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RIBbaldarnir hafa sett sér það markmið að sigla að útskerjum við Ísland sér til skemmtunar, 
meðal annars til að gæða vitana þar lífi. Ferðin í Þormóðssker var liður í því verkefni. Nafn sitt dreg-ur félagsskapurinn af þeirri tund bát

Hann hefur fest kaup á tveimur slíkum sem hvor um sig tekur tólf farþega. „Þormóðssker er rómað fyrir fegurð og því eftirsóknar-verður staður að heimsækja “segir Ingólfu

þegar Pourquoi Pas? fórst verka sterkt þegar komið sé að vitan-um sem reistur var í kjölfarið tilað varna slíkum áföll

Siglingar í útsker Íslands og einnig um sundin bláHópur úr félagsskapnum RIBbaldar brá sér nýlega í Þormóðssker út af Mýrum. Hann merkti vitann og 

skildi eftir lesefni um sögu hans en vitinn var reistur eftir að Pourquoi Pas? fórst þar í grennd 1936.

RIBbaldarnir kampakátir í Þormóðsskeri á hvítasunnudag. 

MYND/ÚR EINKASAFNI

NÝ SKILTI  hafa verið sett upp við Hvannadals-
hnúk af Ferðafélagi Íslands með fulltingi Menning-
arsjóðs Visa Íslands. Á skiltunum eru leiðarlýsingar 
af leiðinni á Hvannadalshnúk á tveimur tungumál-
um, auk helstu upplýsinga um öryggisþætti, búnað 
og fleiri atriði sem ferðamenn varðar. www.fi.is

RIBBALDAR

Brugðu sér í Þormóðs-
sker og merktu vita
• á ferðinni

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Ingvar í Íslands-
klukkuna
Ingvar E. 
Sigurðsson leikur 
Jón Hreggviðsson.

FÓLK 26

Sýnir á sér 
nýja hlið
Karl Örvarsson 
vinnur að eftir-
hermuplötu.

FÓLK 26

landið mitt reykjanes
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Í ÆTT VIÐ ELVIS  Herraklippingar í sumar taka mið af pompadour-hár-stílnum þar sem rokkgoð og Rómakeisarar eru helstu fyrirmyndir. BLS. 2

HÖFUÐSTÖÐVAR Í NEW YORK  Breska Bur-berry-tískuveldið hefur opnað höfuðstöðvar sínar í New York-
borg. BLS. 3

Sandy í þriðja veldi
Selma, Birgitta og Ólöf Jara hafa 
allar leikið með kærustunum í 
Grease.

TÍMAMÓT 16 

HÆGVIÐRI   Í dag verður hægviðri 
eða hafgola. Hálfskýjað eða skýjað 
sunnan og vestan til og hætt við 
lítils háttar vætu sunnan til, annars 
bjartviðri. Hiti 5-13 stig, mildast 
syðst.
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LANDIÐ MITT REYKJANES

Afþreying og fróðleikur 
fyrir alla fjölskylduna
Sérblaðið Landið mitt Reykjanes

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

TÍSKA OG FEGURÐ

Götutíska, fylgihlutir 
og herraklipping
Sérblað um tísku og fegurð

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Ætlum okkur 
sigur

Ólafur Jó-
hannesson er 
bjartsýnn fyrir 
leikinn gegn 
Makedóníu í 
dag.

ÍÞRÓTTIR 22

VEÐRIÐ Í DAG

TVÆR FLUGUR Í EINU HÖGGI Það var mikið að gerast í húsgarði við Hólatorg í gærkvöldi. Þar var verið að taka upp kvikmynd Frið-
riks Þórs Friðrikssonar, „Mamma Gógó“, en ekki nóg með það heldur stóðu þar líka yfir upptökur á sjónvarpsþáttunum „Fanga-
vaktinni“ sem sýndir verða á Stöð 2 í haust.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJÓRNSÝSLA Það myndi skaða starf 
rannsóknarnefndar Alþingis veru-
lega að þrýsta hagfræðingnum Sig-
ríði Benediktsdóttur úr nefndinni. 
Ummæli hennar í viðtali við banda-
rískt háskólablað gefa ekki tilefni 
til þess að draga óhlutdrægni henn-
ar í efa. Þetta er skoðun hagfræð-
inganna Jóns Steinssonar og Gauta 
B. Eggertssonar, sem skrifa grein 
um málið í Fréttablaðið í dag.

Sagt var frá því í DV í gær að 
Jónas Fr. Jónsson, fyrrverandi 
forstjóri Fjármálaeftirlitsins, 

hefði  kvart-
að við nefndina 
yfir ummælum 
Sigríðar. Í við-
talinu sagði hún 
kreppuna afleið-
ingu „óhæfi-
legrar græðgi 
margra“ og að 
eftirlitsstofnan-
ir hafi sýnt af 
sér „andvara-

leysi“. Segir í DV að Páll Hreins-
son, formaður nefndarinnar, hafi 

í kjölfarið boðið Sigríði að segja 
sig úr nefndinni hljóðalaust og án 
eftirmála. Það hafi hún ekki getað 
sætt sig við.

„Ég myndi nú ekki kippa mér 
upp við þetta. Það eru alltaf ein-
hverjir óróleikar í samfélaginu sem 
þarf að takast á við,“ segir Tryggvi 
Gunnarsson, þriðji nefndarmað-
urinn, í samtali við Fréttablaðið. 
Sigríður Benediktsdóttir sagðist í 
gærkvöldi ekki telja sig geta tjáð 
sig um málið að svo stöddu.  
 - sh, - kóþ / sjá  síðu 14

Sigríður Benediktsdóttir á að sitja í rannsóknarnefndinni að mati hagfræðinga:

Óráð að hrófla við nefndinni

EFNAHAGSMÁL Ein af fjölmörgum niðurskurð-
arhugmyndum ríkisstjórnarinnar er að lækka 
hámarksgreiðslu fæðingarorlofs úr 480 þús-
und krónum allt niður í 350 þúsund krónur, 
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. 

„Ég mun ekki stytta fæðingarorlofið,“ segir 
Árni Páll Árnason, félags- og tryggingarmála-
ráðherra, sem játar því hvorki né neitar að 
hámarksgreiðsla fæðingarorlofs verði lækk-
uð. 

Árni Páll hefur kynnt fulltrúum aldr-
aðra og öryrkja mögulegar sparnaðarleið-
ir. „Við hljótum að hlífa sem kostur er þeim 
sem lakast standa í samfélaginu.“ Árni segir 
alveg ljóst að ef nokkrar byrðar verði lagðar 
á þá sem lakast standa þá þýði það að hlut-
fallslega þyngri byrðar verði lagðar á aðra. 
„Allar útfærslur okkar eru háðar því hvaða 

aðhaldsstig önnur ráðuneyti telja sér fært að 
bjóða upp á.“ Spurður til hvers hann vísi segir 
Árni Páll: „Við skerðum ekki afkomu öryrkja 
og ellilífeyrisþega ef við tökum ekki fyrst á 
allri óþarfa sóun hjá hinu opinbera, til dæmis 
hæstu launum.“

Halldór Sævar Guðbergsson, formaður 
Öryrkjabandalags Íslands, segist bundinn 
trúnaði um hugmyndir félagsmálaráðherra. 
„En ég hef áhyggjur af stöðu mála. Undan-
farin misseri hefur stöðugt verið þrengt að 
örorku- og ellilífeyrisþegum.“

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra 
sagði í fréttum í gærkvöldi að ríkisstjórn-
in myndi kynna í næstu viku hugmyndir til 
hjálpar skuldugum heimilum, og þar á meðal 
afskriftir á lánum. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins hefur lengi verið látið að því 

liggja í viðræðum við aðila vinnumarkaðarins 
að þetta stæði til. Hins vegar hefur aðgerðin 
aldrei verið skýrð.

Ljóst er að helmingur þeirra tuttugu millj-
arða sem ríkið þarf að afla í ár verði náð 
með skattahækkunum. Það verður gert með 
hátekjuskatti, tryggingargjald verður hækk-
að auk þess sem neysluskattar hafa verið í 
umræðunni. 

Stjórnarandstöðunni hefur verið boðið að 
hugmyndavinnu varðandi aðgerðir í efnahags-
málum. Það boð hefur verið þegið, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins. 

Eins herma heimildir að félagsmálaráðu-
neytið sé lengst komið í hugmyndavinnu til 
sparnaðar. Hugmynda frá samgöngu-, heil-
brigðis-, menntamála- og utanríkisráðuneyti 
sé sárt saknað. - shá

Fæðingarorlof verður skert 
Ein af niðurskurðarhugmyndum ríkisstjórnarinnar er að lækka hámarksgreiðslu fæðingarorlofs. Stjórnar-
andstaðan hefur þegið boð ríkisstjórnar um að taka þátt í hugmyndavinnu vegna efnahagsörðugleikanna.

SIGRÍÐUR 
BENEDIKTSDÓTTIR

Ný stefna í þorskveiðum:

Ávallt farið 
eftir ráðgjöf 

JÓHANN 
SIGURJÓNSSON

SJÁVARÚTVEGSMÁL Ríkis-
stjórnin hefur mótað nýja 
nýtingarstefnu í þorskveið-
um til fimm ára. Stefnan 
byggist á að veiðihlutfallið 
verði aldrei 
meira en 
20 prósent 
af viðmið-
unarstofni. 
Stjórnvöld 
hafa sent 
Alþjóðahaf-
rannsókna-
ráðinu bréf 
þess efnis.

Þetta 
þýðir að 
næstu fimm árin verður 
þorskkvótinn ávallt í sam-
ræmi við ráðgjöf Hafrann-
sóknastofnunar. „Þessi 
ákvörðun er í samræmi við 
okkar tillögur og við telj-
um að það sé vísasta leiðin 
til þess að tryggja sterkari 
hrygningarstofn og bætta 
nýliðun á komandi árum,“ 
segir Jóhann Sigurjónsson, 
forstjóri Hafrannsókna-
stofnunar. - shá / sjá síðu 4 
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Ólafur, er þetta hvalreki fyrir 
grillara?

 „Já, svo sannarlega. Því til sönn-
unar geta allir fengið að bragða á 
grilluðum hval fyrir utan verslanir 
Krónunnar í vikunni.“

Hrefnukjöt er vinsælasta grillkjötið í versl-
unum Krónunnar það sem af er mánuði. 
Ólafur Júlíusson er sölustjóri Krónunnar.

Handrið • Glerveggir • Milliveggir

Svalalokanir

EFNAHAGSMÁL Rannsóknarnefnd 
Alþingis skoðar töpuð útlán 
Seðlabanka Íslands, upp á 350 
milljarða í endurhverfum við-
skiptum, á síðustu dögunum fyrir 
hrunið. Tryggvi Gunnarsson 
nefndarmaður staðfestir þetta. 

„Þetta er hluti af þessu við-
fangsefni sem nefndin er að fjalla 
um; hvernig voru bankarnir 
fjármagnaðir á þessum tíma og 
annað eftir því,“ segir hann. Um 
hvort starfsmenn Seðlabankans 
hafi verið kallaðir fyrir nefndina 
og spurðir um þetta, segir hann:

„Við erum að kanna ýmsa hluti 
og ræða við fólk, þannig að það er 
ýmislegt í gangi.“  - kóþ

Rannsóknarnefnd Alþingis:

Skoðar mikið 
tap Seðlabanka

VIÐSKIPTI „Þetta er gott skref og í 
samræmi við væntingar okkar. Það 
hefði engum verið greiði gerður 
að fara með nokkurn mann í þrot 
vegna þessa eða fella niður skuldir 
neins,“ segir Sveinn Margeirsson, 
einn þeirra sem farið hefur fyrir 
hópi stofnfjáreigenda og annarra 
velunnara sparisjóðsins Byrs. 

Samkomulag hefur náðst á milli 
Íslandsbanka og meirihluta stofn-
fjáreigenda sparisjóðsins vegna 
lána sem stofnfjáreigendur tóku 
hjá Glitni (nú Íslandsbanka) í 
tengslum við stofnfjáraukningu 
Byrs haustið 2007. 

Stofnfjáraukningin hljóðaði upp 
á 26,2 milljarða króna og var hún 
að mestu fjármögnuð með lántöku 
hjá bönkum og fjármálafyrirtækj-
um. Flestir stofnfjáreigenda fengu 
lán fyrir kaupunum hjá Glitni (nú 
Íslandsbanka). Ekki lá fyrir í gær 

hvað þeir eru margir en ekki úti-
lokað að þeir geti verið um 500 
talsins. Þeir fá bréf vegna málsins 
frá bankanum í dag eða á morg-
un. 

Lánin voru á gjalddaga 19. 
júní næstkomandi og hafa marg-
ir stofnfjáreigenda verið uggandi 
vegna þessa. Einhverjir munu hafa 
horft fram á gjaldþrot.

„Þeir fá fjögurra mánaða frest 
á greiðslu höfuðstóls og vaxta frá 
gjalddaganum. Þeim sem ekki 
nýta sér það eða greiða upp lánið á 
gjalddaga standa til boða leiðir til 
reglubundinna endurgreiðslu lán-
anna,“ segir Már Másson, upplýs-
ingafulltrúi Íslandsbanka. Hann 
segir þetta ákveðna lendingu þar 
sem óvissa sé um margt í tengslum 
við Byr, svo sem verðmat á stofn-
fjárhlutum.  

Sveinn sagði í gær ekki vitað 

hvað gerðist í kjölfarið en rætt 
hafi verið um að fá kunnáttumann 
til að semja um lausn til frambúð-
ar fyrir stofnfjáreigendur.  - jab

Íslandsbanki og stofnfjáreigendur Byrs semja um greiðslu milljarðaláns:

Vildu engin lán felld niður

BYR Samkomulag hefur náðst milli 
Íslandsbanka og meirihluta stofnfjáreig-
enda sparisjóðsins.

KÓPAVOGUR Hugsanlegt er að lög 
hafi verið brotin í viðskiptum 
Kópavogsbæjar við Frjálsa miðl-
un, fyrirtæki í eigu dóttur Gunn-
ars Birgissonar bæjarstjóra. Þetta 
kemur fram í skýrslu endurskoð-
unarfyrirtækisins Deloitte á við-
skiptum bæjarins við fyrirtæk-
ið. Fjölmargar athugasemdir eru 
gerðar við viðskiptin.

Samkvæmt skýrslunni námu við-
skipti bæjarins við Frjálsa miðlun, 
sem er í eigu dóttur Gunnars og 
eiginmanns hennar, alls 39 millj-
ónum á sex ára tímabili. Kópa-
vogsbær var helsti viðskiptavinur 
fyrirtækisins á þessum tíma.

Í skýrslunni segir að lög um 
opinber innkaup kunni að hafa 
verið brotin þar sem ekki fóru 
fram útboð vegna verkanna og 
ekki var leitað tilboða í þau, ólíkt 
því sem Gunnar hefur sjálfur hald-
ið fram. 

Þá eru gerðar athugasemdir við 
það að reikningar hafi í mörgum 
tilfellum verið bókaðir á ranga 
bókhaldslykla, svo oft að útilok-
að sé að um tilfallandi mistök hafi 
verið að ræða. Enn fremur hafi 
ekki verið gerðir skriflegir samn-
ingar vegna verkanna, sums staðar 
sé endurgreiðsla virðisaukaskatts 
nýtt án þess að það sé heimilt auk 
þess sem þrjár milljónir hafa verið 
greiddar í gerð afmælisrits sem 
aldrei kom út.

Fulltrúar minnihlutans í bæjar-
stjórn Kópavogs hafa kallað eftir 
því að Gunnar segi af sér vegna 
málsins. Það hyggst hann hins 
vegar ekki gera.

„Ég tel mig ekki hafa gert neitt 
rangt í þessu máli,“ segir Gunn-
ar. Hann viðurkennir að málið líti 
óheppilega út vegna þess að dótt-
ir hans eigi fyrirtækið, en segir 
athugasemdirnar fyrst og fremst 
bókhaldslegs eðlis og tekið verði 

tillit til þeirra. Hann skellir skuld-
inni á sviðsstjóra hjá bænum og 
afmælisnefndina sem sá um gerð 
afmælisritsins og telur ekki rétt 
mat að lög hafi verið brotin.

„Mér er brugðið,“ segir Ómar 
Stefánsson, oddviti Framsóknar-
flokksins, sem myndar meirihluta 
með Sjálfstæðisflokknum í Kópa-
vogi, og er mjög ósáttur við hvern-
ig viðskiptum við Frjálsa miðlun 
hefur verið háttað. „Þetta er mjög 
alvarlegt og ekki í þeim anda sem 
við viljum starfa hérna.“

Hann segir að fundur verði boð-
aður í fulltrúaráði flokksins í dag 

eða á morgun þar sem ákvörðun 
verður tekin um næstu skref. Þá 
þurfi að kanna hvort sams konar 
viðskiptahættir hafi verið viðhafð-
ir við fleiri fyrirtæki.

Ómar á von á því að ræða málið 
við Gunnar á reglulegum fundi 
þeirra fyrir hádegi í dag.

Guðríður Arnardóttir, fulltrúi 
Samfylkingarinnar, segir svör 
Gunnars vera útúrsnúninga. „Eftir 
stendur að hann er æðsti embætt-
ismaður bæjarins og ber ábyrgð á 
rekstri bæjarins. Það verður ekki 
horft fram hjá því að þetta fyr-
irtæki er í eigu hans dóttur, við-
skiptin við fyrirtækið eru mjög 
óeðlileg og hann getur ekki vikið 
sér undan þeirri ábyrgð.“

Ekki náðist í Bjarna Benedikts-
son, formann Sjálfstæðisflokksins, 
vegna málsins í gærkvöldi.

 stigur@frettabladid.is

Ætlar ekki að hætta
Gunnar Birgisson hyggst ekki segja af sér sem bæjarstjóri í Kópavogi þrátt fyrir 
áeggjan minnihlutans. Skýrsla um tugmilljónaviðskipti bæjarins við fyrirtæki í 
eigu dóttur Gunnars leiðir margt misjafnt í ljós. Lög hafi jafnvel verið brotin.

SAMSTARF Í UPPNÁMI? Gunnar Birgisson telur sig blásaklausan í málinu og ætlar 
ekki að hætta. „Þetta er mjög alvarlegt,“ segir Ómar Stefánsson, samstarfsmaður 
hans í meirihlutanum, sem er brugðið vegna málsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ég tel mig ekki hafa gert 
neitt rangt í þessu máli.

GUNNAR BIRGISSON 
BÆJARSTJÓRI

LÖGREGLUMÁL Listi yfir fíkni-
efnaskuldir fannst í bíl brennu-
varga sem sitja í varðhaldi vegna 
íkveikju á Kleppsvegi um liðna 
helgi. Þetta kemur fram í gæslu-
varðhaldsúrskurði yfir einum 
þeirra.

Þrír sitja í gæsluvarðhaldi 
vegna málsins. Hæstiréttur stað-
festi í gær úrskurðinn yfir einum 
þeirra. Hinir hafa ekki kært. Þeir 
eru grunaðir um að hafa skvett 
bensíni á húsið við Kleppsveg og 
lagt eld að því, þannig að maður á 
sextugsaldri sem var innandyra 
hafi verið í töluverðri lífshættu.

Manninum tókst að forða sér úr 
brennandi húsinu af eigin ramm-

leik en hann sakaði ekki. Húsið er 
talið ónýtt.

Í úrskurðinum segir að lögreglu 
hafi borist tilkynning klukkan 

hálfníu að morgni laugardagsins 
um ofsaakstur bíls, sem meðal 
annars hafi verið ekið tvívegis 
gegn rauðu ljósi. Þremur mínút-
um síðar hafi borist neyðarkall 
frá manninum við Kleppsveg, sem 
sagði nokkra karlmenn úr bílnum 
hafa ruðst inn á sig. Þá hafi verið 
kveikt í húsinu.

Í bílnum fannst „skuldalisti 
merktur bifreiðasamtökum þar 
sem finna [má] upplýsingar um 
sölu og dreifingu fíkniefna“, segir 
í úrskurðinum. Fólkið er grunað 
um að hafa stefnt lífi mannsins 
viljandi í voða með íkveikjunni. 
Refsingin við brotinu er minnst 
tvö ár – mest sextán.  - sh

Brennuvargar á Kleppsvegi geta átt von á margra ára fangelsisvist:

Listi yfir fíkniefnaskuldir í bílnum

GJÖRÓNÝTT HÚS Hugsanlegt að brennu-
vargarnir hafi ætlað að innheimta 
fíkniefnaskuld. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MENNING Poppminjasafnið í 
Reykjanesbæ, sem upphaflega 
átti að opna á Ljósanótt í ár verð-
ur ekki opnað fyrr en í fyrsta lagi 
að ári. 

„Hugmyndin var sú að safn-
ið fengi inni í Hljómahöllinni 
sem er verið að byggja fyrir tón-
listarskólann Stapann og Popp-
minjasafnið, en fresta þurfti 
framkvæmdum aðeins vegna 
efnahagsástandsins,“ segir Sig-
rún Ásta Jónsdóttir, forstöðumað-
ur Byggðasafns Reykjanesbæjar, 
sem vonar þó að framkvæmdum 
ljúki á næsta ári.

- sg/sjá Landið mitt Reykjanes

Poppminjasafnið Reykjanesi:

Opnun frestað 
minnst um ár

TRÚBROT Hljómsveitin spilar stóran þátt 
í poppsögu landsins.

MYND/BJÖRN G. BJÖRNSSON

Vill sleppa hafnargjöldum
Landhelgisgæslan óskar eftir því að fá 
að sleppa við að greiða hafnargjöld 
þegar skip gæslunnar koma til Hafn-
arfjarðarhafnar. Afgreiðslu málsins var 
frestað á síðasta fundi hafnarstjórnar.

LANDHELGISGÆSLAN

AFGANISTAN, AP Eitt barn lét lífið 
og 54 manns særðust þegar hand-
sprengju var kastað inn á fjöl-
mennan markað í Afganistan í 
gær. Þriðjungur hinna særðu eru 
skólabörn. 

Hópur bandarískra hermanna 
var við markaðinn þegar spreng-
ingin varð. Lögregla á svæðinu 
segir að verið sé að rannsaka 
hver hafi kastað sprengjunni, en 
fulltrúi frá menntamálaráðuneyt-
inu hefur sagt að hermennirnir 
hafi kastað henni í átt að bíl sem í 
var grunaður sjálfsmorðsárásar-
maður. Hvorki NATO né banda-
ríski herinn vildi tjá sig um málið 
í gær.  - þeb

Handsprengja í Afganistan: 

Kastað inn í 
hóp skólabarna

ÍSRAEL, AP George Mitchell, banda-
rískur sendifulltrúi í málefnum 
Mið-Austurlanda, hefur hvatt til 
þess að friðarviðræður á milli 
Ísraela og Palestínumanna hefjist 
á ný sem fyrst. Mitchell hitti helstu 
ráðamenn í Ísrael í gær og í dag 
mun hann hitta helstu ráðamenn 
Palestínu. 

Samskipti Ísraela og Bandaríkja-
manna eru sögð vera stirð eftir 
ræðu Bandaríkjaforseta í Egypta-
landi í síðustu viku, þar sem hann 
sagðist vilja nýtt upphaf á milli 
Bandaríkjanna og múslimalanda. 
 - þeb 

Mið-Austurlönd: 

Hvetja til friðar-
viðræðna

Í JERÚSALEM George Mitchell og utan-
ríkisráðherra Ísraels, Avigdor Lieberman, 
hittust í Ísrael í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Laugavegi líklega lokað
Á fundi umhverfis- og samgönguráðs 
Reykjavíkur í gær var samþykkt að 
vinna að því að leita samstarfs við 
verslunareigendur um að loka Lauga-
vegi fyrir bílaumferð í sumar í sam-
starfi við menningar- og ferðamálaráð.

REYKJAVÍK

SPURNING DAGSINS



GARÐAPÓSTURINNGARÐAPÓSTURINN
óháð bæjarblað í Garðabæ og Álftanesi

GARÐAPÓSTURINN
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VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York

Orlando

Osló

París

Róm

Stokkhólmur

28°

19°

24°

21°

16°

20°

23°

23°

20°

17°

25°

19°

21°

33°

 16°

19°

27°

15°

7

8
10

6

5

6

10

10

11

10
8

Á MORGUN 
3-8 m/s

7

FÖSTUDAGUR
3-8 m/s

7

9

1510

8

5

9

5

12

HÆGUR OG VÍÐA 
BJART  
Eins og sjá má á 
kortinu setti ég engar 
vindörvar inn á það 
þennan daginn. 
Ástæðan er sú að 
landið er nánast vind-
laust. Síðan er að sjá 
sólskin á norðurhelm-
ingi landsins. Hitinn er 
í lægri kantinum fyrir 
norðan eða 5-10 stig. 
Næstu dagar verða 
einnig hægviðrasamir 
en má greina nokkuð 
skýran norðlægan loft-
straum yfi r landinu.    

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

ostur.is

�

REYKJAVÍK „Hústökufólkið og 
almenningur á engan málsvara í 
borgarstjórn nema þann sem hér 
talar,“ segir Ólafur F. Magnússon 
borgarfulltrúi. Þetta hafi sést á 
viðbrögðum VG við tillögu hans 
um að eigendur Fríkirkjuvegar 
11 skiluðu húsinu aftur til borgar-
innar, endurgjaldslaust.

„VG létu bóka á fundinum að 
þeir vonuðust til að húsið kæmist 
í eigu almennings en studdu ekki 
tillöguna. Það sýnir sig betur og 
betur að lítið er að marka orð 
þeirra,“ segir Ólafur. Hann hafi 
með tillögunni viljað gefa Björg -
ólfi Thor Björgólfssyni tækifæri 
til að láta gott af sér leiða.  - kóþ

Ólafur F. Magnússon:

Eini málsvari 
hústökufólks

MENNTUN Stjórn Lánasjóðs 
íslenskra námsmanna mun í vik-
unni skila menntamálaráðherra 
tillögum sínum um breyting-
ar á úthlutunarreglum sjóðsins. 
Meðal breytinga sem átti að gera 
var að lána einungis fyrir 75 pró-
sentum skólagjalds nemenda og 
átti það að taka gildi næsta haust. 
„Okkur tókst að fá stjórnina af 
því,“ segir Ingólfur Birgir Sigur-
geirsson, fulltrúi Stúdentaráðs 
Háskóla Íslands í stjórninni. 

„Okkar rök voru þau að það 
væri mjög ósanngjarnt gagn-
vart nemendum sem eru búnir að 
borga staðfestingargjöld, jafnvel 
í dýrum háskólum, og fá svo allt í 
einu að vita að þau verða að fjár-
magna fjórðung skólagjaldsins 
úr eigin vasa.“ 

Hann telur hins vegar mikl-
ar líkur á því að þessi breyting 
verði gerð á næsta ári. - jse

Breytingar á reglum LÍN:

Lána ekki fyrir 
fullu skólagjaldi

HONG KONG, AP Alls 24 brenndust 
þegar sýru var skvett á vegfar-
endur í einu af stærstu hverfum 
Hong Kong á mánudag. Þetta er 
þriðja sýruárásin í hverfinu á sex 
mánuðum. Lögregla segir mögu-
legt að sama manneskjan beri 
ábyrgð á öllum árásunum. 

Að sögn lögreglu var flösku 
með vökvanum kastað úr húsi 
niður í hóp fólks. Ekkert fórnar-
lambanna brenndist alvarlega. 
Í síðasta mánuði brenndust 30 
manns í svipaðri árás og í desem-
ber brenndust 46 manns. 

Lögregla skoðar nú öryggis-
myndavélar til að reyna að bera 
kennsl á árásarmanninn. - þeb

Þriðja árásin á hálfu ári:

Sýru kastað 
í hóp fólks

Á SLYSSTAÐNUM Fórnarlömb sýruárás-
arinnar brenndust ekki mjög alvarlega 
og fengu flestir aðhlynningu á slysstað. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN, AP Fyrsti fanginn úr 
Guantanamo-fangabúðunum, sem 
réttað verður yfir í Bandaríkjun-
um, kom til New York í gær. Þá 
kom hann einnig fyrir dómara. 

Ahmed Ghailani er ákærður 
fyrir hlut sinn í sprengingum í 
bandarísku sendiráðunum í Tans-
aníu og Keníu árið 1998, þar sem 
224 manns létu lífið. 

Barack Obama Bandaríkjafor-
seti hefur sagt að fangabúðunum 
verði lokað í síðasta lagi snemma 
á næsta ári, en þar eru nú um 240 
fangar.  - þeb 

Guantanamo-fangabúðirnar: 

Fangi fluttur 
til New York

SJÁVARÚTVEGSMÁL Jón Bjarna-
son sjávarútvegsráðherra hefur 
sent Alþjóðahafrannsóknaráð-
inu (ICES) bréf þess efnis að rík-
isstjórn Íslands hafi mótað nýt-
ingarstefnu í veiðum á þorski til 
næstu fimm ára. Stefnan byggist 
á að veiðihlutfall sé aldrei meira 
en 20 prósent af viðmiðunar-
stofni. ICES er beðið um að meta 
formlega hvort stefnan samræm-
ist varúðarsjónarmiðum um sjálf-
bæra þróun.

Ráðgjöf Hafrannsóknastofn-
unar, sem byggist á 20 prósenta 
veiðireglunni, fyrir næsta fisk-
veiðiár er 150 þúsund tonn af 
þorski. Samkvæmt nýtingarstefnu 
ríkisstjórnarinnar verður þeirri 
ráðgjöf fylgt, sem og næstu fjögur 
fiskveiðiár, eins og skýrt er tekið 
fram í niðurlagi bréfsins sem var 
sent til ICES 22. maí síðastliðinn. 
„Ríkisstjórn Íslands mun ákveða 

aflaheimildir í þorski næstu fimm 
ár út frá veiðireglunni og grein-
ir hér með aðalritara frá þessari 
nýtingarstefnu.“ 

Jóhann Sigurjónsson, forstjóri 
Hafrannsóknastofnunar, segir 
frumskilyrði að stofnunin viti á 
hvaða grundvelli hennar ráðgjöf 
á að hvíla. „Þess vegna var nauð-
synlegt að leggja fram nýtingar-
stefnu frá hendi stjórnvalda. Þessi 
ákvörðun er í samræmi við okkar 
tillögur og við teljum að það sé 
vísasta leiðin til þess að tryggja 
sterkari hrygningarstofn og 
bætta nýliðun á komandi árum.“ 
Jóhann segist ekki hafa trú á að 
þorskveiði fari niður fyrir þann 
lágmarkskvóta sem gefinn hefur 
verið út á undanförnum árum, en 
það sé þó háð hagstæðum fæðu-
skilyrðum í hafinu og bættri 
nýliðun. Jóhann útilokar ekki að 
veiðihlutfallið verði hækkað eftir 

fimm ár sýni þorskstofninn þann 
bata sem vonast er eftir. Það er 
að hrygningarstofninn árið 2015 
verði yfir núverandi stærð sem er 
metin 220 þúsund tonn.

Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri LÍÚ, segir að 
afstaða landssambandsins sé að 
nauðsynlegt sé að viðhafa var-
færna nýtingarstefnu sem verði 
til þess að stofninn stækki. „En 
það liggur jafnframt fyrir að við 
teljum það mistök að hafa farið 
með þorskkvótann í 130 þúsund 
tonn 2007. Við teljum að það sé 
engin ástæða til að lækka afla-
markið úr 160 þúsund tonnum. 
Reglustikuaðferð eins og hér er 
boðuð er engan veginn nauðsyn-
leg.“ Friðrik óttast ekki að þorsk-
kvótinn verði færður niður fyrir 
það lægsta sem hingað til hefur 
þekkst í kjölfar nýrrar nýtingar-
stefnu.  svavar@frettabladid.is

Veiðiráðgjöf í þorski 
fylgt næstu fimm ár
Ríkisstjórnin hefur mótað nýja nýtingarstefnu í þorskveiðum til næstu fimm 
ára. Alþjóðahafrannsóknaráðinu hefur verið kynnt ákvörðunin bréfleiðis. 

FARSÆLL Á MIÐUNUM þorskkvótinn er nú 160 þúsund tonn og var hækkaður um 30 þúsund tonn í janúar vegna efnahags-
ástandsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

SKIPULAGSMÁL „Ég geri ráð fyrir 
að forsögn um túnið verði kláruð 
á næsta fundi starfshópsins,“ 
segir Þorbjörg Helga Vigfús-
dóttir, formaður umhverfis- og 
samgönguráðs Reykjavíkur og 
verkefnahóps um endurnýjun 
Miklatúns. Að sögn Þorbjargar 
er slík forsögn forsenda þess að 
framkvæmdir við endurnýjun 
túnsins geti hafist, sem verði svo 
forgangsraðað yfir næstu ár.

Þorbjörg segir mikið tillit tekið 
til óska og ábendinga sem komu 
fram á íbúafundi um málefni 
túns ins í síðasta mánuði. 

Almenningur getur einnig 
komið hugmyndum á framfæri 
á Facebook-síðu verkefnahóps-
ins, sem heitir Betra Miklatún 
– Borgargarður fyrir fólk.

 - kg

Endurnýjun Miklatúns:

Taka tillit 
til óska íbúa

ELDSVOÐI Kona á níræðisaldri lést 
í eldsvoða í sumarbústað á Kljá-
strönd skammt frá Grenivík í gær-
morgun. Eiginmaður hennar var 
með henni í húsinu og var fluttur 
með brunasár á Fjórðungssjúkra-
húsið á Akureyri.

Slökkviliðinu í Grýtubakka-
hreppi barst tilkynning um eldinn 
á níunda tímanum. Bústaðurinn, 
gamalt hús sem hefur verið breytt 
í sumarbústað, var alelda þegar 
slökkvilið kom á staðinn. Slökkvi-
starf gekk greiðlega og tók ekki 
nema um fimmtán mínútur.

Eldsupptök eru ókunn að svo 
stöddu en lögreglan á Akureyri 
rannsakar málið.  - sh

Kona á níræðisaldri beið bana þegar eldur kom upp í sumarbústað:

Lést í eldsvoða á Kljáströnd

Á VETTVANGI Húsið er gamalt íbúðarhús sem breytt hefur verið í sumarbústað. Eigin-
maður konunnar sem lést var fluttur á sjúkrahús með brunasár. MYND/AKUREYRI.NET
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 216,1749
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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Sterlingspund 
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Sænsk króna 

Japanskt jen 
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Tilboð 49.900 kr.

IROBOT ROOMBA 560
RYKSURR GUVÉLMENNI
Alsjálfvirk ryksuga þróuð af 
NASA

Verð áður 8.999 kr.
Tilboð 6.749 kr.
Þú sparar 2.250 kr.

Verð áður 59.900 kr.
Tilboð 50.915 kr.
Þú sparar 8.985 kr.

KITCHEN AID
TILBOÐIÐ
Hrærivél + matreiðslubók 
+svunta

Verð áður 18.900 kr.
Tilboð 15.990 kr.

REMINGTON
FERÐABLÁSA
Nettur og öflugu

Tilboð 2.924 kr.
Þú sparar 1.575 kr.

FERÐAKRÚS MEÐ HANDFAFF NGI
Góður ferðafélagi

Tilboð 486 kr.

MANGÓSKERI
Hugsaðu um hollustuna

HITAMTT ÆLIR
Digital með sogskál

KLUKKAKK DO IT YOUR-
SELF SVÖRT
Hafðu hana
eins og þú villt

Verð áður 3.499 kr.
Tilboð 2.490 kr.

VÍNGLÖS 3STK Í PAKKAKK

DOMO HNÖKRAVÉLAA
Loksins kom

Verð áður 999 kr
Tilboð 750 kr.

Tilboð 2.889 kr.
Þú sparar 1.555 kr.

EVAVV  SA OLO
GJAFAFF VÖAA RULÍNAN
Sniðugar lausnir fyrir heimilið, 
margverðlaunuð hönnun

15% afsláttur 
af allri línunni Verð áður 2.225 kr.

Tilboð 1.500 kr.

Verð áður 54.900 kr.
Tilboð 49.900 kr.
Þú sparar 5.000kr.

NÝTT

Tilboð 200 kr.

Verð áður 1.249 kr.
Tilboð 750 kr.

40% afsláttur
Verð áður 58.200 kr.
Tilboð 48.925 kr.
Þú sparar 9.275 kr.

SIRIUS ÚTILUKT
CHARLIE 18CM
Skapar kósý 
stemmningu
á veröndinni

Tilboð 12.562 kr.
Þú sparar 4.187 kr.

GEORGE FOREMAN
HEILSUGRILL
Fitan lek

BABYLISS SLÉTTUJÁRN PRO
Projárn mikið notað af fagfólki

Tilboð 6.374 kr.
Þú sparar 2.125 kr.

Tilboð 2.999 kr.
Þú sparar 2.000 kr.

SIRIUS SERÍA KIM
Falleg útisería

35%
afsláttur60%afsláttur

Tilboð 150 kr.

62%
afsláttur

STARTT FAFF  KÖNNUA R
Tilvalin tækifærisgjöf

25%
afsláttur

APPLIANCE
BORÐVIFTATT
25cm hvítt

29%afsláttur

FLAMES
GASGRILL
4 BRENNARA

Verð áður 1483 kr.
 Tilboð 990 kr.

33%
afsláttur

Verð áður 1.774 kr.
Tilboð 887 kr.

50%afsláttur

CUSINART BRAUÐRIST
Tilvalin brúðargjöf

25%
afsláttur

KAKK FFIKERFI TATT LEA TA OUCH
Eitt það flottasta í dag

Verð áður 122.500 kr.
Tilboð 102.499 kr.
Þú sparar 20.001 kr.

Tilboð 2.348 kr.
Þú sparar 1.000

30% afsláttur

33% afsláttur

25%
afsláttur

40%
afsláttur

GRILLÁHALDASETT
Besti vinur grillarans

35%
afsláttur

Tilboð 5.777.kr
Þú sparar 3.111 kr.

MINI HANDVIFTATT
Góð í hitanum

50%
afsláttur

MAGNAÐAA A MOPPUSKAKK FTIÐ
Skúringarfatan

25% afsláttur

Tilboð 6.749 kr.
Þú sparar 2.250 kr.

Verð áður 1.249 kr.
Tilboð 750 kr.

40% afsláttur

SCHOU POTTUR 9L
Stálpottur fyrir súpuna

25% afsláttur

35%
afsláttur

Brúðargjafalisti
Ávinningur tilvonandi hjóna 

• Inneign: 6,77-10% eykst við hverja úttekt.
• Happdrætti: meðal vinninga Kitchen Aid

hrærivél.
• Góðgeðarmál: brúðhjón sem skrá sig á 

lista leggja lið góðgerðarmáli að eigin vali 
með okkar hjálp.

Tilboð 3.999 kr.
Þú sparar 2.000 kr.

Tifandi tilboðssprengja

aðeins 4 dagar

SCHOU RACLETTE

33% afsláttur

fimmtudag • föstudag • laugardag • sunnudag

NÝTT
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LÖGREGLUMÁL Þrír karlmenn sitja 
nú í gæsluvarðhaldi vegna gríðar-
lega umfangsmikils fíkniefnamáls 
sem talið er teygja anga sína víða 
um lönd. Lögreglan verst fregna af 
því hvaða lönd rannsóknin varðar 
á grundvelli rannsóknarhagsmuna. 
Fyrsti maðurinn var handtekinn 
eftir að hraðsending sem reynd-
ist innihalda nokkur kíló af hörð-
um fíkniefnum hafði borist hing-
að til lands. 

Hann var handtekinn 22. maí og 
úrskurðaður í gæsluvarðhald til 
2. júní. Gæsluvarðhald var síðan 
framlengt til 12. júní vegna rann-
sóknarhagsmuna. 

Tveir karlmenn til viðbótar 
hafa verið úrskurðaðir í gæslu-
varðhald til 19. júní, grunaðir um 
aðild að skipulagningu á innflutn-
ingi á fíkniefnum til landsins auk 
peningaþvættis. Þeir eru Ársæll 
Snorrason, sem er á fimmtugs-
aldri, og Sigurður Ólason sem er 
á sextugsaldri. Ársæll var raun-
ar handtekinn í fangelsinu á Litla-
Hrauni, þar sem hann afplánar nú 
fimm ára dóm vegna BMW-málsins 
svokallaða. Í því máli var reynt að 
smygla til landsins fimmtán kílóum 
af amfetamíni og tíu af hassi í bens-
íntanki BMW-bíls árið 2006. Ársæll 
hafði áður verið dæmdur í fjögurra 
ára fangelsi í Hollandi fyrir fíkni-
efnabrot.

Þriðji maðurinn sem situr nú í 
gæsluvarðhaldi vegna málsins er 
Sigurður Ólason. Hann var fyrir 
nokkrum árum dæmdur í þriggja 
ára fangelsi fyrir aðild sína að 
smygli á þrjátíu kílóum af hassi.

Fjórði maður var einnig hand-
tekinn í aðgerðum lögreglunnar 

en honum var sleppt að skýrslu-
töku lokinni.

Hvað þá þrjá menn varðar, sem 
sitja í gæsluvarðhaldi nú, rannsak-
ar lögregla meðal annars hvort 
tengsl séu milli þeirra og alþjóð-
legs glæpahrings, sem meðal ann-
ars hefur staðið fyrir fíkniefna-
smygli og öðrum umfangsmiklum 
afbrotum.

Í aðgerð lögreglu í fyrradag 
voru fimm menn handteknir og 
ellefu húsleitir gerðar. Rannsókn 
lögreglu er liður í rannsókn fleiri 
landa og unnin í samvinnu við 
tengslaskrifstofu Íslands hjá Eur-
opol. Hér á landi hafa lögreglu-
embættin á Suðurnesjum og toll-
yfirvöld komið að málinu.  

 jss@frettabladid.is

FÍKNIEFNI  Mikið magn fíkniefna hefur verið tekið það sem af er árinu. Lögregla 
rannsakar nú afar umfangsmikið mál sem talið er ná víða um lönd.

Dóp í hraðsendingu 
hratt málinu af stað
Fíkniefni í kílóavís í hraðsendingu sem barst hingað til lands olli straumhvörf-
um í rannsókn gríðarmikils fíkniefnamáls. Þrír menn sitja í gæsluvarðhaldi. 
Lögregla rannsakar meðal annars hvort tengsl séu við alþjóðlegan glæpahring.

LÖGREGLUMÁL Sigurði Ólasyni, 
sem handtekinn var í fyrradag 
vegna gruns um aðild hans að 
stórfelldu fíkniefnasmygli og 
peningaþvætti, hefur verið vikið 
úr stjórn Vélasölunnar – R. Sig-
mundssonar. Þetta kemur fram í 
yfirlýsingu frá fyrirtækinu.

„Rannsókn lögreglu beinist 
ekki á nokkurn hátt að fyrirtæk-
inu heldur persónulegri starf-
semi mannsins sem hafði, líkt 
og fleiri sjálfstætt starfandi ein-
staklingar, skrifstofu til afnota í 
húsi fyrirtækisins,“ segir í yfir-
lýsingunni. 

Enn fremur að Sigurður hafi 
ekki haft afskipti af daglegum 
rekstri né aðgang að sjóðum fyr-
irtækisins.  - jss

Vélasalan R. Sigmundsson:

Vikið úr stjórn

„Þeir sem einblína á ESB loka augunum fyrir 
öðrum leiðum. Veltum upp öllum kostum 
og vöndum okkur við stórar ákvarðanir.“

Ákvörðun um ESB aðild má ekki taka út frá skammtímasjónar-
miðum. Það verður að horfa áratugi fram í tímann. Minnumst 
þess að það var í krafti sjálfstæðis sem þjóðin bætti lífskjör
sín frá því að vera ein sú fátækasta í að verða ein sú ríkasta.

Hjálmar Gíslason, frumkvöðull

Margar lausnir 
á hverjum vanda

Ertu sammála? Skráðu þig á heimssyn.is 

Heimssýn

Hreyfing
sjálfstæðissinna
í Evrópumálum

NÁTTÚRA Umhverfisstofnun efndi 
til opins fundar á Grand hóteli í 
gær þar sem rætt var um útirækt-
un á erfðabreyttu byggi. Tilefnið 
er að stofnunin hefur til meðferðar 
umsókn frá ORF Líftækni hf. um að 
hefja slíka ræktun í tilraunaskyni. 

Í lok fundar var fulltrúum 
Umhverfisstofnunar afhentur und-
irskriftalisti með um þúsund undir-
skriftum þar sem stofnunin er hvött 
til að veita ekki leyfið. Almenningi 
gefst tækifæri til að senda stofn-
uninni athugasemdir til 12. júní en 
niðurstaðan mun líklegast liggja 
fyrir hinn 16. júní.

„Sambærileg leyfi hafa verið 
veitt í Evrópu undanfarin ár,“ segir 

Björn Lárus Örvar, framkvæmda-
stjóri ORF. „Samkeppnisaðilar 

okkar í Þýskalandi eru til að mynda 
að rækta á nokkrum hekturum svo 
það er mikill misskilningur að við 
Íslendingar séum að ríða á vaðið í 
þessum efnum líkt og heyrst hefur 
í umræðunni.“

Meirihluti ráðgjafarnefndar um 
erfðabreyttar lífverur hefur þegar 
veitt umsókninni jákvæða umsögn 
en tveir nefndarmenn voru því mót-
fallnir og skiluðu séráliti. Gunnar 
Á. Gunnarsson er annar þeirra og í 
séráliti sínu vísar hann meðal ann-
ars í stefnumörkun íslenskra stjórn-
valda um sjálfbæra þróun. Eva 
Benediktsdóttir, formaður nefndar-
innar, segir hins vegar enga ástæðu 
til að synja ORF um leyfið.  - jse

Opinn fundur Umhverfisstofnunar um útiræktun á erfðabreyttu byggi:

Ráðgjafar skiptast í fylkingar

BJÖRN LÁRUS ÖRVAR Íslendingar eru 
síður en svo fyrstir til að freista þess að 
hefja útiræktun á byggi segir fram-
kvæmdastjóri ORF.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

UTANRÍKISMÁL Ráðherrar Norður-
landa minntust gjarnan á sam-
stöðu þjóðanna með Íslendingum 
á blaðamannafundi í Reykjavík í 
gær. 

Norski ráðherrann var sá eini 
sem sagði að gjaldeyrislán land-
anna væru tengd lausn Icesave-
deilunnar, en hinir sögðu svo ekki 
vera að beinu leyti. Svíar leggja 
hugsanlega lánveitingu sína fyrir 
þingið á næstunni.

Alexander Stubb, utanríkis-
ráðherra Finnlands, var spurður 
hvers vegna Norðurlöndin hefðu 
gert samninga við AGS að skil-
yrði fyrir lánveitingu til Íslands og 
hvernig það færi saman við yfir-
lýsta samstöðu með landinu.

„Ég sé ekki að það sé mótsögn 
í þessu. Það er mjög mikilvægt 
þegar veitt er lán að skilyrði fylgi 
um hvernig það verði greitt til 
baka og hvaða áhrif það hefur á 

fjármálakerfið,“ sagði hann. Ísland 
hafi þó notið trausts hinna þjóð-
anna. „Það er engin spurning um 
það, en ríki eru ekki bankamenn 
sem veita lán á forsendum laus-
legra loforða. Það þurfa að vera 
sterkar tryggingar og því fleiri 
því betra. Því er þetta ekki spurn-

ing um samstöðu heldur almenna 
skynsemi,“ segir hann. 

ESB-ráðherrarnir, frá Svíþjóð, 
Danmörku og Finnlandi, lögðu 
áherslu á að þeir styddu hugsan-
lega aðild Íslands að sambandinu. 
Viðræður yrðu þó ekki auðveldar, 
sagði Stubb. - kóþ

Krafa um aðkomu AGS var skynsamleg, segir utanríkisráðherra Finnlands:

Samstaða sögð með Íslandi

„ISLAND HAR VENNER“  Ráðherrarnir minntust ósjaldan á norræna samstöðu og virt-
ist afar vel fara á með þeim í gær. Utanríkisráðherra Finna mælti með því að Ísland 
tryggði sér stuðning Þjóðverja, Breta og Frakka í aðildarviðræðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KJÖRKASSINN

Hefurðu grillað síðan sumarið 
gekk í garð?
Já 78%
Nei 22%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á Gunnar Birgisson að segja af 
sér sem bæjarstjóri í Kópavogi?

Segðu skoðun þína á visir.is.



Gildir í Húsasmiðjunni
um land allt
Úrval getur verið mismunandi milli verslana
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1. Hvað heitir bæjarstjórinn í 
Vestmannaeyjum?

2. Hvaða grillkjöt er vinsælasta 
kjötið í verslunum Krónunnar?

3. Hver mun leikstýra upp-
færslu á Íslandsklukkunni á 
næsta ári?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 26

MENNTUN Um 1.000 nemendur hafa 
skráð sig í sumarnámskeið Háskóla 
Íslands. Mæting hefur verið frekar 
dræm og nú á miðnætti rennur út 
fresturinn til að segja sig úr nám-
skeiðum og töldu skrifstofustjóri 
nemendaskrár og kennslustjóri á 
félagssviði skólans nokkuð víst að 
nokkur fjöldi myndi skrá sig úr 
námskeiðinu.

Fram kom í könnun sem Stúdenta-
ráð lét gera síðastliðinn vetur að um 
10 þúsund nemendur sæju ekki fram 
á að fá vinnu í sumar og teldu því 
sumarnámskeið mikilvægan kost. 
Niðurstöður könnunarinnar juku 
þrýsting á yfirvöld um bjóða upp 
á námskeiðin. „Í byrjun voru um 
tvö þúsund skráningar og á bak við 
þær um þúsund einstaklingar en svo 
hefur þeim fækkað eitthvað,“ segir 
Kristín Jónasdóttir, skrifstofustjóri 
Nemendaskráningar HÍ. Sigurbjörg 
Aðalsteinsdóttir, rekstrarstjóri 
félagsvísindasviðs, segir að kenn-
arar hafi tjáð sér að mætingin beri 
það með sér að líklegast verði nokk-
uð um úrsagnir úr námskeiðum. 

Í apríl lét Katrín Jakobsdóttir 
menntamálaráðherra auka eigið fé 
Lánasjóð Íslands um 650 milljónir 
vegna fjölda umsókna um sumarlán. 
Þar að auki fengu háskólar landsins 
samanlagt á bilinu 50 til 100 millj-
ónir króna til að standa straum að 
kostnaði við sumarnámskeið skól-
anna. En er þetta þá ekki illa farið 
með þá fjármuni sem settir voru í 
verkefnið? „Þeir munu nýtast hvort 
sem er,“ segir Katrín. „Eins og hjá 
Lánasjóðnum þá mun þetta nýt-
ast sjóðnum í haust. Ég hef engar 
áhyggjur af því.“ Og hvað með fjár-
munina sem háskólarnir fengu til að 

standa straum af þessum námskeið-
um? „Ég ímynda mér að háskólarnir 
hagi seglum eftir vindi eins og aðrir 
og geymi sér þá fjármunina ef þeir 
nýtast ekki.“ 

En hún sér einnig jákvæð merki 
í þessum tíðindum. „Þetta eru í 
sjálfu sér ekki vonbrigði því auðvit-
að vonar maður að námsmenn hafi 
fengið eitthvað að starfa í sumar. 
Þetta var hugsað sem aðgerð til 
að bregðast við ákveðnu atvinnuá-
standi og ég er enn ekki komin með 
tölur í hendurnar um fjölda nem-
enda á atvinnuleysisskrá en sam-
kvæmt þessu geri ég mér vonir um 
að fleiri hafi fengið vinnu en talið 

var þegar Stúdentaráð gerði könn-
unina.“ 

Kristín Ingólfsdóttir, rektor HÍ, 
segir háskólann fá ákveðið fjár-
magn fyrir hvert námskeið. Allt 
verði gert upp í sumarlok svo ekk-
ert verði afgangs af þessari úthlut-
un til annarra verka. Hildur Björns-
dóttir, formaður Stúdentaráðs, segir 
að hluti af skýringunni á svo lítilli 
aðsókn kunni að felast í því að ekki 
hafi verið nógu mörg námskeið í 
boði svo að nemendur hafi ekki 
fengið námskeið við þeirra hæfi. 500 
eru skráðir í sumarnám Háskólans í 
Reykjavík sem er metfjöldi þar.

jse@frettabladid.is

Fáir nemendur skrá 
sig í sumarnámskeið
Mun færri sækja sumarnámskeið HÍ en búist var við. Brýn þörf var talin fyrir 
þau. Rúmum sjö hundruð milljónum var veitt til að standa straum af þeim. 
Peningarnir eiga eftir að nýtast segir menntamálaráðherra. 

AÐGERÐIRNAR KYNNTAR  Á fundinum í apríl sagði menntamálaráðherra, sem situr 
fyrir miðju, frá aðgerðum sem ættu að nýtast háskólanemum í sumar. Henni á hægri 
hönd er Kristín Ingólfsdóttir rektor og hinum megin er Hildur Björnsdóttir, formaður 
Stúdentaráðs.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

TOLLAMÁL Um 260 kíló af þýfi hafa 
verið stöðvuð af tollgæslunni í 
póstinum það sem af er þessu ári, 
að sögn Karenar Bragadóttur, for-
stöðumanns tollasviðs Tollstjóra. 

Á síðasta ári lagði lögreglan hald 
á þrjú tonn af þýfi, eftir að góssið 
hafði verið stöðvað í tollinum, eins 
og Fréttablaðið hefur greint frá. 

„Til viðbótar þessu í póstin-
um hafa komið upp nokkur önnur 
mál, til dæmis með skipaflutn-
ingum, þar sem tollgæslan hefur 
stöðvað varning á leið úr landi og 
lögregla síðan rannsakað nánar,“ 
segir Karen. Hún bætir við að þar 
megi nefna mál sem nú sé til rann-
sóknar eftir að vörubretti fullt af 

verkfærum hafi verið stöðvað á 
leið úr landi fyrr á árinu. Ekki sé 
hægt að veita nánari upplýsing-
ar um það mál vegna rannsóknar-
hagsmuna.

„Það sem við sjáum í þessum 
sendingum eru aðallega verkfæri 
og fatnaður,“ segir Karen. „Þá er 
reynt að flytja út töluvert af rak-
vélablöðum, því þau eru mjög dýr. 
Það eru kannski þúsund rakvéla-
blöð í einni sendingu, sem menn 
eru að reyna að flytja út.“

Karen segir sendingarnar yfir-
leitt stílaðar til Póllands og Lit-
háen, en stundum sé sendandinn 
óþekktur því hann finnist ekki í 
þjóðskrá.   - jss

VERKFÆRI Verkfæri og fatnaður eru 
stærstur hluti þess þýfis sem reynt er að 
flytja úr landi.

Reynt að senda þúsundir stolinna rakvélablaða úr landi á ári:

Um 260 kíló af þýfi í póstinum

Flugnanet í glugga, hurðir,
svalir og á sólpalla. Til sjávar

og sveita. Snyrtileg lausn,
sérsmíðað eftir máli.

SBD ehf. Sími 895-9801
oskar@sbd.is – www.sbd.is

Nýjung á Ísland
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RÁÐGJAFA- OG ÞJÓNUSTUVER

Sumarhappdrætti

Vertu með og styrktu 

  gott málefni

Auglýsingasími

– Mest lesið

KÍNA, AP Kínversk stjórnvöld hafa 
ákveðið að allar tölvur sem seld-
ar verða frá og með næstu mán-
aðamótum verði búnar netvara. 
Netvarinn er hugbúnaður sem 
síar út síður á netinu. 

Að sögn stjórnvalda mun bún-
aðurinn vera notaður til að loka 
á klám- og ofbeldissíður. Þannig 
eigi að stuðla að betra netum-
hverfi fyrir ungt fólk, að sögn 
upplýsingafulltrúa í kínverska 
utanríkisráðuneytinu. Gagn-
rýnendur óttast hins vegar að 
netvarinn verði notaður til að 
auðvelda og auka enn frekar á 
ritskoðun stjórnvalda á pólitísku 
efni.  - þeb

Aukin ritskoðun í Kína: 

Setja netvara í 
allar tölvur

VEISTU SVARIÐ?



HÉR SPARAR ÞÚ 49.900,-

HÉR SPARAR ÞÚ 39.900,-
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Lóritín®
– Kröftugt ofnæmislyf

Notkun: Lóritín er ætlað til meðferðar á einkennum ofnæmiskvefs og langvarandi ofsakláða af óþekktum toga. Skömmtun:
Fullorðnir og börn (>12 ára): 1 tafla á dag. Börn 2-12 ára (<30 kg): ½ tafla (5 mg) á dag. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 2 
ára. Töfluna má taka hvenær sem er, án tillits til matmálstíma. Hefja ætti meðferð hjá sjúklingum með verulega skerta 
lifrarstarfsemi með minni skammti. Frábendingar: Ofnæmi fyrir virka efninu eða hjálparefnum. Varúðarreglur: Gæta skal 
varúðar ef Lóritín er gefið sjúklingum með mikið skerta lifrarstarfsemi. Lyfið inniheldur laktósa. Langvarandi notkun getur leitt 
til aukinnar hættu á tannskemmdum vegna munnþurrks. Notkun Lóritíns á meðgöngu og við brjóstagjöf er ekki ráðlögð 
nema í samráði við lækni. Í einstaka tilfellum finnur fólk fyrir syfju sem getur haft áhrif á 
hæfni þeirra til aksturs eða notkunar véla. Aukaverkanir: Lóritín þolist almennt vel en 
algengustu aukaverkanirnar hjá börnum á aldrinum 2-12 ára eru höfuðverkur, 
taugaveiklun og þreyta. Algengustu aukaverkanirnar hjá 12 ára og eldri eru svefnhöfgi, 
höfuðverkur, aukin matarlyst og svefnleysi. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. 
Desember 2005. 

�

Njóttu
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DÓMSMÁL Fyrirtækið KBK ehf. hefur verið dæmt til 
að endurbyggja í upprunalegri mynd stiga og stiga-
hús sem forsvarsmenn þess létu rífa fyrir réttu ári á 
Kirkjubæjarklaustri. Stigahúsið lá að risíbúð á þriðju 
hæð í húsi sem KBK á að hluta.

Steinn Hlíðar Jónsson, eigandi risíbúðarinnar, 
hefur ekki haft óheftan aðgang að íbúð sinni frá því 
KBK fjarlægði stigahúsið. Forsvarsmenn fyrirtækis-
ins töldu stigahúsið vera í sinni eign en Steinn sagði 
eignaskiptasamning sýna hið gagnstæða. Stiginn var 
eina leiðin til að komast að íbúðinni án þess að fara 
um húsnæði KBK. Steinn stefndi fyrirtækinu fyrir 
Héraðsdóm Suðurlands sem hefur tekið undir sjónar-
mið hans.

Stiginn umdeildi mun enn vera í geymslu á 
Klaustri. KBK krafðist sýknu í málinu en til vara 
að fyrirtækið sjálft myndi ekki verða dæmt til að 
greiða fyrir uppsetningu stigahússins heldur fá sjálft 

að koma stiganum fyrir að nýju og endurgera stiga-
húsið. Það varð og niðurstaða héraðsdóms sem gefið 
hefur KBK frest til 1. ágúst til að færa málin í fyrra 
horf. Auk þess skal fyrirtækið greiða 180 þúsund 
krónur í bætur vegna tapaðra leigutekna af íbúðinni 
sumarið 2008 og 490 þúsund króna málskostnað.  - gar

Hillir í að eigandi íbúðar á þriðju hæð á Klaustri komist inn í hana að nýju:

Dæmdir til að byggja stigahús

FRÉTTABLAÐIÐ Áður hefur verið sagt frá stigahúsinu umdeilda 
á Kirkjubæjarklaustri í Fréttablaðinu.

EFNAHAGSMÁL Sjálfstæðismenn 
vilja breyta lögum um skattlagn-
ingu lífeyrisgreiðslna, þannig að 
inngreiðslur í lífeyrissjóði verði 
skattlagðar í stað útgreiðslna. Með 
þessu telja þeir að tekjur ríkisins 
geti aukist um allt að 40 milljarða 
árlega, án þess að það bitni á ráð-
stöfunartekjum heimilanna. 

Þetta er meðal þess sem fram 
kemur í þingsályktunartillögu sem 
þingmenn flokksins hafa lagt fram 
um nauðsynlegar aðgerðir vegna 
efnahagsástandsins.

„Þarna er um mál að ræða sem 
ekki getur orðið að veruleika nema 
um það takist víðtæk sátt,“ segir 
Bjarni Benediktsson, formaður 
flokksins. Hugmyndin sé sú að 
setja á fót nýtt lífeyriskerfi sam-
hliða hinu gamla, og inngreiðslur í 
því kerfi yrðu þegar skattlagðar.

Bjarni segir að vissulega myndu 
slíkar aðgerðir bitna á einhverju. 
„Það dregur úr þjóðhagslegum 
sparnaði við þetta en við teljum 
einfaldlega að viðfangsefnin sem 
við erum að fást við séu svo stór að 
ávinningurinn af því réttlæti það, 
ef það dregur úr þörfinni á nýjum 
álögum og niðurskurði.“

Meðal annarra tillagna er að 
skilið verði á milli eldri og nýrri 
fjárfestinga þar til gjaldeyris-
höft verða afnumin til að laða 
erlenda fjárfesta til landsins. Mark 
Flanagan, formaður sendinefndar 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, hefur 
viðrað þessa hugmynd opinberlega, 
en Gylfi Magnússon viðskiptaráð-
herra tekið henni fálega.

„Þetta er bara eitthvað sem þarf 
að gera,“ segir Bjarni. Á meðan 
höftin séu í gildi í núverandi 
mynd komi ekkert nýtt fjármagn 

til landsins. Tilgangur haftanna sé 
hins vegar ekki að loka á fjárfest-
ingar heldur að hindra fjármagns-
flutninga úr landi.

Sjálfstæðismenn vilja einnig 
að gerðir verði skiptasamningar 
á milli gömlu og nýju bankanna 
sem ættu að tryggja að öll áhætta 
af eignamati og gengis- og vaxta-
mun myndi lenda á gömlu bönkun-
um en ekki þeim nýju.

Þá er lagt til að heimilum verði 
gert kleift að lækka greiðslubyrði 
af húsnæðislánum um 50 prósent 

næstu þrjú ár, og enn fremur að 
sett verði á fót nefnd sem kanna 
á möguleika á afskriftum lána að 
uppfylltum skilyrðum.

Höfuðatriði er þó að ráðist verði 
í aðferðirnar í réttri röð, segir 
Bjarni. Fyrst þurfi að útbúa áætl-
un um ríkisfjármálin og síðan end-
urreisa bankana. „Þegar þetta er 
komið erum við í stakk búin til að 
koma til móts við heimilin, leysa 
vanda atvinnustarfseminnar og 
knýja áfram hagkerfið,“ segir 
Bjarni. stigur@frettabladid.is

Vilja skattleggja líf-
eyri við inngreiðslur
Sjálfstæðismenn hafa lagt til aðgerðir vegna kreppunnar. Þeir vilja breyta skatt-
tekju af lífeyrisgreiðslum og skilja nýjar fjárfestingar frá þeim eldri þegar kemur 
að gjaldeyrishöftum. Höfuðatriði að gera hlutina í réttri röð, segir formaðurinn. 

NOKKUR ATRIÐI ÚR TILLÖGUNUM
■ Kannað verði að skattleggja 
inngreiðslur í lífeyrissjóði í stað 
útgreiðslna.
■ Heimilum verði gert kleift 
að helminga greiðslubyrði af 
verðtryggðum húsnæðislánum í 
þrjú ár.
■ Sett verði á fót nefnd sem kann-
ar möguleika á afskriftum lána.
■ Gerður verði skiptasamningur á 
milli gömlu og nýju bankanna sem 
tryggir að öll áhætta af eignamati 
og gengis- og vaxtamun lendi á 
gömlu bönkunum en ekki þeim 
nýju. Kaupþing og Glitnir/Íslands-
banki verði afhentir kröfuhöfum.
■ Stefnt verði að sölu bankanna 
aftur til einkaaðila með dreifðri 
eignaraðild eftir stífar reglubreyt-
ingar.
■ Gjaldeyrishöft verði afnumin 
eins fljótt og auðið er en þangað 
til verði skilið á milli nýrra og 
eldri fjárfestinga þannig að höftin 
bíti aðeins á þær eldri. Þannig 
yrðu erlendir fjárfestar laðaðir til 
landsins. BJARNI BENEDIKTSSON
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AUSTURRÍKI Elisabeth Fritzl, sem 
haldið var fanginni af föður sínum 
í 24 ár, hefði getað fundist mun 
fyrr ef austurrískum yfirvöldum 
hefði ekki yfirsést fjöldi vísbend-
inga. Þetta eru niðurstöður blaða-
konunnar Stefanie Marsh, sem 
hefur rannsakað málið og skrifað 
um það bók. 

Elisabeth hvarf á ágústdegi árið 
1984. Þegar móðir hennar og syst-
ur komu heim um miðjan dag var 
hún horfin. Josef faðir hennar 
hafði verið heima og tilkynnti lög-

reglu um hvarf-
ið. Hann sagði 
dóttur sína lík-
lega hafa geng-
ið í sértrúar-
söfnuð, en veitti 
engar sannanir 
fyrir því. Nán-
ast engir slíkir 
söfnuðir fyrir-
finnast í Austur-
ríki en lögregla 

trúði þó sögu Josefs. Þá höfðu 
félagsráðgjafar vitneskju um að 
Elisabeth hefði strokið að heiman 
tveimur árum áður en hún hvarf. 
Þegar hún kom til baka var hins 
vegar aldrei rætt við hana um 
ástæður þess. 

Mánuði eftir að Elisabeth var 
lokuð inni neyddi Josef hana til 
að skrifa bréf sem hann svo sendi 
til sjálfs sín og sýndi lögreglunni. 
Bréfið var aldrei rannsakað, frekar 
en hin bréfin sem hún sendi næstu 
árin, þrátt fyrir að eitt þeirra hafi 
verið póstlagt í nágrenni við bæinn 
sem fjölskyldan bjó í. 

Níu árum eftir að Elisabeth 
hvarf var barn hennar skilið eftir 

fyrir utan hús foreldra hennar 
ásamt bréfi. Þó ákvað lögreglan 
að leita hennar ekki. Rúmu ári 
síðar birtist annað barn og Rose-
marie, móðir Elisabeth, fann það. 
Hún sagði félagsráðgjöfum þá 
frá því að stuttu síðar hefði sím-
inn á heimilinu hringt. Elisabeth 
var í símanum og baðst afsökunar 
á að hafa skilið barnið eftir. Rose-
marie heyrði að um upptöku var 
að ræða og skellti á. Þegar síminn 
svo hringdi aftur spiluðust skila-
boðin á ný. Að auki sagði Rose-
marie frá því að þau hjónin hefðu 
nýlega skipt um símanúmer, en 
enginn vissi enn um nýja númer-
ið. Enn sáu yfirvöld ekki ástæðu 

til rannsóknar. Eftir því sem tím-
inn leið eyddi Josef sífellt meiri 
tíma í kjallaranum. Nágrannar 
sáu hann fara með matvörur, raf-
tæki og húsgögn niður í kjallar-
ann. Að auki var það vel þekkt í 
hverfinu að hann hefði verið sak-
felldur fyrir nauðgun. 

Það var ekki fyrr en á síðasta 
ári, þegar elsta dóttir Elisabeth 
og Josefs varð lífshættulega veik 
og flutt á spítala, að þar vöknuðu 
grunsemdir lækna um að ekki 
væri allt með felldu. Ef það hefði 
ekki gerst væri allt eins líklegt að 
málið væri ekki enn komið upp á 
yfirborðið. 

 thorunn@frettabladid.is

Yfirvöld hundsuðu 
fjölda vísbendinga
Hægt hefði verið að finna Elisabeth Fritzl, sem var haldið fanginni í Austurríki 
í 24 ár, mun fyrr. Yfirvöld gerðu síendurtekin mistök og yfirsást fjöldi vísbend-
inga á löngu tímabili. Þetta eru niðurstöður nýrrar bókar um málið. 

FRITZL-HÚSIÐ Hús fjölskyldunnar í Amstetten, þar sem Josef Fritzl hélt dóttur sinni 
fanginni í 24 ár og átti með henni sjö börn.  NORDICPHOTOS/AFP

ORKUMÁL „Ég lít á það sem gríð-
arlega viðurkenningu að Lands-
virkjun og háskólasamfélag-
ið viðurkenni ágæti þessarar 
aðferðafræði,“ segir Axel Pétur 
Axelsson hjá Íslenska orkufélag-
inu. Keilir, miðstöð vísinda, fræða 
og atvinnulífs og Íslenska orkufé-
lagið hafa undirritað þróunar- og 
rannsóknarsamning vegna bún-
aðar og aðferðafræði til vinddæl-
ingar. Landsvirkjun hefur lýst yfir 
velvilja til verkefnisins og áfram-
haldandi samstarfs.

Markmiðið með vinddælingu er 
að hækka lágmarks vatnshæð uppi-
stöðulóna fallvatnsvirkjana og auka 
heildarnýtingu. Með vinddælingu 

mun verða einnig mögulegt að búa 
til ný uppistöðulón og opnast með 
því fleiri virkjunarmöguleikar.

Axel hóf að velta þessum málum 

markvisst fyrir sér árið 2007. „Ég 
rannsakaði lónin hjá Landsvirkjun 
og komst að því að vorin eru mjög 
krítískur tími, þegar lónin lækka 
og þeir geta ekki tryggt orku nema 
á lægri mörkum. Á sama tíma er 
vindurinn hvað mestur, og ég hafði 
því samband og spurði hvort þeir 
hefðu áhuga á að hækka þetta lág-
mark með vinddælum. Í ljós kom að 
Landsvirkjun hafði kannað hvort 
hægt væri að nota rafmagn til að 
dæla, en kveiktu strax á hugmynd-
inni um vinddælur og sögðust rann-
saka hana betur,“ segir Axel. 

Aðferðafræðin verður þróuð 
nánar í kjölfar rannsóknarsamn-
ingsins við Keili. - kg

Íslenska orkufélagið og Keilir undirrita þróunar- og rannsóknarsamning:

Rannsaka vinddælingu

VINDDÆLING Markmiðið er að hækka 
lágmarks vatnshæð uppistöðulóna 
fallvatnsvirkjana.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

MENNING Auglýsingaherferðir 
ÁTVR (Vínbúðarinnar) kostuðu 
rúmlega 20 milljónir á árinu 2008. 
Í ár er gert ráð fyrir 14-15 millj-
ónum í auglýsingaherferðir. Áætl-
að er að Bíddu-herferðin, þar sem 
drengur er beðinn um að bíða með 
að kaupa áfengi þar til hann verð-
ur tvítugur, kosti um 10 milljónir.

„Hún er tiltöluleg einföld í fram-
leiðslu en birtingarnar eru dýrar. 
Við erum hógvær í þessum her-
ferðum. Höfum verið í herferðum 
með Umferðarstofu og þá erum við 
að nýta auglýsingarnar í 2-3 ár,“ 
segir Sigrún Ósk Sigurðardóttir, 
aðstoðarforstjóri ÁTVR.

Í heildarstefnu fyrirtækisins 
kemur meðal annars fram að fyr-
irtækið hafi hagkvæmni að leiðar-
ljósi. Einnig að fyrirtækið stuðli að 
ábyrgri neyslu.

„Það skýtur mjög skökku við 
að ÁTVR eyði peningum í auglýs-

ingar,“ segir Birgir Ármannsson 
alþingismaður. Ástæðuna segir 
hann að fyrirtæki sem eigi að 

gegna forvarn-
arhlutverki sé 
einnig að huga 
að viðskipta-
sjónarmiðum í 
hinum daglega 
rekstri.

„ÁTVR hefur 
þá sérstöðu á 
markaði að vera 
einokunarversl-
un og þarf ekki 
að stunda neina 

auglýsingastarfsemi að neinu 
marki nema kannski ef breyting-
ar eru að verða á afgreiðslutíma. 
Varðandi forvarnarstarfsemi er ég 
þeirrar skoðunar að hún eigi frek-
ar að heyra undir Lýðheilsustöð en 
einokunarverslunina,“ segir Birg-
ir. - vsp

Auglýsingakostnaður ÁTVR nam um 20 milljónum á árinu 2008:

Bíddu kostar um 10 milljónir

BIRGIR 
ÁRMANNSSON

BÍDDU Auglýsingin kostar um 10 millj-
ónir. Framleiðslan er ódýr en dýrastur er 
birtingarkostnaður.

JOSEF FRITZL

Námsbraut á meistarastigi 

Námsbrautir á grunnstigi 

Vegna bilunar í vefvistunarkerfi 
 dagana 2. til 5. júní komust 

umsóknir því miður ekki til skila.

Allir sem sóttu um nám hjá okkur þessa 
daga eru því vinsamlegast beðnir að hafa 

samband í síma 525 4444.



H E I L S U R Ú M

ÁTTU VON Á GESTUM?
SVEFNSÓFAR

 Í Rekkjunni er að finna eitt mesta úrval landsins af svefnsófum í einum stærsta og glæsilegasta
svefnsófasýningarsal landsins. Allt frá einföldustu og ódýrustu svefnsófum upp í hágæða svefnsófa

sem veita þér og þínum endurnærandi svefn.

Svefnsófi
T160

Svefnsófi
CLOVE

Gestarúm
OZI

Svefnsófi
COMODO

Svefnsófi
COUPLE

1 2 3

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

SKOÐAÐU
ÚRVALIÐ!
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS
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Lentu í að ofrukka
Stóru olíufélögin þrjú, N1, Skeljungur 
og Olís, lentu öll í þeim leiðu mistök-
um á dögunum að ofrukka neytend-
ur í eina og hálfa viku og í leiðinni 
raka inn stórfé, sem nú stendur ýmist 
til að endurgreiða eða gefa til góð-
gerðarmála. Olíufélögin þrjú tilkynntu 
í fyrradag að þau hefðu öll fallið í 
þá gryfju að halda að breytingar á 
tollgjöldum 28. maí hefðu líka náð 
til þeirra birgða sem voru komnar til 
landsins en ekki verið tollafgreiddar. 

Betra að flýta sér hægt
Þarna hefðu 
olíufélög-
in betur 
beðið 
aðeins 

lengur með verðhækkanir, sem 
tóku gildi svo til samstundis eftir að 
tollgjöldum var breytt á Alþingi, að 
minnsta kosti þar til þeim hafði gefist 
tími til að kanna hvernig breytingun-
um á tollgjöldunum yrði háttað. Og 
þau hefðu ef til vill líka betur beðið 
með að vísa athugasemdum Neyt-
endastofu á bug með þeim orðum 
að það væri eðlilegt að skatta-
hækkanir skiluðu sér umsvifalaust 
í bensínverðið. Því eins og kom á 
daginn reyndist það bara alls ekki 
eðlilegt. 

Röng greining?
DV greindi frá því 
í gær að Jónas 
Fr. Jónsson, 
fyrrverandi 

forstjóri Fjármálaeftirlitsins, hafi 
kvartað til Páls Hreinssonar, for-
manns rannsóknarnefndar Alþingis 
um bankahrunið, vegna ummæla 
sem annar nefndarmaður, Sigríður 
Benediktsdóttir, lét falla í viðtali við 
stúdentablað í Yale-háskóla. Ummæl-
in voru á þessa leið: „Mér finnst sem 
[hrunið] sé niðurstaðan af öfga-
kenndri græðgi margra sem hlut eiga 

að máli og andvaraleysi þeirra 
stofnana sem hafa áttu eftirlit 
með fjármálakerfinu og sjá áttu 
um fjármálalegan stöðugleika í 
landinu.“ Komu kannski græðgi 

og andvaraleysi hvergi nærri 
bankahruninu? 

bergsteinn@frettabladid.is

Fyrir nokkru barst rannsókn-
arnefnd Alþingis umkvörtun 

frá Jónasi Fr. Jónssyni, fyrrver-
andi forstjóra Fjármálaeftirlits-
ins, vegna ummæla sem höfð 
voru eftir Sigríði Benedikts-
dóttur í skólablaði Yale-háskóla 
í samræðu við eigin nemanda. 
Haft er eftir Sigríði að hrunið 
hafi verið „afleiðing óhæfilegr-
ar græðgi margra“ og að þær 
stofnanir sem áttu að setja regl-
ur um starfsemi fjármálafyr-
irtækja og tryggja stöðugleika 
fjármálakerfisins hafi sýnt af 
sér „andvaraleysi“. Jónas telur 
að með ummælum sínum hafi 
Sigríður gert sig vanhæfa til 
þess að sitja í rannsóknarnefnd-
inni á grundvelli stjórnsýslu-
laga. Mat Jónasar byggist á 6. 
tölul. 3. gr. laga nr 37/2003. Þar 
segir að nefndarmaður sé van-
hæfur ef „að öðru leyti eru fyrir 
hendi þær aðstæður sem eru 
fallnar til þess að draga óhlut-
drægni hans í efa með réttu“.

Í stuttu máli þykir okkur 
vandséð hvernig nokkur fræði-
maður á sviði bankamála sem 
hefur tjáð sig um bankakrepp-
ur almennt geti starfað í rann-
sóknarnefnd Alþingis ef túlkun 
á hæfnisreglu stjórnsýslulaga er 
svo þröng að umrædd ummæli 
geri Sigríði vanhæfa.

Við erum ekki sérfræðingar í 
hæfnisreglum íslenskra stjórn-
sýslulaga. Á hinn bóginn erum 
við báðir starfandi hagfræð-
ingar í Bandaríkjunum og sér-
fræðingar í peningahagfræði 
og bankamálum, líkt og Sigríð-
ur, og teljum okkar því í aðstöðu 
til að leggja faglegt mat á hvort 
umrædd ummæli séu til þess 
fallin að draga óhlutdrægni 
hennar í efa. Við teljum afdrátt-
arlaust að þessi ummæli gefi 
ekki tilefni til þess.

Tvö skilyrði
Til þess að falla undir þetta 
ákvæði sýnist okkur ummæli 
Sigríðar þurfa að uppfylla að 
minnsta kosti tvö skilyrði. (i) 
Að þau beinist gegn ákveðnum 
stofnunum og/eða einstakling-
um sem nefndin á að leiða í ljós 
hvort hafi gerst sek um mis-
tök. (ii) Að ummælin bendi til 
einhverrar ákveðinnar niður-
stöðu sem rannsóknin á að leiða 
í ljós en túlki ekki almennt við-
horf meðal fræðimanna á sviði 
bankamála. Að okkar mati upp-
fylla ummæli Sigríðar hvorugt 
þessara skilyrða. 

Ummæli Sigríðar benda ekki 
á neinn sérstakan aðila sem 
ábyrgan og því vandséð hvern-
ig hægt er að túlka þau sem svo 
að niðurstaða nefndarinnar sé 
fyrirfram gefin. (i) Ummælin 
geta átt við umgjörð fjármála-
kerfisins í heiminum almennt 

og áhrif alþjóðlegra reglna á 
bankastarfsemi á Ísland, t.d. 
starfsemi Alþjóðagreiðslu-
bankans eða Alþjóðagjaldeyr-
issjóðsins. (ii) Þau geta vísað 
til umgjarðar EES-samnings-
ins en hann er afar ófullkominn 
þegar kemur að lögum um starf-
semi fjármálastofnana. (Það 
átti þátt í því að orsaka deilu 
okkar við Breta sem aftur olli 
beitingu hryðjuverkalaga gegn 
Landsbankanum sem sumir 
vilja meina að hafi valdið falli 
Kaupþings). (iii) Þau geta vísað 
til umgjarðar eftirlits- og fjár-
málastarfsemi á Íslandi burt-
séð frá umheiminum. (iv) Þau 
geta vísað til laga sem samþykkt 
hafa verið á Alþingi. (v) Þau geta 
vísað til þess hvernig Fjármála-
eftirlitið, fjármálaráðuneytið, 
viðskiptaráðuneytið og Seðla-
banki Íslands framfylgdu sett-

um lögum. (vi) Þau geta vísað 
til starfsemi Evrópska Seðla-
bankans þar sem íslenskir við-
skiptabankar áttu í miklum 
veðlánaviðskiptum, til sænska 
seðlabankans er veitti Kaup-
þingi þrautarvaralán, eða jafn-
vel til bandaríska seðlabankans 
sem hafnaði beiðni Seðlabanka 
Íslands um svökölluð „swap“-
lán (á sama tíma og hann veitti 
öðrum seðlabönkum á Norður-
löndum slík lán) og dró þannig 
að sumra mati úr trúverðugleika 
íslensks efnahagslífs. Það þarf 
vart að taka fram að þessi listi 
er ekki tæmandi, okkur sýnist 
ummælin svo almenns eðlis að 
þau geta átt við ótal aðila eða 
stofnanir. 

Þar að auki lýsa ummæli Sig-
ríðar eingöngu almennu við-
horfi sem flestir hagfræðingar 
um allan heim deila ekki aðeins 
hvað varðar íslensku fjármála-
kreppuna, heldur bankakrepp-
ur í heiminum almennt (bæði 
nú og þær sem á undan hafa 
gengið). Okkur sýnist það blasa 

við að ef allir bankar tiltekins 
lands verða gjaldþrota á sama 
tíma bendi það til óvenju mikill-
ar áhættusækni (græðgi). Það 
blasir einnig við að ef gjaldþrot-
ið veldur öngþveiti og efnahags-
legu hruni hefur umgjörð fjár-
mála ekki verið nægjanlega góð.

Fjórða stærsta gjaldþrot í hag-
sögu heimsins
Íslenska efnahagshrunið er 
af sumum talið fjórða stærsta 
gjaldþrot í hagsögu heimsins, á 
eftir gjaldþroti Lehman Broth-
ers, ENRON og WorldCom. 
Okkur sýnist eina skoðunin 
sem Sigríður lýsir með þess-
um ummælum vera sú að hrun 
fjármálakerfis heillar þjóðar 
bendi til þess að umgjörð fjár-
mála hafi ekki verið nægjanlega 
góð. Sú skoðun verður að teljast 
almenn skoðun sérfræðinga á 
sviði bankamála og almælt tíð-
indi, fremur en sérstök ályktun 
eða gildisdómur sem dragi hlut-
leysi Sigríðar í efa. 

Sigríður Benediktsdóttir er 
einstaklega vel til þess fallin að 
rannsaka hrun fjármálakerf-
isins. Hún er kennari við eina 
virtustu hagfræðideild heims 
og fyrrverandi starfsmaður 
Seðlabanka Bandaríkjanna. Hún 
er einn fremsti hagfræðingur 
okkar Íslendinga og hefur sér-

þekkingu á nákvæmlega þeim 
atriðum sem starf nefndarinn-
ar snýr að mestu að. Hún er eini 
nefndarmaðurinn sem nýtur 
alþjóðlegar viðurkenningar sem 
fræðimaður á sviði bankamála. 
Aðrir nefndarmenn eru íslenskir 
lögfræðingar sem þiggja laun sín 
frá hinu opinbera og hafa ekki 
sérþekkingu á efnahagsmálum.

Hæfileikarík kona
Við Íslendingar erum fámenn 
þjóð. Það verður að teljast 
óvenjulegur happafengur að 
hafa fundið jafn hæfileika-
ríka konu í þetta starf. Ef Sig-
ríði væri þrýst út úr nefndinni 
myndi það skaða starf nefndar-
innar verulega. Það er einnig 
áleitin spurning hvaða áhrif það 
hefði á starfsmenn rannsókn-
arnefndarinnar og trúverðug-
leika hennar almennt ef einstak-
ir yfirmenn væru reknir af jafn 
litlu tilefni eftir umkvartanir 
þeirra sem verið er að rannsaka. 

Höfundar eru hagfræðingar.

Almenn almælt tíðindi
eða grundvöllur vanhæfis?

JÓN STEINSSON OG GAUTI B. EGGERTSSON

Í DAG | Rannsóknarnefnd
            Alþingis

Í stuttu máli þykir okkur vandséð hvernig nokkur fræðimaður á 
sviði bankamála sem hefur tjáð sig um bankakreppur almennt 
geti starfað í rannsóknarnefnd Alþingis ef túlkun á hæfnisreglu 
stjórnsýslulaga er svo þröng að umrædd ummæli geri Sigríði 
vanhæfa.

U
mræðan á Alþingi um Iesave-samninginn hefur 
verið lærdómsríkt hraðnámskeið fyrir fólkið í 
landinu, á að minnsta kosti tvo vegu. Fyrri hlutinn 
snýr að því hversu rígfastir margir þingmannanna 
okkar eru í þeim gömlu stellingum að freista þess 

að bregða fæti fyrir pólitíska andstæðinga með öllum tiltækum 
ráðum. 

Það er engu líkara en sumir á þinginu átti sig ekki á því að 
hér eru fjölmörg mál á heljarþröm. Áfram skal karpað með 
málfundarstælum og stóryrðum eins og menn séu staddir í 
miðri kosningabaráttu en ekki á sumarþingi sem er til boðað 
af neyðarástæðum. 

Það er óskandi að sem flestir nýir þingmenn hafi sjálfstraust 
til að setja sinn eigin svip á starfið, í stað þess að hegða sér eins 
og þeir halda að stjórnmálamenn eigi að koma fram. 

Það var kallað eftir endurnýjun fyrir kosningar. Hún fékkst 
þegar fjölmargir nýliðar settust á Alþingi. Það eru vörusvik 
ef þeir ætla aðeins að þiggja kennslu frá þeim sem fyrir eru á 
fleti en ekki að aðstoða þá við að læra nýja siði og víkka sjón-
deildarhringinn.   

Síðari hluti Icesave-samninga hraðnámskeiðisins bregður 
svo óvenju góðu ljósi á hvernig það fer með stjórnmálamenn 
að vera annars vegar innan stjórnar og hins vegar í stjórnar-
andstöðu. 

Sá stutti tími sem leið milli þess að Sjálfstæðisflokkur og 
VG höfðu sætaskipti í ríkisstjórn, sem glímir við nákvæmlega 
sömu lykilmál, dregur upp óvenju skarpa og skýra mynd af 
hugarheimi stjórnmálamanns við breyttar aðstæður. 

Aðalleikararnir eru tveir. Báðir formenn í sínum flokkum. 
Fyrir fáeinum mánuðum mátti stjórnarandstöðuþingmaður-

inn Steingrímur J. Sigfússon, formaður VG, ekki heyra á það 
minnst að gengið yrði til samninga við Breta og Hollendinga 
um ábyrgð ríkisins á Icesave-reikningunum. Um helgina skrif-
aði hann þó undir slíkan samning og kynnti réttilega að ekki 
hefði verið annarra kosta völ. Það eina sem hafði breyst var að 
Steingrímur er ekki lengur í stjórnarandstöðu heldur ráðherra 
í ríkisstjórn.

Við þetta tækifæri ákvað stjórnarandstöðuþingmaðurinn 
Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, að lýsa 
yfir miklum efasemdum um að rétt væri staðið að verki við 
samningana um Icesave. Sami Bjarni hafði þó nokkrum mánuð-
um áður metið stöðuna á þá leið að óhjákvæmilegt væri annað 
en að ganga til samninga um Icesave á þeim forsendum sem 
nú hefur verið gert. En þá var hann formaður utanríkismála-
nefndar og stjórnarþingmaður. 

Þessi litla svipmynd af u-beygjum Steingríms og Bjarna væri 
auðvitað drepfyndin ef hún væri ekki svona dapurleg. 

Steingrímur hefur að minnsta kosti sér til málsbóta að hann 
játaði sig sigraðan fyrir staðreyndum málsins þótt það hafi 
kostað niðurlægjandi flótta frá fyrri orðum. Erfiðara er að 
útskýra viðsnúning Bjarna.

Umræðan þokast hægt til þroska.

Tragikómískar 
u-beygjur

JÓN KALDAL SKRIFAR
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Mikið atvinnuleysi | Atvinnu-
leysi mældist 9,4 prósent í Banda-
ríkjunum í síðasta mánuði og 
hefur það ekki verið meira í rúm 
25 ár. Bandarískir fjölmiðlar 
segja sérfræðinga nokkuð sam-
mála um að atvinnuleysi hafi náð 
hámarki vestanhafs. Til saman-
burðar mældist atvinnuleysi hér 
9,1 prósent í apríl. 

Botninum náð | Vísbendingar 
eru um að draga sé úr samdrætti 
í hagkerfum heimsins, samkvæmt 
nýjustu hagvísum Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar (OECD) í 
apríl. Viðsnúnings gætir í stærstu 
hagkerfum, svo sem í Kína og Ind-
landi auk jákvæðari vísbendinga 
nú en í mars á evrusvæðinu.

Olíuverðið hækkar | Heims-
markaðsverð á hráolíu hefur 
hækkað nokkuð jafnt síðasta mán-
uðinn, fór yfir sjötíu dali á tunnu 
í síðustu viku. Þá hafði olíudrop-
inn ekki verið dýrari síðan í fyrra-
haust. Bandaríska dagblaðið New 
York Times hefur eftir hagfræð-
ingum, að verðhækkunin kunni 
að draga úr bata efnahagslífsins.

Forstjórinn kærður | Banda-
ríska fjármálaeftirlitið hefur 
ákært Angelo Mozilo, fyrrver-
andi forstjóra bandaríska fast-
eignasjóðsins Countrywide  Fin-
ancial, fyrir grun um brot, svo 
sem innherjasvik. Countrywide 
var umsvifamesti íbúðalánveit-
andi  vestanhafs þar til það fór á 
hliðina haustið 2007. 

Krónan féll um 2,5 prósent þegar 
verst lét fyrir hádegi í gær og 
fór gengisvísitalan hæst í tæp 
234 stig. Veikingin nam 0,93 pró-
sentum þegar yfir lauk og endaði 
hún í 232,5 stigum í lok dags, sam-
kvæmt upplýsingum frá gjaldeyr-
isborði Íslandsbanka. 

Væntanlegur vaxtagjalddagi 
á ríkisbréfum upp á 70 millj-
arða króna að nafnvirði á föstu-
dag vegur þyngst í falli krónunn-
ar síðustu daga. Reiknað er með 
um sex milljarða króna útstreymi 
úr hirslum Seðlabankans í kjöl-
farið. Erlendir fjárfestar eiga um 
fimm milljarða og muni á bilinu 
2,5 til þrír milljarðar króna fara 
úr landi.

Áhyggjur af mögulegri veik-
ingu krónunnar vegna gjalddag-
ans eru taldar hafa þrýst á um 
aukin erlend vörukaup innlendra 
birgja. Heimildarmenn Markaðar-
ins segja þó almennt lítil viðskipti 
með krónur á gjaldeyrismarkaði 
og því þurfi lítið til að hreyfa við 
gengi krónunnar. Flestir búast við 
veikingu hennar næstu daga.

  - jab

Uggandi yfir 
vaxtadegi

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

„Svona safn á náttúrlega ekki að geta vaxið svona 
mikið á einu ári og gerir það sjálfsagt aldrei aftur,“ 
segir Marteinn Breki Helgason, forstöðumaður 
eignastýringar MP Banka. Hann vísar þar til árs-
ávöxtunar fjárvörslusafna Tryggingarsjóðs inn-
stæðueigenda sem uxu um 51,3 prósent á árinu. 
Eignir sjóðsins eru að mestu erlendar og skýrir því 
fall krónunnar breytinguna að stærstum hluta. 

Í frammistöðugreiningu Aska Capital á ávöxtun 
í fjárvörslu fyrir Tryggingarsjóðinn og kynnt var 
um leið og ársreikningur sjóðsins á föstudag kemur 
fram að gengisvísitala krónunnar hækkaði um 80,3 
prósent í fyrra. Í ársreikningi sjóðsins sem lagður 
var fram fyrir helgi kemur fram að eignir hans hafi 
farið úr 8,4 milljörðum króna í árslok 2007 í 16,5 
milljarða í lok síðasta árs.

Ávöxtun eignasafna Tryggingarsjóðsins er tví-
skipt, annars vegar á hendi MP Banka og svo Nýja 
Kaupþings. Þannig hefur hún verið frá ársbyrjun 
2007 þegar MP Banki tók við ávöxtun helmings eign-
anna frá Landsbankanum eftir að sjóðurinn hafði 
óskað eftir tilboðum í verkið. Töluverður munur er 
á árangri Nýja Kaupþings og MP Banka í eigna-
stýringu fyrir sjóðinn. Sá síðarnefndi er með 8,4 
prósenta umframávöxtun á árinu og heildarávöxt-
un upp á 61,8 prósent. Kaupþing er með neikvæða 
umframávöxtun um 12,9 prósent og 40,5 prósenta 
ávöxtun síns hluta.

Marteinn segir að eignastýring MP hafi í fyrra 
brugðist við váboðum og í raun forðast íslenskar 
eignir, enda hafi legið fyrir að krónan ætti eftir 
að veikjast og því hagstætt að vera ekki með allar 
sínar eignir hér. Hann áréttar hins vegar að mjög 
stífar reglur gildi um ávöxtun eigna Tryggingar-
sjóðsins og miklar kvaðir sem þurfi að uppfylla. 
Þannig heimilar fjárfestingarstefnan hvorki kaup 
á innlendum hlutabréfum né skuldabréfum fyrir-
tækja. Innlend ríkisskuldabréf skulu vera 30 til 75 
prósent af eignum sjóðsins, erlend ríkisskuldabréf 
15 til 55 prósent og erlend hlutabréf núll til 15 pró-

sent. Þá verður vægi ríkisskuldabréfa að vera að 
minnsta kosti 70 prósent af heildarsafninu. „Við 
nýttum í rétta átt það svigrúm sem þessi stranga 
stefna gaf,“ segir Marteinn og kveður MP hafa vilj-
að nýta eins og kostur var heimild til að fjárfesta í 
erlendum ríkisskuldabréfum. „Annað sem við gerð-
um var að hafa hlutabréfaeign í algjöru lágmarki og 
vorum á sama tíma yfirviktuð í verðtryggðum inn-
lendum ríkisskuldabréfum og líka í erlendum rík-
isskuldabréfum,“  segir hann. 

Vignir Jónsson, hagfræðingur hjá Askar Capital, 
segir að þótt nokkru hafi munað á ávöxtun Nýja 
Kaupþings og MP Banka fyrir Tryggingarsjóðinn 
í fyrra sé varhugavert að draga of miklar ályktan-
ir af því. „Horfa þarf á lengra tímabil en eitt ár til 
að bera slíkt saman,“ segir hann, án þess að vilja 
draga úr því að ávöxtun hafi verið býsna góð hjá 
Tryggingarsjóðnum í fyrra. „Og má í raun segja að 
fjárfestingarstefna sjóðsins hafi sannað gildi sitt í 
fyrra. Þar miðar allt við að sjóðurinn fari í mjög 
varkárar eignir.“  

Eftir samruna við Ráðgjöf og efnahagsspár tóku 
Askar við því verkefni að vinna með Tryggingar-
sjóðnum í að móta fjárfestingarstefnu og hafa eftir-
lit með þeim sem stýra eignum fyrir sjóðinn. „Svo 
höfum við líka metið tilboð í eignastýringu og slíkt,“ 
bætir Vignir við.

Metávöxtun var á 
Tryggingarsjóðnum
Fjárvörslusöfn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda uxu um 
51,3 prósent í fyrra. MP Banki stýrir helmingi safnsins. 

KAUPÞING
Eignir   Ávöxtun 2008  Viðmið

Innlend skuldabréf   24,6%  +7,4%
Erlend skuldabréf   68,1%  -39,7%
Erlend hlutabréf   2,1%  -14,2%

MP BANKI
Eignir   Ávöxtun 2008  Viðmið

Innlend skuldabréf   24,6%  +7,4%
Erlend skuldabréf   149,6%  +41,7%
Erlend hlutabréf   6,4%  -9,9%

F R A M M I S T Ö Ð U G R E I N I N G
 A S K A  C A P I T A L

Færeyska olíuleitarfélagið Atlant-
ic Petroleum hefur framlengt brú-
arlán sem var á gjalddaga í lok 
júlí og desember um eitt ár. 

Ekki liggur fyrir um endan-
legan gjalddaga á lánunum en 
það ræðst af því hvort fyrirtæk-
inu takist að endurfjármagna sig 
þar til gjalddaginn rennur upp eða 
gefa út nýtt hlutafé. 

Haft er eftir Wilhelm Petersen, 
forstjóra félagsins, í tilkynningu 
að hann sé ánægður með áfang-
ann enda geri hann fyrirtækinu 
kleift að halda áfram leit sinni að 
olíu- og jarðgasi.  - jab

Færeyingar 
framlengja lán

Skýrsla Viðskiptaráðs

Hlúa þarf að litlum 
og meðalstórum 
fyrirtækjum 4-5

Gylfi Zoëga

Áætlun AGS 
leið til batans

Guðmundur Arnar 
Guðmundsson

Fyrirtæki og 
langtímastefnur
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Við bjóðum veflausnir og posa í erlendum gjaldmiðlum!

Þú getur selt erlendum ferðamönnum vörur og þjónustu í

erlendum gjaldmiðlum* og færð þá gert upp í sama gjaldmiðli.

*EUR, GBP, USD og DKK

 
 Vika Frá ára mót um

Alfesca 0,0% 0,0%

Bakkavör 0,0%  -54,6%

Eimskipafélagið 0,0%  -20,0%

Föroya Bank  2,9%  1,2%

Icelandair  0,0%  -65,4%

Marel -13,5% -29,9%

Össur  0,9%  7,8%

Úrvalsvísitalan OMXI15 269
Úrvalsvísitalan OMXI6 732

*Miðað við gengi í Kaup höll í gær.

G E N G I S Þ R Ó U N

„Við munum afgreiða heimild-
irnar eftir því sem ítarlegri gögn 
skila sér,“ segir Tómas Örn Krist-
insson, framkvæmdastjóri pen-
ingamálasviðs Seðlabankans.

Seðlabankinn auglýsti snemma í 
maí eftir því að fyrirtæki láti vita 
af áhuga sínum vilji þau taka er-
lend lán í krónum en endurgreiða 
í erlendum gjaldeyri til sjö ára. 
Eitt skilyrða Seðlabankans fyrir 
heimild til lántökunnar, sem yrði 
í formi skuldabréfaútboðs, var að 
fyrirtækið hafi fyrirsjáanlegar 
tekjur í erlendum gjaldeyri sem 
nægi til að standa skil á greiðsl-
um lánsins. 

Bréf þessa efnis átti að senda 
til bankans fyrir 11. maí síðast-
liðinn. 

Að sögn Tómasar bárust Seðla-
bankanum 54 umsóknir um krón-
ulán sem þessi frá íslenskum fyr-
irtækjum. Seðlabankinn óskaði 
eftir ítarlegri upplýsingum frá 
fyrirtækjunum vegna málsins 
og sendi forsvarsmönnum þeirra 
bréf þessa efnis fyrir hálfum 
mánuði. 

Ekkert fyrirtæki hefur sent 
Seðlabankanum ítarlegri upplýs-
ingar og því enginn kominn með 
heimild til lántökunnar, að sögn 
Tómasar.  - jab

SEÐLABANKINN Ekkert fyrirtæki er enn 
komið með heimild til að taka erlend lán í 
íslenskum krónum. MARKAÐURINN/HEIÐA

Enginn með heimild til krónulána

Yfir stendur áreiðanleikamat 
þar sem ráðgjafar og kröfuhaf-
ar gömlu bankanna hafa aðgang 
að verðmati eigna og viðskipta-
áætlunum bankanna, samkvæmt 
tilkynningu fjármálaráðuneyt-
isins. Í síðustu viku fóru fram 
fyrstu samningafundir milli 
fjármálaráðuneytis fyrir hönd 
nýju bankanna og skilanefnda 
gömlu bankanna. 

„Á þessum samningafundum 
voru lagðar fram fjárhagslegar 
upplýsingar nýju bankanna, þar 
með taldar tillögur um jöfnun-

argreiðslur milli nýju og gömlu 
bankanna vegna yfirtekinna 
eigna og skulda, fjármögnun 
frá ríkinu og skoðun á verðmati 
eigna bankanna framkvæmdu 
af Deloitte,“ segir í tilkynningu 
ráðuneytisins. Áréttað er mikil-
vægi þess að gætt verði fyllstu 
sanngirni í samningaviðræð-
um við skilanefndir bankanna. 
„Markmiðið er að ná samkomu-
lagi um jöfnunargreiðslur milli 
nýju og gömlu bankanna og end-
urfjármagna nýju bankana á til-
tölulega stuttum tíma.“  - óká

Áreiðanleikamat á 
virði eigna stendur yfir
Fyrstu samningafundir vegna uppskipta bankanna 
fóru fram í síðustu viku. Nú er farið yfir gögn.

Óli Kristján Ármannsson
skrifar

„Kostnaður af peningastefnu 
Seðlabankans er gríðarlegur,“ 
segir Gylfi Zoëga, prófessor í hag-
fræði og nefndarmaður í peninga-
stefnunefnd Seðlabanka Íslands. 
Hann flutti erindi undir yfir-
skriftinni „Hvað er Seðlabankinn 
að hugsa?“ í þéttskipuðum fyrir-
lestrarsal á háskólatorgi Háskóla 
Íslands í hádeginu í gær. 

Þar kom fram í máli Gylfa að 
ef reiknað væri með 10 prósent 
meðalvöxtum á peningaeign út-
lendinga í landinu þá þýddi það 
árlegan vaxtakostnað upp á 60 
milljarða króna. Slíkt útstreymi 
fjármagns væri til þess fallið að 
veikja gengi krónunnar. Til sam-
anburðar benti hann á að verð-
mæti óunnins sjávarafla næmi 
99 milljörðum króna. Gylfi segir 
því um „dýrasta slugs Íslands-
sögunnar“ að ræða ef dregnar 
eru lappirnar í endurskipulagn-
ingu bankakerfisins og öðrum 
verkum sem klára þurfi til þess 
að aðstæður skapist fyrir frekari 
vaxtalækkun.

Gylfi segir miklu skipta að 
byggja upp traust á ný á íslenskri 
efnahagsstjórn, en það verði ekki 
gert nema með því að sýna um-
heiminum með gjörðum okkar að 
hér verði gripið til þeirra sárs-
aukafullu aðhaldsaðgerða sem 
þörf er á til að treysta stoðir hag-
kerfisins. Hann blæs á gagnrýni 
í þá veru að Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn (AGS) ráði hér för og 
Seðlabankinn hafi „hlýtt“ sjóðn-
um í síðustu ákvörðun. „Allt er  
þetta fullorðið fólk,“ segir Gylfi 

og bendir á að samið hafi verið 
við AGS um aðgerðaáætlun þar 
sem fyrir liggi ákveðin markmið 
og aðgerðir. „Samkomulagið snýst 
um að grípa til nauðsynlegra að-
gerða,“ segir hann. Vissulega sé 
hægt að slíta samningnum, en þá 
verði að liggja fyrir einhver trú-
verðug áætlun önnur um hvern-
ig landið ætlar að vinna sig út úr 
hruninu. „Við veljum hins vegar 
að fylgja honum vegna þess að 
þetta er skynsamleg stefna og 
ekki verið að neyða okkur til 
neins.“

Gylfi fór svo yfir þá þætti tengda 
stýrivaxtaákvörðunum sem haft 
geta áhrif á gengi krónunnar og 
þætti sem setja þrýsting á gengi 
hennar. Vexti hér segir hann hins 
vegar þurfa að vera hærri en 
annars staðar gerist, meðal ann-
ars vegna áhættu sem fjárfest-
ar tengi við landið og til þess að 
freista þess að fá þá erlendu fjár-
festa sem hér eiga þegar peninga 
til að festa þá í eignum á borð við 
skuldabréf ríkisins til 10 eða 15 
ára. „Veikur gjaldmiðill kallar á 
hærri vexti,“ segir hann.

Trúverðug stefna í fjármálum 
ríkisins segir Gylfi hins vegar 
lykilþátt í að styrkja gengið, 
enda verði aukið aðhald bæði til 
að draga hér úr neyslu (sem spari 
gjaldeyri) og auka traust á efna-
hagsstjórninni.

Upphlaup yfir lágri lækkun 
stýrivaxta Seðlabankans í byrj-
un þessa mánaðar segir Gylfi 
hins vegar vekja furðu, enda sé 
hér ekki virkur bankamarkað-
ur. „Stýrivextirnir hafa aðallega 
framtíðaráhrif þegar bankakerf-
ið kemst í lag,“ segir hann.

Áætlun AGS er 
leiðin til batans
Gylfi Zoëga furðar sig á yfirlýsing-
um um stýrivexti. Þeir hafi helst áhrif 
þegar bankakerfið hafi verið reist við.

Í HÁDEGINU Í GÆR Gylfi Zoëga prófessor segir umræðu síðustu daga illu heilli hafa 
snúist um skyndilausnir og skammvinnan ábata í efnahagsmálum fremur en hluti sem 
skipta máli. Hugmyndir um að festa gengi krónunnar segir hann „bara rugl“ enda eymdin 
ein sem við tæki eftir að gjaldeyrisforða landsins hefði verið eytt í það.  MARKAÐURINN/VILHELM

Líkur eru á að ríkisstjórn Lett-
lands takist að forðast 30 til 50 
prósenta gengishrun latsins, gjald-
miðils Letta, með tíu prósenta nið-
urskurði í ríkisútgjöldum næstu 
tvö ár. Þetta segir Beat Sigenth-
aler, sérfræðingur nýmarkaða hjá 
TD Securities í London. 

Beat bætir við að Evrópusam-
bandið hafi í fyrstu verið andsnúið 
tillögum stjórnvalda og legið hafi 
í loftinu að latið yrði jafnvel af-
tengt evrunni. ESB er nú sagt lík-
legra til að styðja aðgerðirnar og 
ekki útilokað að Lettar leiti ásjár 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í kjöl-
farið. Sigenthaler mælir með að 
fjárfestar sem hafi veðjað á frek-
ari veikingu latsins losi um stöð-
ur sínar.  - jab

Lettar sveigja 
frá hruni

Heildarútlán Íbúðalánasjóðs 
námu rúmum 2,5 milljörðum 
króna í maí, samkvæmt yfirliti 
sjóðsins. Þetta er ellefu prósenta 
samdráttur á milli mánaða.

Þar af voru rúmir 1,8 milljarð-
ar króna vegna almennra lána og 
rúmar 700 milljónir vegna leigu-
íbúðalána. Vanskil íbúðalána 
námu 800 milljónum króna.

Heildarútlán á fyrstu fimm 
mánuðum ársins námu tæpum 
14,8 milljörðum króna, sem er 
um 26 prósenta samdráttur á 
milli ára, samkvæmt upplýsing-
um sjóðsins.  - jab

Færri taka 
íbúðalán
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Mikilvægast að hlúa að 
 litlu fyrirtækjunum

„Það er mikilvægt fyrir okkur 
að halda fyrirtækjum gangandi 
ef rekstrargrundvöllur er fyrir 
hendi,“ segir Eiríkur Hilmarsson,  
framkvæmdastjóri Vísindagarða 
Háskóla Íslands, fyrrverandi að-
stoðarhagstofustjóri og einn eig-
enda Kaffitárs. 

Eiríkur hélt erindi um upp-
byggingu Kaffitárs á málþingi 
Viðskiptaráðs en það var í fyrsta 
sinn í nítján ára sögu fyrirtækis-
ins sem hann gerir slíkt. Það kom 
til af því einu að eiginkona hans 
Aðalheiður Héðinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Kaffitárs, var á 
heimleið frá Gvatemala og gat 
það ekki. 

Eiríkur skrifaði nýverið grein 
um mikilvægi þess að halda lífi 
í fyrirtækjum í þeim tilgangi 
einum að vernda störf. Í grein-
inni, sem hann skrifaði í félagi 
við Gylfa Dalmann, segir að þótt 
stór hluti starfa sé lagður niður á 
hverju ári komi ný í þeirra stað 
án inngripa stjórnvalda eða sér-
stakra aðgerða. Á miklum upp-
gangstímum og í harkalegri nið-
ursveiflu, líkt og nú, verði  óvenju-
mikil endurnýjun á vinnumarkaði. 
Hins vegar taki mun lengri tíma 

að skapa ný störf með stofnun fyr-
irtækja en að halda fyrirtækjum 
á lífi og skapa störf innan þeirra. 
Í mikilli niðursveiflu þegar gjald-
þrot fjölda fyrirtækja blasir við 
skipti máli að halda lífvænlegum 
fyrirtækjum gangandi til að koma 
í veg fyrir enn meira atvinnu-
leysi og enn dýpri niðursveiflu 
sem getur endað í langvarandi 
kreppu. 

Eiríkur segir að ekki megi 
ruglað saman sérhagsmunum 
eigenda fyrirtækjanna, sem hafi 
tapað áhættufénu sem þeir lögðu 
til rekstursins, og hagsmunum 
starfsmanna – jafnvel almenn-
ings.  

„Almennt séð í atvinnulífinu er 
rekstrarreikningur fyrirtækja í 
góðu lagi. Þótt eigendurnir hafi 
glatað öllu sínu geta fyrirtækin 
lifað áfram undir nýjum eigend-
um. Þannig refsar markaðurinn 
þeim sem taka of mikla áhættu. 
Áhættan felst hins vegar í því að 
búa til ný störf frá grunni,“ segir 
hann og bendir á að þeir Gylfi 
áætli að á bilinu átján til 27 þús-
und störf verði til í meðalári. Jafn 
mörg glatast á sama tíma. Endur-
nýjunin sé því mikil. 

Áhættan í slíkri endurnýjun er 
hins vegar sú að laun í nýjum fyr-
irtækjum eru iðulega lægri en í 
fyrirtækjum sem enn eru á lífi og 
því ekki eins verðmæt. Svo kunni 
að fara að frumkvöðlar, stofnend-
ur fyrirtækjanna, verði að taka á 
sig kjaraskerðingu, jafnvel vinna 
launalaust í einhvern tíma til að 
koma „barni“ sínu yfir erfiðasta 
hjallann. 

„Ef maður rekur fyrirtæki 
þar sem hægt er að einbeita sér 
að kjarnarekstrinum þá vegnar 
manni betur en ef maður starfar 
í þannig umhverfi að stöðugt þarf 
að glíma við erfiðan ytri ramma, 
svo sem kvöðina að sýna fram á 
að stjórn fyrirtækisins er með 
hreint sakavottorð“ segir Eirík-
ur sem í erindi sínu á föstudag 
fjallaði um allar þær hindranir og 
freistingar sem þau Aðalheiður 
stóðu frammi fyrir á fyrstu árum 
rekstrarins – og gera enn.

Hagsmunir starfsfólks teknir fram yfir hagsmuni eigenda
Annar stofnenda Kaffitárs segir fyrirtækjum vegna betur þegar stjórnendur geta einbeitt sér að rekstrinum í stað ytri skilyrða.

„Þegar erfiðleikar líkir þeim sem nú 
steðja að í íslensku efnahagslífi blasa við, 
þá eykst hvatinn til að stofna ný, lítil fyr-
irtæki. Það er líklegt að slíkum fyrirtækj-
um muni fjölga mjög á næstunni,“ segir 
Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri Við-
skiptaráðs.

Viðskiptaráð gaf í síðustu viku út skýrslu 
um lítil og meðalstór fyrirtæki og blés til 
málþings í tilefni af því þar sem málið var 
rætt í þaula. 

Hafdís Jónsdóttir, formaður Kvenna í at-
vinnurekstri og einn eigenda líkamsrækt-
arkeðjunnar World Class, stýrði málþing-
inu. Auk Finns og Eiríks, sem rætt er við 
hér að neðan, voru á meðal fundargesta 
þau Bogi Örn Emilsson, framkvæmda-
stjóri Skjals, og Christina Sommers, for-
maður Samtaka lítilla og meðalstórra fyr-
irtækja í Evrópu (e. European Small Bus-
iness Alliance), sem sem eru ein stærstu 
og öflugustu samtök smærri fyrirtækja 
álfunnar. 

Sommers kynnti þá vitundarvakningu 
sem verið hefur á meginlandi Evrópu upp 
á síðkastið um mikilvægi lítilla og meðal-
stórra fyrirtækja. Viðkvæðið þar síðustu 
misseri hefur verið að skoða hvaða áhrif 
löggjöf og ný reglusetning hefur á lítil á 
meðalstór fyrirtæki. Reynt sé eftir megni 
að vernda fyrirtækin og reglum því breytt 
þeim til handa. 

TÍMAMÓTAVERK
Skýrsla Viðskiptaráðs er tímamótaverk en 
önnur eins könnun hefur aldrei verið gerð 
hér á landi. Finnur bendir á að vinnuhóp-
ur Viðskiptaráðs hafi byrjað að skoða um-
fang fyrirtækjanna í íslensku efnahagslífi 
á vordögum í fyrra. Í hópnum voru full-
trúar fyrirtækjanna.  

Verkefnið fór hins vegar á ís þegar 

efnahagslífið fór svo að segja á hliðina í 
fyrrahaust. „En þetta er yfirborðið, fyrstu 
skrefin,“ segir Finnur. „Tilgangurinn var 
að skoða umfang reksturs smárra fyrir-
tækja, hlutverk þeirra til að búa fólki at-
vinnu og framlag þeirra til efnahagslífsins 
almennt,“ segir hann og bendir á að kafað 
verði dýpra í málið á næstunni þar sem 
fleiri þættir í rekstrarumhverfi  lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja verði skoðaðir. 

„Rekstrarumhverfi fyrirtækja hér í 
víðu samhengi er ekki nógu gott, eigin-
lega afleitt,“ segir Finnur og bætir við að 
vextir hafi lengi verið of háir og mikill 
tími stjórnenda fyrirtækja farið í varn-
arstöður gegn sveiflum í efnahagslíf-

inu. Smærri fyrirtæki hafa síður tök á 
því en þau stærri. Kostirnir hafi á móti 
verið þeir að skattar á fyrirtæki hafi verið 
lágir. Blikur séu hins vegar á lofti nú um 
stundir.   

Í skýrslu Viðskiptaráðs kemur fram að 
99 prósent fyrirtækja landsins eru lítil og 
meðalstór og starfsmannafjöldi þeirra er 
allt frá einum upp í 249 menn. Fyrirtæk-
in eru 25 til 27 þúsund talsins, samkvæmt 
útreikningum Viðskiptaráðs, sem byggir 
á gögnum frá Hagstofunni, Eurostat, hag-
stofu Evrópusambandsins og fleiri aðilum. 
Langflestir, eða á bilinu 22 til 23 þúsund 
manns, vinna hjá örfyrirtækjum. Það eru 
fyrirtæki með allt að tíu starfsmenn. 

RÆÐUMENN ÁSAMT GESTUM MÁLÞINGSINS Skýrsla Viðskiptaráðs er tímamótaverk en önnur eins könnun hefur aldrei verið gerð hér á landi. Finnur Oddsson, fram-
kvæmdastjóri Viðskiptaráðs, segir að næstu skref verði að skoða betur og nánar rekstur lítilla og meðalstórra fyrirtækja.  MARKAÐURINN/VILHELM

Um helmingur vinnandi 
fólks á Íslandi starfar hjá 
litlum og meðalstórum fyr-
irtækjum. Jón Aðalsteinn 
Bergsveinsson sat málþing 
Viðskiptaráðs en þar voru 
menn sammála um að þessi 
fyrirtæki skiptu gríðarlegu 
máli fyrir heimilin í landinu 
og verði að styðja þau og 
styrkja til að keyra upp úr 
niðursveiflunni.

Starfsmannafjöldi* Fyrirtæki
1 Örfyrirtæki
2-9
10-19 Lítil fyrirtæki
20-49
50-99 Meðalstór fyrirtæki
100-249 
Fleiri en 249 Stórfyrirtæki
* Samkvæmt flokkun Hagstofunnar
** Samkvæmt skilgreiningu Eurostat, hagstofu 
Evrópusambandsins

S K I L G R E I N I N G  F Y R I R T Æ K J A

EIRÍKUR HILMARSSON Í meðalári verða 
til átján til 27 þúsund störf og jafn mörg 

glatast, segir einn eigenda Kaffitárs og fyrr-
verandi aðstoðarhagstofustjóri. Hann segir 

mikilvægt að vernda störf í niðursveiflu.
 MARKAÐURINN/RÓSA
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RIBbaldarnir hafa sett sér það 
markmið að sigla að útskerjum 
við Ísland sér til skemmtunar, 
meðal annars til að gæða vitana 
þar lífi. Ferðin í Þormóðssker var 
liður í því verkefni. Nafn sitt dreg-
ur félagsskapurinn af þeirri teg-
und báta sem siglt er á. Þeir heita 
á ensku RIB-bátar og eru harð-
botna slöngubátar, taldir mjög 
öruggir í erfiðum sjó eins og oft 
er við strendur þessa lands. 

Einn RIBbaldanna er Ingólfur 
Guðlaugsson. Hann hefur stofn-
að fyrirtækið Sea Safari og ætlar 
að bjóða áhugsömum upp á ferð-
ir á slöngubátum þegar vel viðr-
ar hér við suðvesturhorn landsins. 

Hann hefur fest kaup á tveimur 
slíkum sem hvor um sig tekur tólf 
farþega. „Þormóðssker er rómað 
fyrir fegurð og því eftirsóknar-
verður staður að heimsækja,“ 
segir Ingólfur og lýsir útsýninu 
þar nánar. 

„Skerjagarðurinn norður 
af skerinu og strandlengjan á 
Mýrum er með ljósum sandi og 
fallegum klettum. Þar er líka 
fjölbreytt fuglalíf sem öllum ber 
að umgangast með gætni og virð-
ingu,“ segir hann og bætir við að 
algerlega óleyfilegt sé að taka þar 
nytjar. 

Hann segir söguna um hið 
mannskæða slys út af Mýrunum 

þegar Pourquoi Pas? fórst verka 
sterkt þegar komið sé að vitan-
um sem reistur var í kjölfarið til 
að varna slíkum áföllum. Ingólf-
ur nefnir líka siglingar að Eldey. 
Þangað hyggst hann stefna á Jóns-
messu. „Við erum svona 40 mín-
útur og förum bara í góðu veðri. 
Leggjum upp um klukkan tólf á 
miðnætti frá Grindavík og sjáum 
eyjuna baðaða morgunroða,“ segir 
hann og hlakkar til. 

Aðstaða Sea Safari er á Ægis-
garði. Þar er boðið upp á ýmiss 
konar afþreyingu fyrir ferðahópa 
á daginn og á kvöldin rómantískar 
kvöldsiglingar inn eftir sundun-
um bláu. gun@frettabladid.is

Siglingar í útsker Íslands 
og einnig um sundin blá
Hópur úr félagsskapnum RIBbaldar brá sér nýlega í Þormóðssker út af Mýrum. Hann merkti vitann og 
skildi eftir lesefni um sögu hans en vitinn var reistur eftir að Pourquoi Pas? fórst þar í grennd 1936.

RIBbaldarnir kampakátir í Þormóðsskeri á hvítasunnudag. MYND/ÚR EINKASAFNI

NÝ SKILTI  hafa verið sett upp við Hvannadals-

hnúk af Ferðafélagi Íslands með fulltingi Menning-

arsjóðs Visa Íslands. Á skiltunum eru leiðarlýsingar 

af leiðinni á Hvannadalshnúk á tveimur tungumál-

um, auk helstu upplýsinga um öryggisþætti, búnað 

og fleiri atriði sem ferðamenn varðar. www.fi.is
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FLUGDAGUR  verður haldinn 

á Flúðum í Hrunamannahreppi 13. júní. Er þetta í þriðja sinn 

sem staðið er fyrir slíkri uppákomu. http://flugfrettir.123.is

Ingibjörg er dóttir Þuríðar Gísla-
dóttur frá Hnappavöllum sem 
var ein af sex stúlkum er gengu 
á Hnjúkinn í júlí 1937. Þær voru 
þátttakendur í hópferð Ung-
mennafélags Öræfa og fyrstar 
sinna kynsystra á þennan hæsta 
tind landsins svo vitað sé.

Ingibjörg er kná kona sem 
hefur stundað fjallgöngur í 
fimmtán ár. Nú hefur hún þjálf-
að sig markvisst fyrir Öræfajök-
ulsgönguna frá því í febrúar með 
Fjallkonum Íslands og oft lent í 
misjöfnu veðri, jafnvel byl. Hún 
segir afrek móður sinnar hafa 
verið henni hvatningu. „Bræður 
mínir grínast með að mamma hafi 
skroppið upp á jökul eftir mjaltir 
en ég þurfi hálft ár til að undirbúa 
mig. Það er alveg rétt en hún var 
líka hátt í fjörutíu árum yngri en 
ég er núna,“ segir Ingibjörg glað-
lega og bætir við. „Ég ætlaði nú að 
vera búin að þessu fyrir fimmtugt 
en af því varð ekki.“ 

Fyrir nokkrum dögum hélt 
Ingibjörg kaffiboð fyrir þær 
fjórar konur sem eftir lifa úr 
þeim 21 manns hópi Ungmenna-
félags Öræfa sem fyrr er getið. 
Tvær þeirra sögðu blaðamanni 
frá ferðinni fyrir 72 árum. Sigríð-
ur Eiríksdóttir úr Reykjavík sem 
lagði upp á jökulinn frá Kvískerj-
um ásamt fimm systkinum þaðan 
og Guðrún Jónsdóttir frá Fagur-
hólsmýri sem hélt uppá 15 ára 
afmælið í ferðinni. „Nágranni 
minn, Páll Björnsson sagði að 
þetta væri langt og yrði dálít-
ið erfitt. Það var rétt en ég sótti 
fast að fara,“ segir Guðrún. „Palli 
varaði okkur líka við að ganga of 
hratt í byrjun. „Þið endist ekki 
ef þið gangið svona hratt,“ sagði 
hann. Við lögum upp frá Fagur-
hólsmýri ásamt fleirum og hittum 
hóp frá Hnappavöllum við jökul-
ræturnar.“ 

Heiðríkja var og logn allan dag-
inn sem hópurinn var á jöklinum 
og Sigríður segir suma hafa sól-
brunnið illa. „Ég varð alveg ægi-
lega brún og sá litur fór ekki af 

í marga mánuði,“ rifjar hún upp. 
Þær muna vel eftir tignarlegu 
útsýninu ofan af tindinum sem 

þær svimaði hálfgert yfir. Líka 
sigurtilfinningunni að göngu lok-
inni.  gun@frettabladid.is

Hæsti tindurinn heillar
Nú undirbúa konur í tugavís göngu á Hvannadalshnjúk 19. júní. Þeirra á meðal er Ingibjörg H. Elíasdóttir 
hjúkrunarfræðingur. Þar fetar hún í fótspor móður sinnar sem var í hópi fyrstu stúlkna þangað upp. 

Blómarósirnar áðu neðan við Hnjúkinn í júlí 1937. Guðrún Jónsdóttir, Guðný Gísla-
dóttir fyrir miðju, aftan við hana Þuríður Gísladóttir, Sigríður Eiríksdóttir, Guðrún 
Björnsdóttir og Þóra Stefánsdóttir. MYND/FLOSI BJÖRNSSON 

Systurnar Þuríður og Guðný Gísladætur frá Hnappavöllum og aftan við þær, Guðrún Jónsdóttir frá Fagurhólsmýri og Sigríður 
Eiríksdóttir úr Reykjavík.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

„Klæðnaðurinn nú er nokkuð annar en þegar mamma fór á Hnjúkinn. Þá gengu til 
dæmis flestir í gúmmístígvélum,“ segir fjallkonan Ingibjörg sem á rósavettlinga með 
flísfóðri. Hún hefur líka orðið sér úti um alpahúfu eins og Öræfastúlkurnar voru með. 

HEILSA

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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VERSLUN / VERKSTÆÐI
Helluhrauni 4     220 Hafnarfjörður

Sími 555 4900

Allar nánari upplýsingar um þjónustu og vörur á www.rotor.is. lang - stærsti húsbílavefurinn

Viðgerðir Kæliskápar Reiðhjólagrindur Ferðasalerni Fortjöld

Húsbílaþjónusta og fylgihlutir í ferðalagið

Allt í húsbílinn...
...í settum fyrir handlagna

Rótor ehf býður upp á viðgerðaþjónustu

á rafbúnaði húsbíla og vagna ásamt

uppsetningu og tengingu á þeim búnaði

sem við seljum á einu besta

þjónustuverkstæði landsins.

Gasmiðstöðvar
1900 - 2800W
Gasmiðstöðvar
1900 - 2800W
Gasmiðstöðvar
1900 - 2800W

Vatnshitarar
13L gas / 220V
Vatnshitarar
13L gas / 220V
Vatnshitarar
13L gas / 220V

Sólarsellusett í úrvali.Sólarsellusett í úrvali.Sólarsellusett í úrvali.

Jónsmessunótt á Fimmvörðuháls

Skráning í 
Jónsmessunæturgöngu

Útivistar í síma 
562 1000

Upplifðu stemninguna

Volkswagen kynnir nýjan pallbíl 
sem hefur fengið nafnið Am-
arok. Hann er væntanlegur á 
markað á Íslandi um mitt næsta 
ár.

Haustið 2009 verður Volkswag-
en Amarok fyrsti pallbíllinn sem 
frumkynntur er frá stórum evr-
ópskum bílaframleiðanda í Suður-
Ameríku. Með Amarok, sem þýðir 
úlfur á inúítamáli, stefnir Volks-
wagen að því að verða fullgildur 
þátttakandi í alþjóðlegum markaði 
fyrir pallbíla þar sem japanskir 
framleiðendur hafa fram til þessa 
að mestu leyti verið einráðir.

Amarok verður framleiddur í 
Pacheco-verksmiðju Volkswag-
en nálægt Buenos Aires í Argent-
ínu. Pallbílar eru mjög eftirsótt-
ir í Brasilíu og Argentínu jafnt til 
frístundanotkunar og í atvinnu-
skyni. 

Amarok er fyrsti pallbíll í þess-
um stærðarflokki sem framleiddur 
er af evrópskum bílaframleiðanda. 
Samkeppni frá öðrum pallbílum í 
1-tonna flokki mun einkum koma 

frá asískum framleiðendum. Ama-
rok er sjötta gerðin sem framleidd 
er af Volkswagen atvinnubílum en 
fyrir eru gerðirnar Caddy, Trans-
porter og Crafter ásamt Saveiro og 
T2, en tveir síðastnefndu eru ein-
göngu til sölu í Suður-Ameríku. 

Amarok verður kynntur sem 
fernra dyra „double-cab“ með 
fjórhjóladrifi. Síðar verður boðið 
upp á „single-cab“ útfærslu. Hann 
verður boðinn með sparneytnum 
vélum og útlitshönnunin er í takt 
við nýjustu strauma hjá Volkswag-
en. Hann verður með hátæknilega, 
aflmikla en um leið sparneytna 
dísilvél með forþjöppu og nýj-
ustu kynslóð samrásarinnspraut-
unar (TDI). Amarok verður með 
hagstæðari eldsneytisnýtingu og 
minni útlosun mengandi loftteg-
unda en áður hefur tíðkast í flokki 
pallbíla. 

Ráðgert er að Amarok verði 
fyrst settur á markað í Suður- og 
Mið-Ameríku vorið 2010 og í fram-
haldi af því í Rússlandi og Evrópu 
sem og Afríku og Ástralíu. Hann 
er væntanlegur á markað á Íslandi 
um mitt næsta ár. 

Nýr pallbíll frá VW
Volkswagen Amarok verður frumkynntur í Suður-Ameríku árið 2010.

Elín forstöðumaður og starfsstúlkur 
sumarsins, Elín Ósk Magnúsdóttir og 
Margrét Arna Vilhjálmsdóttir.

MYND/SIGUÐUR JÓHANNESSON

Textílkonur fegra 
umhverfið
HRING EFTIR HRING ER HEITI SUMAR-
SÝNINGAR HEIMILISIÐNAÐARSAFNS-
INS Á BLÖNDUÓSI ÞETTA ÁRIÐ.

Textíllistakonurnar Helga Pálína 
Brynjólfsdóttir, Kristveig Halldórs-
dóttir og Rósa Helgadóttir leggja 
saman krafta sína á sumarsýningu 
Heimilisiðnaðarsafnsins og útkom-
an er fjölbreytt og falleg. Verk-
in hafa öll skírskotun til Halldóru 
Bjarnadóttur og safnsins og voru 
unnin sérstaklega fyrir sýninguna. 
Helga Pálína þrykkir rústir, þústir 
og fjöll í margvíslega efnisstranga. 
Hjá Kristveigu er gægst inn í 27 
hringlaga göt þar sem þræðir læð-
ast út úr þoku fortíðar og Rósa 
gerir forn útsaumsmynstur að 
skartgripum á glæsibúningum.
Sunneva Hafsteinsdóttir opnaði 
sýninguna og sagði ekki annað 
hægt en fyllast lotningu og aðdá-
un á því fólki sem hefði svo ríka 
þörf fyrir að gera umhverfi sitt fal-
legt. 

Elín Sigurðardóttir forstöðukona 
safnsins kynnti nýendurútgefna 
bók, Vefnaður á íslenskum heim-
ilum á 19. öld og fyrri hluta 20. 
aldar í samantekt Halldóru Bjarna-
dóttur. Alexandra Chernyshova 
söng og gestir þáðu kaffi og klein-
ur.    - gun

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Stuðningshlífar
fjölbreytt úrval



Peugeot Boxer Diesel 2.2 turbo Pallbíll 
8/2008 ekinn 0, 5 gíra beinskiptur 
VERÐ 4.990.000.-

Peugeot 207 1.6 Hdi XR Plus diesel 
8/2007 ekinn 9þúsund 5 gíra bein-
skiptur frábær sparneytinn bíll VERÐ 
2.190.000.-

Skoda Octavia Ambiente diesel station 
5/2007 ekinn 30þúsund 5 gíra bein-
skiptur VERÐ 2.590.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

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

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Nýtt 2009 Hobby 560 KMFE De Luxe 
frábært koju hús á góðu verði sjá 
myndir www.bilasalaislands.is til 
afhendingar í dag. Uppl. í S 510-4900, 
896-9693, 896-1337.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Malarhöfða 2
 www.bilfang.is

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

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

ADRIA ADORA 552UK. Árg 04/07. 
Kojuhús, 7 manna, stórt fortjald og 
Gólfhiti+gashiti. Verð 2.9. millj lán 
100% Rnr.102346 .. 

 VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR 
OKKUR HJÓLHÝSI OG FELLIHÝSI Á 
SKRÁ OG Á STAÐINN

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Vegna miklar eftirspurnar óskum við 
eftir fellihýsum og hjólhýsum á sölu-
skrá og á planið hjá okkur.

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

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

Toyota Land Cruiser 120 VX (112761) 
6/2006, dísel, ssk, ekinn 67.000 km, 
ljóst leður, sóllúga, dráttarkr, 8 manna, 
filmur, ofl... Ásett verð 6.290 þús. 
Áhvílandi 5.600 þús.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

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

Honda Element SC (C-RV) árgerð 2006, 
4x4, 2,4 sjálfskiptur, topplúga og fleira 
og fleira, ekinn 85 þús.km., sk.’11, 100% 
lánað, verð kr. 2.450.000,- 821 6292.

GMC 1500 LARIAT (leður og fl.) double 
cab, 4x4, bensín, árgerð 2005, ekinn 
aðeins 41 þús.km., innfl. nýr, 37“ breyt-
inga, ný 37“ dekk, klæðning í skúffu 
og fleira, sk.’10, 100% lánað, verð kr. 
2.850.000,- 821 6292.

Renault Traffic árgerð 2006, ekinn 88 
þús.km., 10 manna, ný tímareim, sk.’11, 
verð kr. 2.650.000,- 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Glæsilegur bíll!
Nissan X-Trail LE, árg. 2006 ssk., ek. 
56þ. Bíllinn er með leðursætum, risa 
topplúgu, dráttarbeisli, lituðum rúðum 
ofl. Listaverð er kr. 3.080.000,- Tilboð 
gegn stgr. kr. 2.280.000,- S. 821 4645.

Eyðir litlu
Skoda Octavia 5 dyra Dísel nýskráður 
08.08.2006 sjálfskiptur ekinn aðeins 
19.000km ásett verð 2.300.000 áhvíl-
andi 1.070.000 afborgun 28.000 á mán 
ath skipti. upplýsingar í síma 691 1001.

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

Citroen Xsara ‘01 bsk. 1,6. Ek. 89þ. 
Ný tímareim, olía. Sk. ‘10. V. 410þ. S. 
868 4432.

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

VW Polo ‘97 59hö. Ek. 130þ. Sk. ‘10. 
Vetrad. V. 210þ. Uppl. í s. 695 6281.

VW golf árg. ‘01 dökkblár. Ek. 69þ. V. 
600þús. Skoðaður. Uppl. s. 698 3441.

Útsala til sölu Opel Astra Station ABS 
sjálfsk. árg. 1999 Gangverð 500.000 
fæst á 350.000 uppl. í s:8216800

Honda Civic Vtec 2008 modelið 5 dyra 
svartur til sölu ekinn 24 þús vel með 
farinn bíll aðeins 1 eigandi reyklaus 
dökkar filmur mjög töff bíll!! áhuga-
samir hafið samband í síma 6596594 
eða í 5656590

Til sölu Citroen C3 árg. 2005. Sjálfss. 5 
dyra. Blágrár að lit. Ekinn aðeins 36.600 
km. Listaverð 1590 þús. Fæst fyrir 1400 
þús. Uppl. í síma. 864 0442.

 0-250 þús.

Vel með farinn Pugeut 406 árg. 99. 
Ek. um 125þ. Skoðaður og með bilaðri 
sjálfskiptingu. V. 150þ. Uppl. s. 845 
1036.

 250-499 þús.

Renault Megane Classic árg. 99’. ek. 
174þ. sk. 2010. uppl. í s. 895 6681 
eftir kl. 16.

 500-999 þús.

Chevrolet Camaro V6 árg 94 ekinn 
118 þ m sjálfskiptur tregðulæsing Bose 
hljómkerfi mikið endurnýjaður verð 
aðeins 590.000- ath skipti á ódýrari 
upplý síma 861 7600.

Toppeintak af Nissan TerranoII SE, 
árg.’99 ekinn aðeins 121.000, 2,4bens-
ín, sér ekki á lakki, bsk. krókur,topplúga 
og flr. Ásett verð er um 950.000, en 
læt hann fara fyrir minna. Áhvílandi lán 
330.000.kr. afb.16.000 S.866 2655.

 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 Toyota Avensis á verðb. 500-
700þ. í skiptum fyrir Opel Astra árg. ‘95 
+ milligjöf. S. 892 8371.

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

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

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

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.

Óska eftir bíl á verðb. 300-350þ. stgr. 
Má ekki vera mikið ek. og talsvert undir 
listav. S. 772 5290.

 Jeppar

Tilboð 4.990.000.-
Til sölu Range Rover Sport Disel 11/05 
ek. aðeins 63.þ.km. einn með öllu 
listaverð 6.6.m. fæst á 4.990þ. ekk-
ert áhvílandi 80% lánamöguleiki upp.
í 896 5290.

Flottur Bíll
Toyota Hilux Dísel nýskráður 29.07.1998 
breyttur fyrir 38“ dekk nýskoðaður 2010 
turbo dísel,intercooler, gormar, leður 
pallhús og profíl tengi, flottur og góður 
bíll ásett verð 1.890.000 ATH ÖLL 
SKIPTI t.d vélsleða upplýsingar í síma 
691 1001.

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

 Pallbílar

Nissan Titan 2005, ek. 27 þ. km. bensín, 
leður, lok, kúla. Travel Lite pallhús 2007. 
Sími: 867 5467. Fl. myndir: www.skula-
son.net/pallhus

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

 Sendibílar

ATH SKIPTI
Renault Master stærsta gerð, hár topp-
ur nýskráður 3.10.2002 ekinn 91.000 
nýskoðaður 2010 klæddur í hólf of 
gólf ásett verð 1750 áhvílandi lá upp 
á 700.000 afborgun 23.000 á mán. 
ATH ÖLL SKIPTI upplýsingar í síma 
693 5053.

 Vörubílar

Man 26 480 6x6,05 ekinn 155þ. Með 
snjóbúnaði, undirtönn, sturtu,palli Og 
Man 27 464 6x6.00 Uppl. 899 3500.

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

 Húsbílar

Fiat Elnac P200 ‘06 ek. 12þ. diesel. 
Ásett v. 5,4 áhv. ca. 3,7. S. 898 0885.

 Kerrur

Innanmál: 144x94x35 cm - heildar-
þyngd 500 kg - burðargeta 400 kg 
- dekk 13“ TILBOÐ: 99.000 Lyfta.is 
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

 Mótorhjól

Gott hjól
Honda crf 450 (r) árgerð 2007 en 
er nýskráð 13.05.2008 ekinn aðeins 
38 tíma ásett verð 790.000 en fæst 
á 670.000 staðgreitt, mjög gott hjól 
upplýsingar í síma S:693 5053.

!!! TILBOÐ TILBOÐ!!!
Yamaha R6 árg ‘07 nýtt og ónotað hjól, 
virkilega. Léttur og skemmtilegur racer, 
ásett v. 1.750.000.- Tilboðsv. aðeins : 
1.190.000. Allar. uppl. í s. 659 9696.

!!! Tilboð Tilboð !!!
Yamaha R6 árg ‘08 nýtt og ónotað hjól, 
geggjuð græja, mikið af breytingum 
frá ‘07 hjólinu, ásett verð 1.943.000.- 
Tilboðsverð aðeins : 1.490.000.- allar 
uppl í s : 659 9696.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Gamla þurrabúðin í Stekkjarkoti í 
Innri-Njarðvík opnar eftir vetrar-
lokun í næstu viku, miðvikudaginn 
17. júní og verður ókeypis inn í allt 
sumar að sögn Sigrúnar Ástu Jóns-
dóttur, forstöðumanns Byggða-
safns Reykjanesbæjar. 

„Hægt er að koma við í Stekkj-
arkoti og skoða hvernig gamla 
þurrabúðin leit út,“ segir Sigrún 
Ásta. „Stekkjarkot er gamall torf-
bær sem var endurgerður í tilefni 
50 ára afmælis Njarðvíkurkaup-
staðar árið 1992. Undir endurgerð-
inni er hin eiginlega rúst,“ útskýrir 
Sigrún Ásta og bætir við að þurra-
búðir hafi verið algengar á þess-
um slóðum fram á tuttugustu öld. 
„Þær komu og fóru eftir því hvern-
ig áraði til sjávar og sveita.“

Sigrún Ásta segir að Stekkjar-
kot standi á góðu útivistarsvæði. 

„Fólk kemur hingað þótt safnið sé 
ekki opið því þetta er opið svæði. 
Stekkjarkot er á stað þar sem gott 
er að ganga um.“

Gamla þurrabúðin í Stekkjar-
koti verður opin miðvikudaga til 
sunnudaga frá 13 til 17 í sumar.

 - mmf

Stekkjarkot er endurgerð þurrabúð sem stendur á góðu útivistarsvæði.
MYND/SIGRÚN ÁSTA JÓNSDÓTTIR

Opnun Stekkjarkots eftir viku

Poppminjasafnið í Reykjanesbæ sem ætlunin var að opna á 
Ljósanótt verður ekki opnað fyrr en í fyrsta lagi að ári. „Málið 
er í biðstöðu. Hugmyndin var sú að safnið fengi inni í Hljóma-
höllinni sem er verið að byggja fyrir tónlistarskólann Stapann 

og Poppminjasafnið en 
fresta þurfti framkvæmd-
um aðeins vegna efna-
hagsástandsins,“ segir 
Sigrún Ásta Jónsdóttir, 
forstöðumaður Byggða-
safns Reykjanesbæj-
ar sem vonar þó að fram-
kvæmdum ljúki á næsta 
ári.

Poppminjasafnið á upp-
haf sitt að rekja til sýn-
ingarinnar Bítlabærinn 
Keflavík sem haldin var á 
veitingastaðnum Glóðinni 
1997. Stofninn að safn-
kosti Poppminjasafnsins 
er þaðan kominn. Byggða-
safn Reykjanesbæjar tók 
síðan að sér að geyma 
munina og hefur sett upp 
tvær sýningar í Duushús-
um.

Munirnir eru nú í geymslu byggðasafnsins en fólki er þó 
frjálst að bæta við safnkostinn ef það á einhverja skemmtilega 
muni úr poppsögunni. „Við leitum eftir hlutum sem tengjast 
tónlistarfólkinu, hljóðfærum, sviðsfatnaði eða veggspjöldum,“ 
segir Sigrún og bætir við að safnið muni ekki einskorða sig við 
poppsögu Reykjanessins heldur landsins alls. -sg

Poppminjasafnið í 
geymslu næsta árið

Hljómsveitin Trúbrot spilar stóran þátt í 
poppsögu Íslands. MYND/BJÖRN G. BJÖRNSSON

Í Reykjanesbæ er verið að 
opna um þessar mundir safn 
sem byggt hefur verið utan um 
hið víðfræga skip Íslending. 
Nærri áratugur er síðan skipið 
sigldi til Ameríku. 

„Ég var fljótur að reka augun í 
skipið þegar ég flutti á Suðurnes-
in fyrir nokkrum árum. Ég fór 
því fljótlega í það að leggja bæj-
arstjórann í einelti með að fá að 
leggja verkefninu lið. Ég hugsa að 
ég hafi nú kannski orðið svo að ein-
hverju gagni,“ segir Einar Bárðar-
son, verkefnisstjóri sýningarinn-
ar Víkingaheims, sem sett hefur 
verið upp í Reykjanesbæ. Skipið Ís-
lendingur, sem Gunnar Marel Egg-
ertsson smíðaði og sigldi til Am-
eríku árið 2000, er flaggskip sýn-
ingarinnar en einnig munu gestir 
kynnast siglingum og rányrkju 

víkinganna um allan heim sem og 
„eftirlífi“ víkinganna með skipum 
sínum. 

„Siglingum víkinganna um 
Norður-Atlantshafið eru gerð góð 
skil og svo er hægt að ganga um 
borð í skipið og horfa út á Faxa-
flóa og þannig aðeins hægt að setja 
sig í spor víkinganna.“ Skoða má 
ofan í skipið af efri hæðinni og 
virða svo fyrir sér allt undirlagið 

á neðri hæðinni en að auki er farið 
í gegnum ferðasögu garpanna til 
Norður-Ameríku, með viðkomu á 
Íslandi meðal annars, á efri hæð-
inni. Tveir litlir salir á neðri hæð-
inni eru svo lagðir undir ránin 
miklu og hvernig fer fyrir skipinu 
eftir dauða víkinganna.

Húsið, sem er mikið listaverk, 
um eitt þúsund fermetrar, teikn-
aði Guðmundur Jónsson arkitekt, 
og Elisabeth Waard hefur haft yf-
irumsjón með að setja sýninguna 
upp. „Efnahagsþrengingarnar 
þyngdu róðurinn í að koma safn-
inu upp en við erum mjög þakklát 
fyrir hvað við erum komin langt og 
ég er sannfærður um að á næstum 
tveimur árum verði þetta að einum 
fjölsóttasta ferðamannastað lands-
ins enda er þessi sýning ótrúlega 
skemmtileg,“ segir Einar. Sýning-
in er opin alla daga frá klukkan 
ellefu til sex á daginn. - jma 

Hægt að ganga um 
borð í Íslending

Einar Bárðarson, verkefnisstjóri Víkinga-
heims, hefur fulla trú á að Íslendingur 
muni slá í gegn.

Hægt verður að kynnast siglingum, 
ránum og eftirlífi víkinga og skips í 
Víkingaheimi í Reykjanesbæ. 

Í húsinu, sem er um eitt þúsund fermetr-
ar, er að finna alls kyns fróðleik.

Ýmsir skemmtilegir gripir eru til sýnis.

viltu hætta? Þarftu aðstoð?

   Dagskrá á mánudögum:
Kl. 10.00 - 16.00 Viðtöl hjá ráðgjafa
Kl. 16.30 - 17.30 Stuðningshópar
Kl. 18.00 - 18.45 Foreldrafræðsla
Kl. 19.00 - 20.00 Hópastarf

Tímapantanir: 421 6700
Erlingur Jónsson: 864-5452, 7725463

Getið kynnt ykkur starfsemi Lundar.
Lundur@mitt.is

www.lundur.net



Duushúsin eru röð fjögurra merkilegra húsa við smábátabryggjuna í Keflavík.  

Húsin geyma hundrað ára byggingarsögu og um leið atvinnusögu Reykjanesbæjar. 

Gömlu fiskhúsin hafa á undanförnum árum verið í endurbyggingu sem 

sýnigarsalir safnanna í bænum og eru nú fjórir salir tilbúnir.

MENNINGAR- OG LISTAMIÐSTÖÐ 

REYKJANESBÆJAR

Bátasafn
Bátafloti Gríms Karlssonar samanstendur af 100 líkönum 
af bátum og skipum úr flota landsmanna ásamt fjölda 
mynda og muna sem segja sögu sjávarútvegs á Íslandi.

Listasafn
Sýning Olgu Bergmann “ Í húsi sársaukans”. Myndbands-
verk, skúlptúrar og fundnir hlutir. Listamaðurinn skoðar 
hið óvænta í lífinu. 

Duushús, Duusgata 2-8, 230 Reykjanesbær S: 421 3796 eða 864 3796, duushus@reykjanesbaer.is

Opið virka daga 11:00 - 17:00. Helgar 13:00 - 17:00  Ókeypis aðgangurÓkeypis aðgangur

SÝNINGAR

Byggðasafn
Sýningin Völlurinn í Duushúsum fjallar um starfsemi 
bandarísku herstöðvarinnar og þau áhrif sem hún hafði 
sem vinnustaður og nágranni á byggðarlögin í kring. 

Bíósalur
Verk gömlu meistaranna úr safneign listasafnsins. 
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Unnið er að því hörðum höndum 
að setja upp pláneturatleik um 
Reykjanesið í tengslum við sýning-
una Orkuverið Jörð.

„Stöplarnir fyrir pláneturnar eru komn-
ir upp, en það á eftir að setja pláneturn-
ar á þá,“ segir Róbert Kjartansson, sýn-
ingarstjóri Orkuversins Jarðar, í tengsl-
um við svokallaðan pláneturatleik sem 
verið er að setja upp. Eftirlíkingu af 
plánetunum verður dreift um Reykja-
nes. Sólin er staðsett fyrir utan stöðvar-
hús Reykjanesvirkjunar og verða aðrar 
plánetur í hlutfallslega réttri fjarlægð 
frá sólinni. „Hægt verður að keyra á 
milli plánetanna en hugmyndin er sú að 
stilla reikistjörnunum upp svo að hægt 
verði að fylgja þeim inn í Reykjanesbæ. 
Ég geri ráð fyrir því að þær verði allar 
komnar upp í sumar.“

Ratleikurinn er settur upp í tengsl-
um við sýninguna Orkuverið Jörð sem 
er í stöðvarhúsi Reykjanesvirkjun-
ar. „Sýningin fjallar um orku. Það má 
segja að henni sé skipt upp í fjóra hluta 
og er byrjað á kenningunni um Mikla-
hvell. Þá er farið yfir í reikistjörnurnar 
í sólkerfinu og þeim öllum stillt upp í 
réttum stærðarhlutföllum. Næsti hluti 
er saga mannsins og orkunnar saman, 
allt frá því að við virkjum eldinn og 

fram á okkar daga. Svo er það orku-
notkunin í heiminum. Þar er farið yfir 
það hvaðan við fáum orkuna, hvort sem 
það er úr jarðefnaeldsneyti, fallvötnum 
eða jarðvarma. Síðasti hluti sýningar-
innar er virkjunin sjálf og orkufram-
leiðslan,“ útskýrir Róbert.

Þegar Róbert er spurður hvers 
vegna ákveðið hafi verið að ráðast í 
þetta verkefni segir hann að í raun-
inni hafi tækifærið bankað upp á. 
„Það komu hingað tveir herramenn, 
þeir Simon Hill frá Bretlandi og Björn 
Björnsson frá List og sögu, með þá 
hugmynd að setja upp þessa sýningu 

og þá var miðað við orkutengda ferða-
þjónustu. Hugmyndin var að setja upp 
þessa sýningu við hliðina á orkuverinu 
sjálfu,“ segir Róbert og bætir við að 
hægt sé að sjá inn í orkuverið frá sýn-
ingunni því einn veggur þess sé gerð-
ur úr gleri.

Róbert segir fólk á öllum aldri sækja 
sýninguna heim. „Það eru ferðamenn 
og mikið til Íslendingar sem koma 
hingað. Ferðamönnum hefur fund-
ist ævintýralegt að koma hingað og 
finnst frábært að halda sýninguna inni 
í virkjun.“ 
 - mmf

Sólkerfi á Reykjanesinu

Sýningin Orkuverið Jörð er í stöðvarhúsi Reykjanesvirkjunar. MYND/ÚR EINKASAFNI

Orkuverið Jörð fjallar um orku og er sýningunni skipt í fjóra hluta.
 MYND/ÚR EINKASAFNI

Farið er yfir orkunotkun í heiminum á sýningunni Orkuverið Jörð. MYND/ÚR EINKASAFNI

Á sýningunni er farið yfir reikistjörnurnar í sólkerfinu og þeim stillt 
upp í réttum stærðarhlutföllum. MYND/ÚR EINKASAFNI

Sýningin Orkuverið Jörð þykir ævintýraleg og gestum hefur fundist 
frábært að hún sé inni í virkjun.   MYND/ÚR EINKASAFNI
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Þó enn sé ekki orðið mjög hlýtt í 
veðri og margir jakkaklæddir var 
léttur, litríkur og mynstraður fatn-
aður engu síður áberandi og annar 
hver maður með sólgleraugu á 
Laugaveginum þegar blaðamaður 
skoðaði götutískuna á dögunum.

Konur á öllum aldri klæddust 
helst kvenlegum fatnaði; kjólar, 
pils, síðir bolir og leggings í öllum 
hugsanlegum litum voru meðal 
þess sem þær skörtuðu. Margar 
með sjöl, stórar töskur og í stutt-

um stígvélum.
Þá benti flest til þess að karl-

peningurinn klæðist áfram þröng-
um fatnaði, jafnvel þrengri en 
áður, og taka margar stúlkur því 
eflaust fagnandi. Margir klædd-
ust skyrtum, annaðhvort víðum 
eða þröngum og voru köflóttar 
þeirra algengastar. Hagsýni virð-
ist svo almennt ráða ríkjum í fata-
vali kynjanna, þar sem notuðum 
fötum er blandað saman við ný. 

 - hds

K lippingarnar eiga rætur að rekja bæði til 19. aldar 
herralínu og rokktísku 20. aldarinnar. Á vissan 

hátt minna þær líka á dömuklippingarnar sem voru 
vinsælar í fyrra. Þannig að við erum eiginlega komin í 
hring,“ útskýrir Ragnheiður Hreinsdóttir, kölluð Ragga, 
á Eplinu, hárstofu í Borgartúni, spurð út í strauma og 
stefnur í herraklippingum í sumar.

Að hennar sögn er grunnklippingin fólgin í síðum 
toppi og snöggum hliðum og hnakka, þar sem topp-
urinn er ýmist greiddur til hliðar, stíft upp, aftur eða 
látinn falla fram á við, allt eftir smekk hvers og eins.

„Áferð hársins leikur stórt hlutverk, þar sem nota 
má vax, gel eða önnur hármótunarefni og er svolítið 
í takt við hárstíl Rómakeisarans Júlíusars Cesar. Þegar 
hárið síkkar minnir klippingin á pompadour-hárstílinn 
sem þeir Marlon Brando, James Dean og Elvis Presley 
gerðu vinsælan á 6. áratugnum. Síðast var klippingin 
vinsæl á 8. áratugnum þegar Vivienne Westwood og 
Malcolm McLaren sköpuðu heilan iðnað undir merkj-
um hennar,“ segir hún. - rve

Pompadour-hárstíllinn ræður ríkjum í sumar að sögn 
Ragnheiðar. Hér til hægri má sjá hvernig hægt er að greiða 
toppinn á ýmsa vegu. MYND/ÚR EINKASAFNI

Fyrirmyndir í Róm til forna

„Ég versla mest í Smash, en 
fer svo í Sævar Karl ef ég 
er að kaupa eitthvað fínt,“ 
segir Andri Már Engilberts-
son, hér með tíkina Louise. 

Guðrún Þor-
steinsdóttir: 

„Mér finnst 
gott að vera 

í einhverju 
þægilegu.““

Aron Bergmann Magnússon segist versla 
mikið í Kolaportinu.

Götutíska í Reykjavík
● Sumarið er svo sannarlega gengið í garð ef marka má fataval þeirra sem urðu á vegi 
blaðamanns þegar hann grennslaðist fyrir um götutískuna í miðbæ Reykjavíkur.

● Forsíðumynd: Anton Brink tók mynd á Laugavegi 
Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, 
s. 512 5000 Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.
is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is Auglýsingar: 
Hlynur Þór Steingrímsson s. 512 5439 Útlitshönnuður: Kristín 
Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is. 
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H ildur Björk Yeoman, fatahönnuður, er orðin 
þekkt fyrir nótagarnstöskur sínar, í laginu eins 

og púðluhundur, en töskur hennar fást þó einnig 
með hefðbundnara sniði. Hildur Björk mun með 

haustinu setja á markað nýja töskulínu. „Í nýju 
línunni verða fleiri dýr en púðluhundurinn á boð-
stólnum, til dæmis svanir og uglur,“ segir hún.

Hildur segir að nýja línan verði einnig búin til 
úr nótagarni. „Ég hef ofsalega gaman af gömlu 
handverki. Þegar ég hanna er ég oft innblásin af 
gamalli tækni en reyni að færa hana í nýjan bún-
ing. Mér finnst gaman að nota nótagarnið. Það 
er efni sem fólk er vant að tengja sjávarútvegi, 
slori, slagviðri og hörku en ég færi það í nýtt 

samhengi púðluhundsins sem í mínum huga 
stendur fyrir eitthvað fágað og dramatískt,“ út-

skýrir Hildur og bætir við að nótagarnið sé 
upplagt efni því það sé þeim eiginleikum 
gætt að vera formfast og endingargott.

Hægt er að nálgast töskur Hildar í 
versluninni Kronkron. - mmf

Gamalt í nýjan búning

Jódís Káradóttir segist vera hrifin af kjól-
um enda séu þeir svo sumarlegir.
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OPNUM Á NÝJUM STAÐ
Erum flutt yfir götuna

tíska&fegurð ●

www.medico.is

Útsölustaðir með nýja FALSE LASH EFFECT maskarann: Hagkaup - Smáralind, Hagkaup - Kringlan 
1. hæð, Hagkaup - Holtagarðar, Lyf og heilsa - Kringlan, Lyf og heilsa - Austurveri, Lyf og heilsa - Fjarðarkaup, 
Lyfjaver - Suðurlandsbraut, Lyfjaval - Hæðarsmára, Rima Apótek, Árbæjar Apótek, Snyrtivöruverslunin NANA - 
Hólagarði, Garðs Apótek. Landið: Lyf og heilsa - Vestmannaeyjum, KS - Sauðárkrók, Lyfsalan - Hólamavík. 

NÝR FALSE
LASH EFFECT

MASKARI
...OG AUGNHÁRIN NJÓTA SÍN TIL HINS ÍTRASTA

Elísabet Bretadrottning heiðraði á dögunum tösku-
hönnuðinn Anyu Hindmarch. Anya mætti í Buck-
ingham-höll 2. júní 2009 þar sem drottningin 
nældi í hana orðu breska heimsveldisins (Order 
of the British Empire). Orðuna hlaut hún fyrir 
framlag sitt til breska tískuiðnaðarins.

„Þetta var mikill heiður og sérstök reynsla. Ég 
varð mjög stolt af því að vera bresk,“ sagði Hind-
march við þetta tækifæri.

Hindmarch stofnaði fyrirtæki sitt árið 1987 og rekur 
nú fjórar verslanir í Bretlandi og 24 verslanir um allan heim. 
Nánar er hægt að kynna sér hönnun Hindmarch á síðunni www.anya-
hindmarch.com. - sg

Margnota innkaupataska 
eftir Anyu Hindmarch.

Drottningin heiðrar 
töskuhönnuð

B reska Burberry-tísku-
veldið opnaði nýlega 

með pomp og prakt nýjar 
höfuðstöðvar sínar í New 
York. 

Tímamótin voru inn-
sigluð með því að kveikja 
á risastórum upplýstum 
stöfum Burberry á toppi 
skýjakljúfurs.

Höfuðstöðvarnar, við 
444 Madison Avenue, eru ná-

kvæmlega eins og höfuðstöðvar fyrirtækisins í Lond-
on en hvort tveggja húsnæðið var hannað af Chris-
topher Bailey, listrænum stjórnanda Burberry.

Borgarstjóri New York, Michael Bloomberg, var 
ánægður með framtakið og lýsti daginn sem opinber-

an Burberry-dag. 
Rúmlega 300 gestir mættu á opnunina og voru 

frægir og fínir borgarar þeirra á meðal. Til dæmis Olsen-
tvíburarnir, Kirsten Dunst og Helena Christensen.

Burberry gaf við þetta tækifæri 500 þúsund dollara 
til Robin Hood-stofnunarinnar sem styður við kennslu 

og vinnuþjálfun ungra New York-búa sem minna 
mega sín. - sg

Burberry á toppi 
skýjakljúfurs.

Burberry kveikir 
ljósin í New York

Bikiní með 
klassísku 
Burberry-
munstri.

Frá tískusýn-
ingu Burberry 
í janúar.
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Anya Hind-
march með 
orðuna sem 
drottningin 
veitti henni.
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Nýr A la Carte
PÖNNUSTEIKTUR SKÖTUSELUR

með ratatouille, gulrótar- og sellerífroðu

Gjafabréf Perlunnar
Góð tækifærisgjöf!

Við mælum með Chablis, Pouilly Fumé, Cloudy Bay Chardonnay 
eða Brut kampavíni með þessum rétti.

Ratatouille canneloni: Laukur, paprika, kjarnhreinsaðir tómatar, hvít-
laukur, eggaldin og kúrbítur skorið í litla teninga og steikt úr ólífuolíu. 
Saltað, piprað og kælt. Vafi ð inn í þunnt skorinn kúrbít. Hitað í ofni.

Kartöfl umús: Kartöfl ur soðnar, svo teknar í gegnum tamis, svo er rjómi 
og smjör blandað saman við. Smakkað til með salti og pipar.

Gulrótar- og sellerífroða: Gulrætur og sellerí skorið í þunnar sneiðar svo 
steikt á pönnu létt. Svo er mjólk og rjóma bætt út í og soðið. Kjúklingasoði 
bætt út í, svo sett í blender og smakkað til. Matarlím lagt í bleyti, 
sett út í blenderinn. Sett svo í froðubrúsa og freytt upp.  

Stefán Elí Stefánsson, matreiðslumaður.

PAN-FRIED MONKFISH with ratatouille, carrot and sellery foam

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

A la Carte
4RA RÉTTA SEÐILL

REYKT ÖND
með fíkjum, valhnetum og rauðvínsgljáa

HUMARSÚPA
rjómalöguð með Madeira

og grilluðum humarhölum

LAMBAHRYGGUR
ofnbakaður með moðsteiktum

rifnum lambaskanka og rósmarínsósu
eða

FISKUR DAGSINS
Það ferskasta hverju sinni útfært
af matreiðslumönnum Perlunnar

SKYR “TONKA CRÉME BRULÉE”
með karamelluís

FORRÉTTIR
REYKTUR ÁLL OG SKELFISK RANDALÍNA

með vínberja-kompot
2.190 kr.

SNIGLAR OG GRÍSAKINNAR 
með smjördeigi og Búrgundarsósu

2.190 kr.

HVALACARPACCIO
með wasabi fl ani sætri soya, parmesan og salati

1.890 kr.

SALAT
með mozzarella, tómatfl ani og tómat krapís

1.990 kr.

HUMARSÚPA
rjómalöguð, með Madeira

og grilluðum humarhölum
2.190 kr.

STEIKT ANDALIFUR „FOIE GRAS“ 
með balsamic gljáa, brioche brauði

og mangó-kompot
3.190 kr.

REYKT ÖND
með fíkjum, valhnetum og rauðvínsgljáa

2.190 kr.

FISKRÉTTIR
PÖNNUSTEIKTUR SKÖTUSELUR

með ratatouille, gulrótar- og sellerífroðu
3.990 kr.

HÆGELDUÐ BLEIKJA
með fylltum myrkilsveppum og kremuðum blaðlauk

3.990 kr.

HUMARRÉTTUR PERLUNNAR
beikon vafðar humar medalíur með fylltu tortellini

5.690 kr.
Sem forréttur 3.200 kr.

FISKUR DAGSINS
Það ferskasta hverju sinni útfært 
af matreiðslumönnum Perlunnar

3.990 kr.

OFNBAKAÐUR SALTFISKUR
með möndlukartöfl u og ólífum í tómatseyði

3.990 kr.

KJÖTRÉTTIR
HREINDÝRAVÖÐVI

með graskersmauki, sætum kartöfl um 
og myrkilsveppasósu

5.390 kr.

NAUTALUND
grilluð með Bérnaise hjúp, soðkartöfl u

og Búrgundarsósu
4.990 kr.

LAMBAHRYGGUR
ofnbakaður með moðsteiktum rifnum 

lambaskanka og rósmarinsósu
4.790 kr.

KÁLFUR
með möndlukartöfl um, ristuðu grænmeti 

og hunangskryddsósu
4.390 kr.

ÖND Á ÞRJÁ VEGU 
Bringa, andarlifur og moðsteikt önd

með appelsínusósu
4.690 kr.
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„Þeim fjölgar stöðugt sem heim-
sækja Reykjanesbæ um helgar. 
Sérstaklega er orðið vinsælt meðal 
borgarbúa að fara í fjölskyldurúnt 
um bæinn, einkum gamla hlut-
ann,“ bendir Dagný Gísladóttir, 
kynningarstjóri Reykjanesbæj-
ar, á og nefnir í því samhengi við-
komustaðina Vatnaveröld og fjall 
Skessunnar.

„Vatnaveröld er yfirbyggður 
vatnsleikjagarður frá árinu 2006, 
ætlaður yngstu kynslóðinni. Þar 
eru rennibrautir og önnur tæki 
sem eru með mjúku undirlagi. 
Þar er líka 50 metra innilaug og 
25 metra útilaug, gufa og fleira,“ 
segir hún og bætir við að al-
gengt sé að fjölskyldufólk heim-
sæki Skessuna í fjallinu eftir 
sund sprett. „Fyrirmyndin er per-

sónan úr bókum Herdísar Egils-
dóttur um Siggu og Skessuna, sem 
eignaðist samastað í helli skammt 
frá Duushúsunum, á síðustu Ljós-
anótt. Þar situr hún á ruggustól 
í eldhúsinu og dormar. Opið er í 
hellinn alla daga.“ - rve

Saltfisksetrið í Grindavík stend-
ur fyrir margvíslegri menningar-
starfsemi. Mikið er um að vera í 
setrinu í sumar, allt frá listsýning-
um til gönguferða.

17. júní-hátíðarhöld Grinda-
víkurbæjar fara að mestu fram 
við Saltfisksetrið, setrið stend-
ur fyrir Jónsmessugöngu á Þor-
björn 21. júní. Hinn 27. júní opnar 
Sólveig Dagmar Þórisdóttir sýn-
ingu í listsýningasal setursins og 
Nína Gautadóttir opnar sýningu 
18. júlí. 

Um verslunarmannahelgina, 
31. júlí til 3. ágúst verður haldin 
gönguhátíðin AF STAÐ á Reykja-
nesið. Boðið verður upp á fjórar 3 
til 6 tíma gönguferðir með leiðsögn 
frá föstudegi til mánudags ásamt 
viðburðum í Saltfisksetrinu og 
Flagghúsinu. AF STAÐ á Reykja-
nesið verður einnig á döfinni 9., 16, 
23. og 30. ágúst. Boðið verður upp 
á fjórar þjóðleiðagöngur með leið-
sögn á vestanverðum Reykjanes-
skaganum. Nánar á www.saltfisk-
setur.is. - sg

Lífið er saltfiskur
Saltfisksetrið í Grindavík.

Reykjanesbær hefur undanfar-
in ár boðið upp á listaskóla fyrir 
sjö til tólf ára börn þar sem þau 
læra mynd- og leiklist. Sólveig 
Guðmundsdóttir leikkona hefur 
haft umsjón með leiklistarhlutan-
um síðastliðin fimm ár og segir 
gaman að fylgjast með börnunum 
taka framförum. 

„Ég legg mikla áherslu á spuna 
og yfirleitt semja börnin eigið leik-
rit. Vinnan byggist að miklu leyti á 
þeirra hugmyndum og litast oft af 
því sem er að gerast í samfélaginu 
hverju sinni,“ segir Sólveig.

Leiklistarkennslan fer fram 
í Frumleikhúsinu en aðstöð-
unni deila börnin með leiklistar-
hóp unglingavinnunnar sem Sól-
veig segir gefast vel. Myndlistar-
kennslan er í Svarta pakkhúsinu en 
börnunum er skipt upp í hópa sem 
síðan skiptast á að fara í leik- og 
myndlist. „Oft höfum við haft það 
þannig að börnin vinni leikmynd, 
leikmuni og búninga í myndlist-
inni til að nota í leiksýningunni 
sem við setjum upp að hverju nám-
skeiði loknu.“ 

Námskeiðin í sumar verða tvö. 
Hið fyrra hefst miðvikudaginn 10. 
júní en hið síðara 1. júlí. Nánari 
upplýsingar má nálgast hjá Menn-
ingarsviði Reykjanesbæjar. - ve

Litlir listamenn

Sólveig Guðmundsdóttir segir gaman 
að fylgjast með börnunum taka framför-
um á námskeiðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR  

Fjölsóttur fjölskyldustaður

 Yngstu kynslóðinni þykir gaman að 
heimsækja Skessuna í fjallinu.
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Pro Quip
Ný sending af regngöllum og 
vindjökkum, kvenna og karla.

Vindjakkar kr. 9.700
Regnjakkar frá kr. 16.500
Regnbuxur frá kr. 12.900

Ármúla 40 · 2.hæð · Sími 553 9800

  Veljum
Ísland

„Húseigandinn gleymdi að skilja 
eftir nafnspjald en líkur eru til að 
fundinn sé bær Herjólfs Bárðar-
sonar sem nam land á milli Vogs 
og Reykjaness.“ Þetta segir Sig-
rún Ásta Jónsdóttir, safnstjóri 
Byggðasafns Reykjanesbæjar, 
um mannvistarleifar frá fyrstu 
dögum landnáms sem voru grafn-
ar upp í Höfnum nú í sumar. Þar 
fengu tólf nemendur úr fornleifa-
deild HÍ tækifæri til að fást við 
víkingaaldarminjar undir stjórn 
Bjarna F. Einarssonar fornleifa-
fræðings. 

Nokkar prufuholur voru grafn-
ar á þessum stað árið 2002 því 
merki sáust um útlínur skála. 
„Dyrin sást greinilega og við upp-
gröftinn fannst dyrahella og svo-
kallað dyralóð í gættinni. Einnig 
hluti af kvarnasteini og tvær perl-
ur,“ lýsir Sigrún. 

Rústirnar eru í alfaraleið við 

veginn og þótt búið sé að tyrfa 
yfir uppgröftinn er auðvelt að átta 
sig á aðstæðum að sögn Sigrúnar. 

„Dyrnar eru óhreyfðar þannig að 
hægt er að ganga á sömu hellum 
og landnámsmenn.“  - gun

Skálarústin í Höfnum. Kirkjuvogskirkja í baksýn. MYND/SIGRÚN ÁSTA JÓNSDÓTTIR

Landnámsskáli kominn í ljós

Garðbúar tileinka sumarhátíð 
sína sólsetri sem er engu líkt.

Sólseturshátíðin í Garði verður 
haldin fimmta sumarið í röð dag-
ana 26. til 29. júní. Hátíðarhöldin 
fara fram á Garðskaga en þar er 
sólsetrið engu líkt. 

„Sumarsólstöður verða þarna 
nýafstaðnar og sólsetrið mun að 
vonum gylla hafið á meðan Garð-
búar og gestir syngja og gleðjast 
við varðeld,“ segir Stefán F. Ein-
arsson, umsjónarmaður Sólset-
urshátíðarinnar. Hann segir til-
gang hátíðarinnar fyrst og fremst 
að gleðjast og hafa gaman en auk 
þess vilji Garðbúar kynna bæjar-
félagið og þá menningarstarfsemi 
sem fer þar fram. 

„Þessi hátíð er stór og mikil í 
hugum Garðbúa. Hingað komu 
hátt í átján hundruð manns í fyrra 
og spái ég því að þeim fari fjölg-
andi. Hérna á skaganum er góð 
aðstaða fyrir tjaldbúa, tjaldvagna 

og húsbíla auk þess sem snyrting, 
rennandi vatn og rafmagn er til 
staðar,“ segir Stefán. Hann segir 
Garðskagavita koma til með að 
gegna stóru hlutverki í hátíðinni 
enda táknrænn fyrir staðinn. „Þar 
verða ýmsar uppákomur auk þess 
sem vitinn verður klæddur í há-
tíðarbúning.“ 

Dagskráin hefst á föstudag 
en nær hámarki á laugardag. Þá 
verður til að mynda boðið upp á 
menningartengda sögugöngu um  
bæinn og fjöruferð fyrir börn en 
upp úr hádegi hefst hátíðardag-
skrá sem stendur fram á kvöld og 
lýkur með tónleikum, brennu og 
brennusöng.   - ve

Sumarhátíð þar sem 
sólin er í brennidepli

Garðbúar og gestir hátíðarinnar fylgjast með sólsetrinu á meðan þeir ylja sér við brennu og söng. MYND/STEFÁN F. EINARSSON

Garðskagaviti gegnir stóru hlutverki í hátíðinni enda táknrænn fyrir staðinn.
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Dagskrá Sólseturshátíðar í Garði 2009

Föstudagurinn  26. júní
15.00-18.00 Veltibíllinn verður á skólalóðinni þar sem   
 öllum  verður boðið í bílinn

16:00 Íbúar fl agga, skreyta hús sín og garða

 Hjólreiðar: Ungir sem aldnir Garðbúar 
 hittast við Sparisjóðinn í Garði  þar sem lagt  
 verður af stað kl.16:00,hjólað út á Garðskaga  
 og til baka.  Boðið verður upp á grillaðar pylsur  
 og gos eftir hjólreiðatúrinn fyrir þátttakendur.

20.00-23.00    Diskótek í félagsmiðstöðinni
                      

Laugardagurinn 27. júní
11:00 Menningartengd söguganga.
 Ganga og fræðsla um Garð. Gangan 
 hefst við íþróttahúsið kl. 11:00. Hún er í   
 boði Sveitarfélagsins Garðs. Sigrún 
 Jónsdóttir Franklín, Menningmiðlari mun   
 leiða gönguna og sjá um fræðslu.

12.00-13.00 Landhelgisgæslan fl ýgur yfi r á þyrlu 
 og sýnir björgunaræfi ngar

12:00-13.00 Bifhjólaklubburin Ernir fjölmennir á   
 svæðinu svæðið

Dagskrá hefst á sviði og á hátíðarsvæði

13.00-18.00 Hátíðin sett. Ásmundur Friðriksson 
 bæjarstjóri fl ytur ávarp.
 Sr. Björn Sveinn Björnsson fl ytur   
 hugvekju. Vitinn settur í hátíðarbúning
 Söngsveitin Víkingarnir fl ytja nokkur lög. 
 Andlitsmálning fyrir börnin
 Börn af leikskólanum Gefnarborg syngja

 Brunavarnir Suðurnesja sýna bíla og búnað  
 slökkviliðsins. Körfubíllinn verður  á staðnum  
 þannig að ungir sem aldnir geta notið útsýnis  
 við Garðskaga. 
 Hæfi leikakeppnin Súpersnillingurinn: 
 Börn frá 6-16 ára taka þátt.
 Stjórnandi: Margrét Lára.
 Félagar úr knattspyrnufélaginu Víði verða með  
 ýmisskonar þrautir á svæðinu
 Félag harmonikkuunnenda á Suðurnesjum   
 spila á ýmsum stöðum á svæðinu
 Fjöruferð barnanna kl. 14:00. Fjörulallar föndra.
 Vignir Bergmann spilar og syngur á ýmsum   
 stöðum á svæðinu
 Skoppa og Skrítla koma í heimsókn 

kl. 16:00-16.30 Sigurður og Nanna spila og syngja
 Ýmiss leiktæki af ýmsum gerðum s.s. 
 hoppukastali verða í boði á svæðinu.
 Ýmsar óvæntar uppákomur verða á svæðinu
 Byggðasafnið verður opið frá kl.13:00-18:00 
 Gallerý Garðskagi í Vitavarðahúsinu. Lista og  
 hannyrðafólk verður með listmuni sína til sölu   
 Veitingahúsið Flösin verður opið fram á nótt en  
 þar munu félagar úr harmonikkufélaginu spila  
 fyrir gesti 

20.00-23.00 Kvölddagskrá
 Söngsveitin Víkingarnir syngja fyrir gesti 
 af sinni alkunnu snilld
 Lísa úr Idol syngur 
 Ljúfi r harmonikkutónar á Flösinni
                     Sigurður og Nanna úr Songbird spila og syngja
 Ingó úr hljómsveitinni Veðurguðunum  heldur  
 uppi stuðinu fyrir gesti
 Brenna og brennusöngur
 Vignir Bergmann syngur Sólseturslagið
 Dagskrárlok

                  
 Kynnir: Árni Árnason

Völlurinn, ný sýning Byggðasafns 
Reykjanesbæjar, var opnuð í mars 
síðastliðnum í Duushúsum,lista- og 
menningarmiðstöð Reykjanesbæj-
ar. 

Sýningin er helguð starfsemi 
bandarísku herstöðvarinnar og 
áhrifum þeim sem hún hafði sem 
vinnustaður og nágranni á byggð-
arlögin í kring. Er hún liður í við-
leitni safnsins til að varðveita og 
sinna þeirra sögu, ásamt því að 
vera upphafið að stóru verkefni.

Í augum Suðurnesjamanna var 
völlurinn ekki aðeins herstöð, held-
ur öflugur vinnuveitandi og heilt 
byggðarlag með skólum, kirkju, 
verslunum og annarri þjónustu og 
afþreyingu. 

Sigrún Ásta Jónsdóttir, for-
stöðumaður Byggðasafnsins, og 
Árni Sigfússon bæjarstjóri fluttu 

erindi við opnun sýningarinnar og 
lék léttsveit Tónlistarskóla Reykja-
nesbæjar ameríska músík og voru 
hljómsveitarmeðlimir í bandarísk-
um herbúningi. 

Sýningin er opin virka daga frá 
11 til 17 og frá 13 til 17 um helgar. 
Duushús er við Duusgötu 2 til 8. 

Allt upp á ameríska vísu

Sýningin eru helguð herstöðinni.

Fullt var út að dyrum á opnun sýningarinnar í Byggðasafni Reykjanesbæjar.
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Það er mikið ævintýri að keyra 
út að Garðskagavita en hin fal-
lega fjara sem þar er að finna vill 
oft gleymast. Fjaran er nefnilega 
ein af þeim gulu á landinu, en víð-
ast hvar má finna gulan skelja-
sand. Gamli vitinn stendur enn 
og þykir einn af þeim fallegustu 
á landinu. Það tekur ekki nema 
tæpan klukkutíma að keyra út 
eftir að vitanum og því skemmti-
legur bíltúr fyrir til dæmis fjöl-
skyldur sem ætla í styttri ferðalög 
í sumar. Og þá má skoða kirkjuna 
við sjóinn, Útskálakirkju, í leið-
inni. - jma

Ævinýralegt 
umhverfi

Vitarnir tveir, sá gamli og nýi, á Garð-
skaga. Þangað er tilvalið að bregða sér 
í bíltúr. 

Enginn kylfingur verður svikinn 
af því að spila Bergvíkina í Leir-
unni. Hún er einhver frægasta 
hola landsins. Kylfingar hafa þar 
sjóinn á hægri hönd og staðurinn 
þykir kynngimagnaður með stór-
kostlegu klettaútsýni. Kálfatjörnin 
á Vatnsleysu er líka fallegur golf-
staður, í nágrenni gamallar kirkju, 
og margar skemmtilegar holur. 
Þótt völlurinn sé erfiður á köflum 
þykir hann hentugur þeim sem eru 
að byrja að spila golf því brautirn-
ar eru frekar auðskildar. - jma

Fallegir og kynngimagnaðir golfvellir Suðurnesja
Suðurnesjaholan Bergvík er ein sú 

alræmdasta á landinu.

Gengið verður á fjallið Þorbjörn 
við Grindavík hinn 20. júní eins 
og hefð er fyrir um Jónsmessu-
leytið. Gangan hefst við sund-
laugina í Grindavík klukkan 20 
og síðan heldur hver og einn upp 
fellið á sínum hraða í för fylgdar-
manna. 

Uppi á toppi verður varðeldur 
kyntur og Eyjólfur Kristjánsson 
tekur lagið. Gönguferðin endar 
svo í Bláa lóninu þar sem fólk 
lætur líða úr sér lúann og heldur 
áfram að hlusta á Eyva. 

Að sögn Sigrúnar Frankl-
ín Jónsdóttur, verkefnastjóra á 
Reykjanesi, er ávallt mikil þátt-
taka í Jónsmessugöngum á Þor-
björn og góð stemning. 

Þess má geta að í gangi er sögu-
ratleikur í Grindavík fjórða árið 
í röð. Þessi fjallar um leiðir og 
lendingar. Honum lýkur einmitt 
á Jónsmessu. Nánar má lesa um 
hann á www.sjfmenningarmidlun.
is. - gun 

Eyvi syngur 
uppi á Þorbirni

Þorbjörn er vinalegt fjall með sál. 
Fremst á myndinni er selstóft, þar er 
komið niður úr göngunni. 

MYND/SIGRÚN FRANKLÍN

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

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

Ótrúleg vespa Admiral 125 cc á 16“ 
dekkjum sem gefur möguleika að keyra 
í möl. Ótrúlegur Kraftur. Til í 2 litum. 
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

 Hjólhýsi

Hobby 720 UKFE með Alde ofnakerfi. 
Sérstaklega vel með farið og vel útbú-
ið. Stór sólarsella, 2 rafgeymar ofl. S. 
893 2878.

Til sölu Hobby 650 Uff Excelsior árg. 07’ 
Glæsilegt hús uppl. í s. 693 5454.

Hjólhýsi með öllu tilheyrandi - helg-
ar eða vikuleiga. Einnig heimagisting. 
Upplýsingar Gistiheimilið Njarðvík. Sími 
421 6053 & 898 7467 & 691 6407. 
www.gistiheimilid.is

Til sölu Adria 502DK kojuhjólhýsi árg 
2004. Bjart, fallegt og vel með farið 
hús sem létt er að draga“minni eldsn.
eyðsla“. 12fm Isabella fortjald sem tvö-
faldar plássið fylgir með. Verðhugm. 
1,8m. Uppl. 8605460.

www.hjolhysaleigan.is
Hjólhýsi til leigu í sumar!

Vantar hjólhýsi og fellihýsi á skrá. Mikil 
sala. vikurverk.is sími 557 7720.

 Fellihýsi

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

12“Coleman, árg. 2001. Ísskápur, mar-
kísa, mikið skápapláss o.fl. Toppeintak.
S.696 9469.

Vegna brúðkaups þarf ég að losa pen-
ing hratt. Er með til sölu FLEETWOOD 
AMERICANA SANTA FE árg. 2007. Mikið 
af aukahlutum, auka gaskútur, elda-
vél, fortjald, geislaspilari, ísskápur. Selst 
ódýrt, s. 858 2021.

 Tjaldvagnar

Óska eftir nýlegum Camp-let vagni, 
staðgreiðsla allt að 450.000 fyrir rétta 
eintakið. Hafið samband í síma 426 
7067 & 863 5254 ellis@simnet.is

 Vinnuvélar

Eigum til sölu nýjar ECR28 og ECR58 
smágröfur. Afhending með stuttum 
fyrirvara. Endilega hafið samband við 
söluráðgjafa atvinnutækja hjá Brimborg 
í síma 515 7000.

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

Eigandi þessa báts eða einhver sem 
kannast við hann vinsamlegast hafðu 
samband í síma 8930754-5571454 
email-ulfurinn@internet.is

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

Víking björgunarbátur
Óska eftir Víking björgunarbát fyrir 
skemmtibát. Þarf að vera skoðaður. 
Uppl. í s. 660 0063.

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Óska eftir 20“ felgum undir Range 
Rover SC árg ‘07 - helst með góðum 
dekkjum. S. 860 0880

Til sölu dekk og álfelgur undan 
LandCruiser Gx 120 árg’08 (Michelin 
265/65R17). uppl.í síma 843 3523

 Varahlutir

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

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

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.

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

 Veislusalir

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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.

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 

Trjáklippingar - 
garðyrkja - hellulagnir.

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

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari 

s. 846 8643.

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

Þjónusta
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Matjurtagarðar til leigu Við 
Gróðrarstöðina, Dalveg 32, Kópavogi, 
(áður Birkihlíð), er boðið upp á bestu 
beðin í bænum til leigu undir mat-
jurtagarða. Garðarnir eru 10m2, 15m2 
og 25m2. Verð kr. 4000/6000/8000. 
Pöntunarsími 894 1949.

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

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.

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

ATH! Tökum að okkur garðslátt f. ein-
staklinga, fyrirtæki og húsfélög. Vönduð 
vinna, gott verð. S. 618 3469.

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

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

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

 Bókhald

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

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

 Bólstrun

Klæðum og gerum við bólstruð hús-
gögn. Bólstrun Ásgríms Þórs Iðnbúð 5, 
G.bæ. S: 554 1133 atha@simnet.is

 Málarar

 Búslóðaflutningar

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

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

 Meindýravarnir

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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.

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

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.

Trésmíðaverktakar
Getum bætt við okkur verkefnum úti 
sem inni. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í 
s. 847 2750.

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

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

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

 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.

Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreins-
un, netvandræði leyst og uppfærslur. 
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f. 
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

 Nudd

Frábært nudd, fantastic massage. S. 
692 2352.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

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

Whole body massage. S. 696 4399.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

-SÍMASPÁ - Einkatímar
Upplýsingar í síma 663 0813 & 554 
3306. Elísabet.

Spálínur Sjáandans

Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727 kl. 20-

22 þri.-fim 

Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Sunna 908 2407 kl. 14-23 

Spádómar og ráðgjöf

 Iðnaður

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

A - Ö smíðar ehf.
Getum bætt við okkur verkum inni sem 
og úti stór og smá. Áratuga reynsla! S. 
847 1430. Öllu vanir.

smidaland.is
Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar, 
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og 
jarðar. S. 772 0040.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum. Nýsmíði, viðhald og við-
gerðir. Uppl. í s. 894 0031.

 Viðgerðir

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

 Önnur þjónusta

Þið eruð reknir !!! Guð Almáttugur, sími 
6952589

 Til sölu

Til sölu vindmylla 12 volt, sólarorka 12 
volt, 2 rafmagnsgeymar stórir 12 volt og 
Supercer gasofn. Uppl. í s. 892 0260.

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 
10þ. Eldavél á 8þ. Þvottavél á 15þ. 
Bílahátalarar á 3 þ. Barnakerra á 1þ. 
15“ Tölvuflatskjár á 10þ. Bíla-geisla-
spilari á 5þ. Svartur leðurstóll á 5þ. 
Samlokurgrill á 2þ. Bakaraofn á 10þ. 
Rafmagnsgrill á 5þ. Rafmagnshella á 
5þ. Barnavagn á 3þ. Þríhjól á 3þ. 
Impreza ‘99. S. 896 8568.

 Gefins

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

5 kettlingar, kassavanir fást gefins. Uppl. 
í s. 865 7760 eftir kl.14

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

STARFSMANNASKÁPAR Óska eftir 
að kaupa 30-50 starfsmannaskápa. 
Upplýsingar gefur Ingi í síma 896 1173 
ingi@vhe.is

Útidyrahurðir óskast, 90 cm breiðar. 
Upplýsingar í S: 663 4521.

 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

 Tölvur

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

Þjónusta
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 Vélar og verkfæri

Til sölu ítölsk Raimondi flýsasög, mjög 
lítið notuð. V. 70þ. Uppl. s. 822 8320.

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 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
Öryggis- og peningaskápar.

 Heilsuvörur

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

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

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

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

 Dýrahald

Blíður amerískur Cocker Spaniel tri-
color. Fyrstu verðl. rakki. 3 ára í ágúst. 
V/ fluttninga. Fæst f. 90þ. Uppl. s. 
862 3643.

 Fyrir veiðimenn

 Húsnæði í boði

Til leigu 100m2 4. herbergja íbúð á 4 
hæð með húsgögnum, glæsilegt nýlegt 
eldhús. 108 svæði í RVK. Laus 3 júlí 09. 
Uppl í síma 822 8396

Til leigu 70 fm 3ja herb íbúð í Fellsmúla. 
Leiga 95.þús á mán. Hússjóður inni-
falinn. Áhugasamir hafi samband á 
hronnha@torg.is

Verkfræðistofan EFLA

Verkfræðistofan EFLA hf leitar að áhugasömum 
aðila til að veita nýrri starfsstöð fyrirtækisins á 
Akureyri forstöðu.

- Á AKUREYRI

Viðkomandi þarf að hafa háskólapróf í tæknigreinum og góða reynslu úr starfi.
Sérstök áhersla er lögð á orkumál og grunngerðarkerfi.
Um er að ræða bæði tækni- og stjórnunarstarf. 
Frumkvæði, sjálfstæði og drifkraftur eru mikilvægir eiginleikar.

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem 
veitir vandaða þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði 
og tækni.  Hjá fyrirtækinu starfa alls um 250 manns, 
á Íslandi og í tengdum félögum í 7 öðrum löndum.

Megingildi EFLU er “ALLT MÖGULEGT”.

Umsóknarfrestur rennur út 19.júní

Vinsamlega sendið umsóknir til Ástu Bjarkar Sveinsdóttur, 
starfsmannastjóra EFLU, á netfangið asta.bjork.sveinsdottir@efla.is.

EFLA hf. | Suðurlandsbraut 4A | 108 Reykjavík | 

sími: 412 6000 | fax: 412 6001 | 

www.efla.is | efla@efla.is

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með 
auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í 
Reykjavík. 

Bólstaðarhlíð, lokun
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi vegna lokunar 
á Bólstaðarhlíð á móts við hús nr. 38. Frekari 
útfærsla er háð nánari hönnun.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar 
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 
– 16:15, frá 10. júní 2009 til og með 23. júlí 
2009. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins, 
www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. 
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal 
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til 
skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 23. júlí 
2009. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir sem 
eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast 
samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 10. júní 2009 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Tilkynningar

Tilkynningar

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Stúdíóíbúð
Nýuppgerð 20 fm. stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og inter-
net fylgir. Laus. Leiga 54þ. S. 824 6692.

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

Til leigu - laus strax
Herbergi til leigu á frábærum stað í 
bænum, afnot af fallegu eldhúsi, 2 
baðherb. og þvottavél, nettenging. Er 
laus strax, uppl í s. 863 3328 & 846 
0408. Arnar.

Til leigu 150 m2 hæð sem er 3 herb. + 
eldhús, þvottahús, borðstofa, stofa og 
baðherbergi. Ein önnur íbúð er í húsinu 
sem er í Suðurhlíðum Kópavogs. Verð 
150 þús. m/ rafm.&hita. Langtímaleiga. 
Uppl. í síma 896 0305.

Ventura Willowpoint 
Flórída

Til leigu íbúð, 2 herb., eldh. og stofa. 
Ódýrt golf og stutt í garða. Uppl. s. 499 
2404 og jokasig@cfl.rr.com á Fl. Rvk. 
Sigrún 868 0204.

3 herb. 61 fm á Laugarnesvegi, 
verð 95 þús. á mán. m. hita+rafm. 
Bankatrygging. Uppl. í s. 896 5430.

Leiguliðar ehf Fossaleyni 16
Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð-
ir, leiguverð frá kr 58.000. Reykjavík, 
Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

Óska eftir rúmgóðu hb. eða stúdíóíbúð 
á höfuðborgarsvæðinu, helst í HFJ eða 
Árbæ. 47 ára norðlendingur 892 2641.

Herb. til leigu með húsg. Room for 
rent with furniture near Kringlan. S. 
897 9708.

Til sölu einbýlishús með tvöföld-
um bílskúr á eftirsóttum stað í Hfj. 
Húsið þarfnast töluverðra lagfæringa. 
Verðtilboð. Uppl. í s.555 4496 / 891 
6768.

Rúmgóð 2ja herb. íbúð á 3. hæð í góðu 
húsi við Laugarveg til leigu. Bílastæði á 
baklóð fylgir. Leiguverð 90 þ. kr. Íbúðin 
er í sölumeðferð. Uppl. í s. 823 8186.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Óska eftir lítilli íbúð, er að flytja í 
bæinn. Einhleypur og rólegur. Uppl. í 
s.695 5508.

Ungt, reyklaust, reglusamt par óskar 
eftir 2 herb. íbúð í Rvk. Verð 65-80þ. á 
mán. S. 823 2526.

Kona og 2 dætur óska eftir leigu íbúð 
í gbr eða hfj. 3-4 herb. Reglusemi 
og skilvísum greiðslum heitið. s. 696-
3579.

Kona á miðjum aldri vantar 1-2 herb. 
íbúð strax. Greiðslug. 60-70þ. þarf að 
geta fengið húsaleigubætur á íbúðina. 
S. 663 9407.

3 herb. óskast í HFJ. Greiðslugeta allt 
að 120 þ. á mán. Er með góðan voffa. 
S. 696 9694.

 Sumarbústaðir

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

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 60 fm. skrifstofu rými á ann-
ari hæð 2 herb. eldhúskrókur, wc 
með sturtu, lítil geymsla. 101 Rvk. 
Grandagarður, fínt sem vinnustofa eða 
einstaklings íbúð simi 847 7663.

HAFNARFJÖRÐUR -Skrifstofur -vinnu-
stofur -verslun. Hgstæð leiga. 30 m2 
35.000 kr. 105 m2 með sérinngangi 
125.000 kr. 20 m2 24.000 kr. Sími 
898 7820

 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

Leigjum 4 herbergja íbúð á Akureyri. 
Viku og helgarleiga. www.engimyri.is 
S:462-7518

Gista.is / S. 694 4314
2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri. 
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

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

 Atvinna í boði

Snyrtifræðingur eða 
sveinn úr snyrtifræði

óskast sem launþegi á snyrti-
stofunni Hrund. Vinnutími 

09.00-18.00.Upplýsingar um 
nám og fyrri störf fylgi umsókn-
um sendum á hrund@hrund.is
Einnig er hægt að hafa sam-
band við Guðrúnu í 899 4025 

eða 5544025

Sökum mikilla anna óskar Múlakaffi 
eftir að ráða metnaðarfullan og 
ábyrgan matreiðslumann í fullt starf. 
Áhugasamir sendið vinsamlegast inn 
umsókn á gudridur@mulakaffi.is

Óskum eftir vönum handflakara til 
vinnu í Reykjavík. Upplýsingar í síma 
618 4904 Karl milli 8-18:00

Ruby tuesday Skipholti óskar eftir 
vönum vaktstjóra í sal. Hlutastarf. 
Meðmæli óskast. Umsóknir sendist á: 
birgitta@ruby.is

málarafyrirtæki í Færeyjum, vantat 3, 
málara í fastavinnu fram til jóla.íbuð 
á staðnum og bíll. hringið til Jóhannes 
í sima 00298-282015. til að fá fleiri 
upplýsingar.

Ruby tuesday höfðabakka leitar af vakt-
stjóra í eldhúsi. Um er að ræða fram-
tíðarstarf. Reynsla er æskileg, óskað er 
eftir meðmælum. Umsóknir sendist á 
halldor@ruby.is

Ég er að leita að áhugasömum ein-
staklingum sem vilja læra netviðskipti 
og um leið auka tekjurnar sínar. uppl. 
í s. 662 5599.

Fjármálastofnun í póstnr. 108 óskar 
eftir fólki í ræstingar. Fáðu frekari upp-
lýsingar sendar með því að senda póst 
á matreidslumeistarinn@gmail.com

Dagvinna - árangurs-
tengd laun.

Okkur vantar öfluga og skemmtilega 
sölumanneskju til starfa við símasölu 
skráninga og auglýsinga! Upplýsingar 
í síma 550 3600 milli kl 13 og 16 
virka daga.

Litli klettur ehf. óskar eftir starfsmanni 
í steinsögun og kjarnaborun. Reynsla 
skilyrði. Upplýsingar gefur Baldur s. 
664 0356.

 Atvinna óskast

26 ára kk óskar eftir vinnu. Allt kemur 
til greina, er með vinnuvélapróf. Get 
byrjað strax. Uppl. í s. 659 4505.

2 smiðir óska eftir vinnu. Allt kemur til 
greina. Uppl. í s. 893 5908.

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa
Við erum hópur fólks sem vill hjálpa til í 
samfélaginu. Ef þú átt gamalt eða bilað 
hjól bjóðum við uppá ókeypis viðgerð. 
Ef þú átt hjól sem þú notar ekki getum 
við komið og sótt það og við notum 
hluti úr því sem varahluti til að gera við 
önnur hjól. Ef þú vilt hjól? hafðu sam-
band í s. 867 0830 & 892 5202

 Ýmislegt

Gítarleikur og söngur. www.tonlist.is 
Marel.

 Einkamál

Chat.is
Við spjöllum saman og kynnumst nýju 
fólki á Chat.is. Það kostar ekkert, og vef-
urinn er í boði á fjölda tungumála.

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Fasteignir

62%

40%

Fréttablaðið stendur upp úr

Allt sem þú þarft... ...sem þú þarft...

44%

73%

12–80 ára

34%

74%

18–49 ára

Lestur á höfuðborgarsvæðinu

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

Meðallestur á tölublað m.v. allt landið, 12–80 ára. Könnun Capacent í febrúar 2009 - apríl 2009. 
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Iðnaðarráðuneytið, Nordregio (Norræna fræðastofnunin í skipulags- og 
byggðamálum) og Byggðastofnun í samstarfi  við Norrænu embættisnefndina efna 
til ráðstefnu um áhrif háskóla og menntunar á byggðaþróun á Norðurlöndum.   

Á ráðstefnunni verður greint  frá nýrri rannsókn Nordregio um hlutverk og áhrif 
svæðisháskóla á nærumhverfi ð og þróun byggðar.
Lykilspurningar ráðstefnunnar eru: 
Hvaða aðstæður þurfa vera til staðar í nærsamfélaginu til þess að svæðisháskóli sé 
afl vaki efnahags- og félagslegra framfara?  Hvert er framtíðarhlutverk og skipulag 
svæðisháskóla?

Ráðstefnan hefst með ávarpi  Katrínar Júlíusdóttur iðnaðarráðherra                                                                         

Fyrirlesarar 
Sigrid Hedin, doktor hjá Nordregio 
Eija-Riita Niiniski, framkvæmdastjóri, Oulu Southern Institute 
Regional Unit við Háskólann Oulu í Finnlandi 
Peter Arbo, prófessor við Norwegian College of Fisheries Science 
við Háskólann í Tromsö í Noregi
Stefanía Steinsdóttir, verkefnisstjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar
Steingerður Hreinsdóttir, formaður stjórnar Háskólafélagsins á Suðurlandi
Peter Weiss, forstöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða                                                  
Rögnvaldur Ólafsson, forstöðumaður Stofnunar Fræðasetra Háskóla Íslands

Stjórnandi pallborðs: Ole Damsgaard, forstjóri Nordregio

Ráðstefnustjóri: Sveinn Þorgrímsson, skrifstofustjóri í iðnaðarráðuneytinu.

Tungumál ráðstefnunnar er enska.
Ítarlegri dagskrá og skráning er á heimasíðu Byggðastofnunar 
www.byggdastofnun.is

Iðnaðarráðuneytið, Nordregio (Norræna fræðastofnunin í skipulags- og 
byggðamálum) og Byggðastofnun í samstarfi við Norrænu embættisnefndina efna 
til ráðstefnu um áhrif háskóla og menntunar á byggðaþróun á Norðurlöndum.   

Lykilspurningar ráðstefnunnar eru:

Ráðstefnan hefst með ávarpi  Katrínar Júlíusdóttur iðnaðaráðherra

Fyrirlesarar
Sigrid Hedin
Eija-Riita Niiniski

Peter Arbo

Stefanía Steinsdóttir
Steingerður Hreinsdóttir
Peter Weiss
Rögnvaldur Ólafsson,

Stjórnandi pallborðs: Ole Damsgaard,

Ráðstefnustjóri: Sveinn Þorgrímsson, 

Tungumál ráðstefnunnar er enska.
Ítarlegri dagskrá og skráning er á heimasíðu Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is

               

„Leiðin út úr núverandi efnahagssamdrætti og 
atvinnuleysi verður ekki bara mörkuð stóru 
lausnunum sem leysa eiga allan vanda held-
ur fremur markvissum aðgerðum til að bæta 
rekstrarskilyrði fyrir þann fjölda fyrirtækja 
sem getur aukið verðmætasköpun á næstu 
árum,“ sagði Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráð-
herra.

Hún sagði vandann sem við væri að etja snerta 
öll fyrirtæki landsins  allt frá þeim stærstu til 
einyrkjanna. 

Til viðbótar við fjármálakreppu glími Ís-
lendingar við gjaldeyriskreppu og væri erfitt 
að beita hefðbundnum aðferðum. 

„Íslensk fyrirtæki þurfa að njóta bestu vaxt-
ar- og samkeppnisskilyrða og þar eru hindrun-
arlaus milliríkjaviðskipti og aðgangur að er-

lendum lánsfjármörkuðum lykilatriði. Allar 
skammtímalausnir sem fela í sér hættuna á að 
við lokumst inni í samfélagi hafta og skammt-
ana eru möguleg fátæktargildra til framtíðar,“ 
sagði ráðherrann. Hún lagði á það mikla áherslu 
að hingað verði hægt að laða nýja erlenda fjár-
festingu, svo sem fyrir nýsköpunarfyrirtækin. 
Slíkt yrði veruleg lyftistöng fyrir efnahagslífið 
og geti bætt starfsskilyrði fyrirtækjanna.

Hún sagði enn fremur aðild að Evrópusam-
bandinu enga töfralausn. Samhliða öðrum að-
gerðum geti umsókn um aðild hjálpað til, stutt 
við stöðugleika í gengismálum, lækkað vaxta-
álag og bætt skilyrði til afnáms gjaldeyrishafta. 
„Við munum ekki skapa störfin sem þarf. Við 
skulum hins vegar vinna hratt að því að skapa 
skilyrðin,“ sagði ráðherra. 

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR Iðnaðarráðherra segir allar 
skammtímalausnir út úr kreppunni fela í sér að við lok-
umst inni í samfélagi hafta og skömtunar. 

Umsókn um aðild að ESB engin töfralausn
Aðildarviðræður að ESB gætu gert krónuna stöðuga og bætt skilyrði til afnáms hafta.  

Flest fyrirtækja hér, tæplega 
sextíu prósent  allra fyrirtækja 
sem könnun Viðskiptaráðs nær 
til, hafa einn starfsmann. 

Samkvæmt upplýsingum Hag-
stofunnar voru stofnuð ríflega 
2.500 fyrirtæki á síðasta ári. Síð-
ustu árin hafa að jafnaði í kring-
um 2.700 fyrirtæki verið nýskráð 
hér á landi á ári, eða um það bil 
níu fyrirtæki á hverja þúsund 
íbúa.

Hjá fyrirtækjunum öllum  sem 
skýrslan nær yfir starfa á bilinu 
áttatíu til níutíu þúsund manns. 
Þar af er um helmingurinn hjá ör-
fyrirtækjum. 

Þetta er um helmingur alls 
launafólks á landinu. Samanlagt 
eru  lítil og meðalstór fyrirtæki 
landsins stærsti vinnuveitand-
inn hér og burðarás í íslensku at-
vinnulífi og eru þau afar mikil-
væg fyrir heimilin í landinu. 

Innan Evrópusambandsins 
(ESB) starfa um tveir þriðju hlut-
ar launafólks hjá litlum og með-
alstórum fyrirtækjum og tæpur 
þriðjungur hjá stórfyrirtækjun-
um. Um helmingur launafólks-
ins starfar hjá örfyrirtækjum en 
um fimmtungur hjá litlum fyrir-
tækjum. 

Í skýrslu Viðskiptaráðs er 
tekið fram, að vægi fyrirtækj-
anna sé áþekkt því sem gerist 
hér á landi. 

LITLU FYRIRTÆKIN VANMETIN
Finnur segir nokkuð skorta á að 
framlag lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja í íslensku efnahags-
lífi sé viðurkennt. Smærri fyrir-
tæki geti trauðla fótað sig jafn vel 
og þau stærri í því sveiflukennda 
umhverfi sem hér hafi verið síð-
ustu ár. Þá þurfi að einfalda reglu-
verkið, eftirlitið og allt umhverfi 
í rekstri svo smærri fyrirtæki fái 
blómstra, að hans sögn. 

Hann segir þróunina þveröfuga 
og gæti tilhneigingar til að herða 
reglurnar frekar en hitt. „Hætt-
an er sú að með slíkum hamlandi 
reglusetningum og lögum hverfi 
sá vaxtarbroddur sem okkur 
er nauðsynlegur, ekki síst nú,“ 
segir Finnur og bendir á mikil-
vægi þess að þótt íslenskt reglu-
verk sé í alþjóðlegu samhengi 
verði að forðast að setja hér lög 
og reglur sem rími betur við 
rekstur stórfyrirtækja á megin-
landi Evrópu. Þá verði enn frem-
ur að treysta gjaldmiðilinn til að 
gera fyrirtækjarekstur hér líf-
vænlegan. „Við þurfum á sterk-
um gjaldmiðli að halda. Án hans 
þrífst ekkert fyrirtæki á Íslandi,“ 
segir hann. 

Finnur tók undir sjónarmið 
Christinu Sommers, sem lýsti 
þrautagöngu sinni sem frum-
kvöðuls og stofnanda nokkurra 
lítilla fyrirtækja jafnt í Vestur-
Evrópu sem í Eystrasaltsríkjun-
um og Suður-Afríku. Hún stóð á 
stundum frammi fyrir gríðar-
legum vandamálum og sat í það 
minnsta einu sinni uppi skuldum 
vafin eftir að fyrirtæki hennar 
og eiginmanns hennar varð gjald-
þrota. Í dag starfarhún  og maður 
hennar sem ráðgjafar, þó hvort í 
sínum geiranum. 

LAGT VIÐ HLUSTIR
Sommers sagði löggjafann hafa 
lengi vel ekki hlustað á þarfir 
stjórnenda hjá litlum og meðal-
stórum fyrirtækjum á árum áður. 
Eftir þolinmóða þrautagöngu hafi 
málið þokast þeim í hag og beri 
stjórnvöld víða nú hag þeirra 
fyrir brjósti, ekki síst eftir að 
vægi framlags fyrirtækjanna var 
dregið betur fram í sviðsljósið. 

„Það var afar brýnt að leggja 
við hlustir og heyra sjónarmið lít-
illa fyrirtækja. Á þeim verðum 
við að byggja í framtíðinni,“ segir 
Finnur. Hann telur mjög líklegt að 
litlum og meðalstórum fyrirtækj-
um muni fjölga á næstunni. „Við 
verðum að búa svo um hlutina að 
lítil fyrirtæki geti dafnað.“
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Frá því 1900 hafa Bandaríkin tut-
tugu og tvisvar sinnum gengið í 
gegnum efnahagslegan samdrátt. 
Í dag er það því í tuttugasta og 
þriðja skiptið sem slíkt gerist þó 
nú sé hann vissulega óvenjulega 
djúpur og langur. Neyslumynstur 
hefur breyst og nú reynir á að fyr-
irtæki standi við loforðin sín. Neyt-
endur þurfa nú öðruvísi aðstoð og 
eru mun viðkvæmari en áður. Seth 
Godin sagði nýlega: „Viðskipta-
vinir, starfsmenn og fjárfestar 
munu minnast þess hvernig þú 
komst fram við þá þegar tímarn-
ir voru erfiðir, þegar þeir þurftu 
aðstoð, þegar örlítill stuðningur 
skipti öllu máli. Enginn man eitt-
hvað sérstaklega eftir því hvernig 
þú komst fram við þá á meðan allt 
var í blússandi uppsveiflu.“ 

Það er mikilvægt að hafa þetta 
í huga því samkvæmt könnunum 
á meðal markaðsstjóra sem fyrir-
tækið Spencer Stuart gerði nýlega 
í Bandaríkjunum vanrækja 55% 
stefnu fyrirtækja sinna vegna 
mikillar áherslu á skammtíma-
markmið. 80% segja samt fyrir-
tækin sín í mjög góðu formi til að 
hefja vöxt að samdrætti loknum 
og 57% telja 2010 verði mun betra 
ár en 2009. 

Könnunin sýndi að markaðs-
stjórar eru fastir í niðurskurði og 
að nær allur fókus er á skamm-
tímamarkmið og að stýra útgjöld-
um. Tilhneigingin hjá fyrir-
tækjum í dag er að skera 
grimmt niður og auðvit-
að ekki að ástæðulausu. 
Það er skorið 
niður þvert 
yfir og á 
mörg-

um bæjum eru engin horn heilög 
í þeim efnum. Þetta er gert þrátt 
fyrir að of mikill niðurskurður, 
sérstaklega í sýnilegum þjónustu-
þáttum og minna auglýsingaáreiti, 
getur verið mjög skaðlegur. Fyr-
irtæki verða því að passa að taka 
auka kg af rekstrinum án þess að 
ganga of langt og hætta á að lenda 
í einskonar lystarstoli því þaðan 
getur verið mjög erfitt að kom-
ast aftur. Ef gengið er of langt er 
nefnilega ólíklegt að fyrirtækjum 
takist að vaxa aftur eftir kreppu 
því í hugum neytenda geta vöru-
merkin þá verið orðin mjög breytt. 
Það er því eðlilegt að spyrja hvort 
flestir markaðsstjórar séu ekki að 
blekkja sjálfan sig þegar þeir segj-
ast vel í stakk búnir til að hefja 
vöxt aftur að loknum samdrætti 
ef flestir þeirra hunsa langtíma-
stefnu fyrirtækisins.

Öllum rannsóknum sem hafa 
verið gerðar á fyrirtækjum sem 
ganga í gegnum samdrátt ber 
saman um að þau sem viðhalda 

sömu fjárfestingu og áður (eða 
gefa jafnvel í) koma oftar en 
ekki jafn sterk eða sterk-
ari út úr samdrætti. Michael 
Mendenhall, markaðsstjóri 

HP, sagði nýlega í viðtali 
að það væri að sjálf-

sögðu mikilvægt 

að bregðast við. Það þyrfti hins 
vegar að passa að skammtímaað-
gerðir væru í samræmi við lang-
tímastefnu fyrirtækisins. Mend-
enhall sagði einnig að nú væri 
mikilvægt að beita viðeigandi 
taktík til að mæta þessu breytta 
umhverfi en alls ekki taka U-
beygju í stefnu fyrirtækisins eða 
vanrækja hana. Allir markaðs-
stjórar sem vanrækja langtíma-
stefnuna eða virða hana að vettugi 
eiga eftir að lenda í stórkostlegum 
vandræðum síðar. 

Markaðsstjórar þurfa því að 
passa sig að festast ekki í vörninni 
heldur verða þeir einnig að hlúa að 
vörumerkjunum sínum og vinna 
að vexti. Þeir mega ekki fest-
ast í að slökkva elda og láta upp-
sagnir og skert fjármagn taka frá 
sér alla orku og tíma. Nú þarf að 
finna ný tækifæri, sækja fram og 
passa að allar aðgerðir séu í takt 
við stefnu fyrirtækisins. Ímynd 
fyrirtækja verður til á mörgum 
árum en getur glatast á örskömm-
um tíma ef þau fara af leið. Far-
sælustu fyrirtækin eru vandlát 
við það hvar þau skera niður. Þau 
sem hafa staðið samdrátt best af 
sér eru þau sem skera grimmt 
niður í bakvinnslu og á öðrum 
„ósýnilegum stöðum“ ásamt því 
að fara í grimmar aðgerðir við að 
auka framleiðni á bak við tjöldin. 
Þau passa hins vegar að viðskipta-
vinir þeirra upplifi aldrei né sjái 
þjónustuna skerðast á nokkurn 
hátt. Að lokum reyna þau að við-
halda fjárfestingu til markaðs-
mála ásamt því að stökkva hratt 
á öll ný tækifæri sem opnast sem 
eru fjölmörg í jafn miklum breyt-
ingum og við upplifum nú! 

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
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Líðan okkar er merkilega oft í samræmi við um-
hverfið. Okkur líður jafnan vel í fögru og þægi-
legu umhverfi, þar sem áreiti er lítið og mengun-
in hverfandi. Svipuð lögmál gilda hvað snertir fyr-
irtækjavefsíður.

Vefsíður mega ekki vera uppbyggðar á sama hátt 
og steinsteypugettó, þar sem hver skiki er fullnýtt-
ur og ónauðsynlegu efni hrúgað inn. Niðurstaðan er 
oftast sú, að gestirnir týnast, lenda í slæmri reynslu 
af vondum undirsíðum og láta áreiti gagnslausra 
eða óæskilegra upplýsinga valda sér ama. Þeir forða 
sér jafnan í burtu og koma aldrei aftur. 

Heimasíður eiga að vera eins og fallegt sveita-
þorp, þar sem öll þjónusta er á sínum stað og kyrr-
lát náttúran er aldrei langt undan. Gestirnir vilja 
finna umbeðnar upplýsingar eins fljótt og kostur 

er, en ekki láta áreita sig með óskipulögðu upplýs-
ingaflóði, tilgangslausri grafík, gargandi sértilboð-
um eða flennistórum fyrirsögnum.

Æskilegt er að hafa dökkan texta á ljósum grunni, 
bæði vegna útlits og notagildis. Jafnframt skal forð-
ast að hafa skæra liti, nema í áhersluskyni og þá í 
samræmi við vörumerki fyrirtækisins. Einnig er 
gott að skilja eftir hvít (auð) svæði til að hvíla les-
endur. Þau eru að mörgu leyti eins og græn svæði 
í borgum – skila ekki beinum arði, en gera gagn 
fyrir því.

Er vefsíðan þín örugglega umhverfisvæn?

Er vefsíðan þín umhverfisvæn?

Fyrirtæki og langtímastefnur
Guðmundur 

Arnar 
Guðmundsson

markaðsstjóri

O R Ð  Í  B E L G

Samkomulag við Breta um lausn Icesave-deilunnar er fagnaðarefni og 
hluti af úrlausn þeirra mörgu vandamála sem við blasa í endurreisn 
landsins eftir efnahagshörmungar.

Til eru þeir sem koma til með að vera andsnúnir öllum ákvörðunum 
sem kunna að vera teknar af hálfu stjórnvalda og öllum samningum sem 
koma til með að nást. Þeir sem þannig eru þenkjandi hafa alltaf verið 
til, en mismikið mark á þeim tekið. Núna er jarðvegur frjór fyrir and-
skota þessa vegna þess hve fólk er reitt og hversu mikil óvissa ríkir um 
endanlegan kostnað sem á landsmenn á eftir að falla vegna hruns gjald-
miðilsins og bankakerfisins.

Tilhugsunin um að bera kostnað af áhættusækni, mistökum og mögu-
lega þaðan af verri hegðan í Landsbankanum 
er vitanlega nóg til að sjóði blóðið í heiðvirðu 
fólki. Um leið er mikilvægt að ekki gleymist að 
þetta sama fólk kaus hér yfir sig það stjórnar-
far sem gerði bönkunum þetta kleift. Stjórnvöld 
sem klúðruðu einkavæðingu bankanna á sínum 
tíma og aðstoðuðu þá við vöxt utan landstein-
anna. Stjórnvöld sem stungu höfðinu í sandinn 
þrátt fyrir fjölda aðvarana um að Seðlabanki 
Íslands væri ekki starfi sínu vaxinn sem lán-
veitandi til þrautavara og neituðu að horfast í 
augu við hversu mikil áhætta væri í því falin að 
halda hér úti örsmáum og sveiflugjörnum gjald-
miðli. Í þeim efnum er alveg óhætt að spyrja 
hvort almannahagur hafi ráðið för eða einhverj-
ir hagsmunir aðrir. Stjórnvöld hafa gerð ítrek-
uð mistök í hagstjórn, en minna hefur verið um 
að stjórnmálamenn þurfi í kosningum að sæta 
ábyrgð gjörða sinna. Einhver vísir var þó að 
því í síðustu kosningum og aldrei að vita nema 
enn betur hefði tekist til í þeim efnum hefði 
meiri tími verið tekinn í að undirbúa kosning-
arnar og meira ráðrúm til þess að finna fólk 
með viti í framboð.

Mistök bankamanna og almennings í að velja 
sér fólk til stjórnarstarfa breytir því þó ekki 
að landið hefur undirgengist skuldbindingar á 
alþjóðavísu. Þannig erum við hluti af innláns-
tryggingakerfi Evrópulanda, en því er ætlað að tryggja þeim sem pen-
inga eiga í banka ákveðna lágmarksvernd fari svo að banki fari á haus-
inn. Fráleitt er að ætla að stilla sér upp í einhverju fórnarlambshlutverki 
og skæla sig frá ábyrgð sinni eins og alkóhólisti í afneitun þegar illa fer. 
Halda mætti því fram að hér beri almenningur ábyrgð á hruninu með því 
að hafa ekki verið nógu duglegur í að sinna lýðræðinu og borgaralegum 
skyldum með því að taka ábyrga afstöðu til manna og málefna.

Viðbúið er að einhver kostnaður, jafnvel mikill, falli á almenning vegna 
Icesave. (Þegar er búið að moka út fleiri hundruð milljörðum vegna 
kostnaðar á öðrum vígstöðvum, svo sem vegna tapaðra endurhverfra 
lána Seðlabankans til bankakerfisins og í þeirri hæpnu aðgerð að bæta 
stöðu peningamarkaðssjóða áður en úr þeim var greitt.) Horfast þarf 
í augu við að óvissa ríki um endanlegan kostnað og láta af því kreppu-
klámi að ætla sér að allt hljóti að fara á versta veg. Þrotabú Landsbank-
ans á eftir að fá greiðslu vegna yfirfærslu eigna til nýja Landsbankans 
og á reikningum bankans í Bretlandi eru vænar summur. Samtals lík-
lega yfir helmingi af 660 milljörðunum sem bankinn skuldar innstæðu-
eigendum Icesave. Vonandi duga aðrar eignir bankans sem lengst upp 
í það sem eftir stendur. Það hjálpar hins vegar engum að mála skratt-
ann á vegginn og þaðan af síður að ganga á bak skuldbindingum okkar 
og snúa baki við alþjóðasamstarfi. Hætt er við að einmanaleg yrði sú 
eyðimerkurganga og ótrúlegt ábyrgðarleysi þeirra sem ýta undir rang-
hugmyndir um að þjóðinni farnist best að vera ein á báti í sjálfsþurft-
arveiðum og -búskap.

Sumum er auðveldara að stilla sér upp í hlutverki 
fórnarlambsins en horfast í augu við mistök fortíðar.

Að axla ábyrgð
Óli Kristján Ármannsson

Mistök banka-
manna og 
almennings í 
að velja sér 
fólk til stjórn-
arstarfa breytir 
því þó ekki að 
landið hefur 
undirgengist 
skuldbindingar 
á alþjóðavísu 
[...] Fráleitt er 
að ætla að stilla 
sér upp í ein-
hverju fórnar-
lambshlutverki 
og skæla sig frá 
ábyrgð sinni.
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Jón  Traust i  Snor rason 
f ramkvæmdast jó r i 
A l l ra  Át ta  ehf . 

Í BÚÐINNI Greinarhöfundur bendir á að Bandaríkin gangi nú í 23. sinn í gegnum efnahagssamdrátt, að vísa óvenju mikinn og langvinn-
an. Á tímum sem þessum sé mikilvægt að missa ekki sjónar á langtímamarkmiðum fyrirtækja.  MARKAÐURINN/DANÍEL

Auglýsingasími

– Mest lesið





Guðni Th. Jóhannesson sagn-
fræðingur flytur í Háskólanum 
í dag fyrirlestur með yfirskrift-
inni „Hvað gerðist eiginlega í 
bankahruninu?“ Hann fjallar um 
eigin rannsóknir í nýútkominni 
bók sinni, Hrunið. Bókin er holl 
lesning og nauðsynleg hverjum 
sem þarf að glöggva sig á rás 
atburða, því ótrúlega hratt vill 
fenna yfir atganginn. Velt er við 
steinum bæði í fjármálum og hjá 
stjórnvöldum. Til dæmis veltir 
Guðni upp þeirri spurningu hvort 
stolt ráðamanna hér hafi ráðið 
því að ekki var leitað aðstoð-
ar alþjóðasamfélagsins fyrr en í 
algjört óefni var komið og hvort 
ekki hefði verið réttast að leita 
strax ásjár hjá Alþjóða gjald eyris-
sjóðnum eftir hrun bank anna „í 
stað þess að hika d ö g u m 
saman“.

7,3 1,0 37milljarða króna afgangur var á vöruskiptum við útlönd 
í maí samkvæmt nýlega birtum bráðabirgðatölum 
Hagstofunnar. Á sama tíma í fyrra var vöruskiptajöfn-
uður neikvæður um tvo og hálfan milljarð króna.

prósenta stýrivöxtum er viðhaldið í evrulöndum 
samkvæmt ákvörðun Seðlabanka Evrópu fyrir 
helgi. Stýrivextir bankans hafa aldrei verið lægri.

bankar hafa farið á hausinn í Bandaríkjunum 
það sem af er ári, en Lincolnwood-smábank-
anum var lokað um helgina. Í fyrra fóru 25 á 
hausinn og þrír árið áður.

SÍMA NÚM ER MARKAÐARINS: 512 5000, fax: 512 5301, rit stjorn@markadurinn.is  DREIFING: dreifing@posthusid.is  Aug lýs ingadeild: auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang: visir.is

B A N K A H Ó L F I Ð

Hermann Guðmundsson, forstjóri 
N1, átti góðan sprett á hugmynda-
fundi fyrirtækisins í síðustu viku. 
Forstjórinn sagði meðal annars 
að hefðbundinn lærdómur yrði að 
ganga í endur nýjun lífdaga eigi 
hann að standast væntingar þeirra 
sem horfi til framtíðar. Að öðrum 
kosti sé hætt við að skapandi 
einstaklingar flosni úr námi og 
leiti fyrir sér annars staðar. Þetta 
átti raunar ótrúlega vel við tvo 
þátttakendur fundarins, Guðjón 
Má Guðjónsson, löngum kenndan 
við Oz, og Bandaríkjamanninn 
Jeff Taylor. Taylor lauk háskóla-
námi í nokkrum sprettum sem 
stóðu fram að fertugu. Guðjón 
komst hins vegar ekki lengra en 
í Versló. Hann á enn eftir 
að útskrifast, 37 ára 
gamall. „Það var svo 
mikið að gera hjá Oz á 
þessum tíma að síðasta 
prófið sem ég tók var 
ökuprófið,“ sagði 
frumkvöðullinn.

Ökupróf

Í heimspressunni hefur Lettland 
nú tekið við þeim vafasama 
heiðri af Íslandi að vera talið 
mest plagaða land heims af 
efnahagsþrengingum vegna 
fjármálakreppunnar. „Við 
héldum að Ísland yrði harð-
ast úti í kreppunni, en núna 
tel ég að Lettland hafi vinn-
inginn. Hrunið er mikið og 
verður enn meira hjá Lettum,“ 
hefur danska viðskiptablaðið 
Børsen eftir Jesper Rangvid, 
prófessor við Viðskiptaháskóla 
Kaupmannahafnar (Copenhagen 
Business School, eða CBS). Meðal 
annars er horft til 28,7 prósenta 
samdráttar á fyrsta fjórðungi 
ársins í Lettlandi, meðan sam-
dráttur hér var „bara“ 3,9 pró-
sent, miðað við sama tíma árið 
áður. Líkt og Íslendingar eru 
Lettar í stökustu vandræðum 
með gjaldmiðilinn sinn og eykur 
það á allan vanda.

Sviðsljósi stolið

Hvað gerðist?



ALLTAF
BETRAVERÐ

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

www.tolvulistinn.is
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MERKISATBURÐIR
1935 AA-samtökin stofnuð.
1947 Sænski bílaframleiðand-

inn Saab kynnir til sög-
unnar fyrsta bílinn sinn.

1967 Sex daga stríðinu svokall-
aða, milli Ísraelsmanna og 
arabískra nágranna þeirra, 
lýkur. 

1940 Stór dagur í atburða-
rás síðari heimsstyrjald-
ar; Noregur fellur í hendur 
Þjóðverja og Kanada lýsir 
stríði á hendur Þjóðverj-
um. 

1977 Morðingi Martin Luth-
er King Jr, James Earl Ray, 
nær að flýja úr fangelsi í 
Tennessee. Hann næst 
nokkrum dögum síðar. 

1996 Stórhertogahjónin af Lúx-
emborg heimsækja Norð-
urland, Mývatnssveit og 
nágrenni, í opinberri heim-
sókn sinni til landsins.

JUDY GARLAND (1922-1969) 
FÆDDIST ÞENNAN DAG

„Bak við sérhvert ský má 
finna annað ský.“

Judy Garland var söng- og 
leikkona sem sló fyrst í gegn 

í Galdrakarlinum í Oz árið 
1939. Hún er enn í dag ein 

dáðasta stjarna Bandaríkj-
anna en átti, eins og margar 
þeirra, dramatíska ævi. Hún 

dó af of stórum skammti geð-
deyfðarlyfja. 

Seðlabanki Íslands setti fimm þúsund 
króna-seðilinn í umferð á þessum 
degi árið 1986. Um leið var fimmtíu 
aura-myntin útbúin úr koparhúðuðu 
stáli en fram til þessa hafði hún verið 
úr bronsi. 

Seðilinn var Ragnheiður 
Jónsdóttir (1646-
1715), biskups-
frú á Hólum, látin 
prýða og annað myndefni seðilsins 
sótt í líf hennar, hannyrðir og kennslu. 
Þannig var valin til myndskreyting-
ar mynd af eiginmanni hennar, Gísla 
Þorlákssyni Hólabiskupi, og tveim-
ur fyrri eiginkonum hans. Ragnheið-
ur er meðal annars þekkt fyrir fagr-
ar hannyrðir sínar og til merkingar 
verðgildis seðilsins var notað út-

saumsletur Ragnheiðar úr sjónabók hennar. 
Á bakhlið seðilsins er mynd af Ragnheiði og 
tveimur nemendum hennar að skoða alt-
arisklæði sem hún gerði fyrir Laufáskirkju 
í Eyjafirði en það hefur varðveist og er 

geymt á Þjóðminjasafni Íslands. 
Auglýsingastofa 

Kristínar hf. sá um að 
teikna seðilinn sem fylgdi 

að útliti þeirri seðlaröð sem gefin hafði 
verið út frá árinu 1981, með vatns-
merki og öryggisþræði. Aðallitur seð-
ilsins var blár en þar áður hafði verið 

gefinn út brúnn fimmtíu króna seð-
ill, grænn hundrað krónu-seðill, 
rauður fimm hundruð króna-seð-
ill og fjólublár þúsund króna-seð-

ill. Seðillinn var framleiddur í 
Bretlandi. 

ÞETTA GERÐIST:  10. JÚNÍ 1986

5000 króna-seðillinn settur í umferð

„Það er algjör draumur að leika 
Sandý,“ segir Selma Björnsdótt-
ir sem fyrst þeirra þriggja; Birg-
ittu Haukdal og Ólafar Jöru Skag-
fjörð, sló í gegn sem Sandý hér á 
landi. Hún leikstýrir nú verkinu 
sem frumsýnt verður í Loftkastal-
anum í kvöld.

Þær Selma, Birgitta og Ólöf Jara, 
sem allar hafa leikið hina sætu og 
saklausu Sandý, hittust þrjár saman 
í fyrsta skipti daginn áður en verkið 
verður frumsýnt í þriðja skiptið í ís-
lensku atvinnuleikhúsi.

„Hvað þarf leikkona að hafa til 

að geta leikið hana? Jú, hún þarf 
að geta sungið. Það er líka erfiðara 
að leika hana en fyrst má ætla því 
maður þarf að ná þessu mikla sak-
leysi frá þessum gamla tíma, sem 
maður þekkir ekki í dag, árið 2009,“ 
segir Ólöf Jara. Birgitta er sammála 
Ólöfu Jöru í því og bætir við að það 
sé líka mikilvægt að passa sig að of-
leika ekki. „Því þótt hún sé saklaus 
þá er hún líka með bein í nefinu.“ 
Selma bætir við að auk sterkrar 
söngraddar þurfi leikkonan að hafa 
ákveðna einlægni og hlýju í huga. 
Það séu aðalsmerki Sandýjar.

Þeim þykir öllum ákaflega vænt 
um verkið og Birgitta og Selma bera 
báðar sérstakar taugar til söngleiks-
ins. „Ég finn það alveg, bæði verk-
ið og lögin, að þetta á allt sinn stað 
í hjarta manns og við Selma eigum 
auðvitað báðar skemmtilegar minn-
ingar frá okkar uppsetningum þar 
sem við fundum báðar mennina 
okkar í Grease og erum giftar þeim 
í dag og eigum með þeim börn og 
komandi börn,“ segir Birgitta sem 
á von á sér innan tíðar. Ólöf Jara og 
kærasti hennar hafa verið saman í 
nokkur ár og Ólöf Jara segir að það 

séu því ekki miklir möguleikar á 
nýjum ástarsamböndum í verkinu 
þar sem flestir séu á föstu. Selma 
segist geta útskýrt af hverju ástin 
blómstrar í Grease. „Það er svo 
mikil orka, gleði og útrás sem fylg-
ir því að leika í söngleik að maður 
verður ástfanginn. Ef ekki af ein-
hverjum í sýningunni, þá af lífinu.“ 
Birgitta tekur undir það og segir 
að það myndist fiðringur á æfing-
um, enda vandi leikstjórarnir sig 
að velja saman fólk sem þeir viti að 
passi saman.

juliam@frettabladid.is

FRUMSÝNING:  ÞRIÐJA SANDÝIN STÍGUR Á SVIÐ 

Allar leikið með kærustunum í Grease

ALLAR MEÐ KÆRASTANN Í VERKINU Birgitta Haukdal og Selma Björnsdóttir fundu báðar ástina þegar þær léku Sandý í Grease. Ólöf Jara Skagfjörð Valgeirsdóttir er hins vegar nú 
þegar á föstu með einum af leikurum sýningarinnar, sem leikur besta vin Dannys.   FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

50 ára afmæli
Í dag  10. júní er

Óskar Jafet 
Hlöðversson

 50 ára.  Opið hús í Borgartúni 22 í sal 
fl ugvélvirkja, milli kl. 16.00 - 19.00.

Óskar Jafet Hlöðversson

MOSAIK

Bróðir okkar,

Sigurður Guðvarðarson
frá Minni-Reykjum, Fljótum,

lést sunnudaginn 7. júní. Útförin fer fram að Barði í 
Fljótum mánudaginn 15. júní kl. 14.00.

Hólmfríður Guðvarðardóttir
Ásta Guðvarðardóttir
Helga Guðvarðardóttir
Bæringur Guðvarðarson
Þórarinn Guðvarðarson
Pétur Guðvarðarson
Sigurlaug Guðvarðardóttir
Ragna Guðvarðardóttir
Hreinn Guðvarðarson

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

AFMÆLI

SIGRÍÐUR 
JÓHANNES-

DÓTTIR 
fyrrverandi 

alþingiskona 
er 66 ára.

ELIZABETH 
HURLEY 
fyrirsæta og 
leikkona er 
44 ára.

GERÐUR 
KRISTNÝ 
GUÐJÓNS-
DÓTTIR 
rithöfundur 
er 39 ára. 

„Ég hef verið með nemendur 
á öllum aldri; þann elsta um 
áttrætt og þeir sem hafa lokið 
námskeiðinu hafa náð undra-
verðum árangri,“ segir Bjart-
mar Þór Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri og fjarkennari 
hjá tölvuskólanum Nemandi.
is, sem ákvað í vetur að sýna 
gott fordæmi eftir banka-
hrunið með ókeypis nám-
skeiðum fyrir þá sem hafa átt 
við andleg eða líkamleg veik-
indi að glíma.

Bjartmar segir námskeiðin 
að mörgu leyti sniðin að þörf-
um hvers og eins; þannig sé 
líka boðið upp á fjarkennslu 
fyrir þá sem eiga erfitt með 
að starfa í hóp. Með tilkomu 
námstyrktarsjóðs hefur verið 
hægt að bjóða þátttakendum 
á tölvunámskeiði í fjarnámi 
það sér að kostnaðarlausu.

„Ég vil þakka Geðhjálp 
fyrir aðstoðina, sértaklega 
Sveini Magnússyni fram-
kvæmdastjóra og Sigríði 
Jónsdóttur verkefnisstjóra, 
sem tóku höfðinglega í þá bón 
að aðstoða okkur við að kynna 
þetta úrræði og við vinnslu 
umsókna,“ segir Bjartmar.

Nánari upplýsingar á www.
nemandi.is.

Lét gott af sér leiða

Bjartmar ákvað að láta gott af 
sér leiða í kreppunni og bjóða 
þeim sem minna mega sín upp 
á ókeypis tölvunámskeið.
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Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför ást-
kærrar móður okkar,

Ástu Sigríðar 
Guðjónsdóttur.

Sérstaklega viljum við þakka starfsfólki á 3-S 
Hjúkrunarheimilinu EIR fyrir hlýju og góða umönnun.

Guðjón Pétur Ólafsson Hildur Gunnarsdóttir
Ragnar Ólafsson Jóhanna G.Z. Jónsdóttir
Anna Margrét Ólafsdóttir Birgir Eðvarðsson
Ásta Björg Ólafsdóttir Jón Ingiberg Guðmundsson

Alúðarþakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur hlýhug og vináttu við andlát og útför 
elskulegs eiginmanns míns, föður og afa,

Sigurjóns Ágústs Ingasonar
Sóltúni 5, Reykjavík.

                             Soffía G. Jónsdóttir
Ingibjörg Sigurjónsdóttir Baldvin Einarsson
Jón Ágúst Sigurjónsson Guðrún Indriðadóttir
Geir Sigurður Sigurjónsson Hólmfríður Jóna Bragadóttir
Soffía Björg Sigurjónsdóttir Guðmundur Stefán Jónsson
Hlynur Þór Sigurjónsson Björk Þráinsdóttir
Benedikt Sigurjónsson Sigrún Vikar
                barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur minn, bróðir og mágur,

Ásbjörn Ibsson
Meðalholti 13, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Háteigskirkju, fimmtudaginn 
11. júní kl. 13.00.

Sif Bjarnadóttir
Hilmir Þór Ibsson   Kristín Líf Karlsdóttir
 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Sigurlaug Arndís 
Jóhannesdóttir
Furugrund 73, Kópavogi,

lést í Landspítalanum við Hringbraut þriðjudaginn 
2. júní. Útför hennar fer fram frá Digraneskirkju 
fimmtudaginn 11. júní kl. 15.00.

Jóhanna  Kristbj. Guðmundsdóttir Magnús Guðmundsson
Auður Guðmundsdóttir Sumarliði Ingvarsson
Einar Guðmundsson María Ólöf Kjartansdóttir
Örn Guðmundsson Margrét Steinunn
  Ellertsdóttir
          barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarþel við andlát og útför elskulegrar 
eiginkonu minnar,  móður okkar, dóttur 
minnar og systur okkar,

Guðfinnu Óskarsdóttur
Höfðavegi 28, Vestmannaeyjum.

Sérstakar þakkir færum við öllu starfsfólki á deild 11E 
á Landspítalanum v/Hringbraut fyrir afbragðsgóða 
umönnun og hlýhug. Guð blessi og varðveiti ykkur öll, 
kæru vinir.

Magnús Þór Jónasson Þórarinn Magnússon
Elín Ósk Magnúsdóttir Sævar Þór Magnússon
Elín Jónasdóttir
Haukur Óskarsson Guðlaug Óskarsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi,

Sigurjón Ingólfsson
frá Skálholtsvík, Sléttuvegi 13, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala fimmtudaginn 
4. júní. Kveðjuathöfn verður í Grensáskirkju föstu-
daginn 12. júní kl. 13.00. Jarðsungið verður  frá 
Prestbakkakirkju laugardaginn 13. júní kl. 15.00.

Sigfríður Jónsdóttir
Þorgerður Sigurjónsdóttir Gunnar Benónýsson
Anna Sigurjónsdóttir Guðjón Jóhannesson
barnabörn, barnabarnabörn.

Móðir mín, tengdamóðir, amma og lang-
amma,

Nína Lárusdóttir
Dalbraut 27, Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi fimmtudaginn 4. júní. 
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju 12. júní kl. 
13.00.

Benjamín Hansson Eygló Karlsdóttir
Harpa Þorláksdóttir Sturla Fanndal Birkisson
Hans Benjamínsson Sólrún Harpa Þrastardóttir 
Birkir Fanndal, Eygló Fanndal og Benjamín Fanndal.

Ástkær eiginmaður minn og faðir okkar,

Gísli Bjarnason
Lindasíðu 2, Akureyri,

verður jarðsettur frá Glerárkirkju föstudaginn 12. 
júní kl. 13.30. Blóm og kransar vinsamlega afþakk-
aðir en þeim sem vilja  minnast hans er bent á 
Heimahlynninguna á Akureyri.

Guðný Georgsdóttir
Ævar Gíslason  
Kári Gíslason 
Árni Gíslason
og fjölskyldur.

Móðir mín, tengdamóðir, amma og systir,

Málfríður L. Eyjólfsdóttir,
lést á Landakotsspítala þann 9. júní. Útförin verður 
auglýst síðar.

Edda Eðvaldsdóttir, Þór Þorvaldsson og börn
Halldór Eyjólfsson og fjölskylda
Sigurrós Eyjólfsdóttir
Sigríður Eyjólfsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Stefán Stefánsson
fyrrverandi bæjarverkfræðingur á 
Akureyri, Skálatúni 11, Akureyri (áður 
Barðstúni 1),

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri sunnudaginn 
7. júní. Útförin verður auglýst síðar.

                        Jóhanna Stefánsdóttir
Stefán Stefánsson Þórhalla L. Guðmundsdóttir
Davíð Stefánsson Olga Kashapova
Þóra Ragnheiður Stefánsdóttir Erling R. Erlingsson
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Sæunn Jónsdóttir,
Hrafnistu, Reykjavík, áður til heimilis á Hjallabraut 3, 

Hafnarfirði,

sem lést 31. maí sl. verður jarðsungin frá 
Víðistaðakirkju fimmtudaginn 11. júní kl. 13.00.

Ósk Kristinsdóttir Guðmundur Brynjólfsson
Heiðar Kristinsson Rakel Rut Ingvadóttir
Þórunn Kristinsdóttir Guðmundur Pálsson
Auður B. Kristinsdóttir Svavar Stefánsson
Guðrún Kristinsdóttir Halldór Kristjánsson
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Salsafélag Íslands stendur fyrir salsa-
hátíð dagana 10. til 14. júní í Kram-
húsinu og Kaffi Kúltúra.

„Salsafélag Íslands var stofnað í 
febrúar árið 2007 og var markmið-
ið að vekja áhuga á dansi, tónlist og 
annarri menningu Suður-Ameríku,“ 
segir Pétur Ari Markússon úr Salsafé-
lagi Íslands sem var stofnað af nokkr-
um Íslendingum og Suður-Ameríku-
mönnum.

Hátíðin hefst í kvöld með málstofu 
klukkan 21 á Kaffi Kúltúra. „Þar mun 
spænskufræðingur halda fyrirlestur 
undir yfirskriftinni, Hvað er þetta 
sem kallast salsa? og verður hann 
fluttur bæði á spænsku og íslensku,“ 
segir Pétur en í Kramhúsinu verða 
námskeið í hinum ýmsu suðuramer-

ísku dönsum, auk salsa-fitnesstíma 
og salsatíma fyrir börn frá fimmtu-
degi til sunnudags. Dagskrána má 
finna á vefsíðunni www.kramhusid.
is og á facebook-síðu Salsafélags Ís-
lands. Tekið verður við skráningum í 
síma 772-5444.

„Á föstudaginn og laugardaginn 
verða partí í Kaffi Kúltúra þar sem 
DJ Miki frá Chile spilar latintón-
list af ýmsum toga. Á laugardaginn 
verður einnig opin upphitunarsalsa-
kennsla klukkan 22.30 og salsaball á 
eftir,“ segir Pétur og minnir einnig 
á að Kramhúsið bjóði upp á æfinga-
kvöld á föstudaginn frá klukkan 21 til 
24. DJ Alex frá Kólumbíu spilar fyrir 
dansi en kennarar verða á staðnum til 
að leiðbeina með sporin.   -sg

Salsahátíð í Kramhúsi og Kúltúra

LIÐUG Suður-amerískir dansar eru af mörgum 
toga en hafa það eitt sameiginlegt að vera 
gríðarlega skemmtilegir. Það vita líklega þau 
Benji og Lacey sem voru stjörnur í þáttunum 
So you think you can dance.

Fimmta sumarið í röð er 
verkefnið Kvöldgöngur í 
Kvosinni haldið. Kvöldgöng-
urnar eru farnar á hverju 
fimmtudagskvöldi yfir sum-
artímann og á morgun ber 
gangan yfirskriftina Skipu-
lag auðnarinnar. 

Að því er kemur fram 
í fréttatilkynningu um 
gönguna vísar heiti henn-
ar til hinnar miklu endur-
uppbyggingar í eldri hlut-
um Reykjavíkur, einkum á 
svæðinu frá höfninni og upp 
í Borgartún, þar sem meiri 
uppbygging var á prjónun-
um. Þessar framkvæmdir 
voru gerðar í nafni þétting-
ar byggðar en borgarstjórn-

in í Reykjavík markaði þá 
stefnu. Reykjavík átti að 
vera samkeppnishæf með 
fjármálahverfi, menning-
arstofnanir og fjölda glæsi-
íbúða samkvæmt fréttatil-
kynningunni.

Hjálmar Sveinsson, sem 
kunnur er fyrir gagnrýna 
umfjöllun sína um skipu-
lagsmál í Reykjavík, leiðir 
gönguna sem hefst við Hafn-
arhúsið í Tryggvagötu.

Gengið verður frá Lista-
safni Reykjavíkur, að Arn-
arhóli, upp Lindargötu og 
Hverfisgötu inn að Höfða-
torgi. Gangan hefst klukk-
an 20 og þátttaka er ókeyp-
is.  - mmf

Gengið um auðnina á morgun

HÖFÐATORG verður endapunktur Kvöldgöngu í Kvosinni á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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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

Karlinn fór frá 
mér eftir að 

hann kom að 
mér og Steve 

Irwin.

Jæja, og hvað 
gerir þú svo?

Já, ég 
skal 
segja 

þér það!

Ég er prestur 
í hvítasunnu-
kirkjunni „Náð 
ljóssins“, þú 

hefur kannski 
séð mig í 

sjónvarpinu, við 
erum nefnilega 
með okkar eigin 
sjónvarpsstöð!

Já, 
það er 

naumast

En ég tek það skýrt fram 
að ég myndi aldrei klæða 
mig í efnislítil latexföt og 

framkvæma einhverja sjúka 
hluti með kerta-
ljósum. Og litli 

þýski maðurinn 
mun heldur ekki 
hvísla einhverjum 
ógeðslegum 

orðum að þér!

Ertu alveg viss 
um að þetta 
sé það sama?

Hann 
sagði 
þetta?

Guð 
minn 
góður

Við erum 
búin með 

hnetu-
smjörið.

Það er nýtt 
glas inni í 

búri.

Hnetusmjörið 
er búið... aftur.Skófla,

skófla, 

skófla

Leðurblök-
um þykir 

best að vera 
á hvolfi

Bíddu aðeins; 
við skiljum 

ekki orð af því 
sem þú segir

Afsakið

Er það?

Doj, doj, 

doj

Ha?

Hvernig 
mannstu 
þetta allt?

Ég er mamma, 
heilinn á mér 

er stilltur á 
„börn“.

Sérðu hvernig hún situr? 
Þetta er alveg 

eins og Solla sat á 
sínum tíma

BÍDDU 
NÚ 

AÐEINS!

Og hún gaf frá sér nákvæm-
lega svona hljóð þegar 

hún skreið um 
gólfið, nema hljóðin 
hennar voru ögn hærri!

Og ég gleymi því aldrei að 
Solla var vön því 

að kreppa tærnar 
á hægri fæti þegar 
maður kitlaði hana 
undir höndunum

Í kjölfar kreppunnar hefur atvinnuleysi 
aukist til muna hér á landi. Fólk stendur í 
röðum á Vinnumálastofnun, enda tæplega 

15.000 manns búnir að missa vinnuna og í 
apríl mældist atvinnuleysi 9,1 prósent miðað 
við eitt prósent á sama tíma í fyrra. 

Í Bandaríkjunum hefur atvinnuleysi líka 
aukist til muna undanfarna mánuði. Þar 
myndast þó ekki aðeins biðraðir atvinnu-
lausra í atvinnuleit, heldur má reglulega sjá 
raðir fólks, þá aðallega kvenna, á læknastof-

um sem bjóða upp á ókeypis 
bótox-meðferðir. Nokkrar 

læknastofur hafa tekið upp á 
því að gefa atvinnulausum slíkar 
meðferðir til að auka möguleika 

þeirra í atvinnuleit, en hver með-
ferð getur kostað allt að 500 dollur-

um.
Bótox-meðferð virkar þannig að 

vöðvar eru lamaðir tímabundið til að fjar-

lægja hrukkur og áhrifin vara í um fjóra 
mánuði. Á Reuters-vefsíðunni má sjá mynd-
skeið þar sem nokkrar konur sem höfðu 
farið í slíka meðferð tjá sig um málið. Allar 
voru konurnar sannfærðar um að meðferðin 
hafi gert þær unglegri og geti aukið mögu-
leika þeirra á að fá starf fyrr en ella, en 
margar þeirra höfðu farið í mörg atvinnu-
viðtöl á stuttum tíma, án árangurs. Einn 
læknirinn sem talað var við tók í sama 
streng og segir meðferðina ekki síður ýta 
undir jákvætt hugarfar kvennanna og það 
eitt og sér geti skipt sköpum í atvinnuleit-
inni.

Ekki alls fyrir löngu las ég grein þar sem 
fólki var ráðlagt hvernig best sé að undirbúa 
sig fyrir atvinnuviðtal. Þar var meðal ann-
ars minnst á að gott sé að mæta tímanlega, 
vera undirbúinn fyrir spurningar og snyrti-
legur til fara. Ætli það hafi gleymst að nefna 
að ein bótox-meðferð eða svo geti hjálpað til?

Atvinnulausir í bótox-meðferð

NOKKUR ORÐ
Alma 

Guðmundsdóttir

BAKAST Á AÐEINS 10 MÍNÚTUM!

PIZZAN ER FERSK OG KLÁR Í OFNINN.
BAKAST Á AÐEINS 10 MÍNÚTUM VIÐ 200 C° HITA.

SENDU  SMS SKEYTIÐ
ESL GBV Á NÚMERIÐ 1900

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA!
AÐRIR VINNINGAR ERU: 

TÖLVULEIKIR, DVD MYNDIR, BÍÓMIÐAR, GOS OG MARGT FLEIRATÖL

FRUMSÝND 12. JÚNÍFRUMSÝND 12. JÚNÍ

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

Miðvikudagur 10. júní 2009 

➜ Tónleikar
21.00 Dísa ásamt 
Mads Mouritz verður 
á Græna hattinum við 
Hafnarstræti 96 á Akur-
eyri. Húsið er opnað 
kl. 20.
21.00 Steintryggur 
verður með tónleika 
á Sódóma Reykjavík við Tryggvagötu. 
Einnig koma fram Kippi Kaninus, Dj 
Gísli Galdur og Borgar Magnason.

➜ Síðustu forvöð
Sýningu Ketils Larsen „Hughrif frá 
öðrum heimi“ í Mokka við Skólavörðu-
stíg 3a, lýkur 11. júní. Opið daglega kl. 
9-18.30.

➜ Leikrit
18.00 Leikhópurinn Lotta sýnir Rauð-
hettu, nýtt íslenskt leikrit með söngvum 
þar sem blandast saman ævintýrin 
Rauðhetta, Grísirnir þrír og Hans og 
Gréta. Sýnigin fer fram í Indíánagili í 
Elliðaárdal.
20.00 Leikfélag Fljótsdalshéraðs 
sýnir barnaleikritið „Elvis - leiðin heim“ 
eftir Sigurð Ingólfsson í Bragganum (við 
hliðina á Sláturhúsinu menningarsetri) 
á Egilsstöðum. Ath. ekki tekið við kort-
um.
Brúðubíllinn sýnir leikritið „Leikið með 
liti“ eftir Helgu Steffensen og Sigrúnu 
Eddu Björnsdóttur. Tvær sýningar eru í 
dag, sú fyrri kl. 10 við gæsluvöllinn við 
Arnarbakka en sú seinni verður í skóla-
portinu við Breiðagerðisskóla kl. 14.

➜ Myndlist
Tara Sverrisdóttir hefur opnað sína 
fyrstu einakasýningu í Gallerí Tukt, 
Hinu húsinu við Pósthússtræti 3-5. Opið 
virka daga kl. 9-17.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

Peter Hallward flytur opinn fyrir-
lestur í Reykjavík á morgun. Fyrir-
lesturinn ber yfirskriftina „Hvað 
er pólitískur vilji?“ og í honum 
mun Hallward fjalla um yfirveg-
aðan og röklegan pólitískan vilja 
og ástæður og afleiðingar þess 
að hann hefur verið sniðgenginn 
í evrópskri heimspeki undanfar-
in ár. 

Hallward rekur hefð aftur til 
Rousseau og finna má leiftur af 
í verkum jafn ólíkra hugsuða 
sem Robespierre, Gramsci, Sar-
tre, Fanon, Freire og Badiou, og 
áréttar mikilvægi baráttu þeirra 
sem eru undirokaðir,  baráttu sem 
byggð er á tilkomnum vilja fjölda-
hreyfinga, með hliðsjón af hinni 
gömlu en byltingarsinnuðu hug-
mynd um „vilja fólksins“.

Peter Hallward er þekktur fyrir 
skrif um franska samtímaheim-
speki, sérstaklega bækur sínar 
um kenningar Alains Badiou og 
Gilles Deleuze. Hann hefur einn-
ig gefið út gagnrýnið verk um eft-
irnýlendufræði og nýlega bók um 
stjórnmál og sögu Haítí auk þess 
sem hann vinnur nú að rannsókn á 
pólitískum vilja sem drifkrafti rót-
tækra samfélagsbreytinga. Hall-
ward er prófessor í heimspeki við 
Middlesex-háskóla í London.

Heimsókn Hallwards er liður 
í fyrirlestraröðinni Endurkoma 
róttækninnar sem Nýhil stendur 
fyrir, og hefur það að markmiði að 
færa íslenska samfélagsumræðu 

nær róttækum hugmyndastraum-
um en styrktar- og samstarfsaðilar 
eru Evrópa unga fólksins, Hugvís-
indasvið Háskóla Íslands, Heim-
spekistofnun Háskóla Íslands, 
Félag áhugamanna um heimspeki, 
Listaháskóli Íslands og Nýlista-
safnið.

Fyrirlesturinn er öllum opinn 
og aðgangseyrir er enginn. Boðið 
verður upp á spurningar að fram-
sögunni lokinni sem fer fram í 
salur 101 í Odda, Háskóla Íslands 
og hefst kl. 17 á morgun. - pbb

Hinn pólitíski vilji

HEIMSPEKI Peter Hallward ræðir hinar 
sjálfsprottnu hreyfingar í evrópskri 
stjórnmálasögu. MYND/NYHIL

Á morgun kemur út tímaritið Ten 
Tails sem er útgáfa í formi marg-
miðlunardisks sem inniheldur 
verk eftir tíu ólíka listamenn frá 
Íslandi, Englandi og Skotlandi. 
Með útgáfunni er ætlað að kanna 
mörk og möguleika bókarforms-
ins sem listræns miðils í útfærslu 
hins rafræna miðils. Ten Tails er 
gefinn út í takmörkuðu upplagi í 
samvinnu við Edinburgh College 
of Art (ECA) og Kynningarmið-
stöð íslenskrar myndlistar (CIA.
is) í ritstjórn Kristínar Dagmarar 
Jóhannesdóttur. 

Ten Tails sýnir verk eftirfar-
andi listamanna: Unnars Arnar 
J. Auðarsonar (Ísland), Ingibjarg-
ar Birgisdóttur (Ísland), Sandy 

Christie (Skotland), Alasdairs 
Gray (Skotland), Stuarts Kolak-
ovic (England), Magnúsar Páls-
sonar (Ísland), Alex Pearl (Eng-
land), og bókverk Dieters Roth úr 
safni Nýlistasafnsins, Reykjavík, 
Katy Dove (Skotland) & Simon 
Yuill (England).

Útgáfan verður kynnt í bók-
verkabúðinni Útúrdúr sem nú er 
til húsa í Nýlistasafninu, Lauga-
vegi 26 annað kvöld. Ten Tails 
verður til sölu í versluninni að 
útgáfudeginum loknum og í álíka 
verslunum bæði í Skotlandi og 
víðar. En útgáfan verður gefin út 
við álíka fögnuð föstudaginn 19. 
júní 2009, kl. 20.00 í The Embassy 
gallerí, Edinborg, Skotlandi.  - pbb

Tíuskottadiskur gefinn út

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

FÆRÐUBRJÓSTSVIÐAEÐA
SÚRT BAKFLÆÐI?...

...Nú færðu Losec Mups* án lyfseðils í næsta apóteki!

Nýtt!

annt um líf og líðan

Notkunarsvið: Losec Mups sýruþolnar töfl ur innihalda efnið omeprazol sem hemur magasýruframleiðslu. Losec Mups er notað við tilfallandi 
brjóstsviða og súru bakfl æði. Ekki má nota lyfi ð ef þú ert með ofnæmi fyrir omeprazoli eða einhverju öðru innihaldsefnanna eða samhliða lyfjum sem innihalda atazanavir. Gæta 
skal varúðar ef þú færð einhver af eftirtöldum einkennum: Verulegt þyngdartap, endurtekin uppköst, kyngingarerfi ðleika, blóðuppköst eða blóð í hægðum. Þá skal hafa samband 
við lækni. Látið lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð. Meðganga og brjóstagjöf: Losec Mups má nota á meðgöngu. Konur með barn á brjósti 
eiga að leita ráða hjá lækni áður en notkun hefst. Skömmtun: Ein Losec Mups 20 mg tafl a ekki oftar en einu sinni á sólarhring. Ef einkennin hafa ekki horfi ð eftir 14 daga stöðuga 
notkun skal hafa samband við lækni. Gleypa á töfl urnar heilar með ½ glasi af vökva. Hvorki má tyggja þær né mylja. Töfl urnar má leysa upp í vatni eða einhverjum súrum vökva 
(t.d. ávaxtasafa) og taka þannig inn. Það skiptir ekki máli hvort Losec Mups er tekið inn með eða án matar. Algengustu aukaverkanir eru: Höfuðverkur, niðurgangur, ógleði/
uppköst, kviðverkir, hægðatregða og aukinn vindgangur. Lesið vandlega allan fylgiseðilinn sem fylgir lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Mars 2009.

*Omeprazol
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

7
7
L
12
L
14
L

TERMINATOR: SALVATION kl.  5.50 - 8 - 10.10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  5.50 - 8 -10.

12
7

GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  5.45 - 8 - 10.15
GHOSTS OF A GIRLFRI... LÚXUS kl.  5.45 - 8 - 10.15
GULLBRÁ   kl.  4
TERMINATOR: SALVATION kl.  5.30 - 8 - 10.30
NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.  3.30 - 5.40 - 8
ANGELS & DEMONS     kl.  5  - 8 - 10.20
MÚMÍNÁLFARNIR   kl. 3.40

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

5%

7
L
12
14
12
L

GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  5.45 - 8 - 10.15
GULLBRÁ   kl.  6
TERMINATOR: SALVATION kl.  5.30 - 8 - 10.30
ANGELS & DEMONS    kl.  8 - 10.40
THE BOAT THAT ROCKED     kl.  8 - 10.40
DRAUMALANDIÐ     kl.  6

SÍMI 530 1919

12
L
14
14

TERMINATOR kl.  5.30 - 8 - 10.30
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

SÍMI 551 9000

“LÉTT, NOTARLEGT OG “LÉTT, NOTARLEGT OG
FJÖLSKYLDUVÆNT MÓTVÆGI VIÐ FJÖLSKYLDUVÆNT MÓTVÆGI VIÐ

HASARMYNDIR SUMARSINS”HASARMYNDIR SUMARSINS”

“LÉTT, NOTARLEGT OG 
FJÖLSKYLDUVÆNT MÓTVÆGI VIÐ 

HASARMYNDIR SUMARSINS”

SÍÐUSTU
SÝNINGAR

Frábæra teiknimynd fyrir alla Frábæra teiknimynd fyrir alla
fjölskylduna með íslensku tali.fjölskylduna með íslensku tali.
Frábæra teiknimynd fyrir alla 

fjölskylduna með íslensku tali.

THE HANGOVER  kl. 5:50 - 8D - 8:30 -  10:20D - 11 12

THE HANGOVER kl. 5:50 - 8 - 10:20 VIP
MANAGEMENT kl. 8 - 10:20 10

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

CORALINE 3D m/ísl.tali kl. 5:50(3D) L

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

STAR TREK XI kl. 8 10

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 6 L

HANNAH MONTANA kl. 5:50 L

THE HANGOVER  kl. 6D - 8D - 9D -  10:20D - 11:20D 12

MANAGEMENT kl. 6 - 8 - 10:20 10

GOTT SILFUR GULLI BETRA kl. 6:30 L

CORALINE 3D m/ísl.tali kl. 4(3D) L

HANNAH MONTANA kl. 4 L

LOFTLEIÐIR kl. 4D síðasta sýn á föstud. L

THE HANGOVER kl. 8 - 10:10 12

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 10:10 16

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl. 8 L

THE HANGOVER kl. 8 - 10:20 12

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl. 8 L

ANGELS AND DEMONS kl. 10 14

HANGOVER kl. 8 - 10 12

ADVENTURELAND kl.  8 12

LET THE RIGHT ONE IN kl. 10 16

það sem notendur kvikmyndir.is sögðu um myndina

BEINT Á TOTOPPINN Í USASAA!

„Klárlega fyndnasta mynd 2009 hingað til! 
Nánast hvert einasta atriði fékk mig til að hlæja.“ -Róbert

„Alveg frábær, það verður erfitt að toppa hana 
fyrir besta grínmynd ársins.“-Haukur

- bara lúxus
Sími: 553 2075

GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST kl. 6, 8 og 10.15 7

GULLBRÁ kl. 4 L

TERMINATOR SALVATION kl. 8 og 10.15 14

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl. 4 og 6 L

ANGELS & DEMONS kl. 4, 7 og 10 14

-T.V. - kvikmyndir.is

- M.M.J., kvikmyndir.com

„Maður furðaði sig á því af hverju 
það væri ekki verið að kenna leik-
list í framhaldsskólum þar sem svo 
margir fara í leiklistarnám,“ segir 
Unnur Símonardóttir, náms- og 
starfsráðgjafi í Fjölbrautaskólan-
um í Garðabæ. Í skólanum verður 
boðið upp á leiklistarnám í fyrsta 
sinn á komandi skólaári sem mun 
gefa nemendum kost á að útskrif-
ast með stúdentspróf af listnáms-
braut, leiklist. Leiklistin verður 
kjörsvið á listnámsbraut, en námið 
er þróunarstarf sem verður svo 
lagað að nýrri námsskrá.

„Leiklistarkjörsvið felst í að fólk 
tekur 30 einingar í leiklistaráföng-
um. Áfangarnir eru bæði bóklegir 
og verklegir, en þar eru nemendur 
meðal annars þjálfaðir í framsögn, 
spuna, leiklistarsögu, vinnubrögð-
um leikhúsa og kynntir fyrir list-
greininni í víðu samhengi,“ útskýr-
ir Unnur. 

„Við gerum ráð fyrir að það verði 
mikil aðsókn í þetta nám. Listahá-
skólinn hefur gjarnan viljað að 
nemendur væru betur undirbún-
ir þegar þeir koma til þeirra og er 
náttúrulega frábær undirbúning-
ur fyrir leiklistarnám bæði hér og 
erlendis. Þetta er ekki síður fyrir 
fólk sem ætlar í fjölmiðla, kennslu 
eða önnur fög og hefur áhuga á 
þessari listgrein, því nemendur af 
öðrum brautum en listnámsbraut 
munu einnig geta tekið leiklistina 
á kjörsviði eða sem valfag,“ segir 
Unnur. Nánari upplýsingar má 
sjá á heimasíðu skólans, fg.is, en 
umsóknafrestur rennur út á morg-
un, 11. júní.  - ag

FG býður upp á leiklistarnám

SPENNANDI NÁM Unnur Símonar-
dóttir, náms- og starfsráðgjafi, vann 

leiklistaráfangana í nánu samstarfi við 
Bjarna Snæbjörnsson leikara og annað 

starfsfólk FG.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Nýtt tónlistarmyndband við lag Dr. 
Spock, Dr. Patient Relation ship, 
var tekið upp á St. Jósepsspít-
ala. Þar eru söngvararnir Óttarr 
Proppé og Finni í aðalhlutverk-
um; Óttarr sem geðlæknir með 
gulan hanska að vopni en Finni 
sem predikari sem er lagður inn 
á geðdeild.  

„Ég var í spennitreyju sem var 
notuð á Kleppi 1940 og eitthvað,“ 
segir Finni. „Hún var stór eins 
og kartöflupoki og skemmtilega 
gul að framan og brún að aftan. 
Það voru mjög illir andar í henni. 
Síðan skellti ég fílsgrímu á andlit-
ið á mér.“

Finni segist hafa orðið dauð-
skelkaður eftir eitt atriðið þar sem 
hellt var upp í hann töflum áður 
en sagt var hátt og snjallt: „Kött!“
.„Það gleymdu mér allir. Ég var í 
spennitreyjunni með fullt af töfl-
um uppi í mér á meðan allir hinir 
voru bara að spjalla saman.“

Leikstjóri myndbandsins, sem 
verður frumsýnt síðar í mánuðin-
um, er Lalli Jónsson sem er reynd-
ur í myndbanda- og auglýsinga-
gerð. 

Dr. Spock spilaði nýverið í Dan-
mörku þar sem hún hélt tónleika 
í Loppen í Kristjaníu. „Þetta var 
bara gott íslenskt fyllerí, svolítið 
eins og að spila á Gauknum, fyrir 
utan að það voru allir út úr reyktir 
þegar maður labbaði út úr húsinu,“ 
segir Finni.

Hljómsveitin stefnir á sveita-
ballamarkaðinn í sumar í fyrsta 
sinn og hlakkar hann mikið til. 
„Við erum alveg til í að skemma 
einhverja unglinga með því í stað-
inn fyrir að hjakka alltaf í sama 
farinu.“ 

 - fb

Í spennitreyju með fílsgrímu

GEÐLÆKNIR MEÐ GULAN HANSKA Óttarr Proppé í hlutverki geðlæknis ásamt 
aðstoðarkonum sínum í myndbandinu.

Árleg húðflúrráðstefna var 
haldin með pomp og prakt 
um helgina. 

Skemmtistaðnum Sódómu 
Reykjavík var breytt í stærðar-
innar húðflúrstofu um síðustu 
helgi þar sem gestir og gangandi 
gátu virt fyrir sér vinnu þeirra 
listamanna sem sóttu ráðstefn-
una. Margir nýttu sér tækifær-
ið og fengu sér húðflúr á staðn-
um. Össur Hafþórsson, annar 
aðstandenda ráðstefnunnar og 
eigandi Reykjavík Ink, segir 
aðsókn hafa verið góða og að 
mörg falleg húðflúr hafi orðið til. 
Ráðlagt er að halda aðra húðflúr-
ráðstefnu í desember þar sem 
húðflúrarar frá Norðurlöndunum 
munu skreyta landsmenn.   - sm

RÁÐSTEFNUGESTIR 
LÖGÐUST UNDIR NÁLINA

UNDIR NÁLINA Andri Þór fékk sér húðflúr hjá Búra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

VINUR Í RAUN Þessi unga stúlka studdist við vin sinn á meðan verið var að skreyta 
bak hennar.

HUGAÐIR RÁÐSTEFNUGESTIR gátu fengið sér ný húðflúr. 
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Vinkonurnar og kattavinirn-
ir Magda María, Lárey Huld og 
Thelma komu færandi hendi í 
Kattholt í vikunni, en þær höfðu 
staðið fyrir blómasölu og létu 
ágóðann af henni renna til styrkt-
ar Kattholti. Stúlkurnar, sem allar 
eru tíu ára, tíndu sjálfar blómin og 
bjuggu til fallega vendi sem þær 
seldu vegfarendum í Norðurmýr-
inni. Aðspurðar segjast þær vera 
miklir kattavinir en því miður 
séu foreldrar þeirra með ofnæmi 
og því geti þær ekki haft ketti á 
heimilinu. 

Sigríður Heiðberg, forstjóri 
Kattholts, segir að framlag vin-
kvennanna komi sér ákaflega 
vel. „Það er fallegt af svona 
ungum stúlkum að gefa af sér til 
dýranna í Kattholti. Ég auglýsti 
í fyrsta sinn eftir fóðri á vefsíð-
unni okkar um daginn og það var 

ánægjulegt að sjá hversu margt 
fólk var tilbúið að láta eitthvað af 
hendi rakna. Það hjálpar okkur í 

starfinu að vita af svona mörgum 
dýravinum því nóg er til af hinu,“ 
segir Sigríður að lokum.   - sm 

Seldu blóm fyrir Kattholt

VINKONURNAR TÍNDU FALLEGA BLÓMVENDI og létu ágóðann af sölunni renna til 
Kattholts.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Þeir hjá Emmessís voru að hugsa 
um að gera eitthvað jákvætt og 
efla íslenska framleiðslu,“ segir 
Hrefna Hallgrímsdóttir leikkona 
um nýjan Skoppu og Skrítlu-ís sem 
er nú kominn á markaðinn. Hrefna 
og Linda Ásgeirsdóttir, sem hafa 
leikið Skoppu og Skrítlu um árabil, 
voru staddar á veitingastað í janúar 
þegar forstjóri Emmessís gaf sig á 
tal við þær.

„Böðvar Þórisson sagði að þeir 
hefðu velt þessari hugmynd fyrir 
sér og þegar hann hitti okkur ákvað 
hann að grípa tækifærið og tala við 
okkur. Okkur fannst þetta náttúr-
lega frábær hugmynd og í gær varð 
þetta að veruleika og ísinn leit dags-
ins ljós,“ útskýrir Hrefna. „Þetta 
eru grænar og gular ávaxtastangir 
en ekki ís því það eru svo mörg lítil 
börn með mjólkuróþol og við vildum 
ekki að neinn myndi missa af því að 
borða Skoppu og Skrítlu-ísinn. Það 
er ekkert aspartam í honum, sem 
við erum mjög ánægðar með, því 

þótt sykur sé nú ekki sérlega hollur 
held ég að það sé betra en að fá sér 
gervisætu,“ bætir hún við.

„Maður er vanur að kaupa ís með 
erlendum vörumerkjum fyrir börn-

in sín svo okkur þykir þetta rosa-
lega skemmtilegt, ekki síst núna 
þegar þjóðin er að reyna að standa 
saman og velja íslenskt,“ segir 
Hrefna og brosir.  - ag

Skoppa og Skrítla fá eigin ís

ÍSINN SMAKKAÐUR Skoppa og Skrítla buðu krökkum á leikskólanum Undralandi 
með sér í verksmiðju Emmessís til að smakka nýja ísinn, en leikskólinn fagnaði 22 ára 
afmæli sínu í gær.

TILBOÐSDAGAR

N1.ISN1 Hjólbarðaþjónusta Fellsmúla
Sími 440 1322

í N1 Fellsmúla af völdum felgum dagana 10.–13. júní.

AFSLÁTTUR
30-80%

FÁÐU BETRA VERÐ
Í SAMBÍÓIN MEÐ

KORTINU
Bíómiðinn á 750 kr.

í öllum kvikmyndahúsum
Sambíóanna.

KOMIN Í BÍÓ

ALLIR VIÐSKIPTAVINIR FÁ TVO MIÐA

Á GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST *

*Á MEÐAN MIÐAR ENDA
ST

HJÁ GÁP FÆRÐU ALVÖRU

FJALLAHJÓL OG GÖTUHJÓL

S: 5 200 200 | MÁN. - FÖS. KL.9-18. | LAU. KL.11-16
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Í hvert sinn 
sem Ísland skorar
verður einn stór 
gefinn á línuna!

Ísland
Makedónía

í dag kl. 15.45

FÓTBOLTI Ísland mætir í dag Make-
dóníu í undankeppni HM 2010. 
Þetta er næstsíðasti leikur Íslands 
í riðlinum og ljóst að liðið á litla 
sem enga möguleika á öðru sæti 
riðilsins sem þarf til að halda 
í vonina um að komast á HM í 
Suður-Afríku á næsta ári.

„Ég tel ágætis möguleika á sigri 
í þessum leik,“ sagði Ólafur. „Jafn-
vel þótt við séum að spila á erfið-
um útivelli við erfiðar aðstæður, en 
við æfðum í 36 stiga hita í klukku-
tíma í dag. Þetta verður vissulega 
framandi fyrir okkur en við erum 
hvergi bangnir.“

Kristján Guðmundsson, þjálf-
ari Keflavíkur, var njósnari Ólafs 
á leik Makedóníu og Noregs um 
helgina og hann er nú með lands-
liðinu ytra. Leiknum lauk með 
markalausu jafntefli.

„Kristján er búinn að vera hér 
síðan á laugardaginn og horfði á 
leikinn. Við erum því búnir að 
leggja ágæta vinnu í að undirbúa 
okkur fyrir þennan leik og þó svo 
að Makedónía sé með annan þjálf-
ara en liðið hafði þegar það kom 
til Íslands teljum við okkur þekkja 
andstæðinginn nokkuð vel.“

Eiður Smári Guðjohnsen er 
meiddur og verður ekki með í dag 
auk þess sem að Garðar Jóhanns-
son er ekki leikfær eins og Ólafur 
vonaðist til. Hann gat heldur ekki 
spilað með gegn Hollandi en Ólaf-
ur ákvað að hvíla hann þá í þeirri 
von að hann yrði klár í slaginn nú. 
Ólafur hefur þó ekki áhyggjur af 
því að liðið hafi úr litlu að spila í 
sóknarleik sínum.

„Við eigum menn til að fylla 
allar stöður á vellinum, hvar sem 
það kann að vera. Við eigum nóg 
af mönnum til að sækja á,“ sagði 
hann en vildi ekki fara frekar út í 
liðsuppstillingu íslenska liðsins.

„Auðvitað verðum við með varn-

arþenkjandi lið og það verða allir 
leikmenn að sinna sínum varnar-
skyldum. En við vitum líka að þol-
inmæði liða frá Austur-Evrópu er 
ekki þeirra sterkasta hlið og þeir 
verða fljótt pirraðir ef hlutirnir 
ganga ekki sem skyldi. Því lengur 
sem okkur tekst að halda þeim frá 
okkur þeim mun meiri möguleika 
fáum við til að sækja fram.“

„Að sama skapi verður að hafa 
í huga að það er erfitt að fara í 
mikinn hlaupaleik í þessum mikla 
hita. Þeir nota sjálfir vængina ekki 
mikið og eru mest inni á miðjunni 
og í þröngum svæðum. Við munum 
því reyna að þétta okkur á þeim 
svæðum.“

Goran Pandev er langþekkt-
asti leikmaður Makedóníu og 

segir Ólafur að greinilega sé hann 
þeirra aðalmaður. „Hann spilaði 
sem framherji gegn Noregi en var 
í frjálsu hlutverki í fyrri leiknum 
gegn okkur. Ég ætla mér þó ekki 
að passa neitt sérstaklega upp á 
hann þó svo að við gerum okkur 
vel grein fyrir því að hann er 
þeirra hættulegasti maður.“

Hann segist vera búinn að 
ákveða hvernig byrjunarliðið verði 
skipað. „Í stórum dráttum, já. Það 
var lengi vel spurning með Stefán 
Gíslason en hann komst í gegnum 
æfinguna í dag og gekk það mjög 
vel sem var afar jákvætt.“

Ólafur sagði einnig Emil Hall-
freðsson orðinn leikfæran en hann 
missti af leiknum gegn Hollandi 
um helgina. eirikur@frettabladid.is

Við ætlum okkur þrjú stig
Þrátt fyrir mikinn hita og erfiðar aðstæður á sterkum útivelli ætlar Ólafur 
Jóhannesson, landsliðsþjálfari Íslands, sér öll stigin þrjú sem í boði eru í leik 
liðanna í undankeppni HM 2010 í dag. Leikurinn hefst klukkan 15.45.

VÖKUL AUGU ÞJÁLFARANS Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari ætlar sér sigur gegn 
Makedóníumönnum á útivelli í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Milliríkjadómarinn 
Kristinn Jakobsson fékk sitt 
stærsta verkefni á ferlinum um 
síðustu helgi þegar hann dæmdi 
leik Kasakstans og Englands í 
undankeppni HM 2010. Englend-
ingar unnu leikinn örugglega 0-
4 og Kristinn komst vel frá sínu, 
en ferðalagið til Kasakstans gekk 
ekki jafn snurðulaust fyrir sig.

„Við flugum til London og áttum 
upphaflega að stoppa í einn og 
hálfan tíma en vegna vélabilunar 
þurftum við að bíða í einn sólar-
hring. Þannig að það endaði bara 
með hótelherbergi á Heathrow-
flugvellinum. Við komumst svo 
að lokum til Kaskstans og inn á 
hótelherbergi rétt um eittleytið 
aðfaranótt leikdagsins, þannig 
að það var ef til vill ekki eins og 
maður hafði best getað hugsað 
sér. Þetta truflaði mig samt svo 
sem ekkert þar sem ég vissi alveg 

í hvað ég var að fara og var aldrei 
hræddur um að missa af leiknum 
eða neitt slíkt,“ segir Kristinn.

Næsta verkefni Kristins er 
að dæma í Pepsi-deild karla en 
hann vonast jafnframt til þess að 
fá fljótt fleiri verkefni af sömu 
stærðargráðu og leikurinn í und-
ankeppni HM 2010.

„Verður maður ekki alltaf að 
vona að fá eitthvað meira. Við 
dómaratríóið fengum góðar 
umsagnir og það gefur bara góð 
fyrirheit um framhaldið. Mér 
fannst við líka klára landsleikinn 
það vel að við getum alveg átt von 
á því að fá svipuð verkefni aftur 
í haust. Það er sem sagt lands-
leikjahrina á morgun [í kvöld] og 
svo aftur í haust. 

Næsta verkefni mitt er hins 
vegar leikur Þróttar og ÍBV á 
sunnudag í Pepsi-deildinni,“ segir 
Kristinn.  - óþ

Kristinn Jakobsson komst vel frá leik Englands og Kasakstan í undankeppni HM:

Góð fyrirheit um framhaldið

ER Í LAGI MEÐ ÞIG? Kristinn Jakobsson 
ræðir við Emile Heskey í leiknum.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Höskuldur Eiríksson, 
leikmaður KR, hefur ákveðið að 
leggja skóna á hilluna eftir bar-
áttu við þrálát meiðsli. „Ég er auk 
þess í krefjandi starfi og á tvær 
stelpur auk þess sem þriðja barn-
ið er á leiðinni,“ sagði 
Hös-
kuld-
ur. „Á 
meðan 
að ég næ 
ekki að upp-
fylla þann metnað 
sem ég hef sjálfur 
fyrir knattspyrnunni 
þá borgar það sig ekki 
lengur að halda áfram.“

Höskuldur var lánað-
ur til Viking í Noregi árið 
2007 er hann var á mála 
hjá Víkingi í Reykjavík. 
„Það tímabil var skelfilegt. Ég 

meiddist ítrekað og þurfti að fara 
í tvær aðgerðir,“ sagði Höskuldur 
en hann gekk svo í raðir FH árið 
2008. Hann meiddist í baki síð-
astliðið haust og þau meiðsli tóku 
sig upp nú fyrir skömmu.

„Það var kornið sem fyllti 
mælinn. Ég þarf greini-
lega að vera í sjúkra-

þjálfun og taka reglulega 
aukaæfingar til að styrkja bakið. 
Ég hef ekki tíma í það né held-
ur finnst mér það þess virði að 
ganga í gegnum það ferli. Ég hef 

meiri metnað fyrir því 
að vera góður pabbi 

en góður fótbolta-
maður.“ - esá

Höskuldur Eiríksson er hættur í knattspyrnu:

Fékk nóg af meiðslunum

> Grétar Rafn fyrirliði í dag

Grétar Rafn Steinsson verður fyrirliði 
íslenska landsliðsins í dag í fjarveru 
Hermanns Hreiðarssonar sem tekur 
út leikbann. Grétar Rafn hefur 
áður tekið við fyrirliðabandinu en 
það gerði hann í æfingamótinu 
á Möltu í fyrra. „Grétar Rafn er 
mikill bardagamaður og ég 
treysti honum til þess að 
leiða hópinn,“ sagði Ólafur 
Jóhannesson landsliðs-
þjálfari í samtali við Fréttablaðið.

sport@frettabladid.is

Austurríska landsliðið vann í gær sigur á íslenska 2012-landslið-
inu, 36-28, er liðin mættust í Vodafone-höllinni í gær. 2012-
landsliðið er varalandslið Íslands sem tekur mið af undirbún-
ingi fyrir Ólympíuleikana í Lundúnum 2012.

Dagur Sigurðsson er þjálfari austurríska landsliðsins en hann 
var engu síður á heimavelli í Vodafone-höllinni í gær enda var 
hann leikmaður Vals til margra ára og hefur gegnt stöðu fram-
kvæmdastjóra félagsins undanfarið.

„Þetta var svolítið skrýtin tilfinning,“ sagði Dagur eftir 
leikinn. „Ég átti þó von á að ég yrði aðeins taugaveikl-
aðri en svo þegar ég heyrði þjóðsönginn fannst mér 
ég nú samt vera fulltrúi minnar þjóðar þó svo að ég 
hafi verið á hinum bekknum. En þetta var fyrst og 
fremst gaman og kann ég HSÍ og Val bestu þakkir 
fyrir að koma þessu á.“

Staðan í hálfleik var 16-14, Austurríki í vil, en 
Ísland náði að komast yfir snemma í síðari hálf-
leik, 22-21. En í stöðunni 23-23 skoraði Austurríki 
fimm mörk í röð og gerði þar með út um leikinn.

„Við vorum lélegir í fyrri hálfleik og hefðum átt að gera betur. 
En við spiluðum betri vörn í seinni hálfleik og þá komu hraða-
upphlaupsmörkin. Þá skildu leiðir.“

Liðin mætast aftur á lokaðri æfingu snemma í dag en Dagur 
verður með liðið sitt hér á landi í heila viku. „Við ætlum að 
labba á Fimmvörðuháls og ég ætla að sjá hvort þeir klári tind-

inn. Svo leyfi ég þeim að valsa eitthvað um um helgina.“
Dagur segist hafa séð framfarir á liðinu síðan hann tók 
við því í mars í fyrra. „Við höfum verið að ná góðum 
úrslitum í þeim æfingaleikjum sem við höfum verið að 
spila og svo verður bara að koma í ljós hvort þeir þoli 
pressuna af því að spila á stórmóti. Enginn þeirra býr 
yfir þeirri reynslu en á móti kemur að við verðum á 

heimavelli,“ sagði Dagur og átti þar við að úrslitakeppni 
Evrópumótsins fer fram í Austurríki í janúar á næsta ári.

„Við höfum því verið að setja sjálfir pressu á okkur í 
æfingaleikjunum með því að leggja allt kapp á að vinna 
þá. Það hefur gengið ágætlega enda höfum við unnið 
nokkra góða mótherja.“

DAGUR SIGURÐSSON: LEIDDI AUSTURRÍSKA LANDSLIÐIÐ TIL SIGURS GEGN 2012-LIÐINU Í GÆR

Leggjum allt kapp á að vinna æfingaleikina
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Íslands safarí  Akeem R. Oppang 
ræðir við Rögnu Árnadóttur dómsmálaráð-
herra um mál hælisleitenda á Íslandi.

20.30 Blátt áfram  Í umsjón Sigríðar 
Björnsdóttur

21.00 Mér finnst  Í umsjón Katrínar 
Bessadóttur, Haddar Vilhjálmsdóttur og Vig-
dísar Másdóttur. Farið er vítt og breytt um 
samfélagið.

16.05 Út og suður (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Púkka  (12:26)

17.55 Gurra grís  (91:104)

18.00 Fréttir

18.20 Veðurfréttir

18.25 Landsleikur í handbolta  Bein 
útsending frá leik karlaliða Belgíu og Íslands 
í undankeppni Evrópumótsins 2010.

20.05 Víkingalottó

20.15 Ljóta Betty  (Ugly Betty) Bandarísk 
þáttaröð um ósköp venjulega stúlku sem er 
ráðin aðstoðarkona kvennabósa sem gefur 
út tískutímarit í New York. 

20.55 Svipmyndir af myndlistarmönn-
um - Silja Rantanen  (Portraits of Carn-
egie Art Award 2008) Í stuttum þáttum er 
brugðið upp svipmyndum af myndlistar-
mönnum sem tóku þátt í sýningunni 2008. 

21.00 Cranford  (Cranford) (3:5) Bresk 
þáttaröð byggð á þremur skáldsögum eftir 
Elizabeth Gaskell um þorpslíf í Cheshire um 
1840. Tvær fullorðnar systur bjóða gam-
alli vinkonu að búa hjá sér og nýi læknir-
inn innleiðir nýjar lækningaaðferðir og bræð-
ir hjörtu kvenna. 

22.00 Tíufréttir

22.25 Veðurfréttir

22.30 Grínsmiðjan  (Blue Collar Com-
edy Tour: The Movie) Bandarísk kvikmynd 
frá 2003 þar sem fjórir grínistar reita af sér 
brandara. 

00.15 Íslenska golfmótaröðin  (1:6) (e)

00.45 Dagskrárlok

07.00 Orlando - LA Lakers Útsending 
frá leik í úrslitarimmunni í NBA.

13.20 Gillette World Sport 2009 Fjöl-
breyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir 
það helsta sem er að gerast í íþróttunum út 
í heimi.

13.50 NBA tilþrif Öll bestu tilþrif vikunnar 
í NBA körfuboltanum.

14.15 PGA Tour 2009 -  Memorial 
Tournament Sýnt frá hápunktunum á PGA 
mótaröðinni í golfi.

15.10 HM Stúdíó Hitað upp fyrir leik 
Makedóníu og Íslands í undankeppni HM

15.40 Makdónía - Ísland Bein útsending 
frá leik í undankeppni HM

17.45 HM Stúdíó 

18.00 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

18.35 Spænsku mörkin 

19.10 England - Andorra Bein útsend-
ing frá leik í undankeppni HM.

23.00 HM Stúdíó Hitað upp fyrir leik 
Makedóníu og Íslands í undankeppni HM

23.15 Timeless Fjallað um fólk sem æfir 
og keppir í ólíkum íþróttagreinum.

23.40 Brazil - Paraguay Bein útsending 
frá leik í undankeppni HM.

19.00 PL Classic Matches Newcastle - 
Sheffield Wednesday. Hápunktarnir úr bestu 
og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildar-
innar.

19.30 PL Classic Matches Liverpool - 
Blackburn, 1994.

20.00 Liverpool - Blackburn Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.40 Champions of the World - Ur-
uguay Ný þáttaröð um hina glæsilegu knatt-
spyrnuhefð í Suður Ameríku. Í þessum þætti 
beinum við sjónum okkar að Úrúgvæ og 
knattspyrnunni þar í landi.

22.35 Goals of the Season 1999 Öll 
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvals-
deildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

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

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  (7:22) Bandarísk gam-
anþáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

18.55 What I Like About You  (5:24) 
Bandarísk gamansería um tvær ólíkar systur 
í New York. (e)

19.20 Stylista  (2:9) Hér keppa efnileg-
ir stílistar um eftirsótta stöðu hjá tískutíma-
ritinu Elle. (e)

20.10 Top Chef  (13:13) Það er komið 
að úrslitastundinni. Tveir bestu kokkarn-
ir berjast um sigurinn og lokaverkefnið er að 
matreiða bestu fimm rétta máltíð sem þeir 
hafa nokkru sinni gert og freista þess að 
heilla dómarana.

21.00 America’s Next Top Model 
 (12:13) Bandarísk raunveruleikasería þar 
sem Tyra Banks leitar að næstu ofurfyrir-
sætu. 

21.50 90210  (23:24) Bandarísk unglinga-
sería sem slegið hefur í gegn í Bandaríkj-
unum. 

22.40 Penn & Teller. Bullshit  (3:59) 
Skemmtiþáttur þar sem háðfuglarnir Penn 
& Teller leita sannleikans. Takmark þeirra er 
að afhjúpa svikahrappa og lygalaupa með 
öllum tiltækum ráðum.

23.10 Leverage  (8:13) Að þessu sinni 
leitar hópurinn hefnda fyrir unga stúlku sem 
lést af völdum eitraðs áburðar sem komst 
í drykkjarvatn en risafyrirtækið sem ber 
ábyrgð á mistökunum leggur allt í sölurnar 
til að hindra að sannleikurinn komi í ljós.(e)

00.00 Flashpoint  (3:13) (e)

00.50 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn 
Dóra, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (4:25)

09.55 Doctors (5:25)

10.20 Gilmore Girls

11.05 Logi í beinni

11.50 Grey‘s Anatomy (6:24)

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (208:260)

13.25 Newlywed, Nearly Dead (10:13) 

13.50 E.R. (16:22) 

14.45 The O.C. (26:27)

15.40 Barnatími Stöðvar 2 Leðurblöku-
maðurinn, Ben 10, Stóra teiknimyndastundin 
og Litla risaeðlan.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (7:25) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.24 Veður 

19.35 The Simpsons (5:25) 

20.00 Gossip Girl (19:25) Þættir 
byggðir á samnefndum metsölubókum sem 
fjalla um líf ungra, fordekraðra krakka.

20.45 The Closer (8:15)

21.30 Monarch Cove - NÝTT (1:14) 
Dramaþáttur sem fjallar um konu sem snýr 
aftur til heimabæjar síns eftir að hafa afplán-
að sex ára fangelsisdóm fyrir að hafa myrt 
föður sinn. 

22.15 Love You to Death (1:13) Þættir 
þar sem sagðar eru dagsannar sögur af hreint 
lygilegum sakamálum sem öll eiga það sam-
eiginlegt að tengjast hjónum og ástríðuglæp-
um. Þættirnir koma úr smiðju John Waters.

22.40 Sex and the City (11:18)

23.05 In Treatment (5:43)

23.35 E.R. (16:22)

00.20 Sjáðu 

00.50 Weeds (3:15) 

01.15 Weeds (4:15)

01.45 Bury My Heart at Wounded 
Knee 

03.15 Alzheimer Case 

05.15 Fréttir og Ísland í dag 

08.00 Accepted

10.00 Failure to Launch 

12.00 Beethoven‘s 2nd 

14.00 Accepted 

16.00 Failure to Launch 

18.00 Beethoven‘s 2nd 

20.00 Beerfest Gamanmynd um tvo 
bræður sem láta draum sinn rætast og fara 
til Þýskalands á Októberfest. 

22.00 The Business 

00.00 Little Miss Sunshine 

02.00 Back in the Day 

04.00 The Business

06.00 An Inconvenient Truth 

17.40 X-Files   STÖÐ 2 EXTRA

18.25 Belgía – Ísland  
 SJÓNVARPIÐ

19.10 England – Andorra, 
beint   STÖÐ 2 SPORT

20.00 Gossip Girl   STÖÐ 2 

20.10 Top Chef   SKJÁREINN

> John Waters
 „Ef það er ekki smekklaust 
þá hreyfir það ekki við mér.“ 
Waters er mættur með nýja 
þætti þar sem sagðar 
eru sannar sögur af 
ótrúlegum sakamál-
um sem tengjast 
hjónum og ástríðu-
glæpum. Stöð 2 
sýnir fyrsta þáttinn 
í kvöld. 

Um daginn dæsti menningarkonan hún 
móðir mín yfir verki listakonu sem hún 
var að reyna að skilja. „Ég bara skil ekki 
nútímalist“ kom svo hin gullna setning. 
Ég reyndi að hugga hana með því að 
segja henni að líkt og kvikmynd eftir 
David Lynch krefðist nútímalist ekki 
útskýringa, hún bara væri. (Eins og ég 
viti eitthvað um það). Lítið hefur farið 
fyrir því að góðborgarar og menningar-
vitar landsins spyrji að slíku hinu sama 
þegar tal berst að framlagi Íslands til 
Feneyjatvíæringsins í ár. Ég held að 
þeir hreinlega þori það ekki. Líkt og ég 
horfðu þeir kannski á nýlegt viðtal við 
listamanninn á mbl.is þar sem hann útskýrði konseptið á bak við 
sex mánaða gjörning sem íslenska ríkið greiðir fyrir í Feneyjum, þar 
sem hann sjálfur og vinur hans og músa munu „tjilla“ í dásamlegri 

ítalskri „pallazzo“, drekka bjór, reykja 
mikið af sígarettum og mála endalausar 
útgáfur af sama portrettinu. (Snilldar-
hugmynd!)  Hinn geðþekki Ragnar Kjart-
ansson gefur skemmtilegar útskýringar 
á því hvers vegna módelið hans klæðist 
Speedo-skýlu með gulri rönd („af því 
að það er gasalega smart“) og hlær svo 
dátt. Ég skammaðist mín fyrir að hafa 
búist við einhvers konar útskýringu á því 
hvernig Ragnar tengist hinni tímalausu 
hringrás rýmisins, að Feneyjaskálinn sé 
viti í tóminu sem gín yfir heimsenda 
eða myndi alvarlega en þó erótíska ein-
stæða heild kryddaða með þó nokkrum 

geómetrískum perversjónum. Svo flissar hann bara um einhverja 
gula sundskýlurönd. Ohh, þessir listamenn í dag. Þeir eru svo mikil 
krútt. 

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON HORFIR Á FYNDINN LISTAMANN 

Merkingarþrungin sundskýla
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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

10.10 The Inspector Lynley Mysteries 11.00 The 
Inspector Lynley Mysteries 11.55 After You‘ve Gone 
12.25 The Weakest Link 13.10 EastEnders 13.40 
My Hero 14.10 My Hero 14.40 After You‘ve Gone 
15.10 The Inspector Lynley Mysteries 16.00 The 
Inspector Lynley Mysteries 16.45 EastEnders 17.15 
The Weakest Link 18.00 My Hero 18.30 After 
You‘ve Gone 19.00 Two Pints of Lager and a Packet 
of Crisps 19.30 Rob Brydon‘s Annually Retentive 
20.00 Dalziel and Pascoe 20.50 My Hero 21.20 
After You‘ve Gone 21.50 The Inspector Lynley 
Mysteries 22.40 The Inspector Lynley Mysteries 
23.25 Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 
23.55 Rob Brydon‘s Annually Retentive

16.45 Hollyoaks (207:260) 

17.15 Hollyoaks (208:260)

17.40 X-Files (15:24) Fox Mulder trúir á 
meðan Dana Scully efast er þau rannsaka yf-
irnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna 
að hindra leit þeirra að sannleikanum.

18.25 Seinfeld (21:22) 

18.45 Hollyoaks (207:260) 

19.15 Hollyoaks (208:260) 

19.40 Seinfeld (21:22)

20.15 Grey‘s Anatomy (8:24) .

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 Bones (14:26) Dr. Temperance 
„Bones“ Brennan, réttarmeinafræðingur er 
kölluð til ráðgjafar í allra flóknustu morð-
málum. 

22.45 Little Britain 1 (7:8) Stöð 2 rifj-
ar nú upp þættina sem slógu svo rækilega í 
gegn með þeim félögunum Matt Lucas og 
David Williams.

23.15 Gavin and Stacey (4:6)

23.45 Sjáðu 

00.15 X-Files (15:24) 

01.00 Grey‘s Anatomy (8:24) 

01.45 Fréttir Stöðvar 2 

02.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Kontant 
10.35 Aftenshowet med Vejret 11.00 Mig og min 
alder 11.30 Ønskehaven 12.00 Det lille hus på 
prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 DR 
Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix 14.00 
Chapper &amp; Pharfar 14.15 S, P eller K 14.30 
Ninja Turtles. Tidsrejsen! 14.50 Krampe-tvillingerne 
15.15 Isa‘s Stepz 15.30 Til dans, til vands og i luften 
15.50 Sallies historier 16.00 I lære som stjerne 
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet 
med Vejret 17.30 Hvad er det værd? 18.00 Søren 
Ryge præsenterer 18.30 Læger for livet 19.00 
TV Avisen 19.25 Penge 19.50 SportNyt 20.00 
Taggart 22.05 OBS 22.10 Onsdags Lotto 22.15 
Boogie Mix 

10.00 NRK nyheter 10.10 Sommertid 10.40 Urter 
11.00 NRK nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30 
Ansikt til ansikt 12.00 NRK nyheter 12.05 Norge 
rundt 12.30 Camilla Plum i hagen 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 Harry - seks år og 
kokkelærling 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 
Olivia 16.10 Didrik og Dorte 16.20 Postmann Pat 
- Spesialpakkeservice 16.35 Mamma Mirabelle 
viser dyregåter 16.40 Distriktsnyheter 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Krigen i nord 18.25 Redaksjon 
EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 
19.40 Vikinglotto 19.45 Sporløst forsvunnet 20.30 
Program ikke fastsatt 21.00 Kveldsnytt 21.15 Vår 
aktive hjerne 21.45 Lov og orden. New York 22.25 
Skjønnhet i fangedrakt 23.15 Kulturnytt 23.25 Du 
skal høre mye jukeboks 

10.00 Rapport 10.05 Mäklarna 10.35 Tankens 
fångar 11.45 Sidendräkten 14.00 Rapport 14.05 
Gomorron Sverige 14.55 Hedebyborna 15.55 
Sportnytt 16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10 
Regionala nyheter 16.15 Namnam med Noman 
16.45 Jan och kronhjorten 17.00 Kulturnyheterna 
17.15 Regionala nyheter 17.30 Rapport med 
A-ekonomi 18.00 Uppdrag Granskning 19.00 
Sommer 20.00 Entourage 20.25 Simma lugnt, 
Larry! 20.55 Kulturnyheterna 21.10 Draknästet 
22.10 Vem tror du att du är? 23.10 Sändningar 
från SVT24 

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Tríó
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt

14.03 Söngvamál
15.03 Útvarpssagan: Sumar í Sóltúni
15.25 Með flugu í höfðinu
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Fólk og fræði
21.10 Út um græna grundu
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Sólon Islandus
22.45 Kvöldtónar
23.10 Krossgötur
00.07 Næturtónar

▼

▼

Fjórða sería þessara hörkuspennandi 
lögregluþátta um Brendu Leigh John-
son sem leiðir sérstaka morðrann-
sóknadeild innan hinnar harðsvíruðu 
lögreglu í 
Los Angeles. 
Á milli 
þess að 
leysa flókin 
sakamál 
og sinna 
viðkvæmu 
einkalífi 
sínu, þarf 
hún stöðugt 
að glíma við 
íhaldssemi 
og ofríki 
karlanna í 
lögreglunni.

VIÐ MÆLUM MEÐ

The Closer
Stöð 2 kl. 20.45

Það verður við ramman reip að draga þegar 
íslenska landsliðið heimsækir Makedóníu. 
Heimamenn eiga harma að hefna eftir 1-0 sigur 
Íslendinga á Laugardalsvellinum í fyrra þar sem 
Veigar Páll Gunnarsson skoraði sigurmark íslenska 
liðsins. Núna bíður liðsins mun erfiðara verkefni 
en íslenska landsliðinu hefur í gegnum tíðina 
iðulega gengið afar illa í Austur-Evrópu en það ætti 
að vera ljós í myrkrinu að síðasti leikur landsliðsins 
á þessum slóðum var vináttuleikur gegn Slóvakíu 
en þar hrósaði liðið góðum 2-1 sigri. Grýlan virðist 
farin fyrir bí og því ekkert til fyrirstöðu fyrir íslenska 
liðið að ná í hagstæð úrslit í Skopje. Miði er mögu-
leiki hefur Ólafur Jóhannesson sagt í fjölmiðlum 
og með hagstæðum úrslitum í Skopje gæti allt 
galopnast í riðlinum.

STÖÐ 2 SPORT KL. 15.40

Makedónía - Ísland
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MARKVISS STYRKING:
LGG+ er styrkjandi dagskammtur sem 

hentar öllu fólki á öllum aldri. Regluleg 

neysla LGG+ er sjálfsögð forvörn þeirra 

sem láta sér annt um heilbrigði sitt og 

styrkir þá gegn innrásum margs konar 

óæskilegra örvera.

BYRJAÐU DAGINN MEÐ LGG+
Það getur tekið LGG+ einn mánuð að 

byggja upp gerlaflóruna og til að 

viðhalda hámarksáhrifum er mikilvægt 

að neyta þess daglega.

STYRKJANDI DAGSKAMMTUR

Fjöldi klínískra rannsókna hefur sýnt fram á 
virkni LGG+ gerla. Þeir hafa margvísleg jákvæð 
áhrif á varnir líkamans og hafa m.a. jákvæð áhrif 
á meltingarveginn og styrkja ónæmiskerfið.

LGG+ STYRKIR VARNIR LÍKAMANS

UMHVERFISÁHRIF

Veikindi

Streita

Ferðalög

Álag

Óreglulegt mataræði

STYRKIR
VARNIR LÍKAMANS

VEIKJA
VARNIR LÍKAMANS

Bætir meltinguna og 
kemur jafnvægi á hana

Mikið mótstöðuafl

Fjölþætt varnarverkun

Stuðlar að vellíðan

LGG+

www.ms.is/lgg
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BESTI BITINN Í BÆNUM

„Ég ætla ekkert að tjá mig um 
þetta. Það getur vel verið að þeir 
hafi eitthvað verið hérna. Nei, þú 
ert ekkert endilega að vaða í villu 
með þetta. En, já, nei, veistu … ég 
nenni ekki að tjá mig um þetta,“ 
segir Bubbi Morthens. 

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að sá þáttur sem nýtur 
hvað mests áhorfs á heimsvísu, 
Good Morning America á ABC-
sjónvarpsstöðinni, hafi verið að 
vinna að sérstöku innslagi um 
Bubba Morthens undir yfirskrift-
inni The Icelandic Phenomen – eða 
íslenska undrið. Augu heimsins 
beinast eðlilega að bankahrun-
inu og í framhaldi af því tók áhugi 
þáttagerðarmannanna fljótlega 
að beinast að Bubba sjálfum. 

Enda ferill hans og saga einstæð. 
Þáttagerðarmenn Good Morning 
America eru nú að viða að sér efni 
um Bubba og hafa til dæmis fal-

ast eftir því að fá klippur úr Idol-
þáttunum íslensku þegar Bubbi 
sat þar á dómarastóli og lét mjög 
að sér kveða. Þá vill Good Morn-

ing America gjarnan fá efni frá 
Stöð 2 sem tekur til hins sérstæða 
næturlífs Reykjavíkur þótt frétta-
deild ABC hafi sótt Ísland heim 
nokkrum sinnum að undanförnu. 
Þeir eigi ekki mikið af slíku mynd-
efni í sínum fórum. Til stendur að 
sýna þetta innslag um næstu helgi 
og því liggur mikið við að Stöð 2 
bregðist við erindi hinna banda-
rísku sjónvarpsmanna.

Þegar blaðamaður Fréttablaðsins 
vildi inna Bubba nánar um þetta 
var rokkstjarnan hins vegar glöð 
og kát, önnum kafinn í Ellingsen 
að huga að veiðistöngum fyrir sum-
arið. Enda mun hann verða mikið í 
sumar á Nessvæði Laxár í Aðaldal 
en hann vinnur nú að bók og heim-
ildarmynd um staðinn.  - jbg

Innslag um Bubba í Good Morning America

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. í röð, 8. lík, 9. háttur, 11. 
ullarflóki, 12. skrölt, 14. gistihús, 16. 
járnstein, 17. hyggja, 18. málmur, 20. 
strit, 21. megin.

LÓÐRÉTT
1. loga, 3. öfug röð, 4. ávöxtur, 5. titill, 
7. afturhluti, 10. æxlunarkorn, 13. 
sigað, 15. bogra, 16. óhreinka, 19. átt.

 LAUSN

„Einn uppáhaldsstaðanna 
minna er kínverski veitinga-
staðurinn Don Huang í Hafn-
arfirðinum. Andrúmsloftið er 
skemmtilega heimilislegt, mat-
urinn er mjög góður, fjölbreyttur 
og á viðráðanlegu verði. Frábær 
þegar maður vill fara eitthvert 
út að borða sem er stiginu ofar 
en skyndibiti.“

Tinna Hallbergsdóttir fatahönnuður.

LÁRÉTT: 2. golf, 6. áb, 8. nár, 9. lag, 
11. rú, 12. skrap, 14. hótel, 16. al, 17. 
trú, 18. tin, 20. at, 21. aðal. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. on, 4. lárpera, 
5. frú, 7. bakhlið, 10. gró, 13. att, 15. 
lúta, 16. ata, 19. na. 

„Það er verið að teikna þetta upp, 
æfa raddir og lög. Skaup 2010! Það 
hljómar ekki illa sem vinnutitill,“ 
segir Karl Örvarsson, skemmti-
kraftur með meiru.

Karl er tónlistarmaður og graf-
ískur hönnuður en á seinni árum 
hefur færst mjög í aukana að 
hann komi fram á skemmtunum 
með gamanmál og eftirhermur. 
Hann er nú með í undirbúningi 
eftirhermuplötu þar sem hann, 
og hugsanlega gestir á borð við 
Stefán Karl og Frey Eyjólfsson, 
koma við sögu. Þeir munu ræða 
saman og syngja lög sem Björn 
Jörundur, Megas, Kári Stefáns-
son og ótal fleiri væru. „Hug-
myndin kviknaði fyrir löngu, á í 
raun upphaf að rekja til þess að 
á æskuheimili mínu var til plat-

an Skaup ´73 þar sem Karl Ein-
arsson eftirherma fer á kost-
um. Ég var fimm ára að hlusta á 
þetta og veltist um af hlátri þótt 
ég skildi ekki einu sinni brandar-
ana. Þarna var verið að taka fyrir 
tíðarandann, pólitíkina og herma 
eftir mönnum á borð við Halldór 
Laxness, Helga Sæmundsson og 
séra Árelíus Níelsson. Mér fannst 
þetta óborganlega fyndið og svo 
tók þetta sig upp við fertugsaldur-
inn. Hugmyndin gekk í endurnýj-
un lífdaga nýverið í útvarpsþætt-
inum Orð skulu standa hjá Karli 
Th. Birgissyni, en þá mættum við 
Freyr sem gestir.“

Eftirhermuplata er ekki það 
eina sem er á leiðinni hjá Karli. 
„Já, plata er í vinnslu sem kvikn-
aði út frá þeirri hugmynd að ég á 

lítinn eins árs gamlan frænda úti í 
Los Angeles. Ég er með lítið hljóð-
stúdíó hér í vinnunni, tók mig til 
og raulaði vögguvísur. Slíkan disk 
væri upplagt að gefa út til að setja 
við vöggu barna hvers foreldr-
ar geta ekki sungið fyrir sjálf,“ 
segir Karl sem sér ýmsa mögu-
leika tengda nýrri tækni. Fyrir 
skömmu lenti hann óvart í að tví-
bóka sig sama kvöldið. Greip þá 
til þess ráðs að útbúa eins konar 
margmiðlunardisk og sendi á 
annan staðinn. 

„Ég tók upp eftirhermur og með 
fylgdu myndir af viðkomandi og 
afmælisbarninu. Þarna voru Har-
aldur veðurfræðingur, Kári Stef-
ánsson og Björn Jörundur sem 
sendu afmæliskveðju og þetta var 
að svínvirka.“  jakob@frettabladid.is

KARL ÖRVARSSON:  FÆRIR SIG Í GAMANMÁL VIÐ FERTUGSALDUR

Eftirhermuplata á leiðinni

Ingvar E. Sigurðsson mun leika snærisþjófinn Jón 
Hreggviðsson og Björn Thors fer með hlutverk Magn-
úsar í Bræðratungu í Íslandsklukkunni sem verður 
sett upp í Þjóðleikhúsinu á næsta ári.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins mun Lilja 
Nótt Þórarinsdóttir leika Snæfríði Íslandssól, aðal-
kvenhlutverkið í leikritinu. Hún staðfesti við 
blaðamann að hún myndi leika í Íslands-
klukkunni en sagði óvíst hvaða hlutverk 
félli í hennar skaut. „Ég er ársráðin hjá 
Þjóðleikhúsinu og þetta er eitt af þeim 
verkefnum sem mér var falið.“

Fari svo að Lilja Nótt verði ráðin í 
hlutverk Snæfríðar fylgir hún í fótspor 
Þjóðleikhússstjórans Tinnu Gunn-
laugsdóttur, móður hennar, Herdísar 
Þorvaldsdóttur, og Sigríðar Þorvalds-
dóttur, sem allar hafa spreytt sig á 
hlutverkinu við góðar undirtektir. 
Einnig mun hún endurnýja kynni 
sín við Ingvar E. Sigurðsson 
sem lék á móti henni í spennu-
myndinni Reykjavík Rotter-
dam á síðasta ári.

Benedikt Erlingsson, 
nýráðinn leikstjóri 

Íslandsklukkunnar, vildi ekkert tjá sig um 
það hvaða leikarar hefðu verið ráðnir en 
staðfesti að í næstu viku verði líklega til-
kynnt um hver hreppi hið eftirsótta hlut-
verk Snæfríðar.  - fb

Ingvar er Jón Hreggviðssonn

Sitt sýnist hverjum um efni verksins 
„The End“ eftir Ragnar Kjartans-
son sem er framlag Íslands til Fen-
eyjatvíæringsins sem hófst 5. júní 
og stendur til 22. nóvember. Ragnar 
ætlar að mála sömu fyrirsætuna, 
karlmann á sundskýlu með sígó og 
bjór, í heila sex mánuði. Það breytir 
ekki því að í mikilli grein í Wall 
Street Journal undir yfirskriftinni: 
Ólympíuleikarnir í listum, 
er mælt sérstaklega 
með því við þá sem 
leggja leið sína til 
Feneyja, að fylgjast með 
Ragnari að störfum. 
Í Feneyjatvíær-
ingnum taka 77 
þjóðir þátt.

Heimasíða með hárgeli Loga Geirs-
sonar og Björgvins Páls Gústafs-
sonar er komin í loftið. Einhverjir 
tæknilegir örðugleikar virðast þó 
vera að stríða landsliðsmönnunum 
því samkvæmt upphaflegri áætlun 
stóð til að byrja að selja gelið á 
netsíðunni í byrjun júní. Því hefur 
þó verið frestað um stundarsakir því 
salan hefst, samkvæmt vefsíðunni, 
ekki fyrr en 29. júní. 
Áhugasamir gel-not-
endur geta þó stytt sér 
stundir á síðunni og 
horft á ansi magn-
aða auglýsingu sem 
var framleidd 
sérstaklega fyrir 
vöruna.

Og meira úr tónlistargeiranum. 
Hljómsveitin Hjaltalín er með 
vinsælli hljómsveitum landsins eins 
og sýndi sig þegar Sjómannavalsinn 
í flutningi Hjaltalíns tróndi efstur á 
vinsældalista Rásar 2. Eimskip keyrir 
nú langa og vandaða auglýsingu 
þar sem lagið er undir og nú er 
spurningin um hænuna og eggið 

því svo mun vera að lagið 
hafi upphaflega verið 
tekið upp sem slíkt og 
mun Eimskip meðal 
annars hafa greitt 
hljóðverskostnað við 

gerð lagsins. - jbg/fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/S

TE
FÁ

N

KARL OG EFTIRLÆTIS VIÐ-
FANGSEFNIÐ Karl getur 
hermt eftir ýmsum og 
ýmsu, svo sem búsáhöld-
um, en ekki síst kollega 
sínum, Birni Jörundi.
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EFTIRSÓTT HLUTVERK Ingvar mun leika Jón Hreggviðsson 
í Íslandsklukkunni sem verður í Þjóðleikhúsinu á næsta 

ári. Lilja Nótt mun samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins verða Snæfríður Íslandssól. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1  Elliði Vignisson.

 2  Hrefnukjöt.

 3  Benedikt Erlingsson.

ÍSLENSKA UNDRIÐ 
BUBBI MORTHENS

Innslagið um Bubba 
verður sýnt í Good 
Morning America. 

Evrópumaður ársins
2009

Ár hvert tilnefna Evrópusamtökin á Íslandi Evrópumann ársins.
Evrópumaður ársins er einstaklingur sem hefur stuðlað að 
kraftmikilli og málefnalegri Evrópuumræðu á Íslandi.

Við pallborð sitja:

Einar Benediktsson fv. sendiherra
Björgvin G. Sigurðsson alþingismaður
Sveinn Hannesson framkvæmdastjóri 
Þorvaldur Gylfason prófessor

Fundarstjóri verður Jón Steindór Valdimarsson 
framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. 
Allir velkomnir.

Þjóðminjasafninu, miðvikudaginn 10. júní kl. 16.00

Evrópusamtökinwww.evropa.is 
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

Í dag er miðvikudagurinn 
10. júní, 161. dagur ársins. 

3.04 13.27 23.52
2.00 13.12 0.28

Í Grikklandi hinu forna voru eft-
irmál ósigra býsna hörð en að 

sama skapi skýr. Þá voru ekki sett-
ar saman samninganefndir sem 
skröfuðu á leynilegum fundum 
uns komin var flókin niðurstaða 
sem allir gætu sætt sig við … nema 
Íslendingar. 

EGÍAS Aþenukonungur fékk að 
kenna á þessu en honum sárnaði 
þegar Androgeos, sonur Mínósar 
Krítarkonungs, vann alla Aþeninga 
í fjölþrautakeppni sem haldin var í 
borginni. 

ÞETTA var vel gert hjá þér, prinsi, 
en viltu ekki prófa að etja kappi við 
Maraþon-nautið?“ sagði konungur-
inn í hefndarhugleiðingum og And-
rogeos var varla búinn að fallast á 
það þegar hann var kominn með 
hornið á Maraþon-nautinu í gegn-
um sig.

MÍNÓS konungur í Krít lét engan 
eiga neitt inni hjá sér, sennilega 
vegna þess að hann átti ekki krít-
arkort, svo hann sagði Aþeningum 
stríð á hendur og gjörsigraði þá. 
Ekki lét hann þar við sitja heldur 
setti hann skatt á Aþeninga. Hann 
var þannig að hvert ár urðu þeir 
að láta af sjö piltum og sjö stúlk-
um sem fara myndu í völundarhús-
ið í Krít þar sem Mínótárus bjó og 
át allt sem að kjafti kom. Dedælus 
hafði hannað völundarhúsið örugg-
lega með svipuðum hætti og snill-
ingarnir okkar hönnuðu Icesave. 
Að minnsta kosti var engin undan-
komuleið ef farið var inn. Mínótárus 
var í mannslíkama en með nautshöf-
uð. Því fylgja óneitanlega nokkr-
ir útlitsgallar svo Mínos ákvað að 
geyma hann í völundarhúsinu þar 
sem hann gæti gætt sér á Aþening-
um í stað þess að hafa hann með allt 
á hornum sér í höllinni. 

ÞESSI hefndarskattur Mínósar 
kann að hljóma villimannslegur 
en hefði ég verið í samninganefnd-
inni hans Svavars þá hefði ég haft 
hann til hliðsjónar. Ég hefði reynd-
ar aldrei tímt að sjá af sjö íslensk-
um stúlkum en það hefði vel komið 
til greina að senda sjö unga menn 
inn í rústirnar af Landsbankanum 
þar sem innstæðueigendur gætu 
beitt þá bolabrögðum. Ég hefði 
reynt að setja það sem skilyrði að 
þeir þyrftu ekki að vera svo ungir 
að árum heldur væri nóg að þeir 
hefðu sýnt af sér dýrkeyptan ung-
æðishátt. Ég myndi meira að segja 
lofa Bretunum að þeir þyrftu ekki 
að borga farið undir þessa mennsku 
skattgreiðslu. Þessir sjömenningar 
eru hvort sem er enn þá, að ég held, 
flestir búsettir í dýrari hverfum 
Lundúnaborgar.    

Icesave á 
forngrísku

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

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%
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