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inn í Árbæjarsafni sunnudaginn 7. júní. Þar verður 
nemendasýning á Kornhúsloftinu, félagsmenn sýna 
vinnubrögð og handverk og faldafeykissýning verður 
í Líkn. Allir sem mæta á íslenskum búningi fá frítt inn. 
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1 kg svínakjöt2 laukar, fínsaxaðir4 hvítlauksgeirar, rifnir2 msk. rifið engifer1/4 bolli tamarind-mauk6 msk. olía
4 msk. kókosmjólk300 ml vatn

SVART SVÍNAKARRÍFYRIR 4-5

Draumur að veruleikaRenuka Perera kom frá Srí Lanka fyrir þrettán árum og hefur síðan matreitt rétti heimalands síns ofan í 

Íslendinga. Nú hefur hún gefið út matreiðslubók svo fleiri hafi tækifæri til að prófa réttina hennar.

Renuka Perera gefur Fréttablaðinu upp-skriftir að framandi réttum frá Srí Lanka.
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Nýr A la Carte
REYKT ÖNDmeð blönduðu salati, valhnetum og fíkjublönduVið mælum með Pinot Gris, Pully Fumé eða Pouilly Fuisse með þessum rétti.

4ra rétta tilboðsseðill
Verð aðeins 6.890 kr.með 4 glösum af sérvöldum vínum aðeins 10.490 kr.

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!
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           Í MIÐJU BLAÐSINS

FJALLGÖNGUMENN FRAMTÍÐARINNAR Leikskólabörn úr Laugaborg og Garðaborg nánast hlupu í gær upp Esjuhlíðar undir styrkri 
stjórn fulltrúa Ferðafélags Íslands. Fjallgangan var þáttur í undirbúningi stofnunar Ferðafélags barnanna síðar í mánuðinum. 
Ætlunin er að bjóða upp á sérstakar ferðir á forsendum barna og fjölskyldna. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Ísak Freyr Helgason, 19 ára förðunarfræðingur á
erfiða æsku að baki Í dag e h

BJART EYSTRA   Í dag verður 
hæg breytileg átt. Bjartviðri á 
Austurlandi, skýjað með köflum 
norðaustan til annars skýjað og 
hætt við lítilsháttar vætu. Hiti 8-16 
stig hlýjast fyrir austan.   
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EFNAHAGSMÁL Forsvarsmenn Seðlabanka Íslands 
neita því að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (AGS) hafi 
ráðið nokkru um ákvörðun bankans sem tilkynnti 
um lækkun stýrivaxta um eitt prósent í gær.

Við síðustu vaxtaákvörðun í maíbyrjun voru 
vextir lækkaðir um 2,5 prósent og boðað að lækkun-
in yrði vegleg næst. Síðan þá hefur sendinefnd AGS 
lýst því yfir að hún hafi verið mótfallin vaxtalækk-
un nú. Nú segja forsvarsmenn Seðlabankans að ekki 
verði tekin stærri skref í lækkun stýrivaxta meðan 
ekki liggur fyrir áætlun um tilhögun ríkisfjármála.

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra segist 

hafa orðið fyrir vonbrigðum með að lækkunin hafi 
ekki verið meiri. Hún segir enn fremur að peninga-
stefnunefnd Seðlabankans hafi verið ljós margvís-
leg áform stjórnvalda í ríkisfjármálum og ekkert 
hafi gefið tilefni til að ætla að ekki verði staðið við 
þau.

Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, segir að með þessari ákvörðun bank-
ans sé búið að kippa forsendunum fyrir launahækk-
unum í burtu og að viðræður um kjarasamninga 
fari að óbreyttu aftur á byrjunarreit. 

 - óká, bþs, jse / sjá síðu 4 og 6  

Seðlabankinn tilkynnti um eins prósents lækkun stýrivaxta í gær: 

Ekki gert eftir forskrift AGS

SJÁVARÚTVEGUR Fyrningarleið í 
sjávarútvegi verður ekki farin 
ef sannast að hún hafi neikvæð 
áhrif á byggðirnar í landinu. 
Þetta kom fram í máli Atla Gísla-
sonar, þing-
manns Vinstri 
grænna, á mál-
þingi í Vest-
mannaeyjum í 
gær. 

Elliði Vignis-
son, bæjar-
stjóri í Eyjum, 
sagði að fella 
þyrfti leiðina 
út af stefnu-
skrá stjórnarflokkanna. Hug-
myndin ein, og umræða um hana, 
væri tekin að skaða sjávarútvegs-
byggðirnar nú þegar. 

Ólína Þorvarðardóttir, þing-
maður Samfylkingarinnar, 
minnti á af hverju fyrningar-
leið væri rædd yfirleitt; flótti úr 
greininni með tilheyrandi skaða 
fyrir byggðirnar í landinu, sem 
væri öllum ljós.   - shá / sjá síðu 10

Tekist á um fyrningu:

Fyrningarleið 
háð breiðri sátt

EFNAHAGSMÁL Möguleg lausn á 
Icesave-deilunni verður kynnt í 
ríkisstjórn í dag. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins verður tekin 
afstaða til þess hvort sú leið sé fær 
eða ekki. Það þarf þó ekki að þýða 
að lausn finnist á deilunni því ef 
íslensk stjórnvöld hafna þessari 
leið eru samningar enn þá opnir. 

Deila um Icesave-reikningana 
hafa staðið lengi yfir. Upphaflega 
átti að ljúka viðræðunum í síðasta 
mánuði. Steingrímur J. Sigfússon 
fjármálaráðherra segir þær hafa 
tafist vegna ástandsins í Bretlandi. 

Þar vísar fjármálaráðherra bæði 
til vandræða Verkamannaflokks-
ins breska og versnandi efnahags-
ástands þar í landi, sem hefur ekki 
liðkað fyrir viðræðunum.

Steingrímur segist enn bjart-
sýnn á að ásættanleg niðurstaða 
náist og að hún verði betri en 
fyrstu tölur gáfu til kynna. Fleiri 
ráðherrar sem Fréttablaðið ræddi 
við tóku í sama streng og sögðu 
verstu mögulegu útkomu viðræðn-
anna alltaf vera betri niðurstöðu, 
fyrir Íslendinga, en upphaflega 
var ætlað.

Deilan um Icesave í Bretlandi 
hefur snúist um hvert raunveru-
legt virði eigna Landsbankans 
þar í landi sé og hvaða vaxtafyrir-
komulag eigi að vera á samning-
um. Þá eru einnig áhöld um hvernig 
greiðslum skuli háttað. 

Samninganefndir breskra og hol-
lenskra stjórnvalda eru staddar hér 
á landi. Þær funduðu með íslensku 
nefndinni fram á kvöld í gær. 

Sáttatillagan verður einnig kynnt 
í utanríkismálanefnd og þingflokk-
um stjórnarflokkanna í dag. 

 - bþs, kóp, kh

Áfangi í Icesave-deilu 
kynntur í ríkisstjórn
Sendinefndir á vegum Breta og Hollendinga eru staddar hér á landi og fund-
uðu um lausn á Icesave-deilunni fram eftir kvöldi í gær. Ráðherrar bjartsýnir.

ELLIÐI VIGNISSON

MENNING Félag tónskálda og 
textahöfunda (FTT) veitti Ósk-
ari Páli Sveinssyni og Þorvaldi 
Bjarna Þorvaldssyni verðlaun 
í gær en þeir hafa báðir átt lag 
sem hreppt hefur annað sæti í 
Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva; Óskar Páll fyrir lag 
sitt „Is It True“ sem flutt var í 
Moskvu í síðasta mánuði og Þor-
valdur Bjarni fyrir lagið „All 
Out Of Luck“ sem var framlag 
Íslands árið 1999 í Ísrael.

„Þetta eru verðskulduð silfur-
verðlaun,“ segir Jakob Frímann 
Magnússon, formaður FTT. 
„Þau jafnast kannski ekki á við 
20 fálkaorður og 50 milljóna 
króna silfursjóð en þau eru hug-
heil viðurkenning okkar félags 
á frábærum árangri þessara 
tveggja silfurdrengja íslenskrar 
tónlistar.“  - jse 

Tvö tónskáld verðlaunuð:

Silfurdrengir 
tónlistarinnar
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FRAKKLAND, AP Enginn mögu-
leiki er á því að nokkur hafi lifað 
af flugslysið yfir Atlantshafi á 
sunnudagskvöld. Þetta hafa for-
svarsmenn flugfélagsins Air 
France sagt ættingjum þeirra 
sem voru um borð í vélinni. 

Margar kenningar eru uppi um 
það hvers vegna og hvernig vélin 
hrapaði. Á miðvikudag fannst 
löng olíubrák í sjó í nágrenni 
braks og þótti það benda til þess 
að vélin hefði ekki brotnað fyrr 
en hún lenti í sjónum. Í gærdag 
sagði svo einn rannsóknarmann-
anna að sjálfvirk skilaboð frá vél-
inni bentu til þess að vélin hefði 
brotnað í sundur í loftinu. - þeb

Flugslysið í Atlantshafi: 

Ættingjum sagt 
að gefa upp von

FÓLK Samtök hernaðarandstæð-
inga (SHA) lýsa ánægju sinni með 
fréttir af laxveiðiferðum íslenskra 
banka- og sveitarstjórnarmanna í 
Rússlandi. Samkvæmt frétt í DV 
í gær voru rússneskar herþyrlur 
notaðar til að ferja veislustjór-
ann, Gísla Martein Baldursson, 
og félaga milli veiðistaða á Kóla-
skaga. 

„SHA taka ekki afstöðu til rétt-
mætis þátttöku kjörinna fulltrúa 
í slíkum ferðum, en fagna að öðru 
leyti förinni, enda hafa viðkom-
andi herþyrlur þá ekki nýst til að 
drepa fólk á meðan, til dæmis í 
stríði Rússa í Tsjetsjeníu,“ segir í 
tilkynningu frá samtökunum. - kg

Hernaðarandstæðingar:

Fagna laxveiði-
ferðum banka

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
staðfest refsidóma yfir þremur 
mönnum sem réðust með ofbeldi 
inn í íbúðarhús í Keilufelli í 
Breiðholti í mars í fyrra. Þre-
menningarnir, Marcin Labuhn, 
Robert Kulaga og Tomasz Roch 
Dambski, voru allir dæmdir í 
tveggja og hálfs árs fangelsi. 

Hæstiréttur lækkar hins 
vegar bæturnar sem þeim er 
gert að greiða fórnarlömbum 
sínum um rúman helming.

Mennirnir réðust ásamt 
öðrum inn í húsið og stórslösuðu 
sjö íbúa með ýmsum vopnum, 
meðal annars járnstöng, hamri, 
sleggju, járnröri, gaddakylfu, 
golfkylfu, hafnaboltakylfu, hníf 
og öxi. - sh

Hæstiréttur lækkar bætur:

Refsing staðfest 
í Keilufellsmáli

Á S B R Ú   -   S Í M I :  5 7 8  4 0  0 0   -   W W W . K E I L I R . N E T

Nánari upplýsingar 

á www.keilir.net.

Umsóknarfrestur 
rennur út í dag!

Nám á framhaldsskólastigi 

og starfsnám:

Einkaflugmannsnám

Nám á háskólastigi:

Undirbúningsnám

fyrir háskólanám:

ALÞINGI Þingmenn Framsóknarflokksins reyndu á 
Alþingi í gær að sannfæra stjórnarliða um ágæti 
tillögunnar um afskriftir hluta lána heimila og 
fyrirtækja. En allt kom fyrir ekki; stjórnarliðar 
sátu við sinn keip. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður 
Framsóknarflokksins, mælti fyrir þingsálykt-
unartillögu flokks síns. Sagði hann rangt, sem 
haldið hefur verið fram, að gríðarlegur kostnað-
ur falli á ríkið verði leiðin farin. Í raun væri verið 
að lágmarka tap. Ekki væri um fjármagn ríkis-
ins að ræða heldur lán sem bankarnir veittu og 
fjármögnuð voru af erlendum kröfuhöfum gömlu 
bankanna. Þau teljist nú að miklu leyti töpuð enda 
gangi skuldabréf þeirra kaupum og sölum á broti 
af upphaflegu verði. Sú staðreynd ætti að gefa til-
efni til afskrifta gagnvart þeim sem tóku lánin. 

Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra 
sagði það ákaflega fallega hugsun að vilja leið-
rétta þessi mál í heild sinni, líkt og hverja aðra 
skekkju. Sérstaklega ef menn héldu að það kostaði 
ekki neitt. En hann gæti ekki með nokkru móti séð 
að sú væri raunin. Það gæti ekki orðið útgjalda-

laust fyrir ríkissjóð að færa niður eignasöfn upp á 
hundruð milljarða. 

Undir lok máls síns lét Steingrímur að því liggja 
að tillaga Framsóknarflokksins væri alls ekki 
raunhæf. - bþs 

Formaður Framsóknarflokksins segir lán þegar töpuð og því óhætt að afskrifa: 

Ríkið ber ekki kostnað

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

SIGMUNDUR DAVÍÐ 
GUNNLAUGSSON

SJÁVARÚTVEGUR Búið er að veiða sjö 
hrefnur frá því að veiðar hófust 26. 
maí. Fjórar veiddi áhöfn Jóhönnu ÁR 
á miðvikudaginn. 

„Það hefur allt gengið vel, vinnslan 
og skurður um borð. Salan er líka 
framar vonum,“ segir Gunnar Berg-
mann Jónsson, framkvæmdastjóri 
Félags hrefnuveiðimanna.

Hvalaskoðunarfélag Íslands sendi 
frá sér yfirlýsingu í gær þar sem 
sagt er að Jóhanna ÁR hafi verið 
alltof nálægt hvalaskoðunarskipum 
á miðvikudaginn. 

„Hvalaskoðunarsamtök Íslands 
ítreka að veiðar og hvalaskoðun 
geta ekki farið saman og það að leyfa 
veiðar í svo mikilli nálægð við svæð-

in eins og raun ber vitni er fásinna, 
nema að tilgangurinn sé að gera út 
af við hvalaskoðun á Íslandi,“ segir í 
yfirlýsingunni.

Gunnar Bergmann segir Jóhönnu 
ÁR alltaf vera langt fyrir utan svæð-

in sem kölluð eru hvalaskoðunar-
svæði.

„Þeir verða bara að passa sig að 
halda sig innan þessarar línu sem 
liggur í kringum 12 mílurnar,“ segir 
Gunnar. Í reglugerð eru hvalveiðar á 
tilteknum svæðum bannaðar.

Stefnt er að því að klára hrefnu-
kvótann, hundrað dýr, í sumar og 
haust. Af þeim sjö dýrum sem veiðst 
hafa eru fimm tarfar og tvær kýr. 

„Kjötið af kvendýrunum er 
betra. Við veiddum þær utarlega og 
munum fara þangað meira í sumar. 
Við höfum verið að fara 50 mílur út 
frá Gróttu og þar er allt krökkt af 
hrefnu,“ segir Gunnar Bergmann.  
 - vsp

Sjö hrefnur hafa nú veiðst frá því að Jóhanna ÁR hóf veiðar í síðustu viku:

Halda sig vel innan línunnar

HREFNA Hvalaskoðunarfélag Íslands 
segir fásinnu að leyfa veiðar í mikilli 
nálægð við hvalaskoðun.

DÓMSMÁL Rúmlega fertugur karl-
maður hefur verið dæmdur í 
fjögurra ára fangelsi í Hæsta-
rétti, auk greiðslu miskabóta 
að upphæð 800 þúsund krónur, 
vegna kynferðisbrots gegn fimm 
ára stúlku í september 2008. 
Hann ruddist inn í svefnher-
bergi húss þar sem litla telpan 
svaf við hlið ömmu sinnar. Hann 
færði telpuna úr náttbuxum og 
nærbuxum og áreitti.

Maðurinn, Jóhann Sigurðar-
son, neitaði sök og bar við minn-
isleysi vegna áfengisneyslu. 
Fingrafar hans sem fannst 
innan á rúðu og hráki á tröppum 
hússins, reyndist við DNA-rann-
sókn vera úr manninum. Þá 
passaði lýsing ömmunnar við 
hann. Dómurinn taldi því að 
fram væri komin sönnun um að 
hann hafi brotist inn í húsið og 
verið staddur í svefnherberginu 
um nóttina.

  - jss

Fékk fjögurra ára fangelsi:

Braut á fimm 
ára stúlkubarni UTANRÍKISMÁL Ekkert er gefið upp 

um af hvaða sökum sendiherra 
Kínverja hefur verið kallaður 
heim, og hvort annar verður skip-
aður í hans stað.

Benedikt Jónsson, starfandi 
ráðuneytisstjóri í utanríkisráðu-
neytinu, neitar að ræða þetta við 
fjölmiðla, en segist ekki vita betur 
en að sendiherrann sé hér enn. 
Hann mælti með því að kínverska 
sendiráðið svaraði þessu.

Þar fékkst einungis staðfest að 
sendiherrann væri ekki farinn af 
landi brott, en sá sem varð fyrir 
svörum í sendiráðinu sagðist ekki 
vita meira um málið. - kóþ

Óvissa um sendiherrann:

Sambandið við 
Kínverja óljóst

Gunnhildur, kemur Rauði 
krossinn til hjálpar ef menn 
vita ekki svarið?

„Ja, nú er tækifæri fyrir fólk að sjá 
hvernig Rauði krossinn bregst við 
þegar mest á reynir.“

Haldin verður spurningakeppni í Rauða 
kross-húsinu í kvöld í tilefni af því að 
spilið „Spurt að leikslokum“ kemur þá út. 
Gunnhildur Sveinsdóttir er verkefnastjóri 
hjá Rauða krossinum.

SLYS „Auðvitað verður manni 
brugðið. Maður væri ekki heil-
brigður annars. Ég hef verið á sjó 
síðan ég var krakki og veit hvað 
sjórinn getur gert. Hann gefur og 
tekur,“ segir Karl Einar Óskars-
son, annar hafnsögumannanna sem 
voru hætt komnir þegar bát þeirra 
hvolfdi í innsiglingunni í Sandgerði 
í gær.

Varðskipið Týr hafði verið 
ásamt dráttarbátum að draga af 

stað togarann 
Sóleyju Sigur-
jóns, sem hafði 
strandað í inn-
siglingunni, og 
var búið að toga 
hátt í klukku-
stund þegar 
skipið losnaði. 
Samkvæmt til-
kynningu Land-
helgisgæslunnar 

voru það landfestar Sóleyjar, sem 
tengdar voru í hafnsögubátinn, sem 
drógu hann á hliðina þegar Sóley 
losnaði, en Karl Einar vill ekki fjöl-
yrða um hvers vegna fór sem fór, 
ekki fyrr en eftir sjópróf.

Karl Einar var sjálfur úti á dekki 
og fór því beint í sjóinn. Hann var 
kominn í bát björgunarfélagsins 
Sigurvonar innan við hálfri mín-
útu síðar.

Skipstjóri bátsins, Aðalsteinn, 
var hins vegar inni í stýrishúsinu 
þegar bátnum hvolfdi og birtist 
ekki ofansjávar fyrr en eftir eina 
til tvær mínútur.

Guðmundur Ólafsson, formað-
ur björgunarsveitarinnar Sigur-
vonar, segir björgunina sem slíka 
hafa gengið vel, þangað til bátnum 

hvolfdi. „Það var svolítið sjokk,“ 
segir hann.

„Það eru sjálfsagt margar 
ástæður fyrir þessu. En það var 
verið að draga þrettán hundruð 
tonna skip og við vorum á tiltölu-
lega mikilli ferð. Þú stoppar ekki 
þrettán hundruð tonn á einu augna-
bliki,“ segir Guðmundur.

Í gærkvöldi vann köfunarfélag 

að því að ná hafnsögubátnum úr 
höfninni með því að koma belgj-
um á hann. Togarinn Sóley er tal-
inn óskemmdur og sigldi undir 
eigin vélarafli til hafnar. „Þetta 
er mjög þykkt stál í honum, byggt 
fyrir ísinn við Grænland,“ segir 
Guðmundur. Ekki var vitað hvort 
olía hefði lekið úr togaranum í gær.  
 klemens@frettabladid.is

Mönnum bjargað 
fyrir utan Sandgerði
Tveir menn fóru í sjóinn þegar hafnsögubát hvolfdi við björgunarstörf. Hann 
hafði flækst í landfestar togarans Sóleyjar, sem var verið að draga af strandstað. 
Skipstjórinn var inni í stýrishúsi neðansjávar í allt að tvær mínútur.

GUÐMUNDUR INGI 
ÓLAFSSON

Á STRANDSTAÐ Litlu munaði að Tý tækist ekki að draga Sóleyju Sigurjóns á flot, 
en það tókst að lokum.  MYND/VÍKURFRÉTTIR

LAUS ÚR GREIPUM ÆGIS Fagnaðar-
fundir urðu við höfnina þegar allir voru 
komnir heilu og höldnu úr volkinu.

Þrír mánuði fyrir að rífa í hár
Karlmaður á fertugsaldri hefur verið 
dæmdur í þriggja mánaða fangelsi fyrir 
árás á tvo lögregluþjóna, konu og karl. 
Maðurinn var ósáttur við afskipti lög-
regluþjónanna af sér inni á skemmti-
stað, kýldi annan þeirra í brjóstkassann 
og reif síðan í hárið á þeim báðum.

DÓMSTÓLAR

SPURNING DAGSINS



– hagstætt fyrir fjölskylduna

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Úrval-Útsýn – Lágmúla 4 – Reykjavík – Sími 585 4000 – www.urvalutsyn.is
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð 99.550 kr. m.v. tvo fullorðna. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.
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Nýlegt og glæsilegt íbúðahótel, við aðalgötuna í Marmaris. Ströndin er í göngufæri og stutt í alla 

þjónustu, verslanir og veitingastaði. Sundlaugargarður með góðri aðstöðu til sólbaða, barnalaug og 

snakkbar. Íbúðirnar eru nýtískulegar og mjög rúmgóðar, með einu eða tveimur svefnherbergjum. 

Allar íbúðir með svölum, loftkældar með góðu eldhúsi, sjónvarpi, síma og þráðlausri nettengingu. 

á mann í viku m.v. 2 með 4 börn.
Hálft fæði aðeins 8.400 kr. á mann.

VIKUFERÐ 3. júlíVERÐ FRÁ

TYRKLAND – MARMARIS

Forum Residence 59.558 kr.

Marmaris

Á Forum Residence er hægt 
að fá hálft fæði, morgunmat 
og kvöldmat, fyrir 12.600 kr.

á viku fyrir fullorðna.

Börnin fá helmingsafslátt 
og greiða 6.300 kr.

ætt fyrir– hagstævið Miðjarðarhaf

50% afsláttur af ferðum fyrir börnin.

Einstakt tilboð fyrir STÓRAR 
fjölskyldur í júlí
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Stærri skref verða ekki tekin í 
lækkun stýrivaxta meðan ekki 
liggur fyrir áætlun um tilhögun 
ríkisfjármála. Þetta kom fram á 
vaxtaákvörðunarfundi Seðlabanka 
Íslands í gær. Kynnt var eins pró-
sentustigs lækkun stýrivaxta, sem 
nú standa í tólf prósentum.

Við síðustu vaxtaákvörðun í 
maíbyrjun voru vextir lækkaðir 
um 2,5 prósentustig og boðað að 
lækkun yrði vegleg næst. Í milli-
tíðinni hefur komið fram að sendi-
nefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
(AGS) var mótfallin vaxtalækkun 
nú, þar sem hún gæti ógnað stöðug-
leika krónu.

Forsvarsmenn Seðlabankans 
taka þó fyrir að AGS hafi ráðið 
nokkru um ákvörðunina, heldur 
þróun efnahagsmála, þótt peninga-
stefnunefndin sé um margt sam-
mála mati sjóðsins. Þannig hafi 
verið slakað verulega á peninga-
legu aðhaldi með verulegri lækkun 
vaxta eftir síðustu ákvörðun um 
stýrivexti. Þar með hafi verið náð 
árangri sem stefnt hafi verið að.

Um leið snúa ákvarðanir peninga-
stefnunefndar í vaxtamálum að því 
að styðja við krónuna, að því er 
fram kom í máli Arnórs Sighvats-
sonar aðstoðarseðlabankastjóra 
og Sveins Haralds Øygard seðla-
bankastjóra. 

Þá áréttuðu seðlabankastjórarn-
ir að til stæði að aflétta gjaldeyr-
ishöftum að hluta síðar á þessu ári 
og ákvarðanir í vaxtamálum þyrfti 
að miða við það. Aukinheldur sagði 
Arnór að með stærri skrefum í 
vaxtalækkunum yrði til meiri hvati 
til þess að fara í kring um gjald-
eyrishöftin. „Við erum að reyna 
að byggja upp traust, en mjög lítið 
fer fyrir því í dag. Stærstu vanda-
málin því tengd er að á alþjóðleg-
um mörkuðum ríkir ekki traust á 
að ríkissjóður fái staðið við skuld-

bindingar sínar. En það mun hins 
vegar koma í ljós síðar á árinu 
að ríkissjóður getur það,“ segir 
hann, þótt ekki liggi það ljóst fyrir 
nú meðan ósamið er um ákveðin 
atriði. „Þegar liggja fyrir áætl-
anir í ríkisfjármálum þá dregur 
úr þessari óvissu og þá minnkar 
það vaxtabil sem við þurfum, en 
á þessari stundu liggur ekki fyrir 
hvert það vaxtabil verður.“

Í yfirferð sinni um helstu hag-
stærðir lýsti Þórarinn G. Péturs-
son, aðalhagfræðingur Seðlabank-
ans, raunar vonbrigðum með að 
utanríkisviðskipti hefðu ekki stutt 
við gengið með sama hætti og von-

ast hefði verið 
til. Þannig væri 
gengi krónunnar 
núna um tveim-
ur prósentum 
veikara en eftir 
síðustu stýri-
vaxtaákvörðun 
og átta prósent-
um veikara en 
bankinn hefði 
gert ráð fyrir í 
síðustu spá. 

Ástæður óhagstæðrar þróunar 
utanríkisviðskipta segir hann 
svo skrifast á alþjóðlegu fjár-
málakreppuna. Þórarinn segir 
þó mikilvægt að hafa í huga að 
magn útflutnings hafi haldist í 
horfinu. „Efnahagskreppan birt-
ist okkur fyrst og fremst í lækk-
un á afurðaverði sem gefur okkur 
von um að utanríkisviðskipti geti 
batnað um leið og markaðir ná 
sér á strik.“

Þórarinn segir ekki ástæðu 
til að hafa ýkja miklar áhyggjur 
af heldur hægari hjöðnun verð-
bólgunnar. „Þótt hún hafi verið 
í hærri kantinum þá breytir 
það ekki stóru myndinni,“ segir 
hann og kveður spá um að verð-

bólga verði komin að 2,5 prósenta 
markmiði Seðlabankans á fyrri 
hluta næsta árs. Verðbólga nú 
sé gengisdrifin og þá hafi maka-
skiptasamningar á fasteigna-
markaði áhrif til hækkunar sem 

tæpast séu marktæk. Um leið 
áréttar Þórarinn að aukning 
verðbólgu vegna skattahækk-
ana, sem komið gæti til á næst-
unni, kalli ekki á bein peninga-
stefnuviðbrögð.  olikr@frettabladid.is

STÝRIVAXTALÆKKUN SEÐLABANKANS

ostur.is

�

Ríkið þarf að eyða óvissu
Stærri skref í lækkun stýrivaxta verða ekki tekin fyrr en fyrir liggja ákvarðanir um aðhaldsaðgerðir í ríkis-
fjármálum á árinu og stefna til miðlungslangs tíma. Náðst hefur árangur við lækkun bankavaxta. Afnám 
gjaldeyrishafta síðar á árinu kallar á meiri varfærni í ákvörðunum Seðlabankans.

ÞÓRARINN G. 
PÉTURSSON

Viðvarandi gjaldeyrishöft eru 
ekki valkostur að mati stjórnenda 
Seðlabankans.

Arnór Sighvatsson aðstoðar-
seðlabankastjóri bendir á að bæði 
minnki virkni slíkra hafta með 
tímanum og auk þess sem höft til 
lengri tíma skaði uppbyggingu, 
því erfiðara verði að afla fjár 
til arðbærra framkvæmda. 
Þar við bætist að höftin séu 
brot á ákvæðum margvíslegra 
alþjóðasamninga sem landið hafi 
undirgengist, svo sem vegna Evr-
ópska efnahagssvæðisins.

Þórarinn G. Pétursson, aðalhag-
fræðingur bankans, bætir við að 
í umhverfi gjaldeyrishafta þyrfti 
líka að byggja upp efnahagslífið á 
innlendum sparnaði einvörðungu. 
„Og það myndi þýða að uppbygg-
ingin hér yrði enn hægari en ella,“ 
segir hann.  - óká

Álit stjórnenda Seðlabankans:

Viðvarandi höft 
ekki valkostur

Í SEÐLABANKANUM Seðlabankastjórar 
og aðalhagfræðingur Seðlabanka 
Íslands kynntu í gær stýrivaxtaákvörðun 
og rökstuddu hana.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BANKASTJÓRAR Svein Harald Øygard seðlabankastjóri og Arnór Sighvatsson 
aðstoðarseðlabankastjóri kynntu yfirlýsingu peningastefnunefndar Seðlabankans 
á blaðamannafundi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

INNLÁNSVAXTASTIGIÐ KEMUR Á ÓVART
Það virtist koma sérfræðingum á fjár-
málamarkaði á óvart að Seðlabanki 
Íslands skyldi halda innlánsvöxtum 
sínum óbreyttum í 9,5 prósentustig-
um, þótt stýrivextir væru lækkaðir um 
eitt prósentustig. Greining Íslands-
banka bendir á að innlánsvaxtastig 
Seðlabankans skipti máli vegna þess 
hve mikið sé hér af lausu fé í umferð. 
Bendir bankinn á að með ákvörðun 
sinni í gær breyti peningastefnunefnd 
Seðlabankans vöxtum sem litlu skipti 
um vaxtastigið í hagkerfinu, en haldi 
þeim vöxtum óbreyttum sem hvað 
mestu máli skipti. Með þessu hlíti 
nefndin tilmælum AGS. Spurningar 

eru sagðar vakna um sjálfstæði 
peningastefnunefndarinnar vegna 
þessa. „Svo virðist að minnsta kosti 
að peningastefnunefnd bankans 
hafi keypt rök AGS fyrir óbreyttum 
vöxtum en þau rök snúa aðallega 
að mikilvægi þess að raska ekki 
stöðugleika krónunnar við núver-
andi aðstæður í hagkerfinu,“ segir í 
skrifum Íslandsbanka.

Hagfræðideild Landsbankans segir 
í vefriti sínu að vaxtaákvörðunin í 
gær þýði í reynd að vaxtakostnaður 
lánastofnana haldist óbreyttur, sem 
undirstriki að peningastefnunefndin 
telji ekki skilyrði til slökunar í kerfinu.

Þverpólitísk vonbrigði yfir lítilli 
stýrivaxtalækkun komu fram á 
Alþingi í gær. Þingmenn allra 
flokka – utan Borgarahreyfingar-
innar – lýstu sárum vonbrigðum 
með að vextirnir hefðu aðeins 
lækkað í tólf prósent. 

Stjórnarandstæðingar stóðu 
klárir á ástæðunni: ríkisstjórnin 
hefði ekki tekið á ríkisfjármálun-
um. 

Illugi Gunnarsson, Sjálfstæðis-
flokki, sagði að auk þess að hafa 
ekki kynnt raunhæfa áætlun í ríkis-
fjármálum hefðu ríkisstjórninni 

verið mislagðar hendur í að koma 
saman bankakerfinu. Tryggvi Þór 
Herbertsson kallaði hátt vaxtastig 
aðgerðaleysiskostnað og Pétur 
Blöndal sagði ákvörðunina hafa 
valdið sér hryggð. 

Gunnar Bragi Sveinsson, Fram-
sóknarflokki, sagði ákvörðunina 
áfall og að ríkisstjórnin væri að 
bregðast. Birkir J. Jónsson sagði 
ástandið óviðunandi og Höskuld-
ur Þórhallsson sagði lægri vexti 
koma öllum til góða. 

Björgvin G. Sigurðsson, Sam-
fylkingunni, sagði ófært að lækka 

vexti á kostnað gengisstöðugleik-
ans og þar sem gengið hefði ekki 
styrkst væri varfærnisleg vaxta-
lækkun skiljanleg. 

Árni Þór Sigurðsson, VG, lýsti 
vonbrigðum með litla lækkun 
en taldi málflutning stjórnar-
andstæðinga ómaklegan. Við 
værum að súpa seyðið af efnahags-
hruninu, hruni frjálshyggjunnar 
og slæmri efnahagsráðgjöf fyrri 
ríkis stjórnar.  - bþs

Þingmenn lýsa vonbrigðum en meta ástæðurnar með misjöfnum hætti: 

Björgvin G. skilur vaxtaákvörðunina 

FRÁ ALÞINGI Vonbrigðum og hryggð var 
lýst á þingi í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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MEIRI LÍKUR Á 
ÚRKOMU  
Ekkert lát er á hæg-
viðrinu á landinu 
og verður svo fram í 
næstu viku. Dagurinn 
í dag er að því leyti 
frábrugðinn frá þeim 
síðustu að úrkomu-
líkur eru meiri. Hins 
vegar sýnist mér að 
á Austurlandi verði 
lengst af bjartviðri 
og þurrt. Annars 
staðar má búast við 
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

Mikil vonbrigði með vexti
Ákvörðun Seðlabanka Íslands um að 
lækka stýrivexti ekki meira en raun 
ber vitni veldur miklum vonbrigðum 
og gengur þvert á markmið viðræðna 
um stöðugleikasáttmála, er haft eftir 
Kristni Erni Jóhannessyni, formanni 
VR, á heimasíðu félagsins í gær. 
Ákvörðunin auki á óvissu í yfirstand-
andi kjaraviðræðum.

STRÝRIVAXTAÁKVÖRÐUN

%
GENGIÐ 04.06.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

211,2067
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

122,54  123,12

200,55  201,53

173,48  174,46

23,289  23,425

19,430  19,544

16,020  16,114

1,2695  1,2769

189,96  191,10

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna
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Japanskt jen 
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L AU S N I R  F Y R I R  H E I M I L I Ð

Er greiðslubyrðin
að þyngjast?

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.

„Það er alveg ljóst að þetta háir stýrivextir 
eru alveg óviðráðanlegir bæði fyrir heimili og 
fyrirtæki í landinu,“ segir Sigurður Jóhann-
esson, framkvæmdastjóri SAH afurða ehf. á 
Blönduósi. 

Hann segir fyrirtækið jafnvel vera háð-
ara vöxtum en mörg önnur. „Við erum í raun 
að kaupa inn 90 prósent af okkar hráefni á 
tveimur mánuðum og greiða það þá út. Til 
þess þurfum við náttúrulega lánsfé á skikk-
anlegum kjörum til að þetta verði ekki allt of 
dýrt. En sú varð raunin í fyrra. Það er jafn 
ljóst að ef stýrivextir eru lágir þá er mun auð-
veldara fyrir okkur að halda fólki í vinnu og 
reka þessi fyrirtæki með ásættanlegri niður-

stöðu fyrir alla aðila.“ Hann segir einnig að 
stýrivextir hafi bein áhrif á matvöruverð. 
„Það er alveg klárt, vextir eru einn af okkar 
útgjaldaliðum og ef okkur tekst að draga úr 
þeim kostnaði myndi það skila sér til neyt-
enda.“

Jafnan starfa um 40 manns hjá fyrirtæk-
inu nema þegar sláturtíðin stendur yfir í sept-
ember og október en þá bætast 60 manns við 
starfsmannahópinn.

Fréttablaðið ræddi við framkvæmdastjóra 
og stjórnarmenn fleiri fyrirtækja á lands-
byggðinni sem tóku í sama streng. Einn sagð-
ist ekki vilja tjá sig þar sem nóg væri komið 
af svartnættistali. - jse

Framkvæmdastjóri SHA afurða ehf á Blönduósi segir háa stýrivextir hafa áhrif á sláturfélögin:

Háð því að lán fáist á sæmandi kjörum

„Ég hafði vonast eftir meiri lækk-
un og það olli mér vonbrigðum að 
hún varð ekki meiri en þetta,“ 
segir Jóhanna Sigurðardóttir for-
sætisráðherra um ákvörðun pen-
ingastefnunefndar Seðlabankans 
um lækkun stýrivaxta um eitt pró-
sentustig. 

Jóhanna segir að nefndinni hafi 
verið ljós margvísleg áform stjórn-
valda í ríkisfjármálum og ekkert 
hafi gefið henni tilefni til að ætla 
að ekki verði staðið við þau. Þá séu 
lánasamningar við Norðurlöndin, 
samningar um Icesave-málið og 
endurreisn bankakerfisins í far-
vatninu. 

Hún segist ekki líta svo á að 
lítil vaxtalækkun – öfugt við það 
sem vonast var eftir – sé áfellis-
dómur yfir verkum ríkisstjórn-
arinnar. Talsverð lækkun gengis 
krónunnar að undanförnu og verð-
bólguþrýstingur vegna þessa séu 
ástæður þessarar varfærnislegu 
ákvörðunar. Í næstu viku verði 
kynntar opinberlega þær efna-
hagsráðstafanir sem gripið verði 
til á þessu ári og þær muni renna 
styrkari stoðum undir gengið. 

„Nefndin hefur sagt að stýri-
vaxtalækkun verði ekki gerð á 
kostnað gengisins. Verðbólgu-
þrýstingur er alvarlegur fyrir 
heimilin ekki síður en háir vext-
ir.“

Jóhanna kveðst sannfærð um 
að þegar áðurtalin viðfangsefni 
verði komin í höfn muni stýrivext-
ir lækka umtalsvert. Næsti form-
legi vaxtaákvörðunardagur er 2. 
júlí en Jóhanna telur að peninga-
stefnunefndin geti allt eins séð 
ástæðu til að ákvarða vaxtalækk-

un fyrir þann tíma. Hún hafi til 
þess heimild.

Myndarleg vaxtalækkun var, að 
mati aðila vinnumarkaðarins, ein 
forsenda þess að stöðugleikasátt-
máli næðist millum þeirra, með 
aðkomu stjórnvalda. Jóhanna seg-
ist vissulega hafa áhyggjur af því 
að vaxtaákvörðunin hafi óheppileg 

áhrif á viðræður þar um og kunni 
jafnvel að hleypa þeim upp. „Þær 
voru á góðu skriði og það hefði 
mjög slæm áhrif á efnahags- og 
atvinnulífið ef þeim yrði teflt í 
tvísýnu. En þó að þessi ákvörðun 
valdi vonbrigðum er ekkert sem 
heitir að gefast upp. Það er ekki 
valkostur. Allt miðar þetta í rétta 
átt en það kann að breytast ef 
menn fyllast vonleysi. Og til þess 
eru engar ástæður því ég er von-
góð um að okkur takist það ætl-
unarverk okkar að stýra þessari 
skútu þannig að við sjáum fram á 
endurreisn efnahagslífsins.“ 
 bjorn@frettabladid.is

Ekki tekið tillit til 
áætlana stjórnvalda  
Forsætisráðherra er vonsvikinn yfir lítilli stýrivaxtalækkun. Ákvörðunin kunni 
að tefla viðræðum um stöðugleikasáttmála í tvísýnu. Ráðherra segir margt á 
döfinni sem gefi tilefni til lækkunar fyrir næsta formlega vaxtaákvörðunardag. 

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR „En þó að þessi ákvörðun valdi vonbrigðum er ekkert 
sem heitir að gefast upp. Það er ekki valkostur,“ segir forsætisráðherra og kveðst 
bjartsýn á að stýrivextirnir verði lækkaðir umtalsvert í byrjun júlí og jafnvel fyrr. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nefndin hefur sagt að 
stýrivaxtahækkun verði 

ekki gerð á kostnað gengisins.

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR 
FORSÆTISRÁÐHERRA

FRÁ SAH AFURÐUM Skrokkurinn yrði ódýrari ef stýri-
vextir væru lægri. Háir stýrivextir gera SAH afurðum 
erfitt fyrir eins og fleiri fyrirtækjum.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, 
segist vonsvikinn að Seðlabank-
inn skuli ekki hafa komið inn í þá 
umræðu hvernig ná mætti fyrir-
huguðum niðurskurði í ríkisbú-
skapnum en um leið tryggja stöð-
ugleika. „Seðlabanka hefði verið í 
lófa lagið að koma að málinu með 
fyrirbyggjandi hætti,“ segir Gylfi. 
„Hann hefði þá getað teiknað ein-
hverja sýn inn í framtíðina að því 
marki að vextir yrðu fimm pró-
sent og hvað þyrfti þá til að verja 
það. Það gerði hann ekki og ástæð-
an er sú að hann er alltaf að verja 
þá afstöðu að það sé nauðsynlegt 
fyrir þetta hagkerfi að vera með 
þetta háa vexti. Við höfum viljað 
koma á fundum með bankanum 
þar sem hægt væri að rökræða 
þetta en við eigum bágt með að 
skilja að bæði í ofþenslu og í mikl-
um samdrætti skuli háir vextir 
ávallt vera meðalið.“ - jse

Forseti ASÍ:

Háir vextir 
meðal við öllu

„Það er alveg ljóst að með þess-
ari vaxtaákvörðun erum við ekk-
ert að halda áfram að tala um 
launahækk-
anir 1. júlí,“ 
segir Vilhjálm-
ur Egilsson, 
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
atvinnulífsins. 

„Það er búið 
að kippa í burtu 
forsendunum 
sem við vorum 
að vinna út frá. 
Við erum þess vegna stopp í því 
sem við vorum að vinna í og allt 
bendir til þess að við munum bara 
opna samninginn og allt fari á reit 
eitt.“

Hann segir að komi til þess verði 
rætt um nýjan samning á nýjum 
forsendum. Hann treysti sér ekki 
til að segja hversu langt gæti liðið 
áður en þær viðræður hæfust. - jse

Framkvæmdastjóri SA:

Allt á reit eitt

VILHJÁLMUR 
EGILSSON

Ætlar þú á tónleika í sumar?
Já  21,8
Nei  78,2

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er verið að gera of mikið mál úr 
skuldavanda heimilanna?

Segðu skoðun þína á Vísi.is

KÍNA, AP Tugir þúsunda komu 
saman í Viktoríugarðinum í Hong 
Kong í gær til að minnast þess að 
tuttugu ár eru liðin frá atburðun-
um á Torgi hins himneska friðar. 
Þar drápu hermenn hundruð eða 
þúsundir mótmælenda, sem höfðu 
krafist lýðræðisumbóta í Kína. 

Minningarathafnir voru haldn-
ar víða um heim en Hong Kong er 
eina svæðið í Kína þar sem leyfi-
legt er að tala opinberlega um 
atburðina og minnast þeirra. Á 
torginu sjálfu hefur verið gríðar-
leg öryggisgæsla undanfarna 
daga og erlendum blaðamönnum 
hefur verið meinaður aðgangur 
að því. - þeb

Athöfn í Hong Kong: 

Hvatt til opin-
berrar umræðu

MINNINGARATHÖFN Gríðarlegur fjöldi 
fólks var í Viktoríugarðinum í Hong Kong 
til að minnast atburðanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Biskup á Barðaströnd
Biskup Íslands, herra Karl Sigurbjörns-
son, hóf í gær ellefu daga vísitasíuferð 
um Vestfirði. Yfirreið biskups hófst í 
Reykhólaprestakalli. Hann mun funda 
með prestum og sóknarnefndum, 
skoða kirkjur og taka þátt í messum 
og helgihaldi á hverjum stað, að því 
er segir á heimasíðu Reykhólahrepps.

ÞJÓÐKIRKJAN

%
KJÖRKASSINN
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1 Hver var valinn orðheppnasti 
leikarinn í lokahófi leikara-
boltans?

2 Hvaða lið er í efsta sæti í 
efstu deild knattspyrnu kvenna?

3 Hvað heitir nýskipaður ráðu-
neytisstjóri félagsmálaráðuneyt-
isins?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

EGYPTALAND, AP Barack Obama 
Bandaríkjaforseti kallaði eftir 
nýju upphafi í samskiptum Banda-
ríkjanna og múslima í ræðu sinni 
í Kaíró í Egyptalandi í gær. Hann 
sagði að binda þyrfti enda á víta-
hring tortryggni og ósættis. Í sam-
einingu væri hægt að takast á við 
hryðjuverkamenn og öfgastefnur 
um allan heim og vinna að friði í 
Mið-Austurlöndum. 

Obama talaði um friðarviðræður 
í Mið-Austurlöndum, Íran, stríðin 
í Afganistan og Írak og Al-Kaída. 
Hann sagði íslam ekki vera hluta 
af vandamálinu í baráttunni gegn 
hryðjuverkum, heldur mikilvægan 
hluta þess að stuðla að friði. 

Ræða Obama fékk góð við-
brögð, meðal annars frá tals-

manni Hamas-samtakanna í Pal-
estínu, sem sagði breytingar á 
orðum Obama og ræðum George 
Bush á sínum tíma. Fyrrverandi 
varaforseti Írans tjáði sig líka um 
ræðuna og sagði hana sárabætur 
fyrir það fjandsamlega umhverfi 
sem hefði verið búið til í tíð Bush. 
Þá sagði hann ræðuna geta verið 
fyrsta skrefið í því að eyða rang-
hugmyndum Vesturlanda um mús-
limaheiminn og öfugt. 

Obama heldur í dag til Þýska-
lands þar sem hann mun ræða við 
Angelu Merkel kanslara. Á morgun 
verður hann í Frakklandi, áður en 
hann heldur aftur til Bandaríkj-
anna. - þeb

Barack Obama ávarpaði múslima í ræðu sinni í Egyptalandi í gær: 

Kallar eftir nýju upphafi

Í KAÍRÓ Forsetinn hélt ræðu sína í 
Háskólanum í Kaíró í gær. Þar sagðist 
hann meðal annars vilja eyða staðal-
ímyndum Vesturlanda um múslima og 
öfugt. Þá vitnaði hann í Kóraninn í ræðu 
sinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UTANRÍKISMÁL Reynsla Kýpur og 
annarra smáþjóða af aðild að ESB 
var meðal umtalsefna á fundi for-
seta Íslands og Kýpur í gær. 

Forseti Íslands er á Kýpur 
vegna Smáþjóðaleikanna sem þar 
fara fram.

Í tilkynningu frá forsetaemb-
ættinu kemur fram að orku-
mál voru einnig til umræðu. 
Lýsti Kýpurforseti áhuga á auk-
inni samvinnu ríkjanna í þróun 
hreinnar orku. Þá lýsti hann til-
raunum sínum til að ná samkomu-
lagi við forystusveit tyrkneska 
minnihlutans um skiptingu eyj-
arinnar sem tryggt gæti friðsam-
lega sambúð allra eyjarbúa. - bþs 

Forsetar Íslands og Kýpur:

Ræddu um ESB 
og orkumál

AFMÆLIS-
HÁTÍÐ 1

ÁRS
Lindir Kópavogi eiga afmæli og af því 
tilefni  verður afmælishátíð alla vikuna.
Ný tilboð á hverjum degi hjá öllum fyrirtækjum.

TILBOÐ DAGSINS:

KÓPAVOGI

2GB

3.495
Dagstilboð

MP3 - m.USB

59.995
Dagstilboð

Alsjálfvirk

MP3 spilari. LOGMP31002. Espressovél, SAE240.

(fullt verð 11.990)(fullt verð 6.490)

DAGSTILBOÐ

Gildir aðeins í dag 5.júní

FERSKT & NÝBAKAÐ!ÝBÝÝÝBTT TTTT T 

kr.

stk.99
Baguette

Rúnstykki m/birki

3 stk
á 99 kr

i

kr.

pk.199
Jarðarber í öskju

Virðing
Réttlæti

Hefurðu fengið orlofsuppbótina greidda?

Gleðilegt sumar!
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VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

Þeir félagsmenn VR sem eru í starfi í 
fyrstu viku maí, eða hafa starfað samfellt 
hjá sama vinnuveitanda í 12 vikur á 
orlofsárinu, eiga rétt á orlofsuppbót að 
upphæð 19.000 kr. miðað við fullt starf. 
Annars hlutfallslega miðað við starfs- 
hlutfall og starfstíma síðastliðið orlofsár. 

Þeir sem eru í hlutastarfi eiga að fá 
greidda orlofsuppbót í samræmi við 
starfshlutfall sitt.
Orlofsuppbótina á að greiða síðasta lagi 
þann 1. júní.
 
Nánar á www.vr.is

LÖGREGLUMÁL Tæplega þrítugur lit-
háískur karlmaður slasaðist lífs-
hættulega um miðjan dag í gær 
þegar til átaka kom í húsi við Grett-
isgötu í Reykjavík. Sex manns voru 
handteknir í kjölfarið, fjórir karl-
menn og tvær konur. Fólkið er allt 
af erlendu bergi brotið en hefur 
verið búsett hér á landi um hríð.

Eftir því sem næst verður kom-
ist brutust átökin út fyrri hluta 
dags í gær. Um eittleytið var lög-
reglan kvödd á staðinn og reynd-
ist einn þeirra sem var á staðnum 
illa særður eftir átökin. Ekki er 
ljóst hvort áverkarnir voru eftir 
högg og spörk einungis eða egg-
vopn og barefli einnig. Íbúi í hús-
inu sem Fréttablaðið ræddi við í 
gær sagði að þar byggi nú hópur 
fólks, einkum frá Austur-Evrópu, 
sem hefði misst vinnuna en lifði á 
atvinnuleysisbótum. Mikið væri 
um áfengis neyslu á staðnum jafnt 
daga sem nætur. 

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins var fólkið sem handtekið 
var frá Litháen og Póllandi. Hinn 
yngsti hinna handteknu er á þrí-
tugsaldri en sá elsti á fimm-

tugsaldri. Flest er fólkið búsett í 
umræddu húsi.

Í dag verður tekin ákvörðun um 
hvort farið verður fram á gæslu-
varðhald yfir einhverjum þeirra 
sem inni sitja eða þeim sleppt að 

loknum yfirheyrslum. Maðurinn 
sem særðist fór beint í aðgerð á 
Landspítalanum í gær, þar sem 
gert var að sárum hans. Tvísýnt 
var um líf hans í gærkvöld þegar 
blaðið fór í prentun.

Karlmaður í lífshættu 
eftir misþyrmingar
Fjórir karlar og tvær konur eru í haldi lögreglu eftir átök í heimahúsi í Reykja-
vík í gærdag. Þrítugur karlmaður er lífshættulega slasaður eftir misþyrmingar. 
Maðurinn fór beint í aðgerð á Landspítalanum í gær. Tvísýnt er um líf hans.

GRETTISGATA 43 Flestir þeirra sem handteknir voru búa í þessu húsi við Grettisgötu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

VEISTU SVARIÐ?



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

Takmarkað magn, föstudag og laugardag.

GARÐHÚS

Skjólveggir á tilboði
allar stærðir, allar gerðir

6

Skjólgirðingar

Íslensk veðrátta er með þeim hætti að ef við viljum setjast niður og njóta veðurblíðunnar 

þá þurfum við á skjóli að halda. Veðrabrigði, og hitamunur dags og nætur kalla oft fram 

hreyfingu lofts sem kemur fram sem vindur af landi til hafs eða sem hafgola, allt eftir tíma 

dags.

Við smíða sólpalla við hús er því yfirleitt brugðið á það ráð að reisa skjólveggi sem skýla fyrir ríkjandi 

vindátt. Slíkir skjólveggir eru stundum hafðir að hluta úr gleri til að tapa ekki útsýni eða með fléttu sem 

brýtur vind án þess að loka að fullu fyrir útsýnið.

Einingar fyrir skjólveggi úr tré eru því til í mismunandi hæð og breidd, með eða án fléttu að ofan, sem 

gefa ótal möguleika á mismunandi samsetningum.

Skjólgirðingar
7

180x180 sm

180x120/90 sm
180x120 sm

90x120 sm

Vnr. 603400

 Vnr. 603411
 Vnr. 603414

Vnr. 603404

Madridar línan

Rammi 45x90 mm 

Gluggastærð fléttu 100x100 mm

Flétta þversni› 18x25 mm

Klæ›ning 18x95 mm (nótuð)

BxH = 180x90 sm
B

H

180 sm

9
0 sm

1

2

3

4

1

2

3

4

Gefðu ímyndunaraflinu 

lausan tauminn og raðaðu 

eftir þínu höfði. 

90x180 sm
90x180/90 sm

180x90 sm

90x90 sm

Vnr. 603405
Vnr. 603410

Vnr. 603415

Vnr. 603403

Dæmi um samsetningu

Allt um 
skjólveggi
í Sælureit
bls. 6-13

6 stk.
takmarkað magn

Gestahús 15 m2

600231
Gestahús 10 m2

600228

Gestahús 25 m2

 600222
Gestahús 20 m2

600227

Garðhús 6 m2

600238
Garðhús 7,2 m2

600236
Garðhús 3,3 m2

600240
Garðhús 4,4 m2

600239

2 stk.
takmarkað magn

13 stk.
takmarkað magn

4 stk.
takmarkað magn

6 stk.
takmarkað magn

1 stk.
takmarkað magn

3 stk.
takmarkað magn

4 stk.
takmarkað magn

15%
afsláttur Aðeins

föstudag og
laugardag

Á GAMLA VERÐINU

Ný sending 
væntanleg í 
næstu viku!

Síðustu húsin 
á gamla verðinu 
seld um helgina
TAKMARKAÐ

MAGN
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Í Miðbæjarskólanum – Fríkirkjuvegi 1 
laugardaginn 6. júní kl. 10:00-14:00 

Fyrirlestrar og kynningar á metnaðarfullu leikskólastarfi í 
leikskólum Reykjavíkurborgar 

 

- ALLIR VELKOMNIR -  
 

Jafnrétti í leikskólum Tilfinningatjáning Nýjungar í 
foreldrasamstarfi Kynning á ASSIST Fjörulallar  

Íslenskukennsla í útinámi Söguaðferðin Tónlistarverkefni  
Leikur er heilsubót Skapandi starf, smíðar og þæfingar  

Leirvinna – taflmenn Verðlaust efni Heimsins börn  
Stærðfræði í leikskóla Jóga og slökun Umhverfismennt  

Hollt mataræði Þróunarverkefni um vísindi Handbækur og 
námskrár Samstarf við myndlistarskóla Vinna með  
þjóðsögur Gaman saman Ferilmöppur Útikennsla 

Skilaboðaskjóða Efling sjálfsmyndar og félagsfærni 
Fjölmenningarvefur Leikið og lært 

 
Nánari upplýsingar um dagskrá á www.leikskolar.is 

 

SJÁVARÚTVEGSMÁL Formaður sjáv-
arútvegsnefndar segir ekki koma 
til greina að fara fyrningarleið í 
sjávarútvegi ef það sannast að 
hún hafi neikvæð áhrif á byggð-
irnar í landinu. Hann segir að 
sátt verði að ríkja um málið svo 
það fái framgang. 

Þetta var meðal þess sem kom 
fram á málþingi um auðlinda-
stýringu og fyrningarleið ríkis-
stjórnarinnar sem haldið var í 
Vestmannaeyjum í gær.

Atli Gíslason, þingmaður 
Vinstri grænna og formaður sjáv-
arútvegsnefndar, sat málþingið í 
fjarveru flokksbróður síns, Jóns 
Bjarnasonar sjávarútvegsráð-
herra. Hann sagði að vandi sjáv-
arútvegs væri stærri og meiri en 
hugmyndin um innköllun kvóta 
og endurúthlutun. „Þar á ég við 
framsalið, skuldsetningu grein-
arinnar og Evrópusambands að-
ild.“ Hann sagði jafnframt að 
fyrningarleið yrði ekki farin ef 
sýnt yrði fram á það að leiðin 
gengi gegn því markmiði að efla 
atvinnu og byggð í landinu. „Ég 
mun ekki fara leið sem kollvarp-
ar sjávarútvegi.“ 

Þorvarður Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri endurskoðunar-
fyrirtækisins Deloitte, greindi 
frá útreikningum sínum um þýð-
ingu fyrningarleiðarinnar á fyr-
irtæki í rekstri. Niðurstaða hans 
er að vegna skuldsetningar eigi 
þau erfitt með að keppa um heim-
ildir sem fyrnast og verða end-
urseldar. „Ef fyrirtækin ná ekki 
að leigja til sín allt sem verður 
fyrnt frá þeim, þá munu þau fara 
í greiðsluþrot á örfáum árum. 

Kostnaðurinn við að umbylta 
kerfinu með þessum hætti er sá 
að skuldir þessara fyrirtækja 
falla á bankana og ríkið þarf að 
endurfjármagna bankana upp 
á nýtt. Mér sýnist að ávinning-
ur ríkisins verði óverulegur og 
því sé þessi leið allt of dýr til að 
umbylta sjávarútvegi með þess-
um hætti“, segir Þorvarður.

Þórólfur Matthíasson, próf-
essor við Háskóla Íslands, sagði 
fyrningu draga úr yfirfjárbind-
ingu í sjávarútvegi og minnki 
því vaxtagreiðslur fyrirtækja. 
„Í staðinn fyrir að greiða útlend-
ingum vexti þá renna þessir fjár-
munir í ríkissjóð og minnka þar 
með skattheimtuþörf hins opin-
bera.“ 

Ólína Þorvarðardóttir, þing-
maður Samfylkingar, sagði mál-
flutning á þinginu einhliða gegn 
fyrningarleiðinni og gagnrýndi 
val framsögumanna. Hún sagði 
málþingið „messu“ gegn fyrn-
ingu sem næði ekki til sjónar-
miða og hagsmuna nema hluta 
þjóðarinnar. Hún minnti á af 
hverju leiðin væri íhuguð; flótti 
útgerðarmanna með milljarða út 
úr greininni og byggðir í sárum 
þess vegna.

 svavar@frettabladid.is

Fyrning þýðir 
gjaldþrot 
Skuldastaða sjávarútvegsfyrirtækja þýðir að þau 
geta ekki keypt fyrndar veiðiheimildir sem þýð-
ir gjaldþrot. Formaður sjávarútvegsnefndar segir 
fyrningarleiðina ekki djúpstæðasta vanda útgerða.

ÞINGMAÐUR OG FISKVERKAKONA Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sótti þingið og 
ræðir hér við Elínbjörgu Magnúsdóttur fiskverkakonu sem hélt kröftugt erindi. Hún 
varaði mjög við fyrningarleið og lagði áherslu á mikilvægi stöðugleika til að vernda 
störf síns fólks. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Ef fyrirtækin ná ekki 
að leigja til sín allt sem 

verður fyrnt frá þeim, þá munu 
þau fara í greiðsluþrot á örfáum 
árum. 

ÞORVARÐUR GUNNARSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI DELOITTE

ATVINNUMÁL „Miðað við það 
hvernig verið er að með-
höndla íslenskt atvinnulíf 
í vaxtamálum, haftamál-
um og varðandi fyrningar-
leið í sjávarútvegi þá sé ég 
ekki betur en fyrningarleið 
sé hugsuð fyrir allt íslenskt 
atvinnulíf“, sagði Þór Sig-
fússon, formaður Samtaka 
atvinnulífsins, á málþingi í 
Vestmannaeyjum í gær. Þór 
sagði að í raun væri verið að fyrna 
allt íslenskt atvinnulíf og vitnaði 
til stýrivaxtalækkunar Seðlabank-
ans í gær. „Maður óttast að stefnt 
sé að því að setja íslensk fyrirtæki í 
þrot. Hugmyndin er sú að íslenskur 

einkarekstur hafi sýnt 
svo mikið ábyrgðarleysi 
á undan förnum árum að 
það sé ástæða til að taka 
þetta fólk og setja það út 
af sakramentinu og setja 
nýtt fólk í staðinn. Fyrn-
ingarleiðin í sjávarútvegi 
er bara ein birtingarmynd 
þessa.“ Hann sagði að hug-
mynd um eignasýslufélag 
sem tæki yfir þjóðhags-

lega mikilvæg fyrirtæki væri að 
breytast í umfjöllun Alþingis og 
nú sé rætt um að taka yfir „skuld-
sett fyrirtæki“ sem í grunninn væri 
hugmynd um að leggja allt íslenskt 
atvinnulíf undir ríkið.   - shá

Þór Sigfússon var harðorður á málþingi í Eyjum:

Fyrning nær til alls

ÞÓR SIGFÚSSON



Verslunin opin kl. 9:30-19
• Sumarblómamarkaður
• Útigrill – ókeypis pylsur og gos kl. 11–17
• Ókeypis ís fyrir börnin kl. 11-17
• Hoppukastalar kl. 11-17
• Prúttmarkaður í Umbúðalaust
• Andlitsmálun kl. 11-17
• Ókeypis myndataka kl. 11-17
• Landsliðskokkur bakar kl. 11-17
• Emil og Lína koma í heimsókn kl. 13-17

Veitingastaður opinn kl. 9-18:30
• Ókeypis brunch kl. 9-11
• 50% afsláttur af sænskum réttum; 
   kjötbollum, laxi og pyttipanna
• IKEA tertan og kaffi  250,-

Dagskrá helgarinnar

www.IKEA.is

IKEA FESTIVAL
helgina 6.-7. júní

Í tilefni af þjóðhátíðardegi Svía 6. júní höldum við 
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 15 Velta: 152 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
262 0,00% 713  +0,13%

MESTA HÆKKUN
CENTURY ALUMIN. 2,32%
FØROYA BANKI 0,84%
MAREL FOOD S. 0,54%

MESTA LÆKKUN
BAKKAVÖR 5,17%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,00 +0,00% ... Atlantic 
Airways 167,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 550,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,10 -5,17% ... Eik Banki 89,00 +0,00 ... Eimskipafélagið 
1,00 +0,00% ... Føroya Banki 119,50 +0,84% ... Icelandair Group 
4,60 +0,00% ... Marel Food Systems 55,70 +0,54% ... Össur 106,50 
+0,00%

Margt smátt
Seinni partinn í dag stendur Viðskiptaráð Íslands 
fyrir málþingi undir heitinu „Margt smátt gerir eitt 
stórt“. Orðatiltækið á líkast til vel við nú um stund-
ir eftir fall risafyrirtækjanna sem bankarnir voru 
orðnir. Viðskiptaráð bendir á að lítil og meðalstór 
fyrirtæki séu samanlagt stærsti vinnuveitandi 
landsins og því burðarás í atvinnulífinu. Kallað 
er eftir hugarfarsbreytingu gagnvart íslensku 
viðskiptalífi á þá leið að litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum verði gert hærra undir höfði en verið 
hefur. Þingið verður haldið í Þjóðminjasafninu 
klukkan þrjú, en meðal framsögumanna verður 
Christina Sommer, forseti Sambands 
evrópskra smáfyrirtækja 
(European Small Business 

Alliance). Óvíst er 
þó að smáfyrirtæki 
á meginlandinu hafi 
sömu merkingu og 
smáfyrirtæki hér.

Hvað á barnið að heita?
Hér voru fyrir skömmu á ferðinni alþjóðlegir 
sérfræðingar bæði í efnahagskreppum og skóla-
málum og veltu fyrir sér hvernig hér mætti laga 
mennta- kerfið að nýjum aðstæðum 

þannig að hjálpaði til við endur-
reisn og yrði grunnur sem byggja 
mætti á framtíðarhagvöxt. 
Sérfræðingarnir skiluðu merkri 
skýrslu um málið þar sem 
meðal annars er lögð til víðtæk 
sameining skóla á háskólastigi. 
Kvisast hefur út að í framhaldi 
af birtingu skýrslunnar sé 

verið að kanna hugsanlega sameiningu eða 
samvinnu háskólanna þriggja, Háskólans í 
Reykjavík, Háskólans á Bifröst og Listaháskólans. 
Sá brandari gengur meðal skólamanna að vart 
gengi annað nafn á nýjan sameinaðan skóla en 
Samvinnuháskólinn. Og myndi það líklega ylja 
mörgum gömlum sambandsmanninum.

Peningaskápurinn ...

„Þetta er allt of 
skammt farið, 
því miður, og 
veldur veruleg-
um vonbrigð-
um,“ segir Finn-
ur Oddsson, 
framkvæmda-
stjóri Viðskipta-
ráðs Íslands, um 
hundrað punkta 
lækkun stýrivaxta Seðlabanka 
Íslands í gær. 

„Í ljósi þess hve augljós þörf 
er á frekari lækkun vaxta fyrir 
atvinnulíf og heimili almennt, 
sýnir þetta skref líklega fyrst og 
fremst óánægju Alþjóðagjaldeyr-

issjóðsins með framvindu í mikil-
vægum málum sem hann telur 
forsendu frekari vaxtalækkana,“ 
bætir hann við og vísar þar til 
áætlunar um fjármál hins opin-
bera og endurreisn bankakerfis-
ins. 

Finnur segir flesta átta sig á 
að samband vaxta og gengis hafi 
rofnað, eða jafnvel snúist við. „Og 
því virðist afstaða sjóðsins til 
vaxtamála hér notuð til að pressa 
á stjórnvöld um framgang þess-
ara mála, sem hafa dregist allt 
of lengi. Spjótin beinast því að 
stjórnvöldum að gera grein fyrir 
áætlunum og hefja framkvæmd 
þeirra.“ - óká

FINNUR ODDSSON

Spjótin beinast 
að stjórnvöldum

Ben Bernanke, seðlabankastjóri 
Bandaríkjanna, varar við því að 
mikill fjárlagahalli í Bandaríkj-
unum geti ógnað stöðugleika í 
bandarísku efnahagslífi og leitt 
til þess að lánakjör hins opinbera 
versni til muna.

Seðlabankastjórinn, sem sat 
fyrir svörum hjá fjárlaganefnd 
bandaríska þingsins í vikunni, 
sagði uppkaup ríkisins á slæmum 
eignum banka og fjármálafyrir-
tækja eiga þar hlut að máli. Seðla-
bankinn geti ekki fjármagnað hít-
ina til lengri tíma. Angela Merkel, 
kanslari Þýskalands, hefur sagt 
aðgerðina, sem Englandsbanki 

hefur sömuleiðis tekið upp, mis-
ráðna og bjóða hættunni heim. 

Bloomberg-fréttastofan segir 
gert ráð fyrir því að halli á fjár-
lögum bandaríska ríkisins verði 
fjórfalt meiri á þessu ári en í 
fyrra. Munar þar mestu um 
aðgerðir stjórnvalda til að bæta 
eiginfjárgrunn stærstu banka 
Bandaríkjanna og koma í veg 
fyrir að þeir fari á hliðina. 

Barack Obama, forseti lands-
ins, hefur lagt upp með að skera 
fjárlagahallann niður um helm-
ing á kjörtímabili sínu, að sögn 
Bloomberg.

 - jab

Ben Bernanke, seðlabankastjóri Bandaríkjanna, svarar þingnefnd:

Fjárlagahalli ógnar stöðugleika

BEN BERNANKE Seðlabankastjóri 
Bandaríkjanna segir ekki útilokað að 
lánakjör ríkisins versni til muna vegna 
hallareksturs. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Lánasýsla ríkisins býður út 
nýjan flokk ríkisbréfa næstkom-
andi föstudag, nefndan RIKB25-
0612. Athygli vekur að skulda-
bréfin eru óverðtryggð og segir 
í greiningu IFS að með útgáfunni 
sé tekið skref í þá átt að draga úr 
vægi verðtryggingar.

IFS segir skrefið jákvætt, en 
hingað til hafi ekki verið í boði 
langtíma óverðtryggð skulda-
bréf. Nú sé búinn til markaður 
með slík bréf og ætti ávöxtunar-
krafa flokksins að „hjálpa til við 
verðlagningu langtíma óverð-

tryggðra útlána og opna mögu-
leika á slíkum lánum“. Með 
nýjum flokki verði hægt að meta 
verðbólguálag til nærri tíu ára 
sem bæti verðmyndun á skulda-
bréfamarkaði.

Skuldabréfin eru annars sögð 
hefðbundin, þau eru með vaxta-
greiðslufyrirkomulagi og greið-
ast vextir eftir á, einu sinni á ári. 
„Ársvextir verða ákvarðaðir í 
kjölfar tilboða sem berast og 
verða tekin í fyrsta útboði flokks-
ins. Skuldabréfin eru óverð-
tryggð og til sextán ára.“ - óká

Skref frá verðtryggingu

Vegna veikari krónu en gert hafði 
verið ráð fyrir gerir IFS Greining 
ráð fyrir því að verðbólga hjaðni 
líka hægar og verði 3,3 prósent í 
lok þessa árs. Fyrri spá gerði ráð 
fyrir 3,0 prósenta verðbólgu.

Í endurskoðaðri hagspá IFS sem 
út kom í gær er áfram gert ráð 
fyrir veikri krónu þótt hún eigi 
eitthvað að braggast þegar líða 
tekur á árið. Reiknað er með að 
vöruskipti verði „heldur skárri“ á 
næstu mánuðum, en bráðabirgða-
tölur um þau hafi valdið vonbrigð-
um. „Ljóst er að núverandi afgang-
ur af vöruskiptum er hvergi nægur 

og ef afgangur af vöruskiptum 
fer ekki vaxandi mun krónan enn 
halda áfram núverandi veikingar-
ferli.“

Ljósir punktar eru þó sagðir að 
álverð hafi hækkað, auk þess sem 
sala sjávarafurða virðist ganga 
betur en í vetur. „Tekjur af erlend-
um ferðamönnum aukast mikið 
yfir sumarmánuðina sem styrkir 
stoðir krónunnar. Útflæði gjald-
eyris er sömuleiðis minna vegna 
vaxtagjalddaga seinni hluta árs og 
nýrra reglna um útborgun vaxta,“ 
segir í endurmati IFS á efnahags-
málum. olikr@frettabladid.is

Hægir á hjöðn-
un verðbólgu
Veikari króna breytir stöðunni segir IFS Greining.

Á BENSÍNSTÖÐINNI Í endurskoðaðri efnahagsspá IFS Greiningar er gert ráð fyrir að 
verðbólga verði 3,3 prósent í lok ársins, í stað fyrri spár upp á 3,0 prósent. Koma þar 
til áhrif af veikari krónu en reiknað hafði verið með. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Evrópski seðlabankinn ákvað í gær 
að halda stýrivöxtum óbreyttum í 
einu prósenti. Þeir hafa aldrei verið 
lægri. 

Jean-Claude Trichet seðlabanka-
stjóri sagði, á vaxtaákvörðunar-
fundi í gær, bankastjórnina ekki 
hafa í hyggju að lækka vextina 
frekar í bráð. Bloomberg-fréttastof-
an segir ekki einhug innan banka-
stjórnarinnar enda vilji sumir 
stjórnarmenn feta sömu stigu og 
kollegar þeirra hjá bandaríska 
seðlabankanum og Englandsbanka 
og færa stýrivexti nálægt núlli. 

Trichet vísaði ágreiningi innan 
bankastjórnarinnar á bug í dag og 
sagði þvert á móti að ákvörðunin nú 
hafi verið samhljóða.  - jab

Óbreyttir vextir 
á evrusvæðinu

Á S B R Ú   -   S Í M I :  5 7 8  4 0  0 0   -   W W W . K E I L I R . N E T

ORKU- OG TÆKNISKÓLI

Keilir og Háskóli Íslands bjóða nú nám í orkutæknifræði 

og mekatróník við framúrskarandi aðstæður á Keilissvæðinu 

undir leiðsögn sérfræðinga í fremstu röð. Nemendur útskrifast 

með B.S. gráðu frá Háskóla Íslands.

Orkutæknifræði veitir sterkan grunn í beislun og nýtingu 
jarðvarmaorku og virkjun á öðrum grænum, endurnýjanlegum 
orkugjöfum. Í mekatróník (e. mechatronics) fá nemendur 
þverfaglega menntun í hönnun og smíði rafeinda- 
og tölvustýrðs vélbúnaðar.

Umsóknarfrestur
rennur út í dag!



Opið frá 13-17, sunnudag í
Outlet, Vintage & One Off



                

Frábærar
   grillsósur!



mesta úrvalið!

spennandi
    á grillið!
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SPOTTIÐ

Var gaman eða ekki?!
DV gerir sér mat úr því að árið 2007 
hafi Gísli Marteinn Baldursson verið 
í hópi þeirra sem Glitnir bauð í veiði-
ferð til Rússlands, þar sem gestum 

var meira að segja 
boðið í herþyrlu. Að 
sögn Gísla Marteins 
var hann í hlutverki 
„eins konar veislu-
stjóra“ í ferðinni en 
fékk þó ekki „greitt 

sérstaklega“ fyrir 
viðvikið. Athygli vekur 

að þótt Gísla 
hafi að 
eigin 
sögn 

„alltaf fundist gaman að vera veislu-
stjóri“ sér blaðamaður ástæðu til að 
taka sérstaklega fram að Gísli hafi 
ekki viljað gefa upp hvort honum 
hafi fundist gaman í ferð-
inni eða ekki. Verður DV 
ekki að draga Gísla fyrir 
upplýsinganefnd til að fá 
úr því skorið hvort ferðin 
hafi verið skemmtileg? 

Friðarsinnar 
fagna 
Boðsgestir 
Glitnis í lax-
veiðiferðum til 
Rússlands skor-
uðu óvænt stig 

hjá Samtökum hernaðarandstæð-
inga, undir forystu Stefáns Pálssonar, 
sem sendu frá sér tilkynningu vegna 
fréttarinnar í gær. Þar segir meðal 
annars: „SHA taka ekki afstöðu til 

réttmæti þátttöku kjörinna fulltrúa 
í slíkum ferðum, en fagna að öðru 
leyti förinni, enda hafa viðkomandi 
herþyrlur þá ekki nýst til að drepa 

fólk á meðan, til dæmis í stríði Rússa 
í Téténíu. Samtök hernaðarand-

stæðinga hvetja til þess að gengið 
verði enn lengra í þessa átt og 
öllum herþyrlum heimsins falin 
ný verkefni, svo sem í tengslum 
við menningar tengda ferða-
mennsku eða sportveiðar.“ 

 bergsteinn@frettabladid.is

R
íkisstjórn Íslands átti í meiri vandræðum með heim-
sókn Dalai Lama en nágrannaþjóðirnar eins og Dan-
mörk til að mynda. Ástæðan er ekki ósnoturt hjartalag 
ráðherranna. Þvert á móti má vitna til margra yfir-
lýsinga þeirra frá stjórnarandstöðutímanum sem bera 

vott um sterka samstöðu með undirokuðum minnihlutahópum.
Það er hins vegar önnur hlið á viðbrögðunum við heimsókn 

þessa friðarverðlaunahafa Nóbels til Íslands sem vert er að 
skoða. Hún snýr að stöðu Íslands í samfélagi þjóðanna. Segja má 
að tvær kenningar hafi verið ráðandi um hvernig Ísland kæmi 
ár sinni best fyrir borð í alþjóðasamfélaginu. 

Önnur er sú að best sé að skipa landinu í sveit og bindast þeim 
þjóðum sem næst okkur standa í menningarlegum efnum, pólitík 
og viðskiptum. Um þetta snerist aðildin að Atlantshafsbandalag-
inu. Sókn og vörn fyrir þá stefnu hvíldi á þeirri tíð mest á herðum 
Bjarna Benediktssonar.

Hin leiðin felst í því að aka seglum eftir vindi og leita skjóls 
og samstöðu í alþjóðasamfélaginu eftir því hvernig vindar blása 
hverju sinni. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, talaði 
fyrir þeirri hugmyndafræði á ráðstefnu í Andorra fyrir rúmu 
ári um tækifæri smáríkja í hagkerfum veraldarinnar.

Þar minnti forsetinn á að Ísland væri fyrsta og eina Evrópu-
ríkið sem ætti í sjálfstæðum fríverslunarviðræðum við Kína. Um 
leið ítrekaði hann að Ísland gæti tryggt stöðu sína og sveigjan-
leika með því að stofna sjálfstætt til viðskiptatengsla við þjóðir 
og fyrirtæki víðs vegar í heiminum án þess að vera bundið af 
flóknu samningaferli Evrópusambandsins.

Þessi kenning lítur betur út í orði en á borði. Vandræðagangur 
ríkisstjórnarinnar með Dalai Lama er lítið saklaust dæmi um 
að heimurinn er harðari og hagsmunirnir flóknari en svo að það 
gangi upp að tryggja stöðu þjóðar með samningum við Kína í 
dag og Bandaríkin á morgun. Stærri þjóðir en Íslendingar hafa 
komist að þeirri niðurstöðu.

Forsætisráðherra og fjármálaráðherra töldu að stoðir full-
veldisins væru ekki sterkari en svo að þær þyldu ekki andúð 
kínverskra stjórnvalda. Danski forsætisráðherrann mat styrk 
fullveldis þjóðar sinnar á annan veg. 

Sveigjanleikakenningin byggist á sömu hugsun og hlutleysis-
stefnan. Um hana var algjör pólitísk eining í byrjun. Hún hrundi 
hins vegar í upphafi seinni heimsstyrjaldarinnar. Í stað þess að 
endurreisa hana með orðaleppum var farin önnur leið.

Heimurinn hefur breyst síðan. Atlantshafsbandalagið, sem var 
þungamiðjan í utanríkispólitík Íslands, missti áhrifavald sitt í lok 
kalda stríðsins. Norðurlandaráð hefur nú menningarlegt gildi en 
enga pólitíska þýðingu. Þannig hefur losnað um kjölfestu Íslands 
í alþjóðasamfélaginu.

Spurningin um aðild að Evrópusambandinu snýst ekki einasta 
um peningastefnu og viðskipti. Í ljósi nýrra aðstæðna er hún 
nauðsynlegt og rökrétt framhald af þeirri utanríkisstefnu sem 
mótuð var fyrir sex áratugum. Hún er mikilvæg til að festa pólit-
ískan þyngdarpunkt landsins í alþjóðasamfélaginu eftir að aðrar 
stoðir hafa veikst. Svo má ekki gleymast að íslensk menning er 
hluti af evrópskri arfleifð.

Hin hliðin á heimsókn Dalai Lama varpar nokkru ljósi á þennan 
veruleika.  

Vandræðin með heimsókn Dalai Lama:

Hin hliðin
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

UMRÆÐAN 
Hrannar Pétursson svarar forstjóra 
Símans 

Síminn hefur á undanförnum árum 
misst marga af sínum stærstu við-

skiptavinum yfir til Vodafone. Þau eru 
teljandi á fingrum annarrar handar 
útboðin sem Síminn hefur unnið, oft-
ast vegna þess að fyrirtækið hefur ekki 
boðið sambærilegt verð og aðrir en í 
sumum tilvikum hefur Síminn einfald-
lega ekki staðist tæknilegar kröfur í 
útboðunum. 

Í því ljósi er sá pirringur forstjóra Símans, 
sem birtist m.a. á forsíðu Fréttablaðsins í gær 
og beindist að Vodafone, skiljanlegur. Hinn 
eflaust ágæti forstjóri hlýtur hins vegar að tala 
gegn betri vitund þegar hann heldur því fram, 
að skattgreiðendur þurfi að greiða tugi milljarða 
svo Vodafone og önnur dótturfélög Teymis (sem 
er móðurfélag Vodafone) geti starfað áfram á 
markaði. Slík ummæli eru beinlínis kjánaleg, því 

ekkert slíkt stendur til. Þvert á móti er 
fjárhagslegri endurskipulagningu Teym-
is ætlað að tryggja hagsmuni íslensku 
bankanna og koma í veg fyrir að byrðar 
lendi á skattgreiðendum. Engar skuldir 
verða felldar niður, heldur verður hluta 
þeirra breytt í hlutafé. Fyrri eigendur 
missa allt sitt, en nýir eigendur standa 
eftir með verðmæt fyrirtæki sem skapa 
þeim miklar tekjur. 

Rekstur Vodafone gengur vel og sann-
gjarn hagnaður af starfseminni mun 
renna til nýju eigendanna. Bankarnir hafa 
hins vegar lýst því yfir, að þeir hyggist 

ekki eiga fyrirtækið til lengri framtíðar og selja 
það hæstbjóðanda í opnu og gagnsæju ferli síðar 
meir líkt og önnur dótturfyrirtæki Teymis.

Starfsmenn Vodafone láta það ekki trufla sín 
daglegu störf, þótt stærsti keppinauturinn okkar 
sé með Vodafone á heilanum. Þvert á móti eykur 
það samheldnina í okkar hópi og viljann til að 
veita bestu fjarskiptaþjónustuna á markaðnum. 

Höfundur er upplýsingafulltrúi Vodafone.

Kjánalegar fullyrðingar 

HRANNAR
PÉTURSSON 



Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimtudaga 09:00 - 18:30, föstudaga 09:00 - 19:00 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudag

sumar
í Fjarðarkaupum

Fylltu út þátttökuseðil þegar þú verslar og þú gætir unnið 
veglega vinninga. Dregið verður úr þátttökuseðlum vikulega 

á Rás 2. Vinningar frá Ellingsen, Hjólasprett, ÓB, 
Fjörukránni og Fjarðarkaupum.

Nú er

Gleðilegt
   sumar 

179,kr.
Homeblest 300g

654,kr.
Coke 6x0,5l

Coke eða Coke light

229,kr.
Trópí 3 í pk.

Appelsínu- eða eplasafi 292,kr.
Nóa Kropp 200g 355,kr.

Nóa Rúsínur 500g

299,kr.
Pagen Kanel Gifler

349,kr.
Freyju Rex-bitar 250g

544,kr.

Nizza bitar
 m/lakkrískurli

477,kr.
Cocoa Puffs 465g

99,kr./pk

Maryland

The Cookie, Hnetukex, 
Double Choc eða Coconut Chip

798,kr./kg

Svínakótilettur

verð áður 1.398,-/kg

898,kr./kg

Svínahnakki úrb.

verð áður 1.498,-/kg

1.064,kr./kg

Ali Spareribs

verð áður 1.418,-/kg

1.574,kr./kg

Ali Mexico svínakótilettur

verð áður 2.098,-/kg

398,kr./pk.

Hamborgarar 
2x140g m/brauði

verð áður 498,-/pk.

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

115,kr.
Brazzi 1l

Appelsínu- eða eplasafi

Tilboð gilda til laugardagsins 6. júní
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RONALD REAGAN (1911-2004) 
LÉST ÞENNAN DAG.

„Ef við elskum landið okkar 
ættum við einnig að elska 

landa okkar.“

Ronald Reagan var forseti 
Bandaríkjanna frá 1981 til 

1989. Áður en hann varð for-
seti var hann þekktur kvik-

myndaleikari.

Á þessum degi árið 1885 birtist grein 
eftir Bríeti Bjarnhéðinsdóttur í Fjall-
konunni. Greinin fjallaði um 
menntun og réttindi kvenna og 
var fyrsta greinin sem íslensk 
kona skrifaði í opinbert blað. 

Fjallkonan var nýlega stofn-
uð þegar Bríet fluttist til 
Reykjavíkur. Blaðið opnaði 
glugga með skrifum sínum 
um stjórnmál, umbætur í at-
vinnumálum og kvenréttindi. 
Bríet skrifaði ritstjóranum og 
bað hann um að dæma grein 
sem hún hafði skrifað og hún 
birtist undir heitinu „Nokkur orð 
um menntun og réttindi kvenna“ 
undir dulnefninu Æsa. Þar fór hún 
að dæmi margra samtíðarkvenna 

sinna víða um heim sem oft birtu fyrstu 
ritsmíðar sínar undir dulnefni. Hún 

hvatti konur til að berjast við ófrelsi 
og hleypidóma, sem hingað til 

hefðu staðið í vegi fyrir öllum 
framförum þeirra.

Bríet átti stærstan þátt í að 
hrinda af stað fyrstu bylgju 
kvenréttindabaráttunnar hér 
á landi fyrir lágmarksréttind-
um, svo sem kosningarétti, 
kjörgengi og rétti til menntun-
ar og atvinnu. Hún átti frum-
kvæði að stofnun Kvenrétt-
indafélags Íslands, var formað-

ur félagsins í tvo áratugi og átti 
mestan þátt í að íslenskar konur 

urðu hluti af alþjóðlegri kvenrétt-
indabaráttu.

ÞETTA GERÐIST:  5. JÚNÍ 1885

Bríet birtir fyrstu grein sína

Flataskóli í Garðabæ fagnar fimmtíu 
ára afmæli á morgun 6. júní en skólinn 
er elsti grunnskólinn í Garðabæ. 

Í tilefni af afmælinu verða sýning-
ar í öllum álmum skólans tileinkaðar 
áratugunum fimm. Þar verður hægt 
að skoða gamlar myndir úr skólalíf-
inu og ýmislegt sem einkenndi tíðar-
andann hvern áratug fyrir sig. „Við 
leitumst við að hafa sama yfirbragð í 
hverri álmu og eru efnistök þau sömu. 
Í álmunum gefur að líta það sem gerð-
ist fréttnæmt bæði hér í Garðabæ og 
á landsvísu viðkomandi áratug og má 
þar nefna íþróttaafrek, tónlist sem ein-
kenndi áratuginn, leiki barna og tísku, 
en krakkarnir hafa sett tilheyrandi föt 
á gínur. Þá eru líka upplýsingar um 
það sem gerðist markvert innan skól-
ans eins og til dæmis þegar viðbygg-
ingar voru reistar og annað í þeim 
dúr. Verkefnið er fræðandi fyrir gesti 

og gangandi en hefur einnig lærdóms-
gildi fyrir börnin,“ segir Sigurveig Sæ-
mundsdóttir, skólastjóri Flataskóla.

Dagskráin á morgun hefst klukkan 
ellefu og byrjar á stompatriði á skóla-
lóðinni þar sem nemendur og starfs-
menn skólans berja tunnur. Þá verður 
boðið upp á ratleik auk þess sem hægt 
verður að virða fyrir sér verk nemenda 
á göngum og í kennslustofum skólans.

Í hátíðarsalnum verður söngleikur-
inn Hljómhýra frumfluttur en hann er 
eftir þau Brynju Skúladóttur og Hrafn-
kel Pálmarsson, foreldra nemenda í 
Flataskóla. Þau sömdu söngleikinn sér-
staklega af þessu tilefni og gefa for-
eldrar við Flataskóla skólanum verkið. 
Það eru nemendur í 4. bekk sem flytja 
verkið undir stjórn foreldra og kenn-
ara. „Tvær sýningar verða á söngleikn-
um, klukkan 12 og 14, en á milli sýn-
inga og eftir þá seinni taka nemend-

ur að sér hljóðfæraleik og dans og auk 
þess mun fyrsti útskriftarhópur skól-
ans sækja okkur heim,“ segir Sigur-
veig.

Hún er þriðji skólastjóri skólans en 
sá fyrsti var Vilbergur Júlíusson sem 
gegndi starfinu í 25 ár. Síðan tók Sig-
rún Gísladóttir við og starfaði í tut-
tugu ár. „Ég er að klára mitt fimmta 
ár en hér hefur ávallt verið lítil starfs-
mannavelta enda aðbúnaður til fyrir-
myndar. Þá er skólinn góður og rótgró-
inn um leið og hann er ávallt í sókn. 
Hann nýtur auk þess mikillar virðing-
ar í bæjarfélaginu en hann var í upp-
hafi menningarmiðstöð hreppsins, 
síðar bæjarins, og hér voru ýmis félög 
og bókasafnið til húsa.“

Í tilefni af afmælinu gefur skólinn út 
afmælisrit fyrir skólalok þar sem rýnt 
er í söguna og fjallað á lifandi hátt um 
skólastarfið í dag.  vera@frettabladid.is

FLATASKÓLI:  FAGNAR FIMMTÍU ÁRA AFMÆLI MEÐ AFMÆLISHÁTÍÐ

Börnin gera áratugunum skil

SÁTT Í STARFI Sigurveig er einungis þriðji skólastjóri skólans en í honum hefur starfsmannavelta verið lítil. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

MERKISATBURÐIR
1915 Danmörk breytir stjórnar-

skrá sinni til þess að veita 
konum kosningarétt. 

1920 Brjóstsykursgerðin Nói 
hefur starfsemi í kjallara 
við Túngötu í Reykjavík. 

1967 Sex daga stríðið hefst: Ís-
raelskar flugsveitir sendu 
flugskeyti á Egyptaland, 
Jórdaníu og Sýrland. 

1968 Forsetaframbjóðand-
inn Robert F. Kennedy er 
skotinn við Ambassador-
hótelið í Los Angeles af 
Sirhan Sirhan. (Hann lést 
6. júní). 

1974 Ólafur V. Noregskonungur 
heimsækir Ísland. 

1975 Ísland sigrar Austur-Þýska-
land í landsleik í knatt-
spyrnu 2-1. 

1981 Fyrstu tilfelli alnæmis 
finnast í Los Angeles.  

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Svanfríður Þóroddsdóttir 
Hólmagrund 4, Sauðárkróki, 

lést föstudaginn 29. maí. Útför hinnar látnu fer fram 
frá Sauðárkrókskirkju laugardaginn 6. júní klukkan 
14.00.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Halldóra Guðmundsdóttir
Hlyngerði 12, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut 
þriðjudaginn 2. júní. Útför hennar fer fram frá 
Bústaðakirkju föstudaginn 12. júní kl. 13.00.

                                   Sigtryggur Helgason
Þórhildur Sigtryggsdóttir Hrafnkell Óskarsson
Kristbjörg Hrund Sigtryggsdóttir Skapti Haraldsson
                                            barnabörn.

Okkar ástkæri sonur, 

Arnór Alex Ágústsson  
Laufvangi 9, Hafnarfirði, 

lést á gjörgæsludeild Landspítalans þriðjudaginn 2. 
júní. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju miðviku-
daginn 10. júní kl. 15.00. Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Hjördís Þórarinsdóttir
Sigurbjörn Ágúst Ágústsson
Silja Rut Tómasdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna andláts og 
útfarar elskulegs föður okkar, tengdaföður, 
afa og langafa,

Andrésar Bergssonar
Klappastíg 5, Akureyri.

Arnar Andrésson Hrefna K. Hannesdóttir
Gísli Andrésson
Jón Andrésson Margrét Pálsdóttir
Guðrún Andrésdóttir Jakob Tryggvason
                 afa- og langafabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
eiginmanns míns, föður, tengdaföður, 
afa og langafa, 

Þórhalls Guttormssonar 
íslenskufræðings.

Sérstakar þakkir fá eldri félagar úr Karlakór 
Reykjavíkur og starfsfólk hjúkrunarheimilisins 
Sóltúns.

Anna Þorsteinsdóttir Þorsteinn Þórhallsson   
Ragna Steinarsdóttir
Páll Þórhallsson Þórdís Kjartansdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

AFMÆLI

MARK 
WAHLBERG, 
leikari og 
söngvari, er 
38 ára.

SIGURÐUR 
BJÖRNSSON 
yfirlæknir er 
67 ára.

HALLBJÖRN 
HJARTARSON 
tónlistarmað-

ur er 74 ára.

VILHJÁLMUR 
EINARSSON 
frjálsíþrótta-
maður er 75 

ára.



„Ég fæ vatn í munninn þegar 
ég hugsa um þennan rétt,“ segir 
Renuka Perera, matreiðslukona frá 
Srí Lanka, hlæjandi. „Rétturinn er 
upprunninn í Srí Lanka og ég þró-
aði uppskriftina sjálf. Pabbi minn 
var kokkur þannig að ég ólst upp á 
miklu matarheimili í Srí Lanka.“

Uppvaxtarárin hafa sett svip sinn 
á Renuku því matargerð er hennar 
helsta áhugamál. „Ég elda oft fyrir 
fjölskyldu mína og kaupi eiginlega 
aldrei tilbúinn mat. Í framtíðinni vil 
ég verða kokkur og þess vegna ætla 
ég að fara í matartæknanám.“

Þegar Renuka er innt eftir því 
hvort mikill munur sé á matar-
menningu Íslands og Srí Lanka 
segir hún að svo sé. „Á Srí Lanka 
borðum við mikið af grænmetis-
réttum og fiskiréttum en ekki oft 
kjöt. Mér fannst skrýtið að koma til 
Íslands og byrja að borða íslenskan 
mat. Ég smakkaði hann samt og nú 
elda ég til dæmis íslenskan plokk-
fisk í karríi.“

Renuka segir að draumur henn-
ar hafi ræst með útgáfu matreiðslu-
bókar hennar, 50 kryddríkar upp-
skriftir frá Srí Lanka. „Ég skrifaði 
bókina vegna þess að mér hefur 
fundist margir Íslendingar vilja 
kryddaðan mat.“

 martaf@frettabladid.is

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

HEIMILISIÐNAÐARDAGURINN  verður hald-

inn í Árbæjarsafni sunnudaginn 7. júní. Þar verður 

nemendasýning á Kornhúsloftinu, félagsmenn sýna 

vinnubrögð og handverk og faldafeykissýning verður 

í Líkn. Allir sem mæta á íslenskum búningi fá frítt inn. 

www.heimilisidnadur.is

1 kg svínakjöt
2 laukar, fínsaxaðir
4 hvítlauksgeirar, rifnir
2 msk. rifið engifer
1/4 bolli tamarind-mauk
6 msk. olía
4 msk. kókosmjólk
300 ml vatn
1 tsk. salt (eða eftir 
smekk)

Krydd:
2 tsk. kóríanderfræ
3 tsk. cumin-fræ
1 tsk. fennikufræ
1/2 tsk. túrmerik
1 tsk. chili-duft
5 stk. negull
5 kardimommur
1 kanilstöng
10 karrílauf

Aðferð:

Fjarlægið bein og feiti 
úr kjötinu og skerið í 
2-3 cm teninga. Hitið 4 
msk. af olíunni í potti 
og steikið kjötið.

Ristið kóríanderfræ, 
cumin-fræ og fenniku-

fræ við vægan hita 
á pönnu, þangað til 
fræin eru orðin brún. 
Malið þau síðan í 
kaffikvörn.

Setjið 2 msk. af olíu í 
sama pottinn og var 
notaður til að steikja 
kjötið og hitið hana. 
Brúnið lauk, hvítlauk 
og engifer. Bætið svo 
við öllu kryddinu og 

steikið áfram í nokkrar 
mínútur. Bætið kjötinu 
við og hrærið.

Bætið loks við tamar-
ind, vatni, kókosmjólk 
og salti. Hrærið og 
látið koma upp suðu. 
Lækkið hitann, setjið 
lok á pottinn og látið 
krauma í klukkutíma 
eða þangað til kjötið er 
orðið mjúkt.

SVART SVÍNAKARRÍ
FYRIR 4-5

Draumur að veruleika
Renuka Perera kom frá Srí Lanka fyrir þrettán árum og hefur síðan matreitt rétti heimalands síns ofan í 
Íslendinga. Nú hefur hún gefið út matreiðslubók svo fleiri hafi tækifæri til að prófa réttina hennar.

Renuka Perera gefur 
Fréttablaðinu upp-
skriftir að framandi 

réttum frá Srí Lanka.
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Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Nýr A la Carte
REYKT ÖND

með blönduðu salati, valhnetum og fíkjublöndu
Við mælum með Pinot Gris, Pully Fumé 

eða Pouilly Fuisse með þessum rétti.

4ra rétta tilboðsseðill
Verð aðeins 6.890 kr.

með 4 glösum af sérvöldum vínum aðeins 10.490 kr.

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!
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VW Polo Comfortline 02/2006 ek 39 
þ.km. mjög flottur bíll 17“ álfelgur, 
filmur,sportinnrétting, verð 1450 er á 
staðnum, eftir lokun 864-8989).

Ford focus Trend 12/2005 ek. aðeins 
23 þ.km. allur sem nýr, verð 1890 ákv. 
1410 aðeins 19 á mánuði, á staðnum 
(eftir lokun 864-8989).

Subaru Legacy wagon 05/2009 (nýr 
bíll) sjálfskiptur verð 3890, er á staðn-
um (eftir lokun 864-8989).

Subaru Impreza Wagon 4X4 07/99 ek. 
159 þ.km. Tilboðverð 290 , er á staðn-
um, (eftir lokun 864-8989).

Nissan Patrol Elegance Common Rail 
diesel 06/2009 sjálfskiptur,leður lúga 
ofl. verð 5990, er á staðnum(eftir lokun 
864-8989).

Nissan Primera Acenta 06/2004 ek. 
92 þ.km. sjálfskiptur, bakkmyndavel 
ofl. verð 1390, á staðnum (eftir lokun 
864-8989).

Toyota Hiace 4X4 Diesel 02/2007 6 
manna ek. 70 þ.km. verð 2880 ath. 
skipti, er á staðnum, (eftir lokun 864-
8989).

Hyundai Getz GLS 06/2005 ek. aðeins 
18 þ.km. sjálfskiptur, verð 1380, er á 
staðnum, (eftir lokun 897-2908).

Landrover Freelander II Diesel 07/2007 
ek. 21 þ.km. sjálfskiptur verð 4990 
ákv. 3000, er á staðnum, (eftir lokun 
897-2908).

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

MMC PAJERO DID GLS (33“). Árgerð 
2005, ekinn 81 þ.km. DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Verð 3.980.000. Rnr.181583.

TOYOTA COROLLA 1,4 VVTI. Árgerð 
2005, ekinn 52 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 1.490.000. Rnr.181625.

SUZUKI SWIFT GL 4WD. Árgerð 2006, 
ekinn 20 þ.km. BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.750.000. Rnr.181635.

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX 37“. 
Árgerð 2005, ekinn 63 þ.km. leður lúga 
TMS, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 7.990.000. 
Skipti athugandi Rnr.101044.

TOYOTA YARIS T-SPORT. Árgerð 2005, 
ekinn 44 þ.km. BENSÍN, 5 gírar. Tilboð 
staðgreitt 990.000. ásett 1.390.000.- 
Rnr.201749.

M.BENZ 230CE. Árgerð 1989, ekinn 
101 þ.km. BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
990.000. Einstakur bíll. Rnr.101050.

ISUZU NPR 85 L VINNUFLOKKABÍLL. 
NÝR BÍLL, ekinn 0 þ.km, 5 gírar. Verð 
4.500.000. + VSK Til sölu og sýnis á 
staðnum. Rnr.201678

BMW 1 120D H/B E87. Árgerð 2005, 
ekinn 49 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.181512.

MMC PAJERO INSTYLE. Árgerð 2008, 
ekinn 5 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Topplúga. Verð 6.990.000. Rnr.101025.

HYUNDAI TUCSON 4X4. Árgerð 2005, 
ekinn 60 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 
2.650.000. Rnr.181372.

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík

Sími: 517 0000
www.planid.is

New Holland E305 32 tonna vél sem 
er ónotuð, er með hraðtengjum Skipti 
á minni beltavél skoðandi.

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

TILBOÐ 1.150þ. stgr.
AUDI A6, árg. 9/1999, ek. 124 þ. km. 
Sjálfskiptur, 4wd, Dráttarkúla, Leður, 
Topplúga, Nýjar 18“ álfelgur, Verð 1.490 
þ. Arnarbílar, Malarhöfða 2. S. 567 
2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

Nissan Vanette 05/’00 8 manna dísel. 
Nýsk. Ek. 125þ. Ásett verð 730þ. Tilboð 
90þ. S. 693 9030.

Renault megane berline 1,6 2004. Ek 
aðeins 63 þ. km Bsk. 5 dyra. Verð 
1490. Ath. skipti á ódýrari. Uppl. í s. 
895 5577.

VW Golf 1,6 beinsk 2005 5 dyra ek 
118þkm Verð 1390.000,- ath skipti á ód 
uppl í sima 895-5577

Subaru Legacy 2L. Árg. ‘03 5g. Sumar-
og vetradekk. Ek. 70þ. S. 616 2597.

Ford Mondeo árg. ‘02 1.8 ek. 100 þús. 
Sumar og vetrard. S. 616 2597.

HYUNDAI SANTA FE 4x4
 Árgerð 2005, ekinn 69 þ.km, BENSÍN, 
5 gírar. Verð 2.390.000. Bílabankinn S 
588-0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is TILBOÐ 1490 Þús

FUTURA POCONO
Árgerð 2006, RAFMAGN, Verð 
1.290.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

VW R32 10/’07 ek. 18þ. Tölvukubbur 
frá Heklu - hlaðinn aukabúnaði. Eins 
og nýr. V. 4990þ. Tilboð 3990þ. S. 
693 9030.

Til sölu Ford Mustang GT Coupe 
Premium 4.6 V8. Árg. ‘05, ek. 1600 km. 
Ssk., með öllum aukabúnaði. Uppl. í s. 
892 0378.

SLÉTT SKIPTI Á 38“+ 
BREYTTUM NISSAN

NISSAN PATROL EÐA 90 CRUISER 
Er með MERCEDES BENZ E320 
AVANTGARDE, fyrst skr. 2000. Ekinn 
120 þús km. Hlaðinn aukabúnaði. 
Dekurbíll, TOPP viðhald. Verð 2.1 millj. 
Sjá: http://www.cardomain.com/
ride/3125965. Uppl. í s 896 3394.

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. Sk. á 
ódýrari. Uppl. 864 2468.

BMW árg. ‘00 ssk., sk. ‘10. Ek. 175þ. 
Verð 740þ. S. 866 9238.

Til sölu Nissan árg. ‘01 ek. 140þ. Nýsk. 
og góður bíll með þokkalegum kassa 
og lyftu. Ásett verð um 500þ. eða 
tilboð. Uppl. í s. 820 9204.

VW Golf árg. ‘06 2.0 Sport ek. 47þ. Fæst 
á yfirtöku, gr. á mán. 39þ. S. 697 9307.

Til sölu Subaru Impresa st. árg. ‘99 sk. 
‘09, 5g., CD, airbag. Fallegur og góður. 
V. 290þ. S. 896 8568.

Nissan Terrano SE dísel 2,7 keyrður 
168þ km 33“ biluð sjálfskipting.Tilboð 
423-7449 eftir kl 17

Grand Cherokee Limited árg. ‘94 ek. 
118 þús. mílur. Sk. ‘10 Þarfnast lagfær-
inga. S. 690 9038 & 566 7323.

 0-250 þús.

Fíat húsbíll til sölu árg. 1993 ekinn 121 
þús verð kr. 1550 þúsund. Uppl. í s. 892 
3761 & 561 2368.

Eyðslugrannur bíll 185 
þús.

Daihatsu charade 1,5 ‘97 ek.119 
þús,skoðaður 2010,4ja dyra,rafmagn 
í rúðum fjarstýrðar samlæsingar, fínn 
snattari sem eyðir mjög litlu verð 185 
þús. staðgreitt! s. 841 8955.

Grand cherokee LIMITED 95’árg. sk’09. 
ásett verð 200þús. uppl. S:6962587 
Björk

Óska eftir að kaupa góðan notaðan bíl 
á 150-250 þús. Vinsamlega hafið samb. 
s:866 8109.

 250-499 þús.

VOLVO 940GL 1992 ,toppeintak, sum-
ardekk á álfelgum fylgja. Ný tímareim 
og hemlar. Verð 390 þúsund. upplýsin-
ar í síma 864 2633.

TILBOÐ 600.000 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 verð 390 þús.!!! 
Ný nagladekk. Uppl. í s. 894 6383 eða 
845 2071.

 1-2 milljónir

Hyundai Santa Fé V6, árg. 2006, svart-
ur, með dráttarkróki, lituðum rúðum, 
krómgrilli, ekinn 50 þúsund km. Frábær 
bíll. Staðgreitt 1,750 þús. s. 699-0662.

 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.

Óska eftir VW Carawellu árg. 2004-’05. 
í skiptum fyrir Mercedes Benz C200. 
Staðgreiðslas á milli. S. 867 0783.

Vantar 4 dyra bíl á bilinu 1-2 m.kr. 
Tilboð sendist á bilakaup@gmail.com

Öryrki eftir bíl frá 0 - 80þús. Má þarfn-
ast lagfæringar. Uppl. í s. 867 8237.

Óska eftir að kaupa bíl 
fyrir 1 -2 milljónir kr

Óska eftir bíl í skiptum fyrir 
glæný vönduð húsgögn m.a 

Chesterfield sófasett o.fl 
Möguleiki á að borga pening + 

húsgögn fyrir rétta bílinn.
Hringdu núna í Sverri í 

s. 661-7000

Óska eftir að kaupa Jeep Liberty árgerð 
2004-2007 Upplýsingar í síma S. 822 
1216.

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

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

 Jeppar

Fæst á yfirtöku- Ford Explorer v8 lim-
ited6 manna, árg 05 ek 72 þús.Ásett 
verð 2950 þús. Áhv. 2600.000Afborgun 
59. Þús. 100% íslenskt lánUppl. 891-
6401 

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

Vantar jeppa í sæmilegu ástandi. verð-
bil 100 - 300 þúsund. Upplýsingar í 
síma 664 7879.

Fleetwood Bayside 12“ árg 2007 
Toppeintak. Aukahl. Sólarsella, Fortjald, 
Markísa, Grjótgrind, Myrkvatjöld o.fl. 
Uppl. s. 825-7121

 Pallbílar

Travel Lite camper árg. ‘07 til sölu. WC, 
ísskápur ofl. Uppl. í s. 893 4515.

 Vörubílar

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

 Húsbílar

FORD TRANSIT húsbíll 
Árg. 2008 - Sem nýr.

Til sölu stórglæsilegur Ford Transit 650 
Siesta, nýskráður 5/08. Afturhjóladrif 
á tvöföldu. Aukahlutir: Markisa, topp-
grind, bakkmyndavél, stigbretti og aur-
hlífar að aftan, 160w sólarsella, sjón-
varp, undirakstursvörn og dráttarkrókur. 
Verð 11 m. Áhvílandi 0. Einungis bein 
sala. Uppl. í s. 892 3742 & 663 7199.

 Vespur

50cc Árg 06. ekin 1.700km fjórgengis, 
mjög gott ástand, eyðslugrönn. verð 
99.999kr Uppl s. 892 0986

 Mótorhjól

Til sölu Peugeot XPS Enduro 50 cc 
11/07 ekið 1.800 km. snilldarhjól ein-
göngu notað á malbiki. óslitið hjól. verð 
290.000kr s 892 0986

Kawasaki 250 KXF skráð ‘08, 4gengis, 
ek. 40tíma. Monster límmiðar í topp-
standi. V. 575þ. S. 663 1590.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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VINSÆLAR 
TÖSKUR
Agnes Marinósdóttir 
hannar undir nafninu 
Aggystar.

DÁI KVEN-
LEG SNIÐ
Þorgerður Þórhallsdóttir 
nemi á ævintýralegan 
fataskáp.

TÍSKA FYRIR 
ROKKPÍUR
Christophe Decarnain 
slær í gegn hjá tískuhús-
inu Balmain í París.

 5. júní 2009

Ísak Freyr Helgason, 19 ára förðunarfræðingur, á 
erfiða æsku að baki. Í dag er hann í draumastarfinu 

og er kominn með eigin aðdáendaklúbb.

ALLT Í FERÐALAGIÐ OG BÚSTAÐINN

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Kaupfélag Steingrímsfjarðar, 
Drangsnesi. Samkaup, Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, 
Egilsstöðum. Kauptún, Vopnafirði. Samkaup, Seyðisfirði. Sparkaup, Fáskrúðsfirði. Martölvan, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tækniráð, Grindavík. Hagkaup, Njarðvík.

1971 - 2009 www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

MIKIÐ ÚRVAL AF SJÓNVÖRPUM 
MEÐ INNBYGGÐUM DVD
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núna
✽  lærir að prjóna

þetta
HELST

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Anton Brink
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 Sími :  568 5305 • Grandagarði  5

Opið v i rka daga 
900 -  1800

Laugardaga 
900 -  1300

Flytja til Los Angeles
Meðlimir Steed Lord hafa í mörgu 
að snúast þessa dagana. Þau eru 
nú að leggja lokahönd á breiðskífu 
sem er endurhljóðblanda af þeirra 
fyrstu plötu „Truth Serum.“ Þau 
luku einnig nýverið við að semja 
lagið Transilvania fyrir nýjustu plötu 
Crookers, A Ton Of Friends, en 
þekktir tónlistarmenn á borð við 
Kanye West, Roisin Murphy og 
Kelis koma við sögu á plötunni. 
Í sumar verður Steed Lord á 
ferðalagi um Evrópu og held-
ur svo á túr í Ástralíu seinna 
á árinu. Að Ástralíutúrnum 
loknum hafa þau M.E.G.A., Kali, 
Demo og AC Bananas í hyggju að 
flytja til Los Angeles svo aðdáend-
ur Steed Lord ættu ekki að láta sig 
vanta á hörkutónleika með sveitinni 
sem fara fram á Jacobsen annað 
kvöld.

Á von á barni
Leikkonan Kristín Þóra Haralds-
dóttir á von á sínu fyrsta barni 

með eiginmanni 
sínum, Kára 
Allanssyni, org-
anista og kór-
stjóra. Kristín 
lék í sýning-
unni Ökutímar í 
Borgarleikhús-

inu, en hún þurfti að segja skilið við 
hlutverk sitt í lok maí, enda komin 
rúma sjö mánuði á leið.

SÉRSTÖK Fergie úr Black Eyed 
Peas mætti í þessum sérstaka blá-
græna kjól og háhæluðum banda-
skóm á MTV-verðlaunahátíðina í 
Japan í síðustu viku.

ÓLAFUR HAUKUR JOHNSON
„Eftir vinnu í dag fer ég í fótbolta með hóp af enskum strákum sem ég spila með hérna 
í London og svo með kærustunni út að borða á uppáhalds taílenska veitingastaðinn 
okkar. Á morgun ætla ég í hádegismat með tilvonandi skólafélögum mínum sem eru 
að fara til Boston og svo í golf með nokkrum Íslendingum sem búa hér.“

Þ etta var eiginlega bara spurn-
ing um frumkvæði,“ segir 

Agnes Marinósdóttir, 29 ára vöru-
hönnuður. Agnes hannar undir 
nafninu Aggystar og hafa tölvu-
töskur hennar, snyrtiveski og 
buddur verið mjög vinsæl síðan 
þau komu í verslanir fyrir um 
einu ári. 

„Ég fór í Iðnskólann í Hafnar-
firði eftir stúdent og tók vöru-

hönnun, en þetta gerðist 
bara heima hjá mér, óháð 
því sem ég gerði í skólan-

um. Þetta var langt ferli frá 
því að hugmyndin fæddist fyrir 

tveimur árum, þang-
að til vörurnar urðu 
til, því það tók alveg 
heilt ár að vera í 
tölvupóstsam-
skiptum við út-
lönd, finna traust 
fyrirtæki, mynda 
sambönd og fá pruf-
ur,“ útskýrir Agnes. „Upp-
haflega var ég að hanna fyrir túr-
istabransann því mig langaði að 
poppa hann aðeins upp með litum 
og gera hann aðeins flippaðri en 
gengur og gerist. Það þróaðist svo 
út í að Íslendingar vildu þetta og 
allir virtust vera að fíla þetta Ís-
landsmunstur,“ segir hún og bros-
ir. „Ég er líka með prjónamunst-
ur sem ég skannaði inn í tölvu 
og Olga vinkona mín lagaði með 

grafískri hönnun. Það er uppselt 
í augnablikinu, en ég reikna með 
að panta það aftur fljótlega,“ segir 
Agnes sem notar svokallað Neo-
profene-efni í veskin og töskurnar. 
„Þetta er sama efni og er notað í 
köfunargalla, en ég valdi það bæði 
af því að það er svo mjúkt, ending-
in er góð og það er hægt að henda 
því í þvottavél,“ bætir hún við og 
segir mikið að gera um þessar 
mundir þar sem ferðamannatíma-
bilið stendur sem hæst frá maí til 
september.

Agnes hefur einnig hannað 
tölvuborð úr plexígleri, en borð-

ið er mjög létt og 
er til dæmis kjör-
ið undir fartölv-
ur  sem set ið 
er með uppi í 
rúmi eða sófa 
og hitna mikið. 

„Borðið er búið 
til hjá Forma í Hafn-

arfirði og ég er að láta hanna utan 
um það pakkningar svo það verð-
ur alíslenskt,“ útskýrir Agnes. 
„Draumurinn er að framleiða allt 
á Íslandi og koma vörunum svo 
í sölu erlendis. Ég held að marg-
ir hönnuðir séu að hugsa þannig 
og það myndi styrkja atvinnuveg-
inn,“ segir hún. Vörur Agnesar fást 
nú í fjölda verslana um allt land, 
en nánari upplýsingar má einnig 
finna á Facebook-síðu Aggystar.

Agnes Marinósdóttir hannar undir nafninu Aggystar:

ÍSLANDS- OG PRJÓNA-
MUNSTUR VINSÆL 

Litríkt „Upphaflega var 
ég að hanna fyrir túrista-
bransann því mig langaði 
að poppa hann aðeins upp 
með litum og gera hann 
aðeins flippaðri en gengur 
og gerist,“ segir Agnes.

Út er komin bókin „Sjö daga safa-
kúrinn“ hjá Forlaginu og ætti hún 
að vera kærkomin í eldhús þeirra 
sem vilja koma sér í sundfata-
formið. Að sjálfsögðu þurfa allir 
að passa sig á skyndikúrum en 
safaföstur eru nokkuð sem eiga að 
hreinsa líkamann og gefa okkur 
aukna orku. Í bókinni eru 42 upp-
skriftir að ljúffengum og heilsu-
samlegum drykkjum ásamt grein-
argóðum upplýsingum um kúrinn 
og áhrif hans. Það eina sem maður 

þarf að eiga er góð ávaxta/græn-
metispressa og sneisafullur ís-
skápur af grænmeti og ávöxtum. 

HÉR FYLGIR EIN AF UPP-
SKRIFTUNUM ÚR BÓKINNI
Ber fyrir flatan maga: 
3 epli
150 ml trönuberjasafi án viðbætts 
sykurs
125 g bláber, fersk eða frosin
1 msk. psyllium-trefjar í duft-
formi.  

Þrjú kíló fá að  
fjúka á einni viku

Hollusta Ferskir 
ávaxta- og grænmetis-
safar eru uppistaðan í 

Safakúrnum. 
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Gleðilegt sumar! 
Nýjar sumarvörur í hverri viku 
Lagersalan er aðeins þessa helgi föstudag til sunnudags

 Seljum síðustu eintök af eldri
húsgögnum, komið og gerið góð 

kaup! 40-70% afsláttur
Flestar rúmgrindur með

60% afslætti!
Síðustu eintökin! Ekki alveg 
sömu húsögn eftir í báðum 

verslunum!

Vinsælu keramik 
borðin komin aftur
frábært verð!

BRÚNN SÓFI verð 69.900,-

nú 41.940,-

NEWPORT bókaskápur 
verð 29.900,-

nú 17940 -

verð 24.900,-

nú 15.540,-

SINGA borðstofuborð
verð 29.900,-

nú 14.950,-

KERALA stólar verð 9.990,-

nú 5.994,-

BARSTÓLAR tveir saman
verð 17.900,-

nú 8.950,-
borð og fjórir stólar 
verð 29.900,-

nú 17.940,-

VINREKKI verð 15.900,-

nú 6.360,-
TOULON hvítur skápur 
verð 19.900,-

nú 7.960,-
VINNUSTÖÐ verð 69.900,-

nú 41.940,-

STÓLAR  tveir saman verð 19.900,-

nú 11.940,-

TAPATT SSETT

KERAMIKBORÐ

16.990,-

KERAMIKSTÓLL

7.990,-

ÚTIKERTI

690 ,-GARÐFÍLL

1.490,-

lagersala

3 2
af öllum
snyrtivörum
          um helgina

fyrir
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Ísak Freyr Helga-
son er 19 ára mennt-
aður förðunarfræðingur 
og kom fyrst fyrir sjónir 
landsmanna í þætt-
inum Nýtt útlit á Skjá 
einum í vetur. Í viðtali 
við Föstudag segir hann 
frá uppvaxtar árunum, 
vinnunni og framtíðar-
draumunum.

Viðtal: Alma Guðmundsdóttir

Ljósmyndir: Anton Brink

É
g ætlaði alltaf að 
verða hárgreiðslu-
maður þegar ég var 
yngri og þegar frænk-
urnar komu í heim-

sókn voru ekki liðnar fimm mín-
útur áður en ég var kominn í hárið 
á þeim,“ segir Ísak og viður kennir 
að tískuáhuginn hafi kviknað 
snemma. „Þegar ég var lítill fannst 
mér mjög gaman að hlusta á tón-
list, dansa og klæða mig í alls 
konar föt. Ég málaði líka mikið, 
samdi ljóð og var alltaf á línu list-
arinnar. Ég skar mig því fljótlega 
úr og það varð til þess að ég var 
mikið einn með sjálfum mér,“ 
bætir hann við. 

Ísak er fæddur og uppalinn á Ól-
afsfirði, en á leikskólaaldri greind-
ist hann með ofvirkni og athygl-
isbrest sem mörkuðu djúp spor í 
æsku hans. „Við mamma fluttum 
suður á Hofsvallagötuna árið 1997 
og ég fór í Melaskóla. Það var mjög 
erfiður tími þar sem mamma vann 
vaktavinnu í sjoppu á Hverfisgöt-
unni og ég þurfti alltaf að ganga 
einn heim og opna fyrir mér sjálf-
ur. Hálfu ári síðar fluttum við 
aftur heim, en árið 1998 komum 
við aftur suður og ég var vistað-
ur inni á Bugl. Þá var ég bara átta 
ára og man því óljóst eftir þessu, 
en ég man að mér fannst erfitt að 
koma aftur í bæinn, þurfa að gista 
einn á Bugl og vera án mömmu 
í fyrsta skipti. Það var alltaf mik-
ill ótti í mér sem ég tengdi ef til 
vill eineltinu heima á Ólafsfirði. 
Ég var með mikinn athyglisbrest 
og þráhyggju sem fólst til dæmis 
í að opna og loka hurðum oft í röð 
og var settur á þunglyndislyf. Þau 
gerðu það að verkum að ég hafði 
litla stjórn á skapinu og fitnaði 

mikið, sem gerði illt verra þegar ég 
kom aftur heim til Ólafsfjarðar og 
var orðinn miklu þyngri,“ útskýr-
ir Ísak. „Ég hætti því á lyfjunum, 
en var síðan látinn á Ritalin. Það 
hjálpaði mikið til, en samt ekki 
nóg því ég átti mjög erfitt með að 
hafa stjórn á mér og átti því nán-
ast engan vin á þessum tíma,“ út-
skýrir Ísak. „Það er mín upplifun 
að maður læri að lifa með þessu 
eftir því sem maður þroskast og 
verður eldri, að töflur einar og sér 
leysi ekki vandann. Auk þess hefur 
mamma hjálpað mér alveg gríðar-
lega mikið að takast á við þetta 
og hefur verið minn helsti stuðn-
ings maður hvað þetta varðar,“ út-
skýrir Ísak sem flutti alfarinn til 
Reykjavíkur árið 2001, þegar hann 
var ellefu ára.

ÖFGANNA Á MILLI
„Við mamma fluttum í Breið-
holtið og ég fór í Seljaskóla, en 
út af veikindunum var mikið 
vesen með mig í grunnskóla. Ég 
var meira fyrir að skapa og gera 
öðruvísi hluti heldur en að fara út 
í fótbolta og varð því fyrir miklu 
einelti. Ég átti líka mjög erfitt með 
að einbeita mér í tímum. Okkur 
var ráðlagt að ég færi í Öldusels-
skóla þar sem var sérdeild og ég 
hafði sérkennara, en ég fann mig 
aldrei og var sendur í aðra grein-
ingu á Bugl. Þá var búið að reyna 
allt svo síðasta úrræðið var að ég 
færi á Geldingalæk, sem var með-
ferðarstofnun úti á landi,“ segir 
Ísak. „Allt var mjög stórt í snið-
um á Geldingalæk. Húsið var stórt, 
búgarðurinn risastór og umhverfis 
var ekkert nema náttúran og víð-
áttan. Við vorum um sex strákar 
hjá hjónunum sem ráku þetta auk 
tveggja starfsmanna. Þetta var erf-
itt til að byrja með því ég mátti 
ekki sjá mömmu í tvo mánuði og 
mér fannst reglurnar strangar. Ég 
lærði mikið á því að vera þarna, 
en fyrirkomulagið var þannig að 
því fyrr sem árangurinn kom í ljós 
því fyrr varstu tilbúinn að fara 
aftur heim. Ég man eftir því að allt 
gekk vel þangað til í lokin, þá fór 
fullkomnunaráráttan að gera vart 
við sig og hugsunin um að kom-
ast heim orðin það sterk að ég 
var kominn í mína eigin geðveiki, 
sem ég þó leyndi. Ég var á Geld-
ingalæk í ár og kom heim í miðj-
um áttunda bekk. Þegar ég byrj-
aði í Breiðholtsskóla var áráttan 
á fullkomnun orðin það mikil að 
mig var farið að verkja í allan lík-

amann. Ég hélt að ég væri kom-
inn með sjúkdóm og að ég væri 
ekki fullkominn lengur, sem þýddi 
vikulega heimsókn á læknavakt-
ina. Eina vikuna heilaæxli og hina 
eitthvað annað,“ útskýrir Ísak.

„Sumarið eftir áttunda bekk 
urðu miklar breytingar á lífi mínu. 
Ég var djúpt sokkinn í þráhyggju 
og átti erfitt með að fara út því 
ég var ekki nógu fallegur fyrir al-
menning að mér fannst. Ég fór því 
að hreyfa mig á kvöldin þegar fólk 
var ekki á sveimi og endaði síðan 
á að kaupa mér kort í ræktina. 
Ég æfði alltaf snemma á morgn-
ana, um miðjan daginn og síðan 
á kvöldin. Eitt grænt epli var nán-
ast það eina sem fór upp í mig yfir 
daginn. Á fjórum mánuðum var ég 
kominn úr 108 kílóum niður í 55 
kíló. Ég var orðinn það mjór að 
mamma hafði rosalegar áhyggjur 
af mér og ég þurfti að fara í mæl-
ingar í hverri viku,“ útskýrir Ísak 
og segist hafa ákveðið að snúa við 
blaðinu.

„Á einum tímapunkti stóð ég 
inni í herberginu mínu og hugs-
aði: „Hvað er ég að gera sjálfum 
mér?“ Það eru ekki allir sem geta 
bara sagt stopp, en þarna kom 
einhver hugur í mig. Ég man að 
ég stóð upp úr rúminu mínu, lagði 
frá mér epli sem ég var að borða á 
gluggakistuna og ákvað að þessu 
yrði að linna,“ segir Ísak sem leit-
aði sér hjálpar vegna veikindanna 
sín í kjölfarið.

KYNHNEIGÐIN AUGLJÓS
Aðspurður segist hann fyrst hafa 
komið út úr skápnum í 10. bekk. 
„Það var mjög fyndið því það var 
svo greinilegt.  Það eina sem ég 
var ekki búinn að gera var að segja 
það upphátt. Ég man að ég fór og 
sagði við mömmu þar sem hún 
sat og var að lesa, að við þyrftum 
að ræða saman. Hún leit upp og 
spurði hvort eitthvað væri að í 
skólanum. Þegar ég neitaði því 
spurði hún: „Ísak minn, ætlarðu 
að segja mér að þú sért samkyn-
hneigður?“ Þegar ég játaði því 
sagði hún: „Elskan mín, ég vissi 
það þegar þú varst tveggja ára,“ 
útskýrir Ísak brosandi og segir 
kynhneigðina aldrei hafa verið 
neitt mál gagnvart vinum hans 
á þeim tíma. „Ég eignaðist mjög 
góða vini, reyndar aðal lega stelp-
ur, en það var aldrei neitt vanda-
mál. Mér var aldrei strítt vegna 
kynhneigðar minnar. Ég gerði 
bara það sem ég vildi og klæddi 

mig eins og mér sýndist,“ bætir 
hann við.

Í HEIMI TÍSKUNNAR
Í byrjun síðasta árs hóf Ísak förð-
unarnám í EMM school of make 
up og útskrifaðist þaðan um vorið. 
Í kjölfarið bauð Sóley Ástudóttir, 
eigandi EMM, honum vinnu við 
að aðstoða sig og síðasta sumar 
tók Ísak þátt í förðunar- og hár-
greiðslukeppninni Hamskiptum 
þar sem hann bar sigur úr býtum. 
„Eftir að ég fór að vinna fyrir Sól-
eyju fór allt að rúlla. Ég sá svo 
auglýst hárgreiðslunámskeið fyrir 
förðunarmeistara hjá Kalla (Karli 
Berndsen, hárgreiðslu- og förðun-
armeistara), en hann var þá ný-
kominn til landsins og ekki búinn 
að opna stofuna sína Beauty-bar-
inn. Ég fór á námskeiðið og mán-
uði síðar bað hann mig um að að-
stoða sig í verkefni. Ég var svolítið 
stressaður og misskildi verkefnið 
þannig að ég víxlaði förðuninni á 

konunum tveimur sem var verið 
að mála. Ég man að ég stóð þarna 
í sjokki, fannst ég vera búinn að 
rústa samstarfi okkar og fór nán-
ast grenjandi heim. Hann hringdi 
svo aftur í mig stuttu síðar, bað 
mig um að aðstoða í öðru verkefni 
og bauð mér svo vinnu eftir að 
hann opnaði Beauty-barinn,“ út-
skýrir Ísak og segir þá Karl vinna 
mjög vel saman, en Ísak var einnig 
aðstoðarmaður hans í þáttunum 
Nýtt útlit á Skjá einum í vetur. 

„Ég er mjög hlédrægur í eðli 
mínu og fíla mig bara við að 
farða, taka þátt í verkefnum sem 
tengjast því, sem aðstoðarmaður 
Kalla, að svara símanum og sjá til 
þess að við nærumst og svoleið-
is, svolítið svona „The devil wears 
Prada“. Ég vissi því ekkert að ég 
yrði í Nýju útliti en í fyrsta þætt-
inum þegar Kalli var að skoða 
inn í einn fataskápinn kallaði 
hann á mig; „nennirðu að koma, 
þú ert líka í þessu,““ segir hann 
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SAGÐI SKILIÐ VIÐ ÞRÁHY

Stjörnumerki: 
Naut.

Besti tími dagsins: 
Kvöldið. Sérstaklega á sumrin 
þegar heitt er. 

Geisladiskurinn í spilaranum: 
Hlusta voðalega lítið á geislaspil-
ara, en iPodinn hlusta ég mikið 
á og það fer rosalega mikið eftir 

skapinu hvernig tón-
listin er. Allt frá 

hörðu elektrói til 
arabískra tóna. 

Uppáhalds-

verslunin: 
Ég myndi segja að hérna heima 
væri það Belleville. Það er allt-
af eitthvað brjálað „piece“ sem 
maður verður að fá, en úti þá er 
það örugglega Kokon To Zai.

Uppáhaldsmaturinn: 
Kjúklingur, innbakaður í parm es-
an-osti og raspi.

Líkamsræktin: 
Mér finnst mjög gott 
að taka göngu á 
kvöldin. Bæði til að 
fá smá afslöppun og 
hreinsa hugann. 

Mesta dekrið: 
Að vera á góðum stað 
þar sem manni líður vel 
og slappar af. Gæti svo 
sem verið hvar sem er.  

Ég lít mest upp til: 
Móður minnar. 
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brosandi. Ísak hefur án efa vakið 
mikla eftirtekt því búið er að 
stofna aðdáendaklúbb tileinkað-
an honum á Facebook sem rúm-
lega 100 manns eru skráðir í, en 
Ísak kom af fjöllum þegar klúbb-
urinn barst í tal.

„Ég man að ég var í hálfgerðu 
sjokki þegar ég sá mig fyrst í 
sjónvarpinu, enda Nýtt útlit sýnt 
úti um allt land og margir biðu 
spenntir eftir þættinum. Fyrst 
pældi fólk mikið í hvað ég væri að 
gera, en svo fór fólk að fatta að 
mitt hlutverk var að vera aðstoð-
armaður. Það voru líka margir sem 
gerðu athugasemdir við fötin mín 
því ég hef oft klæðst furðulegum 
fötum, en þetta er bara minn fata-
skápur. Ég fer bara í það sem ég á 
og finnst það æði,“ segir hann.

Spurður um framtíðaráform 
segist Ísak án efa ætla að halda 

sig í heimi tískunnar. „Í framtíð-
inni langar mig að fara út og vinna 
við tískusýningar, til dæmis í París 
eða New York. Ég ætla allavega að 
ná þeim markmiðum sem ég set 
mér og stefni ótrauður áfram. Mér 
líður mjög vel í dag og mér finnst 
ég mjög heppinn að fá að vinna 
við það sem mér finnst skemmti-
legast.“w

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Flottur „Ég er mjög hlédrægur í eðli mínu og fíla mig bara við að farða, taka þátt í 
verkefnum sem tengjast því sem aðstoðarmaður Kalla, að svara símanum og sjá til 
þess að við nærumst og svoleiðis, svolítið svona „The devil wears Prada“.“

GGJUNA

Áhrifavaldurinn: 
Grace Jones! 

Draumafríið: 
Væri mikið til í að vera í ævintýra-
ferð með góðum vini. Fljúga eitt-
hvert og vita ekkert hvert stefnan 
er tekin! 

Hverju myndirðu sleppa ef þú 
yrðir að spara? 
Einhverjum óþarfahlutum sem 
maður kaupir en þarf samt ekkert 
á að halda. 

TAX FREE
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1 Kápan sem ég er í ásamt bleiku regn-
hlífinni er flík sem ég saumaði mér sjálf. 
2 Rauða pilsið er úr Topshop og svart-
hvíta bolinn saumaði ég. Hækkuskórnir 
eru keyptir á Netinu á www.darkkitten.
com. 3 Grái kjóllinn með grafíska mynstr-
inu er eftir franska hönnuðinn Jean-
Pierre Braganza og er úr Liborius 
og skórnir eru frá Kron by 
Kronkron. 4 Samfestinginn 
keypti ég í Mauerpark 
Markt í Berlín. 5 Leður-
jakkinn er úr Einveru. 

tíðin
✽  tíska og tíðarandi

KK Í BÆJARBÍÓI  Í tilefni Bjartra daga, árlegrar menn-
ingarhátíðar í Hafnarfirði, halda þeir KK, Þorleifur Guðjóns-
son og Jón Ólafsson tónleika í Bæjarbíói í kvöld. Á efnis-
skránni verða þekktustu lög KK auk ýmissa blússlagara. 

DJÚPIÐ  Í kvöld verður einleikurinn Djúpið eftir Jón Atla 
Jónasson frumsýndur í Borgarleikhúsinu. Djúpið er frásögn 
úr íslenskum veruleika sem lætur engan ósnortinn. Ekki 
missa af Ingvari E. Sigurðssyni í magnaðri sýningu.

Getur þú lýst þínum stíl? 
 „Demi-goth meets candyfloss“. 

Hvað dreymir þig um að eign -
ast í sumar?  Nýja skó með 
mjög háum hælum og fallegan 
sumarkjól! Eitthvað litríkt og flott.

Í hvað myndir þú aldrei fara?  
Brúnkumeðferð. Heldur ekki 
skó  sítt gallapils við gallajakka. 
Aldrei gallaefni við galla efni. 

Hvað keyptir þú þér síðast?  
Risastóra svarta tösku í Amer-
ican Apparel. 

Uppáhaldsverslun?  Ég er 
alltaf veik fyrir Kron!

Uppáhaldsfatamerki?  Ég held 
mikið upp á merki á borð við 
Chie Mihara og uppáhaldshönn-
uðurinn minn er Gareth Pugh. 

Finnst þér merki á fötunum 
skipta máli?  Nei, ekki svo 
mikið. 

Hvert er skuggalegasta fata-
tímabilið þitt?  Tja, ég á nokk-
ur! En svona versta tímabilið 
þegar ég lít til baka var þegar 

ég bjó í Englandi, þrett-
án ára, og klæddist eins 
og aðrar breskar ungl-
ingsstelpur í kringum mig þá, í 
útvíðum buxum og bolum sem 
voru nokkrum númerum of litlir 
og með bláan augnskugga upp 
að augabrúnum. 

Eru einhver tískuslys í fata-
skápnum þínum?  Þar er bara 
ekki pláss fyrir slys.

Hvaða snið klæðir þig best? 
 Kannski svolítið kvenlegt snið, 
aðsniðið með mitti.  

Þorgerður Þórhallsdóttir nemi

Dái kvenleg snið

21 3

5

4
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Leika við eins 
árs frænku 
mína, Emilíu.

Komast í sælu-
vímu með hug-

leiðslu.

Borða fullt 
af ís og láta 
hann breytast í 
vöðvamassa í 
stað fitu.

55
Fá bros og 
faðmlög frá 
öllum sem 
ég mæti úti 
á götu.

Djamma 
þar til sólin 
skín skært 
á ný.

Franski hönnuðurinn Christophe Decarnin hefur meira en tvö-
faldað sölu hjá rótgróna tískuhúsinu Balmain undanfarin fjögur 
ár. Fatnaður hans hefur notið ómældra vinsælda meðal stjarn-
anna sem elska blöndu hans af kynþokka og rokki og róli. Lína 
hans fyrir haust og vetur 2009 sló gersamlega í gegn á síð-
ustu tískuviku í París en þar gaf að líta blöndu sem allar rokk-
píur þrífast á: þröngar gallabuxur, stutta og kynþokkafulla kjóla, 
himinháa hælaskó og stígvél ásamt blazer-jökkum í „eighties“-
stíl við.  - amb

Tíska fyrir rokkpíur 

Balmain slær í gegn
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Til sölu Gott og vel með farið Suzuki Drs 
400 mótorhjól árgerð 2002 ekið 6700 
km. í góðu lagi. Ásett verð 320.000 
Uppl. í síma 567 1438 og 899 1904.

Vespur nýkomnar City Runner Ítalskt 
hannaðar 50cc svartar, rauðar, báar, 
svartar+ silfraðar breiðum 12“ dekkjum 
þjófavörn ál plötur á gólfi. Kassi fylgir 
með. verð aðeins 245,000.- með skrán-
ingu. (Hægt að stækka upp í 80 cc. 
Eigum líka racing kveikjur CDI)

Eigum eftir 4 Hippa í bláum lit og einn 
í rauðum lit 250cc á verði sem ekki 
sést aftur 5 gíra verð 298,000.- Verð 
áður 380.000.-

Ítalskt hannaðar vespur 125cc Svartar og 
Hvítar verð 298,000.- áður: 335,000,.- 
með skráningu.

Ótrúleg vespa Admiral á 16“ 125cc 
dekkjum sem gefur möguleika að keyra 
í möl. Ótrúlegur Kraftur. Til í svörtum og 
gráum lit. Kassi fylgir með. verð aðeins 
358,000.- með skráningu

Vespa Future 125cc 12“ dekk 2 litir. 
Einstaklega falleg vespa. Verð aðeins 
298,000.- með skráningu.

Dirt bike Xmotos 250cc 2 litir, stillanleg-
ir demparar, framan og aftan upp side 
downverð aðeins 278,000.-

Pit Bike 125cc Xmotos 2 litir Verð 
180,000.-

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Kerrur

Galvanhúðuð kerra fyrir 1-3 mótorhjól. 
Rennur stillanlegar eftir hentugleika - 
heildarþyngd 450 kg - burðargeta 300 
kg - dekk. Fyrir 1 hjól: kr. 99.000 Fyrir 2 
hjól: kr. 109.000 Fyrir 3 hjól: kr. 119.000 
Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær 
- Sími 421 4037 - www.lyfta.is

Óska eftir að kaupa notaða fólksbíla 
eða jeppakerru. Uppl. í s. 897 2090.

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby Prestige 650 KMFE, 
kojuhús. Árg. 07/2008. Lítið notað. 
Verð 3.8 m. Ekkert áhvílandi. Uppl. í 
síma 856-6771

Hjólastóla-hús
Sérframleitt fyrir aðila bundinn í hjóla-
stól er til sölu, ónotað með öllum 
fáanlegum búnaði. LMC Munsterland. 
V. 2,2 m S. 892 2020.

Til sölu Hobby 560 Ufe Hjólhýsi árg. ‘07 
ath. engin útborgun. Lítið notað og lítur 
út eins og nýtt. Með hjólhýsinu fylgja 2 
gaskútar, sjónvarp, markísa + fortjald 
og bensín rafstöð. S. 699 1302.

 Fellihýsi

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

14 feta fellihýsi með heitu og köldu 
vatni, flatskjá, dvd, stórri sólarsellu, 
hillu með spegli, kæliviftum, WC, búið 
að hækka upp og fl. Verð 1700 þús. og 
áhvílandi er ca 1050 þ. Uppl. í síma 895 
7915 eftir kl. 16 á daginn.

Palomino Clot, árg. 2000 9 fet, Fortjald 
Vel með farið. Verð 750,000 þús. S. 
862 8588.

Til sölu fellihýsi Fleetwood E2, árg 
2007. Mikið af aukahlutum fylgja. Uppl. 
í síma 868 2438.

Alhliða viðgerðir, viðhald og breytingar 
á tjaldvögnum og fellihýsum. S. 897 
5152, Tómas eða 696 1775, Árni.

 Pallhýsi

Travel Lite Pallhýsi
Eigum 1 hús eftir fyrir 6 ft pall og 1 fyrir 
japanska bíla. Ferðapallhýsi Oddagötu 
8 Rvk s. 663 4646.

 Tjaldvagnar

Vantar tjaldvagn í skiptum fyrir Ford 
Expl. ‘96 með öllu sem þarfnast smá 
viðg. Verðh. 250þ. S. 693 7141.

 Vinnuvélar

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 
staðgreiðslutilboð! 
Sverrir s. 693-6445

 Bátar

Til sölu Sómi 800. Mjög vel með farinn 
og fallegur bátur. Allar frekari uppl. í 
síma 897-5224.

Bayliner 245,árg06,með nýtt haffæri,vél 
búinn bátu. uppl í síma 8927155

Shetland 570 ásamt góðum vagni. Verð 
1,5. Uppl. í s. 695 9244.

Er með Zodiac serie Z Gúmmibát 3,10 
Mtr 7 ára lítið notaður. Vill skipta á 
minni. Uppl S 894 1923

 Bílaþjónusta

Malarhöfða 2
 www.bilfang.is

 s. 567 2000
Skráð ann... seld ann á bilfang.is

 Hjólbarðar

Óska eftir að kaupa dekk, LT245/75R16. 
Upp. í s. 616 7490

 Varahlutir

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

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Garðúðun-Grassláttur-Trjáklippingar-
Hellulagnir Vönduð og fagleg 
vinnubrögð Jóhann Sigurðsson 
Garðyrkjufræðingur s-8691600

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

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

Trjáklippingar - 
garðyrkja - Sláttur.

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

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari 

s. 846 8643.

Húsa og sumarbústaða-
eigendur

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

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

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

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.

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

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

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

Tökum að okkur hellulagnir ,þökulagnir 
og sjáum um jarðvegsskipti gerum föst 
tilboð S8628530

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.

 Bókhald

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

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

Framtöl,bókhald,VSK uppgjör,Stofnun 
EHF,erfðarfjárskýrslur o.fl. s. 517 3977.

 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.

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.

Til sölu / leigu
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Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

 Meindýravarnir

 Búslóðaflutningar

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

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.

 Húsaviðhald

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og 
múrviðgerðir, trésmíðavinnu, 
málningarvinnu utanhúss og 
innan, þakviðgerðir og fleira 
tengt almennu húsaviðhaldi. 
Gerum föst tilboð að kostn-
aðarlausu eða tímavinna. 

Bjóðum örugga þjónusta og 
lærða fagmenn. 

Uppl. í s. 869 3934.

Fagþjónusta - 
Allt á einum stað

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

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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

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

Smiðir Tökum að okkur alla smíða-
vinnu. S. 898 4516.

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

Óska eftir ál vinnupalli á hjólum. Má 
vera 4-6metrar. Uppl. s. 898 0187.

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

Getum bætt við verkefnum.Öll almenn 
smíðavinna inni sem úti.Áratuga 
reynsla.Smiðsafl s.693 8773.

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Whole body massage. S. 696 4399.

 Iðnaður

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069.

 Rafvirkjun

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

 Trésmíði

Athafnasmiðir ehf.
2 íslenskir smiðir. Getum bætt við 
okkur verkefnum, uppsetningar á 
innréttingum, alhliða innanhússmíði, 
gluggasmíði og ísetningar og alhliða 
viðhald + sólpallar. Tökum að okkur 
vinnu um allt land. Símar 892 7120 & 
847 1448. Meðmæli ef óskað er.

 Viðgerðir

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

Heimilistækjviðgerðir. 
Þvottavélar ofl.

Tek að mér að gera við þvottavélar, 
heimilistæki ofl. Geri við í heimahús-
um. Uppl. í s. 772 2049 Ath.

HEITIR POTTAR
Ástandsskoðun - viðgerðir og þjónusta.  
Hafðu samband Svavar s. 821 9426 eða 
ska@ska.is Geymið auglýsinguna!

 Önnur þjónusta

Málun bílastæða, malbiksviðgerðir, 
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verk-
takar.com s: 5514000

 Til sölu

Aðeins í þrjá daga!
Lagerhreinsun allt á að 

seljast
Þrjú verð 1.000 - 3.000 - 6.000 

Dömuskór í stærðum 36-44 
Herraskór í stærðum 47-50

Rauðagerði 26 
Opið föstudag 13-18

Laugardag 10-18 
Sunnudag 13-18

Eldsneytis sparari. Hv
SPARNAÐUR: 7% til +27%* þetta virk-
ar! Meiri Kraftur.VERÐ frá 11900.-kr. 30 
daga skilaréttur. S.K.M ehf. Viðarhöfða 
2, V/Stórhöfða S:517-8400. www.
Cyclone.is

 Gefins

Ung og einstæð kona óskar eftir 
Kenwood eða Philips steríógræjum, 
sjónvarpi og video. S. 866 5326 & 822 
7687 e. kl. 15.

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

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, 
demanta 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. 

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

Óska eftir nýlegum 42“ Flatskjá, tungu-
sófa og gasgrilli. uppl. í s. 695-1918.

Óska eftir að kaupa CD, DVD diska og 
vínil hljómplötur. Uppl. í s. 698 8629.

 Hljóðfæri

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

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695 2095.

 Til bygginga

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

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

 Verslun

ClaMal flytur! 20-70% opnunarafsl. 
Str.36-58 Velkomin Emilía Bláu húsin 
Fákafeni S.588-9925 www.clamal.is

Þjónusta
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 Heilsuvörur

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

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna 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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

Glæsilegt heilnudd. Langar þig í nudd 
hringdu í s. 662 0841.

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.

 Snyrting

Sumartilboð
Brazilian vax kr. 3.300 

Neglur/ásetning kr. 4.000
Gildir út júní. 

Pantanir í síma 577 1577 

Mist 
Spönginni 23

 Námskeið

Siglinganámskeið fyrir börn og full-
orðna. Skráning stendur yfir. Nánari 
uppl. s. 895 1551. www.brokey.is.

 Kennsla

Gítarnamskeið í júní.Útskrifaður úr 
FÍH.Rokk,blús,jazz,metal,byrjendur.
S.8610515

 Ökukennsla

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

 Antík

Stórglæsilegur Biebermann sófi, 
2 stólar í stíl og kaffiborð ásamt 
Borgundarhólms standklukku. Uppl. í 
s. 896 7021.

 Barnavörur

2 Britax barnabílstólar. Tripptrap (kirsu-
berjalitur). Eitt rimlarúm, tré. Barnarúm, 
járn. Burðar/ferðapoki á bak. Uppl. í s. 
896 7021.

 Dýrahald

ÚTSALA ÚTSALA hreinræktaðir Flat 
Coaded Retriever hvolpar til sölu. uppl. 
í s. 891 8892.

 Fyrir veiðimenn

Laxamaðkar til sölu. 50 kr. stk. Uppl. í s. 
562 5013 & 866 8112.

Silunganet - Silunganet
Flot- og sökknet. Mikið úrval. Heimavík. 
Sími 892 8655.

Góðir maðkar
Til sölu! Silungs og Laxa. Margra ára 
reynsla. ATH. Nýtt símanr. 693 1760.

 Húsnæði í boði

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

2 Professional Fassi-sport magaþjálfun-
ar tæki til sölu. Kosta ný 400þ. stk. Fást 
saman á 100þ. Uppl. í s. 695 1918.

Snyrtileg og vel skipulögð 2 herb íbúð 
í hverfi 104. Uppl. í síma 862 6679 & 
824 3040.

Room for rent/ herbergi til leigu á 
svæði 105. Stórt og bjart. Þvottav., 
internet ofl. Uppl. s. 695 1918.

Til leigu 45 ferm.stúdíóíbúð á 
Grettisgötu. Laus nú þegar. Uppl. í síma 
899 1089 og 895 6126

3herb íbúð í Borgarnesi. 90þ á mán. 
Húsgögn geta fylgt. áhugasamir hafið 
samband: soleyos@hotmail.com

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

Herb. til leigu á besta stað í Kópav. Aðg. 
að sturtu, wc, þvottav. og eldh. St. 2 
innifalin. V. 35.000 Upp. í s. 823 6465.

Glæsileg 160fm hæð í tvíbýli á Holtinu 
í Hfj. Auk 24fm bílsk. Leiga 175þ. S. 821 
4958 & 555 4968.

Par óskar e.r 2herb. / stúdíoíbúð (min. 
30-35fm) á sv. 109 frá 1 júl. S. 822 
7304.

Herb. til leigu í Stórholti. Uppl. í s. 899 
3749 & 895 8698.

Herbergi til leigu með aðg. að eldhúsi, 
baði, þvottavél. Hagstæð leiga. Uppl. í 
s. 868 1739.

10 fm. herbergi 29 þús. til leigu í Hfj. 
Internet, allt innifalið. Uppl. í s. 770 
5451.

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

 Húsnæði óskast

Lítil fjölskylda óskar eftir 4ra herb. íbúð 
eða húsi í hfj. Reglusemi og skilvísum 
greiðslum heitið. S. 770 2023.

Par óskar eftir íbúð í miðbæ Reykjavíkur. 
Greiðslugeta ca 70 þús. S. 861-6728 
eða hologranix@gmail.com

 Húsnæði til sölu

120 m² atvinnu- eða sumarhús til sölu 
Til sölu 120m² hús, áður Kaffi Grindavík, 
gæti einnig hentað sem sumarhús. Við 
húsið er 300 m² sólpallur. Hús sem 
er auðvelt að flytja. Möguleg skipti á 
hjólhýsi. Uppl. 897 6302

 Sumarbústaðir

Til leigu sumarbústaður í Kjós, heitur 
pottur ofl. Laus um helgina. s. 844 6721.

Tek að mér að yfirfara og leggja rafm. í 
sumarbústöðum + viðhald á pöllum ofl. 
Mögul. á að kaupa ódýran bústað eða 
leigja. Löggiltur rafverktaki s. 693 7141.

Rúmgóður sumarbústaður austan við 
Laugavatn. Laust í júní og fyrsta vika í 
júlí. Uppl. í s. 893 8767.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofuherbergi til leigu
Til leigu c.a. 45 fm skrifstofu-

húsnæði á 2 hæð að Súðarvogi 
7. Tölvu og símalagnir og 

aðgangur að fundarherbergi. 
Næg bílastæði.

Uppl í S: 8626679 og 8243040.

Vantar þig að koma gjaldeyrir út úr 
landinu. Til sölu 144fm atvinnuh. í 
Kaupmannah. með 2 íbúðum, V.3,5m 
Dkk. Hægt er að ganga frá beinum 
kaupum hérna á íslandi, skoða ýmis 
skipti. Áhugas. sendið mail á ktf@
simnet.is

Til sölu 42 fm vinnuskúr á Akureyri. 
Sími 892-5088 eða ibuðir@visir.is

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

Herbergi, íbúð til leigu fyrir ferðafólk í 
Smálöndum, Svíþjóð. halla@calypso.se

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

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.

4 herb. íbúð til leigu í Árbæ. Möguleiki 
á bíl til afnota. Leigist í styttri tíma, viku 
og helgarleiga. Uppl. í s.893 3836.

 Atvinna í boði

Vaktstjóri á Pizza Hut
Um er að ræða framtíðarstarf. Starfið felst 
í: Stjórnun vakta, þjónustu og manna-
stjórnun í samráði við veitingastjóra. 
Allir stjórnendur Pizza Hut fá alþjóð-
lega stjórnendaþjálfun. Hæfniskröfur: 
Þjónustulund, samviskusemi, reglu-
semi, hæfni í mannlegum samskiptum. 
Lágmarks aldur er 25 ár. Áhugasamir 
sendi inn umsókn á www.pizzahut.is . 
Nánari upplýsingar veitir Þórey veitinga-
stjóri í síma síma 822-3642

-Vantar-
starfsmenn í veitingasal í sumar með 
mikla þjónustulund og reynslu í sal. 20 
ára og eldri. Umsóknir berist á geysir@
geysircenter.is

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í 

afgreiðslu. Dagvinna og næt-
urvinna.

Uppl. í s. 692 4327.

Domo Restaurant
óskar eftir áhugasömu og 

hressu starfsfólki í sal í sumar. 
Reynsla af þjónustustörfum 

æskileg.
Upplýsingar gefur Magnús í s. 
552 5588 eða maggi@domo.is

Stýrimaður og vélavörður óskast á 70 
tonna bát sem rær frá Suðurnesjum. 
S. 866 9711.

Óskum eftir lærðum húsasmið til 
starfa. frá og með 9jún. til 30júl. Við 
nýsmiði á þaki (40°) s. 858-4410. Milli 
kl. 17 og 21.

Viltu vinna erlendis? Ef Svarið er JÁ 
þá hjálpum við! Sendu okkur nafn, 
símanúmer og hvernig vinnu þú leitar 
að. Uppl. atvinna@smartentgroup.com 
eða hringdu í síma 696 6583 og við 
hjálpum. Smartjobs hjálpar fjölda ein-
staklinga vikulega!

Vantar smið í sumarbústað 30 mín frá 
Reykjavík. Getur verið með fjölskylduna 
í bústaðnum. S. 554 6816 & 896 2816.

Hársnyrting
Sveinn eða meistari óskast til starfa 
sem fyrst. Klipparinn í Laugum. Uppl. 
s. 899 5130.

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

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.

KOFI TÓMASAR FRÆNDA óskar eftir 
dyravörðum til að vinna aðra hverja 
helgi.Uppl. í síma 895-5554.

1. vélstj VSII vantar á Skafta sem gerður 
er út á rækju frá Ísaf. Uppl. s. 896 4414 
og dagur@hamrafell.is

Óska eftir vélstjóra og vélaverði á MB 
Sörprise sem fer á lúðuveiðar. S 893 
5590 & 821 6664.

 Atvinna óskast

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

 Viðskiptatækifæri

Skipuleggjum nýja dagskrá. Viltu starfa 
við útvarp? Dagskrárgerð og láta rödd 
þína heyrast? Ræða fréttir og þjóðmál? 
Eða sjá um markaðsmál og auglýs-
ingasölu. Starfa sjálfstætt? Hlutastarf? 
Kynntu þér möguleikana og sendu 
umsókn á http://job.lydvarpid.is

Verkstæði til sölu. Bílaréttinga- og 
sprutuverkstæði til sölu á Höfðanum 
í Reykjavík. Upplýsingar hjá: ta@con-
sultants.is

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Fullkomin upptaka
Ung kona hefur lagt inn hérumbil hina 
fullkomnu upptöku, þar sem hún lýsir 
því í næmum smáatriðum hvað hún 
mundi gera við sjálfa sig og þig ef 
þú værir núna hjá henni. Þú heyrir 
upptökuna hjá Sögum Rauða Torgsins 
í síma 905-2002 (símatorg) og 535-
9930 (kreditkort), upptökunr. 8685, og 
á Sexychat.is (upptökur, silfuráskrift).

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

Samkynhn. kk
vill kynnast karlmanni, 20-30 ára. Er 
m.a. hrifinn af útivist. Augl. hans er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (visa/mas-
tercard), augl.nr. 8980.

 Tilkynningar

MUSTANG EIGENDUR ATH:
Laugardaginn 6. júní frá 
kl. 10-16 ætlar Íslenski 
Mustang klúbburinn að 

halda sérstakan fjölskyldu-
dag á Kvartmílubrautinni í 

Kapelluhrauni. 

Markmiðið er að hittast, spjalla, 
skoða og taka „run“ á end-
urbættri kvartmílubrautinni. 

Klúbburinn býður upp á grillað-
ar pylsur og einnig verða grilluð 

nokkur dekk. 

Allir Mustang áhugamenn sem 
og einnig aðrir „ muscle“ bílar 
velkomnir. Skemmtunin byrjar 
kl 11:00 og stendur til 16:00.
Ef þið finnið ekki brautina 

hringið þá í 699-3135 til að fá 
leiðbeiningar. Ef rignir á laug-
ardaginn þá er sunnudagurinn 

til vara.

GARÐSLÁTTUR                                                

Garðsláttur, þökulagnir, hellulagnir 
og öll almenn garðvinna frábær 

verð og mikil reynsla                                                           

Hlynur s: 8633492

Tilkynningar

Atvinna

Til sölu

Skemmtanir
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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

Seldir þú ullina 
fyrir hundrað 

krónur. 
Asni, þetta hefur 

verið algjört 
peningaplokk.

Við þurfum að styrkja 
vörnina með 4-5-1 því 
þá getum við stöðvað 
sóknir andstæðingsins. 
Þegar við fáum boltann 
og sækjum hratt fram 
verður kerfið 4-3-3!

Ég elska 
þig!

Ég veit 
allt um 
það!

Mér finnst 
að lands-
liðið ætti 
að prófa 
leikkerfið 

4-4-2 
stöku 

sinnum!

Það dugar 
kannski gegn 
Vatikaninu 

og Tíbet en á 
móti hinum 

sterkari liðum 
væri það 

hreinasta firra!

Jæja, hvað 
fannst þér um 

lagið mitt?

En ekki taka 
því persónu-

lega!

Það myndi 
ég aldrei 

gera!

Tónsmíðarnar mínar 
er nefnilega miklu 

betri en þær hljóma!

Hm, ég 
verð víst að 
viðurkenna 
að ég þoli 
það ekki!

Lalli, mér 
fannst ég heyra 
eitthvað ofan af 

loftinu!

Heyrðir 
þú eitt-
hvað

Nei! Ekki heldur 
ég!

Viltu heyra svolítið 
skrítið?

7. janúar, 
29. apríl og 
26. október!

Þú hefur ótrú-
legt minni!

Trúðu mér, þegar 
maður hefur gengið í 
gegnum fæðingu þá 
gleymir maður aldrei 

þeim degi!

Ég sat í mestu makind-
um og allt í einu var 

ég búin að gleyma því 
hvenær krakkarnir okkar 

eiga afmæli!

Í vetur var námskeiðið Menningarfræði 
samtímans kennt við Háskóla Íslands og 
var ég ein þeirra nemenda sem sátu þetta 

námskeið. Meðal námsefnisins var grein 
eftir bandaríska fræðimanninn Bakan, 
sem fjallaði um siðferði stórfyrirtækja. 
Bakan hélt því fram að þar sem fyrirtæki 
væri aðeins hugmyndafræðilegt fyrir-
bæri gæti það ekki fundið fyrir siðferðis-
kennd og að stjórnendur þess hefðu aðeins 
það markmið að auka hagnað hagsmuna-

aðila. Bakan tók bandaríska 
fyrir tækið General Motors sem 

dæmi máli sínu til stuðnings 
en á áttunda áratugnum kom 

í ljós að bílar frá fyrirtæk-
inu voru gallaðir og gátu orðið 
alelda við smávægilegt högg. 
Árið 1972 hafði þegar kvikn-

að í um þrjátíu bílum. Genaral 
Motors bjóst við að minnsta kosti 

sextíu sams konar brunum í viðbót fyrir 
lok ársins 1975, en eftir ítarlega útreikn-
inga ákvað fyrirtækið að það yrði hagstæð-
ara að borga mögulegar skaðabætur en að 
innkalla alla bílana. Þar með hafði Gen-
eral Motors sett verðmiða á líf og heilsu 
viðskiptavina sinna. Hægt er að heimfæra 
kenningu Bakans á íslenskan markað, því 
um leið og íslensku ríkisbankarnir voru 
einkavæddir urðu þeir að fyrirtækjum 
sem höfðu fyrst og fremst það markmið að 
hagnast en hagsmunir viðskiptavinanna 
komu næst á eftir gróðanum. Viðskiptavin-
ir bankanna voru þó svo heppnir að sleppa 
lifandi úr hörmungunum, það var aðeins 
hin „fjárhagslega heilsa“ þeirra sem beið 
skaða. Munurinn er hins vegar sá að hér 
fékk enginn greiddar skaðabætur. Það er 
því nokkuð ljóst að við verðum sjálf að 
standa vörð um okkar eigin hagsmuni og 
ekki leggja þá ábyrgð í hendur annarra. 

Á varðbergi gagnvart siðleysi

NOKKUR ORÐ
Sara 

McMahon

9. HVERVINNUR!

WWW.BREIK.IS/TERMINATOR

SENDU  SMS SKEYTIÐ
ESL T4 Á NÚMERIÐ 1900

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!
AÐRIR VINNINGAR ERU: 

TÖLVULEIKIR, DVD MYNDIR
BÍÓMIÐAR, GOS OG MARGT FLEIRA

9. HVERVINN
9 HV

Vinningar verða afhentir í ELKO Lindum.149 kr/skeytið. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 

GCE23LGTFLS
Stærð: h 176 x b 90,9 x d 63 sm

396 ltr. kælir og 182 ltr. frystir 
Stálhurðir, kámfrí áferð

Orkuflokkur A

GE kæliskáparnir hafa innbyggða klakavél með 
mulningi og ísköldu íslensku vatni. Þeir eru öflugir, 

endingargóðir og glæsilega innréttaðir.

Amerískir GE 
kæliskápar

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík    |    Sími 588 0200    | www.eirvik.is

Verið velkomin í glæsilega verslun Eirvíkur 
og kynnið ykkur GE kæliskápana
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NUDD
Verð frá 
1690.-

Selásbraut 98
110 Árbæ S:577 3737

LAUGAVEG 54 
SÍMI: 552 5201

Upplifið nýjasta Sims leikinn sem er mun

stærri, opnari og fjölbreyttari en áður!

  SENDU SMS EST SIMS

Á NÚMERIÐ 1900

     - ÞÚ GÆTIR UNNÐ EINTAK!

Fullt af aukavinningum: Tölvuleikir,

    DVD myndir, gos og margt fleira!

KOMINN
KOMINN Í

ELKO!ELKO!KOMINN Í

ELKO!

9. HVER VINNUR!

 199 kr/skeytið. Vinningar afhendir í ELKO Lindum. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 

Þri          9/6 kl. 20:00    forsýn.     U
Mið       10/6 kl. 20:00    forsýn.     U
Fim       11/6 kl. 20:00    frums.      U
Fös       12/6 kl. 20:00     2.sýn       Ö
Lau       13/6 kl. 20:00     3.sýn       Ö
Sun       14/6 kl. 16:00     4. sýn      Ö       

Lau       20/6 kl. 16:00     5. sýn       Ö
Sun       21/6 kl. 16:00     6.sýn        Ö
Fös       26/6 kl. 20:00     7.sýn
Lau       27/6 kl. 20:00     8.sýn
Sun       28/6 kl. 16:00     9.sýn

Grease – Vinsælasti rokksöngleikur allra tíma! 

folk@frettabladid.is

„Nokkrum dögum fyrir 
tökur varð ég alveg 
ótrúlega stressuð og sú 
hugsun hvarfl aði að 
mér að kannski væri 
ég búin að gleyma 
hvernig ætti að 
leika.“
JENNIFER LOPEZ
Var nokkuð taugatrekkt 
þegar hún átti að fara að 
leika í sinni fyrstu kvikmynd 
eftir nokkurt hlé.

„Mig langar í stærri rass. Og fá 
meira kjöt á beinin, verða aðeins 
ávalari. En það er víst ekki minn 
líkamsvöxtur.“
CAMERON DIAZ 

Er ekki alveg sátt við líkama sinn og ólíkt 
mörgum öðrum konum vill hún 
sjá hærri tölu á vigtinni.

„Mér finnst það yndislegt. Ég ákvað 
ekki að gerast leikkona af því að ég 
þráði viðurkenningu fyrir skákhæfi-
leika. Hluti af því að vera Hollywood-
stjarna er að vera talinn aðlaðandi.“
MEGAN FOX
Þykir greinilega ekkert leiðinlegt að vera álitin 
kyntákn.

Djúpið, einleikur eftir 
Jón Atla Jónasson, verður 
frumsýnt á Íslandi í kvöld í 
Borgarleikhúsinu en það er 
stórleikarinn Ingvar E. Sig-
urðsson sem flytur verkið. 
Djúpið hefur verið sýnt við 
góðan orðstír í Skotlandi 
– sem þjónar þá hlutverki 
„Off Broadway“ fyrir ís-
lenska leikhúsgesti.

„Ég var dálítið á sjó þegar ég var 
yngri og í fyrsta bekk í mennta-
skóla íhugaði ég það alvarlega að 
fara í Stýrimannaskólann. En ég 
fór aðra leið. Þetta er spennandi 
umfjöllunarefni og að mörgu leyti 
séríslenskt. Það er útgangspunkt-
ur minnar vinnu að skrifa og gera 
leikhús fyrir Íslendinga,“ segir 
Jón Atli Jónasson, leikskáld og 
leikstjóri.

Frumraun Jóns Atla sem leik-
stjóra getur að líta í Borgarleik-
húsinu í kvöld en þá verður ein-
leikur hans, Djúpið, frumsýndur 
á Íslandi. Það er stórleikarinn 
Ingvar E. Sigurðsson sem flytur 
verkið. Djúpið byggist á nokkrum 
skip sköðum sem hafa orðið undan 
ströndum landsins. Það fjallar um 
mann sem vaknar, fer út á sjó, allt 
í góðu. Hann leggur sig og vaknar 
við þau ósköp að skipið er á hvolfi. 
Eftir Jón Atla liggja nokkur leik-
rit og þar hefur hann tekið sjó-
mennskuna fyrir – sem er ekki 
algengt meðal manna á borð við 
Jón Atla, sem hafa fremur á sér 
yfirbragð listamannatýpunnar 
sem má sjá bregða fyrir á kaffi-
húsum í póstnúmeri 101.

Nú ber svo til að Djúpið var 
frumsýnt um páskana úti í 
Glasgow í Oran Mor-leikhúsinu 
og var einn þekktasti leikari Skot-
lands, Liam Brennan, í aðalhlut-
verkinu. Viðtökur gagnrýnenda 
voru frábærar en Djúpið fékk 
fjórar stjörnur í The Scotsman. 

Í kjölfarið var farið með verkið 
á leikferðalag um norðurströnd 
Skotlands og það sýnt í litlum sjáv-
arþorpum. „Við erum eitt af aðal-
verkum Edinburg Fringe Festival í 
ár. Sýnum allan ágústmánuð í Ass-
embly Rooms í hjarta borgarinn-
ar. Edinburg Fringe Festival er ein 
stærsta leiklistarhátíð í Evrópu og 
um milljón gestir koma á hátíðina. 
Hún er stærsta túrista „attraks-
jón“ í Bretlandi. Okkur hafa borist 
mörg tilboð um að sýna verkið og 
fara með það á sýningarferðalag 
um Evrópu,“ segir Jón Atli. Þannig 
þjónar Skotland nú hlutverki „Off 
Broadway“ fyrir íslenska leikhús-
gesti. En sá háttur er hafður á í 
bandarísku leikhúsi að áður en til 

frumsýninga á Broadway kemur 
eru verk prufukeyrð annars stað-
ar. En af hverju Skotland?

„Ég hafði séð uppsetningu í leik-
stjórn skoska leikstjórans Graeme 
Maley á Svörtum fugli eftir David 
Harrower. Í framhaldinu ákváð-
um við að setja verkið upp í Skot-
landi,“ segir Jón Atli en stefnt er 
að sýningum Djúpsins eitthvað 
fram eftir vori. „Við stefnum líka 
að því að sýna verkið úti á landi. 
Okkur finnst við bera skyldu til 
þess. Skoska uppsetningin fór úr 
þjóðleikhúsi þeirra og í nokkur 
lítil sjávarþorp þar sem var sýnt 
í félagsheimilum. Mér þótti afar 
vænt um það.“

jakob@frettabladid.is

Sjómennskan ekkert grín

INGVAR OG JÓN ATLI Það er alvöru viðfangsefni sem þeir félagar glíma við í Djúpinu 
en sjómaður vaknar við þau ósköp að bátur hans er kominn á hliðina.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR



Opið í dag föstudag frá 11 - 18
laugardag 11 - 16

sunnudag 12 - 16

Lágmark

afsláttur

Landsins stærsta

SÍÐUSTU
DAGARNIR

Útsöluvörur frá

VÍNLANDSLEIÐ 6  -  S: 533 3109 

Laugarvegi - Kringlunni
Smáralind

Kringlunni - Smáralind

Kringlunni - Smáralind



HAM
BORGARAR

K.F LÚXUS HAMBORGARAR 10 STK 120g 1199 kr.
BÓNUS XL HAMBORGARABRAUÐ 4 STK 129 kr.

ORG

ÍTALSKT FERSKT SALAT  100g ÞRJÁR TEG 259 kr. 

K.
BB

KS LÆRI Í SNEIÐUM 1359 kr./kg.

KS HRYGGUR Í SNEIÐUM 1359 kr./kg.

KS FERSKT LAMBAINNRALÆRI 2698 kr./kg.

BÓNUS LAMBALÆRI KRYDDAÐ 1298 kr./kg.
KS LÆRI HEILT FROSIÐ 1078 kr./kg.

ALI FERSKT GRÍSAHAKK 
498 kr./kg.

ALI FERSKT GRÍSAGÚLLAS 
898 kr./kg.

ALI FERSKT GRÍSASNITSEL 
898 kr./kg.

INNFLUTTAR SNYRTAR GRÍSALUNDIR
 AÐEINS 1198 kr./kg.

BÓNUS KORNBRAUÐ 1 KG 159 kr BERTOLLI VIÐBIT Á BRAUÐIÐ 250g
229 kr.  AÐEINS 6% FITA .

ES SYKURPÚÐAR 98 kr. 
STUTTUR LÍFTÍMI.PEPSI OG PEPSI MAX -APPELSÍN 500ML 69 kr.

EUROSHOPPER 
SÚKKULAÐIKEX 125G 
LJÓST OG DÖKKT 139 

KARTÖLFUR HVÍTAR 2 KG 
198 kr pokinn.

K.S LAMBAFILLET FERSKT EÐA FROSIÐ 
2698 kr./kg. 



BÓ
NUS KJÚKLINGUR

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

Ú

TÁTILJUR 999 kr.
ÞRJÁR STÆRÐIR 

(36 /37, 38 /39, 40 /41) 

EGILS MIX 2 LTR. 
159 kr.

SIGNAL 
TANNKREM 

100 ML 359 kr

GÓU ÞRENNA 3 x 200g 498 kr.

ICEBERG SALAT 198 kr./kg.

BÓNUS NÝBAKAÐ 
BLÁBERJAMUFFINS 159 kr.

BÓNUS FERSK PÍTUBRAUÐ 4 STK 198 kr.

BÖKUNARKARTÖFLUR Í ÁLI 
ca 700 gr 198 kr.

RAUÐ VATNSMELÓNA 159 kr./kg.
MELÓNA GUL 198 kr./kg.

KÚRBÍTUR (ZUCCINI) 198 kr./kg.

PAPRIKA INNFLUTT GRÆN/RAUÐ
329 kr./kg.

KIRSUBERJATÓMATAR
INNFLUTTIR 250 gr 159 kr.

FERSK JARÐARBER HÁLFT KÍLÓ
498 kr

INNFLUTTIR TÓMATAR Í LAUSU 
229 kr./kg.

Hálft kíló
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 5. júní 2009 

➜ Tónleikar
00.00 Foreign Monkeys verða á Dillon 
Sportbar við Trönuhraun 10 í Hafnar-
firði ásamt Cliff Clavin.

20.00 Finnski kórinn Canzonetta 
Nova flytur „Petite Messe Solenelle“ í 
Skálholtskirkju. Einsöng með kórnum 
syngja Hulda Björk Garðarsdóttir, Sess-
elja Kristjánsdóttir, Garðar Thor Cortes, 
og Davíð Ólafsson. Aðgangur er ókeypis 
og allir velkomnir.

20.30 Tónlistardagskrá um frændur 
okkar Svía verður flutt af Sænsk/
danska tríóinu Ahnfelt-Rönne í Nor-
ræna húsinu við Sturlugötu. Dagskráin 
er byggð á djassistunum Monicu Zetter-
lund og Jan Johansson.

21.00 Hvanndalsbræður verða á 
Græna hattinum við Hafnarstræti á 
Akureyri. Húsið opnar kl. 20.

21.00 Blústónleikar verða 
í Salnum við Hamraborg í 
Kópavogi. Fram koma: 
Egill Ólafsson, Páll Ros-
enkranz, Bogmil Font og 
Andrea Gylfadóttir, Björn 
Thoroddsen ásamt Blús-
hljómsveit Kópavogs.

➜ Opnanir
17.00 María Ólafs-
dóttir opnar sýningu 
sína „Samruni“ í Lista-
sal Iðu-hússins við 
Lækjargötu 2a. Opið 
alla daga kl. 9-22.

➜ Dansleikir
Dalton verður á Players við Bæjarlind í 
Kópavogi.

➜ Bjartir dagar
Hátíðin Bjartir dagar stendur yfir í 
Hafnarfirði 28. maí til 7. júní. Dagskráin 
í heild og nánari upplýsingar á www. 
hafnarfjordur. is.

17.00 og 18.00 Heimildarmyndin 
„Saga hafnarinnar í 100 ár“ eftir 
Halldór Á. Sveinsson, verður sýnd í 
Bæjarbíói við Strandgötu. Aðgangur er 
ókeypis.

20.30 KK verður með tónleika í Bæj-
arbíó við Strandgötu þar sem hann 

flytur eigið efni í bland 
við annað. Ásamt 
honum koma fram 

Þorleifur Guðjónsson 
og Jón Ólafsson.

Upplýsingar um viðburði 
sendist á hvar@frettabladid.is.

NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
12
L
14
14
L

TERMINATOR: SALVATION kl.  5.50 - 8 - 10.10
NIGHT AT THE MUSEUM 2     kl.  5.50 - 10.15
ANGELS & DEMONS    kl.  8

12
L
14

TERMINATOR: SALVATION kl.  5.30 - 8 - 10.30
TERMINATOR: SALVATION LÚXUS kl.  5.30 - 8 - 10.30
NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.  3.30 - 5.40 - 8
ANGELS & DEMONS     kl.  5 - 6 - 8 - 9 -10.50
X-MEN  WOLVERINE     kl.  3.30 - 10.20
MÚMÍNÁLFARNIR   kl. 3.40

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

5%

12
L
14
12
L

TERMINATOR: SALVATION kl.  6 - 9
NIGHT AT THE MUSEUM 2     kl.  5.40 - 8
ANGELS & DEMONS    kl.  6 - 9
THE BOAT THAT ROCKED     kl.  10.20
DRAUMALANDIÐ     kl.  6

SÍMI 530 1919

L
14
14
12
16

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.  5.40 - 8 - 10.20
ANGELS & DEMONS    kl.  5.30 - 8.30 
X-MEN  WOLVERINE      kl.  5.40 -  8 - 10.20
BOAT THAT ROCKED    kl.  5.20 - 8
CRANK 2: HIGH VOLTAGE   kl.  10.40

SÍMI 551 9000

“LÉTT, NOTARLEGT OG 
FJÖLSKYLDUVÆNT MÓTVÆGI VIÐ 

HASARMYNDIR SUMARSINS”

����
Empire

����
Tommi - kvikmyndir.is

ÁLFABAKKA

KEFLAVÍK

AKUREYRI

SELFOSS

KRINGLUNNI

TERMINATOR SALVATION kl. 8D - 10:30D 12

MANAGEMENT kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 10

ADVENTURELAND kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 12

CORALINE 3D m/ísl.tali kl. 3:40(3D) - 5:50(3D) L

LAST HOUSE ON THE LEFTkl. 8 - 10:30 16

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

STAR TREK XI kl. 8 - 10:30 10

STAR TREK XI kl. 5:30 - 8 - 10:30 vip
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 4 L

NEW IN TOWN kl. 5:50 L

THE HANGOVER Forsýning kl. 10:10 12

MANAGEMENT kl. 6 - 8:10 - 10:20 10

GOTT SILFUR GULLI BETRA kl. 6:10 - 8 L

ADVENTURELAND kl. 10:20 12

CORALINE 3D m/ísl.tali kl. 4(3D) L

CORALINE 3D m/ensku tali kl. 6(3D) L

HANNAH MONTANA kl. 3:40 L

LOFTLEIÐIR kl. 3:30D SÍÐ SÝN L

HANGOVER Forsýning kl. 10 12

GOTT SILFUR GULLI BETRA kl.  8 L

STAR TREK XI kl.  5:40 7

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 6 L

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl.  8 16 

LET THE RIGHT ONE IN kl. 10 16 

TERMINATOR SALVATION kl. 5:30 - 8 - 10:20 14

THE HANGOVER Forsýning kl. 10 12

GOTT SILFUR GULLI BETRA kl. 8 L

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl. 5:30 12

THE HANGOVER Forsýning kl. 10 12

GOTT SILFUR GULLI BETRA kl. 8 L

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

HANNAH MONTANA kl. 6 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.talikl. 6 L

Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU
SparBíó 550kr

Heimildarmynd um handboltalandslið 
Íslands á Olympíuleikunum í Peking 2008

frábær rómantísk gamanmynd

jennifer aniston

steve zahnwoody harrelsson

management

���
Roger Ebert

���
Boxoffice Magazine

81/100
imdb.com

FORSÝNINGAR 
ALLA HELGINA 

KL. 10

“Grófur, klikkaður en umfram allt frábær húmor! 
Glottið er enn límt við andlitið á mér.”

���Tommi - kvikmyndir.is

SparBíó 850kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HOME kl. 5.30 L

TERMINATOR SALVATION kl. 5.45, 8 og 10.15-POWER 14

CORALINE 3D kl. 3.30 - Ísl. tal L

NIGHT AT THE MUSEUM kl. 3.45 og 8 L

ANGELS & DEMONS kl. 4, 7 og 10 14

17 AGAIN kl. 10 L

-T.V. - kvikmyndir.is

- M.M.J., kvikmyndir.comPOWERSÝNING
KL. 10.15

Bandarísk kona hefur höfðað mál 
gegn framleiðendum gaman-
myndarinnar Bruno sem kemur 
út 10. júlí. Hún segist hafa verið 
bundin hjóla-
stól eftir við-
skipti sín við 
Bruno, sam-
kynhneigða 
persónu Sacha 
Baron Cohen, 
á bingó kvöldi 
í borginni 
Palmdale í 
Kaliforníu. 
Krefst hún 
um þriggja 
milljóna króna í skaðabætur. 
Samkvæmt málshöfðuninni ýtti 
Bruno henni með þeim afleiðing-
um að hún datt á gólfið. Í fram-
haldinu „réðust“ á hana nokkrir 
myndatökumenn sem vildu festa 
viðbrögð hennar á filmu. Konan 
segist hafa rotast og fengið heila-
blæðingu. Frá því atvikið átti 
sér stað árið 2007 hafi hún verið 
bundin hjólastól.

Höfðar mál 
gegn Bruno

BRUNO

„Ég er fyrst og fremst ánægð 
með hversu þættirnir eru góðir 
hjá henni. Þetta er bráðsniðug og 
skemmtileg nýjung [detox] sem 
hún hefur komið með til landsins. 
Mér veitti ekki af því. Já, ég reikna 
frekar með því að fara í detox,“ 
segir útvarpsstjórinn Arnþrúður 
Karlsdóttir á Sögu.

Jónína Benediktsdóttir heilsu-
frömuður er með þætti á Sögu á 
föstudögum eftir hádegi og fjalla 
þeir um lífsstíl og sjúkdómatengd-
an lífsstíl, lyf og leiðir til að ná 
heilsu. Hlustendur geta hringt 
í þáttinn og segir Arnþrúður þá 
nýta sér það. Þetta væri í sjálfu 
sér ekki í frásögur færandi nema 
vegna þess að Arnþrúður og Jón-
ína voru miklar vinkonur en það 
slettist harkalega upp á vinskap-
inn og komst ágreiningur þeirra í 
hámæli. Arnþrúður segir stríðsöx-
ina nú grafna. „Jájájá, við höfum 
gaman af að hrekkja hvor aðra. Við 
vorum bara að rífast út af tilteknu 
máli. Ég var ósátt við hvernig lög-
reglan var notuð, með stórum staf, 
í Baugsmálinu. Sem fyrrverandi 
rannsóknarlögreglumaður ofbauð 
mér það. Jónína hafði aðrar skoð-
anir á því,“ segir Arnþrúður og 
bætir við að allt þetta sé fyndið 
þegar litið er til baka. Að sögn 
Jónínu hefur reynsla hennar und-
anfarin 26 ár sem íþróttafræðing-

ur, leiðbeinandi og brautryðjandi 
á sviði heilsuræktar verið mikill 
skóli sem nýtist nú í dagskrárgerð-
inni. „Og í samstarfi við lækna 
stunda ég detox-hreinsun á þremur 
stöðum; í Póllandi, Reykjanesi og í 

Mývatnssveit yfir vetrartímann. 
Ekki er um óhefðbundnar læknis-
aðferðir að ræða eins og vankunn-
ugir halda fram heldur hreinsun 
eða föstu í samráði við lækna.“

 - jbg

Arnþrúður og Jónína grafa 
stríðsöxina á Útvarpi Sögu

ENGIR ÓVINIR
Jónína Benediktsdóttir og Arnþrúður 
Karlsdóttir hlæja þegar þeir hugsa til deilna 
sinna í kringum Baugsmálið. Jónína er með 
útvarpsþátt á Útvarpi Sögu.

Gigtarmiðstöðin 25 ára      
Opnuð 4. júní 1984

Opið hús verður á Gigtarmiðstöðinni í dag milli 12 og 15

Dagskrá:

12:00 Ávarp heilbrigðisráðherra, Ögmundur Jónasson.
12:15 Ávarp formanns Gigtarfélags Íslands, Einar S. Ingólfsson.
12:30 Að ganga í takt við eigið geð. Elín Ebba Ásmundsdóttir iðjuþjálfi  og dósent við  
  Háskólann á Akureyri fl ytur erindi.
13:00 Af hverju Stott-pilates fyrir gigtarfólk?  Margrét Stefánsdóttir sjúkraþjálfari og  
 Stott-pilateskennari fl ytur erindi.
13:20 Starfsemi Gigtarmiðstöðvarinnar kynnt, vörukynningar, kaffi  og terta
 Starfsemin kynnt. Kynnt verður sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, fótaðgerðarfræðingur,  
 áhugahópar, Birtufólkið, hópþjálfun, Gigtarlínan, fræðsla og ráðgjöf, ofl . 
 Beinþéttnimæling verður á staðnum.
 Vörukynningar. Eftirtalin fyrirtæki munu kynna vörur sínar:  Össur, A. Karlsson, 
 Eirberg,  Stoð, Lýsi, Iljaskinn og Villimey. Prentsmiðjan Oddi styður dagskránna.
15:00         Lokið

Allir eru velkomnir

  G i g t a r f é l a g  Í s l a n d s  -  Á r m ú l a  5  -   R e y k j a v i k
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sport@frettabladid.is

Dregið var í 32 liða úrslit VISA-bikarkeppni 
karla í gær. Í hattinum voru þau 20 lið sem 
komust í gegnum fyrstu tvær umferðirnar 
og í þann hóp bættust Pepsi-deildarliðin 
tólf. Í fyrsta sinn í sögu bikarkeppninnar 
komst utandeildarlið áfram í 32 liða úrslitin 
en það er liðið Carl. Það fékk ærið verkefni 
í næstu umferð því það dróst gegn Íslands-
meisturum FH.

Carl er skipað mörgum gömlum kemp-
um úr íslensku knattspyrnulífi. Þjálfari 
liðsins, forseti og vítaskytta er Sigurður 
Ágústsson og meðal leikmanna má nefna 
Finn Kolbeinsson, Kristin Tómasson, 
Gunnar Pétursson, Sverri Sverrisson, Rút 
Snorrason, Þorstein Sveinlaugsson, Þorvald 
Makan og Tómas Inga Tómasson. Þá er 
Eyjólfur Sverrisson sérstakur tæknilegur 
ráðgjafi þjálfara.

„Ég myndi segja að þetta gæti 
hugsanlega orðið erfitt verkefni,“ sagði 
Tómas Ingi í léttum dúr. „Ég tel að FH 
sé nefnilega með ágætt lið.“ 

Hann neitaði því ekki að þetta væri 
draumadráttur. „Við vildum annað 
hvort fá FH eða KR. Við fengum svo 
besta liðið á Íslandi í dag, það er 
ekki flókið.“

Hann segir að liðsmenn Carl 
fari óhræddir í leikinn. „Við förum 
í leikinn til að vinna hann. Við 
höfum verið í sambandi í gegn-
um tölvupóst þar sem við náum 
ekki að æfa oft saman en við 
ætlum að æfa minnst tvisvar 
fyrir þennan leik. Þá munum 
við leggja áherslu á vítaspyrn-
urnar. Stefnan er að halda 

þeim í núllinu og klára þá í vítakeppn-
inni. Fótbolti er jú einföld íþrótt.“

Hann segir þó að varnarleikur sé ekki 
sterkasta hlið Carl. „Við kunnum ekki 

að spila í vörn. Við sækjum yfirleitt 
á minnst sjö leikmönnum.“

Carl fékk heimavallarréttinn en 
vill færa leikinn í Kaplakrika og 
spila hann á þjóðhátíðardaginn, 
17. júní. „Allur peningurinn sem 
kemur til okkar í þessum leik fer 
til Umhyggju, félags langveikra 

barna,“ sagði Tómas Ingi og hvatti 
því alla til að koma á leikinn og 
leggja um leið góðu málefni lið.

Sjálfur spilaði Tómas síðast 
„alvöru“ leik fyrir sjö árum. „Mig 
minnir að ég hafi verið alveg þræl-
góður.“

DREGIÐ Í 32 LIÐA ÚRSLIT VISA-BIKARKEPPNI KARLA Í GÆR: UTANDEILDARLIÐIÐ CARL MÆTIR FH

Halda þeim í núllinu og taka þá í vítakeppninni

32 LIÐA ÚRSLITIN
Í VISA-bikarkeppni karla
Keflavík - Einherji Carl - FH
Grindavík - ÍA Grótta - KR
Hvöt - Breiðablik Selfoss - Höttur
Þór - Víkingur Ó. Fylkir - Stjarnan
Valur - Álftanes KA - Afturelding
Víðir - Þróttur R. ÍBV - Víkingur R.
Fram - Njarðvík Reynir S. - KV
Fjölnir - HK Haukar - Fjarðabyggð
Leikirnir fara fram 17. og 18. júní

> Atli orðaður við Hibernian

Atli Eðvaldsson var nokkuð óvænt orðaður við þjálfara-
stöðuna hjá skoska úrvalsdeildarfélaginu Hibernian. 
Hann staðfesti í samtali við skoska blaðið 
Daily Record að hann hefði vissulega 
áhuga á starfinu. Atli útskrifaðist á dög-
unum með UEFA-Pro þjálfaragráðu sem 
gerir honum kleift að þjálfa hvar sem 
er í heiminum. Atli er þó ekki einn 
um hituna því aðrir stjórar hafa 
verið orðaðir við stöðuna. Atli 
hefur þjálfað mörg félög hér á 
landi sem og íslenska landsliðið.

HANDBOLTI Lokaspretturinn til 
Austurríkis fer fram í þessum 
mánuði en þá leika strákarnir 
okkar fjóra leiki. Liðið er í efsta 
sæti síns riðils en í ljósi ótrúlegra 
affalla í hópnum er ljóst að það 
verður við ramman reip að draga 
og ekki sjálfgefið að liðið nái þeim 
stigafjölda sem þarf til að komast 
á EM.

„Aðstæðurnar fyrir þessa leiki 
eru afar sérstakar og ég held að 
aldrei áður í sögunni hafi lands-
liðið lent í eins miklum áföllum og 
núna. Það hefur tekið sinn tíma að 
púsla saman þessum hópi sem þó 
gæti tekið breytingum. Ef menn 
eru ekki tilbúnir þá þarf að skipta 
þeim út,“ segir Guðmundur við 
Fréttablaðið.

Hann er án fjölda lykilmanna og 
svo eru í hópnum menn sem eru 
annaðhvort meiddir eða nýstignir 
upp úr meiðslum og algjört spurn-
ingarmerki hversu mikið þeir 
geta beitt sér. Það vekur sérstaka 

athygli að sjá þá Snorra Stein 
Guðjónsson og Aron Pálmarsson í 
hópnum. Snorri er enn í endurhæf-
ingu og átti ekki að vera tilbúinn 
fyrr en í lok sumars og Aron fór í 
aðgerð fyrir skömmu.

„Það kemur mér líka á óvart að 
sjá Snorra í hópnum. Endurhæf-
ingin hefur gengið vel en auðvit-
að er ákveðin óvissa í kringum 
hann. Samt eru vísbendingar um 
að hann sé að jafna sig. Við sjáum 
hvernig honum gengur á æfingum 
en hann er þar á sínum hraða. Það 
er svipuð staða á Aroni því þeir 
eru báðir að stíga sín fyrstu skref 
þessa vikuna,“ segir Guðmundur.

Alexander Petersson er einnig 
í hópnum nýkominn til baka eftir 
átta mánaða fjarveru. Annar harð-
jaxl, Guðjón Valur Sigurðsson, er 
einnig með þó svo hann sé meidd-
ur og eigi að fara í aðgerð sem 
fyrst.

„Guðjón ber sig vel og það er 
mikil pressa á að koma honum í 

aðgerð sem fyrst. Hann á að spila 
þrjá fyrstu leikina af þessum fjór-
um,“ sagði Guðmundur.

Heiðmar Felixson er kominn í 
hópinn á ný en hann var þar síð-
ast á HM í Portúgal árið 2003 en 
þá var Guðmundur einmitt einnig 
þjálfari landsliðsins.

„Heiðar hefur verið að glíma við 
að það eru aðrir frábærir menn 
sem spila í hans stöðu. Hann hefur 
verið að spila vel í Þýskalandi og 
ég tel að hann geti hjálpað okkur á 
báðum endum vallarins.“

Ólafur Stefánsson ákvað að gefa 
ekki kost á sér þrátt fyrir vand-
ræðin.

„Ég hef talað í þrígang við Ólaf. 
Hann ætlar að standa við það 
að taka frí í eitt ár en ég vonast 
til þess að hann endurskoði sína 
ákvörðun eftir þann tíma. Ég virði 
samt ákvörðun hans og tel að allir 
eigi að gera það. Ólafur hefur 
gefið íslenskum handbolta ótrú-
lega mikið.“ henry@frettabladid.is

Aldrei lent í álíka áföllum
Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari valdi í gær 21 manns hóp fyrir 
lokasprettinn í undankeppni EM. Hópurinn getur enn tekið breytingum enda 
margir leikmenn í hópnum tæpir vegna meiðsla eða nýbyrjaðir að æfa á ný.

MIKIÐ UNDIR Guðmundur Guðmundsson á erfitt og krefjandi verkefni fyrir höndum 
á næstu vikum. Sæti á EM í Austurríki er í húfi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELMLANDSLIÐSHÓPURINN

Markverðir:
Björgvin P. Gústavsson  Schaffhausen
Hreiðar L. Guðmundsson  Emsdetten
Aðrir leikmenn:
Vignir Svavarsson  Lemgo
Andri Stefan  Fyllingen
Guðjón Valur Sigurðsson  RN Löwen
Snorri Steinn Guðjónsson  GOG
Heiðmar Felixson  Burgdorf
Alexander Petersson  Flensburg
Sverre Jakobsson  HK
Róbert Gunnarsson  Gummersbach
Ingimundur Ingimundarson  Minden
Þórir Ólafsson  Lubbecke
Árni Þór Sigtryggsson  Akureyri
Ragnar Óskarsson  Dunkerque
Aron Pálmarsson   Kiel
Rúnar Kárason  Fuchse Berlin
Stefán Baldvin Stefánsson  Fram
Kári Kristjánsson  Amicitia Zürich
Sigurbergur Sveinsson  Haukar
Fannar Friðgeirsson  Valur
Freyr Brynjarsson  Haukar
Leikirnir sem Ísland á eftir:
10. júní  Belgía-Ísland
14. júní  Ísland-Noregur
17. júní  Ísland-Makedónía
21. júní  Eistland-Ísland

NUDD
Verð frá 
1690.-

Selásbraut 98
110 Árbæ S:577 3737

GOLF Birgir Leifur Hafþórsson, 
atvinnukylfingur úr GKG, byrj-
aði vel á Opna velska mótinu í 
golfi í gær þegar hann lék fyrsta 
hringinn á tveimur höggum undir 
pari Celtic Manor-vallarins. 

Birgir Leifur lauk fyrsta 
keppnisdeginum í 19.-36. sæti 
en meðal keppenda í mótinu eru 
kylfingar á borð við Colin Mont-
gomerie og Paul Lawrie. - óþ

Birgir Leifur Hafþórsson:

Byrjaði vel á 
Opna velska

BIRGIR LEIFUR Fann sig vel á Opna 
velska mótinu í gær.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Ísland og Holland mæt-
ast í undankeppni HM 2010 á 
Laugardalsvelli á morgun. Sigur 
tryggir hollenska liðinu sæti í 
sjálfri úrslitakeppninni í Suður-
Afríku á næsta ári.

Holland er með fullt hús 
stiga eftir fimm leiki en Mark 
van Bommel, fyrirliði Bayern 
München, á von á erfiðum leik 
á morgun og varar menn við að 
vanmeta Íslendinga.

„Ég man að Ísland gerði jafn-
tefli við Spán heima fyrir tveimur 
árum,“ sagði van Bommel í sam-
tali við hollenska fjölmiðla í gær.  

„Þetta verður alls ekki auðveld-
ur leikur fyrir okkur en við vilj-
um endilega tryggja okkur sæti 
á HM eins fljótt og mögulegt er,“ 
segir van Bommel. - esá

Hollendingar og HM 2010:

Farseðillinn 
klár með sigri

EKKERT VANMAT Mark van Bommel í 
baráttunni við Emil Hallfreðsson.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar.

21.00 Mér finnst þáttur  Í umsjón Katr-
ínar Bessadóttur, Haddar Vilhjálmsdóttur og 
Vigdísar Másdóttur.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

07.00 Smáþjóðaleikarnir á Kýpur  Bein 
útsending frá úrslitakeppni í sundi.

11.00 Smáþjóðaleikarnir á Kýpur  (e)

13.15 Smáþjóðaleikarnir á Kýpur - 
Samantekt  (3:6) (e)

13.30 Smáþjóðaleikarnir á Kýpur  Bein 
útsending frá úrslitakeppni í strandblaki.

15.50 Leiðarljós  (e)

16.30 Leiðarljós  (e)

17.10 Táknmálsfréttir

17.20 Spæjarar  (21:26)

17.42 Snillingarnir

18.05 Sápugerðin  (5:12) (e)

18.30 Bergmálsströnd  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Popppunktur  

21.10 Heimkynni  (Home) Frönsk 
heimildamynd eftir ljósmyndarann Yann Art-
hus-Bertrand um rányrkju mannskepnunnar 
á gjöfum jarðarinnar.

23.05 Smáþjóðaleikarnir á Kýpur - 
Samantekt 

23.20 Fjarvistarsönnunin  (The Alibi) 
Bandarísk bíómynd frá 2006. Maður sem 
tekur að sér að útvega svikulum eiginmönn-
un fjarvistarsönnun. Aðalhlutverk: Steve 
Coogan, Rebecca Romijn, Deborah Kara 
Unger, Sam Elliott og Selma Blair. 

00.50 Söngvaskáld  (3:4) Eyjólfur Kristj-
ánsson. (e)

01.40 Smáþjóðaleikarnir á Kýpur  Upp-
taka frá úrslitakeppni í strandblaki.(e)

04.10 Dagskrárlok

08.00 American Dreamz 

10.00 Home alone 2 

12.00 Erin Brockovich 

14.10 Spin

16.00 American Dreamz 

18.00 Home alone 2 

20.00 Erin Brockovich  Erin Brockov-
ich, einstæð móðir með þrjú börn, hefur 
störf hjá lögfræðistofu þar sem hún rann-
sakar úrgangslosun öflugs orkufyrirtækis.

22.10 V for Vendetta 

00.20 Small Time Obsession 

02.05 The Night We Called It a Day 

04.00 V for Vendetta 

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

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

18.30 The Game  (4:22) Bandarísk gam-
anþáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

18.55 One Tree Hill  (19:24) (e)

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (31:48) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu. 

20.10 Survivor  (16:16) Bandarísk raun-
veruleikasería þar sem venjulegt fólk þarf að 
þrauka í óblíðri náttúru og keppa innbyrðis 
þar til aðeins einn stendur eftir sem sigur-
vegari. 

21.00 Heroes  (22:26) Bandarísk þátta-
röð um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum 
hæfileikum. Nú þegar hæfileikar Nathans 
eru komnir fram í dagsljósið og hann er 
ekki lengur stjórnandi herferðarinnar gegn 
hetjunum fer hann í felur í Mexíkó með 
Claire. Danko ætlar að drepa alla sem búa 
yfir hetjuhæfileikum og finnur sér óvæntan 
bandamann í baráttunni.

21.50 Painkiller Jane  (16:22) Spennandi 
þáttaröð um ódrepandi hörkukvendi. Jane 
Vasko er lögreglukona sem boðið er starf 
með leynilegri sérsveit sem berst við hættu-
legt fólk með yfirnáttúrlega hæfileika. Aðal-
hlutverkið leikur Kristanna Loken sem vakti 
mikla athygli í myndinni Terminator 3. 

22.40 World Cup of Pool 2008  (1:31)

23.30 Brotherhood  (5:10) (e)

00.20 The Game  (19:22) (e)

01.10 The Game  (2:22) (e)

01.35 Jay Leno  (e)

02.25 Jay Leno  (e)

03.15 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Flintstone 
krakkarnir, Litla risaeðlan, Gulla og grænjaxl-
arnir og Nornafélagið.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (23:25) 

09.55 Doctors (24:25) 

10.20 Hæðin (1:9) 

11.05 Logi í beinni

11.50 Grey‘s Anatomy (3:24) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (205:260)

13.25 Wings of Love (74:120)

14.10 Wings of Love (75:120) 

14.55 Wings of Love (76:120)

15.55 Barnatími Stöðvar 2 Saddle Club, 
Camp Lazlo og Nornafélagið.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (2:24) Ross er ekki enn 
búinn að ógilda giftinguna en Rachel heldur 
að það sé frágengið. 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.15 Auddi og Sveppi Auddi og 
Sveppi eru mættir í gamanþætti þar sem allt 
er leyfilegt.

20.00 Total Wipeout (2:9) Hér er á ferð 
ómenguð skemmtun, gamall og góður buslu-
gangur sem ekki nokkur maður getur staðist. 

21.00 Stelpurnar Það er óhætt að segja 
að Stelpurnar hafi slegið í gegn með nýstár-
legu gríni og glensi en vinsældir þeirra virðast 
ekkert ætla að dvína.

21.25 Shark Swarm Seinni hluti hinn-
ar hörkuspennandi framhaldsmyndar mán-
aðarins. 

22.45 A Perfect Murder  Viðskipta-
jöfur inn Steven Taylor hefur fengið nóg af 
framhjáhaldi Emily, konunnar sinnar, með 
listamanninum David Shaw. Steven er að 
auki í fjárhagskröggum en Emily á nóga 
peninga svo besta lausnin er að koma 
henni fyrir kattarnef.

00.30 Get Rich or Die Tryin‘ 

02.25 Kiss Kiss Bang Bang 

04.05 Total Wipeout (2:9) 

05.00 Stelpurnar 

05.25 Fréttir og Ísland í dag 

> Steve Coogan
„Ég á erfitt með að vera eðlilegur 
fyrir framan myndavél. Þess vegna 
leik ég oftast kjánalega eða 
óaðlaðandi menn.“ 
Coogan fer með aðalhlut-
verkið í myndinni Fjarvistar -
sönnunin (The Alibi) sem 
Sjónvarpið sýnir í kvöld.

▼

▼

▼

▼

07.00 Úrslitakeppni NBA Útsending frá 
leik í úrslitarimmunni í NBA.

17.55 Gillette World Sport 2009  Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir 
víðan völl. Farið er yfir það helsta sem er að 
gerast í íþróttunum út í heimi og skyggnst á 
bak við tjöldin.

18.25 Inside the PGA Tour 2009 
Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA-mótaröðinni 
og árið skoðað í bak og fyrir.

18.50 NBA-tilþrif  Í þessum mögnuðu 
þáttum sem slógu í gegn á árum áður 
verða sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA-
körfuboltanum 

19.15 Úrslitakeppni NBA Útsending frá 
leik í úrslitarimmunni í NBA.

21.00 F1. Tyrkland / Æfingar Sýnt frá 
æfingum liðanna fyrir Formúlu 1 kappakstur-
inn í Tyrklandi.

21.30 Spænsku mörkin Allir leikirnir og 
öll mörkin úr spænska boltanum skoðuð. 

22.00 Ultimate Fighter Allir fremstu bar-
dagamenn heims mæta til leiks og keppa 
um titilinn The Ultimate Fighting Champion.

22.45 Ultimate Fighter 

23.30 Poker After Dark 

00.15 Poker After Dark 

01.00 F1. Tyrkland / Æfingar 

19.00 Man. City - WBA  Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni. 

20.40 Portsmouth - Liverpool Útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.20 Premier League World 2008/09 
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

22.50 Goals of the Season 2008 Öll 
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvals-
deildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

23.45 Football Rivalries:  Ajax V Fey-
enoord Í þessum þætti er fjallað um ríg 
hinna ýmsu liða í heiminum bæði innan vall-
ar sem utan.

17.40 The Sopranos  
 STÖÐ 2 EXTRA

19.15 Auddi og Sveppi   STÖÐ 2

20.00 Erin Brockovich
   STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 Survivor   SKJÁREINN

21.10 Heimkynni   SJÓNVARPIÐ

▼

Þegar ég var yngri, svona tólf ára, gat ég þulið upp sjónvarpsdag-
skrána án skekkjumarka. Ég átti auðvelt með að greina 
heimilisfólkinu frá því hvað væri nú hægt að 
horfa á. Þegar þeirri stuttu tölu var lokið gátu 
fjölskyldumeðlimirnir tekið rökstudda og vel 
ígrundaða ákvörðun um á hvað skyldi horft 
þetta kvöldið. Ég fékk sjálfur engu um það 
ráðið, enda yngstur á þeim tíma. 

Þessi árátta með sjónvarpsdagskrána hélt 
áfram á táningsárunum en vendipunkturinn 
varð þegar ég las grein í Morgunblaðinu um 
ameríska sjónvarpsfíkla. Þeir voru með tvö 
og þrjú sjónvörp í hverju herbergi og þetta 
voru engar míní-útgáfur heldur risastór tæki. 
Veggirnir í svefnherberginu voru nánast 
veggfóðraðir með imbakössum og ég áttaði 
mig á því að ég stæði á krossgötum í lífi mínu. Ann-
aðhvort myndi ég flytja til Bandaríkjanna eða ég myndi láta 

af þessum sjúklega áhuga á sjónvarpi og einbeita mér að einhverju 
öðru.

Það tókst alveg ágætlega þótt sjónvarpið leiki 
enn stórt hlutverk þegar ég þarf að nálgast 
heilalausa afþreyingu. Ég þarf þó, kannski sem 
betur fer, að ná í dagskrársíður dagblaðanna og 
athuga hvað gæti verið spennandi í sjón-
varpinu þótt vissulega endi sú leit yfirleitt á 
íþróttarásunum og á langri sannfæringarræðu 
um að fátt merkilegt sé í sjónvarpinu nema 
kannski endurtekin útsending frá úrslitaleik 
Meistaradeildarinnar í Róm eða bein lýsing frá 
US Open. Ég hef hins vegar vanið mig af þeim 
ljóta ávana að horfa á sjónvarpið, bara til að 
horfa á sjónvarpið. 

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON SÆTTIST VIÐ FORTÍÐINA

Líf mitt sem sjónvarpsfíkill

VENDIPUNKTUR Blaðagreinin um amerísku sjón-
varpsfíklana varð vendipunktur í lífi mínu.

Akralind 9
201 Kópavogur

Sími 553 7100
www.linan.isALLAR VÖRUR Á 40 - 50% AFSLÆTTI

VIÐ HÖFUM DREGIÐ SAMAN SEGLIN TÍMABUNDIÐ OG LOKAÐ
VERSLUNINNI Í BÆJARLIND.  VIÐ MUNUM EINGÖNGU SELJA 
VÖRUR OKKAR Á LAGERSÖLU Í AKRALIND 9 

EINGÖNGU OPIÐ UM HELGAR 

LÍTIL YFIRBYGGING = LÆGRA VERÐ

LAGERSALA  AKRALIND 9

OPIÐ
FÖSTUDAG   12 - 18
LAUGARDAG 12 - 16

sófar - sófasett - stólar - sófaborð - borðstofuborð - eldhúsborð
eldhússtólar - sjónvarpsskápar -  skápar - púðar - vasar
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í 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

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt

14.03 Tónleikur
15.03 Útvarpssagan: Saga af bláu sumri
15.25 Án ábyrgðar
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Trompetmeistarar sveiflunnar
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.10 Flakk
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

11.40 Mød EU-kandidaterne 12.00 Det lille hus 
på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix 
13.55 Chapper &amp; Pharfar 14.15 S, P eller K 
14.30 Monster allergi 15.00 Amigo 15.30 Sigurds 
Bjørnetime 16.00 Historier fra Danmark 16.15 
Mød EU-kandidaterne 16.30 TV Avisen med Sport 
og Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00 AHA Award - Ulf 
Pilgaard 19.00 TV Avisen 19.30 Den skjulte sand-
hed 21.20 Half Past Dead 22.55 Boogie Mix

11.00 NRK nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30 
Ansikt til ansikt 12.00 NRK nyheter 12.05 Norge 
rundt 12.30 I sørhellinga 13.00 NRK nyheter 
13.05 Jessica Fletcher 14.00 NRK nyheter 14.10 
Dynastiet 15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat 
- nyheter på samisk 15.25 Sommerhuset 15.55 
Nyheter på tegnspråk 16.00 Blekkulf blir miljød-
etektiv 16.10 Mamma Mirabelle viser film 16.25 
Småplukk 16.35 Nøtteliten 16.40 Distriktsnyheter 
17.00 Dagsrevyen 17.30 Norge rundt 18.00 Elvis - 
store øyeblikk 18.50 Riksarkivet 19.20 Detektimen. 
Lewis 20.55 Smilehullet 21.00 Kveldsnytt 21.15 
Hotell Babylon 22.05 Buddy Holly - historien om et 
rocke-ikon 22.55 Trygdekontoret 23.25 Kulturnytt 
23.35 Country jukeboks m/chat 

10.35 Jan och kungsfiskaren 13.05 Kan inte läsa 
14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55 
Plus sommar 15.25 Mitt i naturen 15.55 Sportnytt 
16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala 
nyheter 16.15 Strömsö 16.55 Anslagstavlan 17.00 
Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 17.30 
Rapport med A-ekonomi 18.00 Pistvakt 18.30 
Sjukan 19.00 Ondskans spår 21.00 Kulturnyheterna 
21.15 Drömfångare 23.25 Sändningar från SVT24  

16.45 Hollyoaks (204:260) Bresk ungl-
ingasápa sem segir frá lífi og ástum íbúa 
Hollyoaks í Chester.

17.15 Hollyoaks (205:260) 

17.40 The Sopranos (15:26) Fjöl-
skyldumaðurinn og mafíuforinginn Tony Sopr-
ano hefur átt mikilli velgengni að fagna. 
Þrátt fyrir það er hann þjáður á sálinni og á 
stöðugt í vandræðum með að finna jafnvægi 
milli vinnu og einkalífs. 

18.30 Lucky Louie (11:13) Bráðskemmti-
legir gamanþættir um draumóramanninn 
Louie og hans skrautlega fjölskyldulíf.

18.50 Hollyoaks (204:260)

19.15 Hollyoaks (205:260)

19.45 Lucky Louie (11:13)

20.15 Grey‘s Anatomy (5:24) Fimmta 
sería þessa vinsælasta dramaþáttar í heimi. 
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 

21.25 Ísland í dag 

22.00 Twenty Four (19:24) Ein vinsæl-
asta spennuþáttaröð Stöðvar 2 frá upphafi. 
Ný ógn steðjar nú að bandarísku þjóðinni og 
heimsbyggðinni allri og Jack Bauer er að sjálf-
sögðu sá eini sem er fær um að bjarga mál-
unum.

22.45 The Sopranos (15:26)

23.45 Fréttir Stöðvar 2 

00.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Einn allra stærsti og 
óvæntasti smellurinn 
í íslensku sjónvarpi 
á liðnum vetri er 
skemmtiþátturinn 
Wipeout. Hér er á ferð 
ómenguð skemmtun, 
gamall og góður buslu-
gangur sem ekki nokkur 
maður getur staðist. 
Þetta er breska útgáfan 
og stjórnandinn er eng-
inn annar en Richard 
Hammond, sá ungi og 
hressi í Top Gear.

STÖÐ 2 KL. 20.00

Total Wipeout

10.20 Dalziel and Pascoe 11.05 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 
15.50 Dalziel and Pascoe 16.35 Any Dream Will 
Do 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 Jekyll 
20.50 My Hero 21.20 After You‘ve Gone 21.50 
Dalziel and Pascoe 22.35 Dalziel and Pascoe 
23.20 Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 
23.50 Rob Brydon‘s Annually Retentive 

Felix Bergsson og Dr. Gunni eru 
mættir aftur með þáttinn Popppunkt. 
Hér takast á íslenskar hljómsveitir í 
spennandi spurningaleik, þar sem 
gáfur og viska ásamt snerpu, atgervi 
og heppni, ráða niðurstöðunni. Í 
fyrsta þætti Popppunkts mætast 
Reykjavík! og Eurobandið.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Popppunktur
Sjónvarpið kl. 20.10

▼

▼

Skeifan 17
Opið alla daga 12:00 - 18.00

Kupujac 3 rzeczy
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. bauti, 6. fíngerð líkamshár, 8. 
fornafn, 9. bókstafur, 11. leita að, 12. 
orðtak, 14. urga, 16. pípa, 17. ennþá, 
18. kvabb, 20. tveir eins, 21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. munnvatn, 3. umhverfis, 4. græðgi, 
5. af, 7. ólaglegur, 10. viðmót, 13. 
atvikast, 15. sálar, 16. espa, 19. tveir 
eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. ló, 8. mér, 9. eff, 
11. gá, 12. frasi, 14. ískra, 16. æð, 17. 
enn, 18. suð, 20. dd, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. slef, 3. um, 4. fégirnd, 
5. frá, 7. ófríður, 10. fas, 13. ske, 15. 
anda, 16. æsa, 19. ðð. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1   Ólafur Darri Ólafsson.

 2   Valur.

 3   Bolli Þór Bollason.

„Þær voru ekkert sérstaklega hrifnar af hákarlin-
um,“ segir Jökull Þorri Samper, starfsmaður Fjöru-
kráarinnar. 

Þáttur í raunveruleikaseríunni Britain´s Next 
Top Model, sem var tekinn upp á Íslandi í vetur, var 
nýverið frumsýndur í Bretlandi. Í honum fóru fyrir-
sæturnar á Fjörukrána þar sem þær áttu að borða 
þorramat fyrir framan myndavélarnar og segja á 
sama tíma: „Hollt og gott og best í heimi“ með bros 
á vör. Ekki gekk allt sem skyldi og köstuðu sumar 
þeirra upp í klósettið, enda maturinn afar framandi 
í þeirra augum. „Þetta er ekki beint það sem þær 
borða mest,“ segir Jökull. „Einhverjar af þeim eru 
grænmetisætur og þær táruðust bara þegar þær 
sáu þetta. En þær voru mjög rólegar og fínar en það 
var smá dramatík í kringum þær. Ég held samt að 
mikið af því hafi verið hálfgert leikrit fyrir mynda-
vélarnar.“

Jökull á enn eftir að sjá þáttinn og hlakkar til að 
sjá útkomuna. „Britain´s Next Top Model er ekki 
beint það sem ég horfi á í sjónvarpinu en það væri 
allt í lagi að sjá hvernig þetta kemur út.“

Jóhannes Viðar Bjarnason, eigandi Fjörukráar-
innar, segir að þrátt fyrir óbragðið sem maturinn 
skildi eftir sig hjá fyrirsætunum hafi þær verið 

ánægðar með móttökurnar sem þær fengu. „Þær 
voru bara mjög ánægðar með veru sína hérna.“ 

Stúlkurnar snæddu einnig kvöldverð í Perlunni 
þar sem einhverjar kvörtuðu yfir súpunni. Svo virð-
ist því sem íslenskur matur hafi engan veginn höfð-
að til þeirra, þrátt fyrir að breskur matur hafi seint 
verið talinn sá gómsætasti í heimi.  - fb

Urðu veikar af þorramat 

Gunnar Már Pétursson myndlist-
armaður er maðurinn sem færði 
fólkinu hin fögru orð: Helvítis 
fokking fokk! á skilti í mótmælun-
um á Austurvelli fyrr á þessu ári. 
Þessi fleygu orð urðu að hálfgerðri 
tákngervingu íslenska efnahags-
hrunsins, komu fyrir í Skaupinu 
þar sem Jón Gnarr gaf fólki innsýn 
inn í hvernig þetta skilti varð til. 
Og nú prýðir Gunnar bókakápuna 
á bók Guðna Th. Jóhannessonar, 
Hrunið, en hún fékkst með góðfús-
legu leyfi Gunnars. „Það er afskap-
lega sérstakt að hafa öskrað eitt-
hvað út úr sér sem svo margir geta 
tekið til sín og heimfært yfir á sig 
og sínar aðstæður,“ segir Gunnar. 
„Ef fólk getur það þá er það bara 
frábært.“

Gunnar var mjög sýnileg-
ur í byltingunni og skiltið varð á 
örskammri stundu heimsfrægt á 
Íslandi. „Stærsta krafan var að 
stjórnin færi frá og hún gerði það. 
Svo er það fyrst núna sem maður 
sér einhverjar rannsóknir á ólög-
legum viðskiptum.“ Gunnar bindur 
vonir við að þær rannsóknir haldi 
áfram. 

Óneitanlega leitar hugurinn til 
frægrar myndar af Che Guevara 
fyrir kúbversku byltinguna. „Ég 
ætla nú ekki að fara að ætla henni 
sama stall og Che Guevara. En hún 
mun lifa eitthvað. Hún er búin að 
birtast það oft. Það eru örugglega 
nokkrar táknmyndir sem koma upp 
í hugann á fólki, hvort sem þær eru 
tíu eða tuttugu.“  - kbs 

Helvítis fokking fokk á forsíðu Hrunsins

JÓHANNES VIÐAR BJARNASON Þátttakendur í Britain´s Next 
Top Model litu inn á Fjörukrána í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LIFI BYLTINGIN Gunnar sagði það sem 
brann á þjóðinni.

Þessa dagana er ég að hlusta 
á lagalista sem ég bjó til sjálf 
og heitir Laugardagsmorgunn. 
Þetta er blanda af notalegu 
gamaldagsrokki og mildu 
þungarokki.

Arna Sigrún Haraldsdóttir fatahönnuður.

Indverska Bollywood-stjarnan og 
fegurðardrottningin Celina Jaitly 
hrósar Íslendingum og þá sérstak-
lega Jóhönnu Sigurðardóttur fyrir 
að vera í forystu í réttindabaráttu 
samkynhneigðra. Þetta kemur fram 
í bloggfærslu leikkonunnar sem 
birtist á vef indverska stórblaðsins 
Times of India. Jaitly hefur verið 
áberandi í indversku þjóðfélagi í 
baráttu sinni fyrir bættri réttar-
stöðu samkynhneigðra en á Ind-
landi er lögbrot að vera hommi eða 
lesbía. Jaitly greindi síðan frá því 
í þessari viku á sama stað að henni 
hefði verið hótað lífláti og öðrum 
líkamsmeiðingum vegna pistilsins 
þar sem Jóhönnu og íslensku þjóð-
inni er lýst sem hálfgerðri vonar-
stjörnu fyrir samkynhneigða.

Jaitly hefur augljóslega kynnt 
sér stjórnmálasögu Jóhönnu því 
hún hleypur á hundavaði yfir lífs-
hlaup hennar. Greinir meðal ann-
ars frá því að hún hafi verið flug-
freyja hjá flugfélaginu Loftleiðum 
og að hún hafi verið kosin fyrst á 
þing árið 1978. Þá segir Jaitly að 
hún sé eldhugi í huga íslensku þjóð-
arinnar sem bindi miklar vonir við 
að forsætisráðherranum takist að 
leiða þjóðina út úr þeim efnahags-
vandanum. 

Lárus Ari Knútsson, fram-
kvæmdastjóri Samtakanna 78, 
segir það ekki koma sér á óvart 
að erlendir aðilar, sem berjist 
fyrir auknum réttindum samkyn-
hneigðra, horfi til Íslands. „Hins 
vegar erum við Íslendingar ekk-
ert uppteknir af kynhneigð stjórn-
málamanna okkar, persónulega 
finnst mér hafa verið gert of mikið 
úr því að Jóhanna skuli vera sam-
kynhneigð, hún er fyrst og fremst 
forsætisráðherra vegna þeirra 
gilda sem hún stendur fyrir,“ 
segir Lárus. Hann viðurkennir þó 

að erlendir fjölmiðlar hafi mikið 
haft samband við samtökin, óskað 
eftir ummælum og athugasemdum 
vegna stöðu Jóhönnu. „Já, fjölmiðl-
ar frá Japan, Ástralíu og Banda-

ríkjunum hafa verið áberandi í 
þeim hópi. Sennilega vegna þess 
að þetta þykir nánast óhugsandi í 
þessum löndum.“

  freyrgigja@frettabladid.is

LÁRUS ARI KNÚTSSON:  SKIPTIR MEIRA MÁLI FYRIR ÚTLENDINGA

Bollywood-stjarna hrífst 
af íslenskri víðsýni

HRÓSAR ÍSLENDINGUM
Bollywood-stjarnan og fyrrverandi ungfrú 
Indland, Celina Jaitly, hrósar Íslendingum og 
Jóhönnu Sigurðardóttur í hástert fyrir umburð-
arlyndi sitt og víðsýni. Lárus Ari Knútsson, 
framkvæmdastjóri Samtakanna 78, segir útlend-
inga vera upptekna af þeirri staðreynd að íslenski 
forsætisráðherrann sé samkynhneigður, Íslending-
um sé alveg sama um kynhneigð fólks.

Spánn hefur verið eitt 
best sótta landið meðal 
íslenskra ferðamanna 
en nú er talað um 65 
prósenta sam-
drátt á ferðum 
landsmanna 
þangað. Einn 
er þó sá sem lætur ekki deigan síga, 
sem er Spánarvinurinn og húseig-
andi þar, Sigurður Þ. Ragnarsson, 
veðurmaður Stöðvar 2. Hann er að 
fara í þriðja sinn og flýgur utan á 
laugardagsmorgun.

Bjarni Haukur, leikhússtjóri Loftkast-
alans, situr ekki auðum höndum 
og leggur nú drög að næsta leikári. 
Á verkefnaskránni er franskur farsi, 
Boeing Boeing eftir Marc Camoletti, 
verk sem hefur verið að gera sig 
einkar vel í heimalandinu. Sigurður 
Sigurjónsson mun leikstýra verkinu 

en Davíð Þór Jónsson 
ætlar að þýða. Frum-
sýning er áætluð í 
janúar á næsta ári en 
Loftkastalinn hefur 
fengið til sín sjálfan 

Kjartan Guð-
jónsson í verkið 
og hefur Kjartan 
fengið sig lausan 

frá Þjóðleikhúsinu til að sinna því. 
Þá heyrist að meðal leikara verði 
einnig Harpa Arnardóttir og Gunnar 
Hansson.

Stuðmenn leggja ótrauðir land 
undir fót og gera þá hlé á upptök-
um nýrrar breiðskífu sinnar meðan 
þeir sinna dansiballamennsku. 
Jakob Frímann og félagar ætla að 
flytja glaðbeitt gáfumannapopp á 
Bifröst á föstudagskvöld og lofa svo 
alvöru „sjó“-bisness í Sjallanum á 
sjómannahátíð. Mun 
það vera í fyrsta 
skipti sem Valgeir 
Guðjónsson 
kemur fram með 
Stuðmönnum á 
Akureyri síðan 
1984 – svo 
öllum popp-
fræðum sé 
haldið til 
haga. - jbg
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Í dag er föstudagurinn 5. júní, 
156. dagur ársins. 

3.13 13.26 23.41
2.18 13.11 0.07

Hjá krakkaskaranum sem 
göslaðist um í einu úthverfi 

Reykjavíkur fyrir nokkrum ára-
tugum voru bara fáeinir í  langtíma 
skipulögðum frístundum. Flest 
okkar hinna prófuðum svona hitt 
og þetta, fimleika einn veturinn 
og fótbolta á sumrin, bara meðan 
ánægjan entist og alveg hreint 
metnaðarlaust. Í fljótu bragði 
man ég bara eftir henni Möggu 
sem hafði eitthvað úthald og æfði 
píanóleik árum saman. Mitt eigið 
tónlistaruppeldi einskorðaðist við 
Roger Whittaker og The Dubliners 
sem þá voru rosa heitir, en skipu-
lagt músíknám gleymdist alveg. 
Þegar ég nefni þessa vanrækslu 
við móður mína í þeim tilgangi að 
kreista fram dálítið samviskubit, 
segir hún mér að skrifa þetta bara 
í svörtu bókina. Horfir svo full-
komlega ósnortin út um gluggann 
og tekur alls ekkert eftir eymdar-
svip píslarvottarins.

TIL að bæta fyrir sinnuleysi eigin 
foreldra voru dætur mínar bara 
svona þriggja ára þegar farið var 
að huga að markvissri ræktun á 
hæfileikum. Sem augljóslega fel-
ast einkum í skapandi hugsun, eins 
og sést á hugmyndaauðgi þeirra 
innan heimilis. Dagleg lágmarks-
tiltekt felst iðulega í að þrífa sinn-
ep af hurðarhúnunum og uppgötva 
að fíni sparijakki pabbans hefur 
verið notaður í búðarleik sem 
umbúðir utan um klósettburst-
ann. Tímaritabörn sem dunda sér 
með öll fínu leikföngin inni í eigin 
herbergi er nefnilega ekki að finna 
heima hjá mér.

TIL að virkja endalaust hugmynda-
flug (óþekkt), skapandi hugsun 
(óþekkt) og framkvæmdagleði 
(óþekkt) voru blessaðir grísirnir 
sumsé drifnir í skipulegt tónlist-
arnám. Eftir veturinn uppskárum 
við foreldrarnir gleðiklökka stund 
á vortónleikum í virðulegri kirkju. 
Þar lék millistykkið á píanó Kópa-
vogur hoppstopp af aðdáunar-
verðri leikni og sú aggalitla spil-
aði dásamlega á smáfiðluna sína. 
Sem samanstendur raunar af fiðlu-
formuðu frauðplasti, trépriki og 
þvottaklemmu og hljómar í sam-
ræmi við það.

ÞAR sem ég sat í sólinni um dag-
inn og ræddi við vinkonu mína 
allskyns suzuki og waldorf og mik-
ilvægi hvetjandi uppeldis, bar að 
þriðju móðurina. Sú hlustaði sposk 
á innblásnar umræðurnar dálitla 
stund en þurfti svo að skreppa til 
að gá að börnunum sínum. Þau 
voru einhvers staðar úti í móa að 
leika. Upp á eigin spýtur og alveg 
án skipulegrar aðstoðar.

Farvegur skap-
andi hugsunar

Stubbasmiðjan
hættir

Aðeins í 3 daga

90%

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

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%
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