. Að fara á böll, 
dansa og hlusta á músík sem er stór 
þáttur í félagslífi ungs fólks, ekki 
síst á Bifröst,“ segir Ágúst Einars-
son, prófessor og rektor við Háskól-
ann á Bifröst. 

Í fundargerð skólans frá 21. apríl 
segir: Nýdönsk verður ambassador 
skólans. Má þetta heita frumleg-
ur leikur en ekki þekkjast fordæmi 
þess að skóli komi að rekstri vin-
sællar hljómsveitar þótt fyrirbærið 
skólahljómsveit sé þekkt. Upplyft-
ing er til dæmis kennd við Bifröst. 
Ágúst veit ekki nákvæmlega hvern-
ig samningum við Nýdönsk er háttað 
og vísaði á markaðsstjóra skólans, 

Kristínu Ólafsdóttur, hálfsystur 
hljómborðsleikara Nýdanskra, 
Jóns Ólafssonar – en ekki 
náðist í hana í gær.

Ágúst segir mikið tón-
listarlíf í Bifröst og þetta 
er liður í að styðja við það. 
„Tengjum vinsæla 
hljómsveit skólan-
um, leggjum góðum 
málum lið og látum 

músíkina tala.“ Gamli Verzlónem-
inn Jón segir Nýdönsk fá sanngjörn 
vinnulaun fyrir sitt framlag. „Það 
vakna ýmsar hugmyndir í þessari 
kreppu. Það er nú ekki þannig að 
við séum með Bifrastarmerkið á 

enninu þegar við komum fram 
en reynum að vera þessum 
frábæra háskóla til sóma.“ 
Upplyfting mun vera að 
vinna að plötu og Jón 
telur þetta hafa hleypt 
skapi í það ágæta band. 
„Þetta hefur haft mikil 
áhrif á Upplyftingu og ég 
spyr: Munu þeir spila fyrir 

Verzló og MH í haust til að 
hefna sín? Ég hef heyrt að 
þeir íhugi að skila stúd-
entshúfum sínum og skóla-

skírteinum vegna málsins. Kannski 
við setjum „Traustur vinur“ á pró-
grammið til að blíðka þá.“ - jbg

Nýdönsk ambassadorar Háskólans á Bifröst

ÁGÚST EINARSSON 
Með því að gera 
vinsæla hljómsveit 
að sinni er verið 
að styðja tónlistarlíf 
skólans og senda 
skilaboð til væntan-
legra nemenda.

AMBASSADORAR OG POPPARAR 
Nýdönsk spilar á vegum Háskólans á 
Bifröst og Jón Ólafsson hefur heyrt að 
það hafi hleypt illu blóði í gamla skóla-
band Bifrastar - Upplyftingu.

„Við erum búin að vera að bíða eftir þessum bíl í 
svolítinn tíma og hann er nýkominn,“ segir Manúela 
Ósk Harðardóttir um glæsilegan bíl sem hún og eig-
inmaður hennar, Grétar Rafn Steinsson fótbolta-
maður, hafa fest kaup á. Bíllinn er af gerðinni Audi 
Q-7, en var breytt sérstaklega eftir óskum Manú-
elu. „Ég er svo hrifin af hvítum bílum svo ég vil 
hafa allt hvítt, en Audi-merkin aftan á og á stýr-
inu eru bleik. Felgurnar eru líka hvítar, nema lít-
ill hluti í miðjunni sem er bleikur,“ segir Manúela 
sem sérhannaði einnig áklæð-
in inn í bílinn. „Það er hægt 
að ákveða hvernig maður 
vill hafa saumana, leðr-
ið og leika sér með það. 
Nafnið mitt er á höfuð-
púðanum, en ég skrif-
aði bara nafnið mitt á 
blað og þeir settu það 
á, svo þetta er í raun 
undirskriftin mín,“ 
útskýrir Manúela og 
segist ánægð með 
útkomuna. „Það er 
líka þægilegt að þetta 

er sjö manna bíll, því við lend-
um stundum í því að hafa ekki 
nóg pláss þegar við fáum hópa 
í heimsókn og erum að skutla 
og sækja fólk út á völl,“ bætir 
hún við.

Aðspurð segir hún þau Grét-
ar vera alsæl í Bolton, en hún 

sat úti í 25 stiga hita og sól 
þegar blaðamaður náði tali af 
henni. „Ég er mjög ánægð hérna 
úti. Við vorum að flytja á betri 

stað í bænum og það fer rosa-
lega vel um okkur,“ segir 

Manúela. - ag

ENDURNÝJA HJÚSKAPAR-
HEITIN Manúela og Grétar 

Rafn fótboltamaður 
ætla að endurnýja 
hjúskaparheit sín 
hér á landi í júní, en 

þau gengu í það heil-
aga í Hollandi árið 2007. 

Lét breyta glænýjum Audi
Verð kr. 265.000.-

Hrein fjárfesting ehf
Dalbraut 3 105 reykjavík  •  rainbow@rainbow.is 
Sími verslun 567 7773 . kvöld og helgar 893 6337

www.rainbow.is

RRaaiinnbbooww
Bjóðum nokkrar Rainbow á 186,000

Eða gömul Rainbow upp í nýja tilboð 155,000

Eigum einnig notaðar yfi rfarnar rainbow 
með ábyrgð verð 80.000 tilboð 58.000 

meðan byrgðir endast.
 

Krimmahátíðin hófst á fimmtu-
dagskvöld en Ævar Örn Jóseps-
son, helsti skipuleggjandinn, sást 
þá rölta inn á Grand Rokk og fór 
fyrir fjölda glæpasagnahöfunda 
sem hér eru staddir í tilefni hátíð-
arinnar – sem reyndar á að fara 
fram að mestu í Norræna húsinu. 
Jo Nesbø og Diane Wei Liang eru 
meðal þeirra sem má þessa dag-
ana sjá spóka sig á götum Reykja-
víkur. Og komið hefur á daginn að 
norski höfundurinn Anne 
B. Ragde, sem skrifaði 
Berlínaraspirnar, 
er hér einnig til að 
fylgjast með hátíðinni. 
Væntanleg er í íslenskri 
þýðingu bók eftir hana 
í haust sem heitir Á 
grænum grundum.

Selma Björnsdóttir fagnaði tíu ára 
Eurovision-afmæli sínu í gær en sú 
stund, þegar Selma var „næstum“ 
því búin að vinna þessa vinsælu 
lagakeppni í Ísrael er Íslendingum 
ógleymanleg. Þeir eru ófáir sem 

hafa haldið því fram að 
Selma hefði í raun átt 
að vinna með laginu 
All out of Luck og 

þannig fékk hún 
hamingjuóskir frá 

ísraelskum 
aðdáanda 

sem sagði 
hana alltaf 
vera „the 
winner“.

Kristján B. Jónasson var nýverið í 
Búlgaríu. Og það þykir kannski ekki 
fréttnæmt að slíkur menningarpáfi 
hafi dvalist á meðal Búlgara að 
njóta alls þess besta sem austur-
evrópsk menning hefur upp á að 
bjóða. Hins vegar segir Kristján frá 
því að hann hafi spurt 
nokkra Búlgara hvort 
þeir vissu hver Ásdís 
Rán væri, en fjölmiðlar 
hafa flutt af henni 
frægðarsögur að 
undanförnu, 
en þá stóðu 
Búlgarar víst á 
gati. - jbg, fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI





SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Júlíu Margrétar 
Alexandersdóttur

Í dag er laugardagurinn 30. maí, 
150. dagur ársins. 

3.28 13.25 23.25
2.41 13.10 23.42

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

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%

Ég er með nokkuð góða teikni-
myndarödd – bjarta og hreina 

– sem myndi jafnvel henta Dolla 
dropa vel. Þegar ég hringi í fólk 
sem ég þekki ekki er ég oft spurð 
hvort ég sé nýfermd. Staðreyndin 
er hins vegar sú að ég er 32 ára. 
Ég hef því oft hugsað út frá sjón-
arhóli vinnunnar væri fínt að fá 
svona mannræningjaraddbreyti 
í tækið. 

ÞESSA dagana geng ég bara í 
hálfgerðum joggingbuxum. Á 
nokkrar svipaðar og lít út eins og 
fín arabísk frú á leið í matvöru-
búðina. Ég var spurð að því hvort 
ég væri svolítil Jasmín prinsessa 
í mér og hrifin af þessu mið-aust-
urlenska. Staðreyndin er hins 
vegar sú að ég þarf að ganga í 
joggingbuxum þar til ég kemst í 
eitthvað annað. Er á feita tímabil-
inu í lífi mínu. 

ÉG er netfíkill og hef spilað 
mörg þúsund leiki á internetinu, 
svokallaðan „Spades“ (einhvers 
konar últraamerísk útgáfa af 
Kana – spaði alltaf tromp). Ég hef 
líka stundað alla vefi sem hægt er 
að spjalla á í gegnum tíðina um 
allt og ekkert: Femin.is, málefn-
in.com og barnaland.is. Ég versla 
stundum á Barnalandi og keypti 
mér rúmteppi þar um daginn. Það 
gætir hneykslunar í tón þeirra 
sem ég segi þetta. Ég syndi víst í 
lágmenningunni að þeirra mati. 

UNNUSTI minn er næstum 100 
kíló og er með ístru (sem ég kalla 
að vísu evrópska stinna fitu en 
ekki ameríska skvapkennda). Mér 
hefur stundum verið vorkennt og 
spurð hvort ég vildi ekki óska 
að hann myndi grenna sig. Stað-
reyndin er hins vegar sú að ég 
hef alltaf verið veik fyrir þéttum 
mönnum. Sólbrún vömb á falleg-
um sumardegi – með gullkeðju að 
hætti rússneskra auðjöfra í sum-
arfríi á Tenerife – er stórkost-
leg sýn fyrir mér. Karlmennskan 
holdi klædd.

EINHVERJIR hafa fleygt því að 
það sé séríslenskt fyrirbæri að 
flokka fólk í kassa eftir lífsstíl, 
mataræði og smekk. Að stað-
almyndir séu ríkar í svo litlum 
samfélögum sem Ísland er. Okkur 
þykir það þægilegra að þykjast 
vita hvar við höfum fólk og um 
hvað má tala. Kannski er það 
svo. Hverju eigum við svo sem 
að ganga út frá öðru en einhverj-
um leiðandi vörðum hér og þar í 
lífinu? Það er hins vegar stundum 
hollt að minna sig á að ekki er allt 
sem sýnist. 

Fyrirframgefn-
ar hugmyndir
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