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„Ég bjó til ávaxtasalat með kjúklingi sem er ótrúlega ferskt og fljótlegt að gera,“ útskýrir Elín Helga Egils-dóttir, tölvunarfræðingur og til-raunakokkur. Hún segir að ávsalatið é h

Tilraunir í eldhúsinuElínu Helgu Egilsdóttur finnst gaman að prófa sig áfram í eldhúsinu og finna upp nýjar uppskriftir. Hún 

gefur lesendum Fréttablaðsins eina af sínum fljótlegu og einföldu tilraunauppskriftum.ÁVAXTASALAT MEÐ KJÚKLINGIHollt og fljótlegt  FYRIR 2

Elín Helga Egilsdóttir miðlar sniðugum hugmyndum að upp-skriftum á www.ellahelga.blog.is.
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HANNYRÐASÝNING  Katrínar Jóhannesdóttur opnar í Safnahúsi 
Borgarfjarðar í dag klukkan 16. Sýningin er opin alla virka daga frá 13 
til 18 og stendur til 31. júlí. Sýninguna hefur Katrín ákveðið að tileinka 
ömmu sinni, Hólmfríði Jóhannesdóttur, sem lést 6. janúar síðastliðinn.

FÖSTUDAGUR
12. júní 2009 — 138. tölublað — 9. árgangur

VEÐRIÐ Í DAG

BJARTARA VESTAN TIL   Í dag 
verður yfirleitt hæg norðlæg eða 
breytileg átt, bjart með köflum á 
vesturhelmingi landsins, annars 
skýjaðra og smá skúrir. Hiti 7-14 
stig, mildast syðst.

VEÐUR 4

8 10

7

1213

VEL VEITT Í KÓPAVOGSLÆK Blíðskaparveður var á höfuðborgarsvæðinu í gær. Þessir drengir nýttu góða veðrið til þess að vaða og 
veiða síli í Kópavogslæknum, líkast til án þess að leiða hugann að átökum í bæjarmálum þar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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ELÍN HELGA EGILSDÓTTIR

Býr til ferskt og fljótlegt 
ávaxtasalat með kjúklingi
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           Í MIÐJU BLAÐSINS

JÓHANNA GUÐRÚN

Auglýsir 
morgunkorn
Rifjar upp gamla takta

FÓLK 34

Travolta á íslensku 
stefnumóti
Fór í sleðaferð með 
undirfatamódeli.

FÓLK 28

Blásið til 
Airwaves-veislu
Þorsteinn Stephensen óttaðist 
aldrei um hátíðina.

FÓLK 25

FJÖLMIÐLAR „Ég held að þetta verði 
alveg stórkostlega skemmtilegt og 
einmitt það sem vantar í íslenskt 
sjónvarp á þessum síðustu og 
verstu,“ segir Erna Bergmann um 
sjónarpsþátt 
sem nú er í und-
irbúningi. Erna 
hefur umsjá 
með þáttun-
um sem verða á 
dagskrá Skjás-
eins á miðviku-
dögum í sumar, 
sá fyrsti 24. 
þessa mánaðar. 

Útgáfufyrirtæki tímaritsins 
Mónitors, Media ehf., framleið-
ir þættina fyrir Skjáeinn en þeir 
munu að einhverju leyti taka mið 
af Mónitor og verða einkunnar-
orðin þau að varpa ljósi á þá hluta 
samfélagsins sem flestir vita af 
en fæstir vita nokkuð um. Meðal 
annars mun Atli Fannar Bjarka-
son, ritstjóri Mónitors, í þáttunum 
verða eins konar nýr Jon Stewart í 
The Daily Show. „Raunveruleg mál 
tekin fyrir á klisjukenndan hátt,“ 
segir Atli. - jbg/sjá síðu 34

Mónitor í sjónvarp:

Nýjar stjörnur 
á sjónvarpsskjá

Töfrandi tónlist
Sólveig Bergland 
Fjólmundsdóttir 
frumsýnir nýtt 
barnaleikrit.

TÍMAMÓT 18

ERNA BERGMAN

PENINGAMÁL Fjármálaeftirlitið (FME) rann-
sakar átta mál útflutningsfyrirtækja vegna 
meintra brota á lögum og reglum um gjald-
eyrisviðskipti sem sett voru í kjölfar banka-
hrunsins. Rannsókninni verður flýtt sem 
kostur er. Seðlabankinn, sem er eftirlitsað-
ili með því að gjaldeyrishöft séu virt, hefur 
sjávarútvegsfyrirtækin til skoðunar. Álfyr-
irtækin hafa ekki verið rannsökuð sérstak-
lega, en það stendur til. Um háar fjárhæðir 
er að ræða og viðurlög vegna brota eru þung. 

Fréttablaðið sendi eftirfarandi fyrirspurn 
til Seðlabankans: Nú er Seðlabankinn eftir-
litsaðili með því að gjaldeyrishöftin séu virt. 
Hafa álfyrirtækin verið skoðuð eða sjávar-
útvegsfyrirtækin sérstaklega í ljósi þess að 
þaðan á megnið af okkar gjaldeyristekjum að 
koma? Í svari Seðlabankans segir að stofn-

unin „fylgist með að aðilar fari að lögum en 
Fjármálaeftirlitið fer með rannsókn mála 
sem Seðlabankinn tilkynnir. Það hefur ekki 
verið sérstaklega skoðað varðandi álfyrir-
tækin en verður gert. Sjávarútvegsfyrirtæk-
in eru í skoðun.“ Verið er að rannsaka hvort 
minni heimtur af gjaldeyri séu frá þessum 
greinum en vænta mætti, samkvæmt upplýs-
ingum Seðlabankans.

Tómas Sigurðsson, forstjóri Alcoa á 
Íslandi, var inntur eftir því hvort hann 
vissi af hverju Seðlabankinn hygðist skoða 
álfyrirtækin í samhengi við gjaldeyrishöft. 
Tómas aftekur með öllu að Alcoa hafi átt í 
óeðlilegum gjaldeyrisviðskiptum. „Við störf-
um samkvæmt fjárfestingarsamningi og í 
honum eru ákveðnar reglur um okkar gjald-
eyrisviðskipti. Öll okkar viðskipti eru í sam-

starfi við Seðlabankann.“ Tekið skal fram að 
öll álfyrirtækin hér á landi hafa undanþágur 
frá reglum um gjaldeyrismál. Þar á meðal 9. 
grein sem fjallar um skilaskyldu á erlendum 
gjaldeyri.

Hinn 1. apríl síðastliðinn voru samþykkt 
neyðarlög með það að markmiði að koma í 
veg fyrir að útflytjendur kæmust hjá skila-
skyldu á gjaldeyri, en þá hafði myndast tvö-
faldur markaður með krónur.  Í greinargerð 
stjórnvalda daginn eftir setningu laganna 
sagði að styrking íslensku krónunnar væri 
einn af grundvallarþáttum í efnahagsáætlun 
Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. „Þeir 
aðilar sem sniðganga reglur um gjaldeyris-
höft, löglega eða ólöglega, stuðla að veikingu 
á gengi krónunnar og auka með því beinan 
og óbeinan kostnað allra landsmanna.“  - shá

Gjaldeyrissvik rannsökuð
Fjármálaeftirlitið rannsakar átta mál útflutningsfyrirtækja vegna meintra lögbrota í gjaldeyrisviðskiptum. 
Seðlabankinn rannsakar hvort sjávarútvegsfyrirtæki virða gjaldeyrishöft. Álfyrirtækin verða skoðuð.

Mettilboð í 
Ronaldo

Manchester United 
samþykkti risatil-
boð Real Madrid í 
Cristiano Ronaldo.

ÍÞRÓTTIR 30

SVEITASTJÓRNARMÁL Gunnar I. Birg-
isson verður að hætta sem bæjar-
stjóri í Kópavogi eigi meirihluta-
samstarf Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks að halda. Þetta 
var niðurstaða fundar framsóknar-
manna í Kópavogi í gærkvöldi sam-
kvæmt heimildum blaðsins. 

Ómar Stefánsson bæjarfulltrúi 
Framsóknarflokksins, vildi ekki 
staðfesta þetta við blaðið, en sagð-
ist hafa gert grein fyrir stöðu mála 
og fengið fullan stuðning til að leiða 

málið til lykta. Þá sagði hann að 
ekki væri inni í myndinni að hann 
sjálfur yrði bæjarstjóri. 

Samkvæmt heimildum blaðsins 
verður sjálfstæðismönnum gef-
inn frestur til að aðhafast í mál-
inu. Sjálfstæðismenn haldi bæjar-
stjórastólnum en annar bæjarstjóri 
komi í stað Gunnars. Í sæti bæjar-
stjóra hafa verið nefnd nöfn eins 
og Jón Gunnarsson alþingismaður, 
Ármann Kr. Ólafsson bæjarfull-
trúi, Gunnsteinn Sigurðsson bæjar-

fulltrúi og Hildur Dungal, forstjóri 
Útlendingastofnunar, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins. Málið 
skýrist líkast til á fulltrúaráðsfundi 
Sjálfstæðisflokks á mánudag.

Freyja, félag framsóknarkvenna 
í Kópavogi, lýsti í gær óánægju 
með upplausnarástandið í bæjar-
félaginu, og telja samstarf flokk-
anna ekki geta haldið áfram í sömu 
mynd. Áður höfðu ungir framsókn-
armenn í bænum hvatt til þess að 
samstarfinu yrði slitið.  - þeb

Framsóknarmenn funduðu um meirihlutasamstarf í Kópavogi í gærkvöldi:

Gunnar fari en samstarf haldi
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LÖGREGLUMÁL Gúmmíbáturinn sem 
notaður var til þess að sækja 109 
kíló af fíkniefnum sem voru um 
borð í skútunni Sirtaki við Papey 
um miðjan apríl var í eigu Sig-
urðar Hilmars Ólasonar, sem nú 
situr í gæsluvarðhaldi, grunað-
ur um aðild að fíkniefnasmygli, 
peningaþvætti og samstarf við 
erlendan glæpahring. Í því máli 
voru sex menn handteknir, fimm 

Íslendingar og 
Hollendingur. 
Þeir sitja allir 
í gæsluvarð-
haldi.

Sigurður, sem 
er 54 ára, var 
handtekinn á 
skrifstofu sinni 
í fyrirtækinu 
R. Sigmunds-

syni á mánudag. Hann er stjórn-
armaður í félaginu og einn af eig-
endum þess. Hann hlaut þriggja 
ára dóm fyrir aðild að smygli á 
þrjátíu kílóum af hassi til lands-
ins árið 2001. 

Ársæll Snorrason, góður vinur 
Sigurðar, var einnig handtek-
inn á mánudag vegna málsins 
og situr í varðhaldi. Hann hefur 
áður hlotið dóm fyrir innflutn-
ing á tugum kílóa af fíkniefnum. 
Þá situr þriðji maðurinn, Gunnar 
Viðar Árnason, einnig í varðhaldi 
vegna þess.

Í Papeyjarsmyglinu svokall-
aða fóru þrír Íslendingar á báti 
Sigurðar út í Papey frá Djúpa-
vogi, sóttu fíkniefnin og voru 
síðan handteknir í landi. Hinir 
þrír voru handteknir um borð í 
skútunni á fleygiferð á flótta frá 

lögreglu. Málið er umfangsmesta 
fíkniefnamál sem upp hefur 
komið hérlendis.

Sigurður Ólason er umsvifa-
mikill athafnamaður og er 
skráður eigandi að um tuttugu 
fyrirtækjum. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins er hann auk 
þess einn af eigendum R. Sig-
mundssonar. Hann keypti fyr-
irtækið ásamt tveimur öðrum 
af Steins nesi ehf., dótturfélagi 
SPRON, í janúar, í gegnum félag-
ið Polar Group, gegn tugmilljóna 
láni frá bankanum sjálfum.

Þá á Sigurður einnig ýmis fjár-

festingarfélög og fyrirtæki í veit-
inga- og fasteignarekstri. Eitt 
þessara félaga, Hollís ehf., stofn-
aði hann nýlega með Hollendingi 
og Ísraela og grunar lögreglu að 
hann hafi notað fyrirtækið til að 
þvætta ágóða af fíkniefnavið-
skiptum hinna tveggja víða um 
Evrópu. 

Sigurður er enn fremur skráð-
ur fyrir fatamerkjunum Inmate, 
Criminal Record og Bastille, en 
fyrirhugað var að framleiða föt 
undir þeim merkjum í íslenskum 
fangelsum. 

 stigur@frettabladid.is

Sigurður Ólason átti 
Papeyjargúmbátinn
Gúmmíbátur sem notaður var til að sækja 109 kíló af fíkniefnum í Papey í apríl 
var í eigu manns sem nú situr í gæsluvarðhaldi grunaður um umfangsmikið 
peningaþvætti, tengsl við alþjóðlegan glæpahring og aðild að fíkniefnasmygli.

GÚMMÍBÁTUR SIGURÐAR Báturinn er af gerðinni Valiant DR-620 og er metinn á 
nokkrar milljónir króna. Hér er hann við höfnina á Djúpavogi. MYND/ÓLAFUR BJÖRNSSON

SIGURÐUR ÓLASON

BÖRN „Margar smáar upphæðir 
gera eina stóra og einhvers stað-
ar verður að spara,“ segir Aðal-
steinn Sigfússon, félagsmála-
stjóri Kópavogsbæjar. Sýningar 
Brúðubílsins á gæsluvöllum bæj-
arins, sem hafa verið fastur liður 
á sumrin í fjölda ára, hafa verið 
felldar niður í sumar.

Aðalsteinn segir Kópavogs-
bæ hafa aukið við félagsþjónustu 
milli ára. „Það fer hins vegar í 
fjárhagsleg framlög til heimil-
anna. Ég skil vel að sumir verði 
fúlir vegna Brúðubílsins.“

Helga Steffensen leikhússtjóri 
Brúðubílsins segir sýningar verða 
í Reykjavík út júní og júlí. „Allir 
eru velkomnir,“ segir Helga. - kg

Niðurskurður hjá bæjarfélagi:

Enginn Brúðu-
bíll í Kópavogi

VIÐSKIPTI Hugsanlegt er að Act-
avis sé annað þeirra tveggja 
fyrirtækja sem þýska sam-

heitalyfjafyrir-
tækið Stada er 
að skoða kaup á 
að öllu leyti eða 
að hluta standi 
slíkt til boða. 

Þetta hefur 
Bloomberg-
fréttaveitan 
eftir Harm-
ut Tetzlaff, 
stjórnarfor-

manni Stada, að loknum aðal-
fundi félagsins en hann sagði 
félagið nú skoða kaup á öðrum 
samheitalyfjafyrirtækjum sem 
í fyrra voru of hátt verðlögð en 
hafi í kjölfar kreppunnar fengið 
öllu bærilegri verðmiða. 

Stada er sjötta umsvifamesta 
samheitalyfjafyrirtæki heims.

Bloomberg segir Actavis og 
þýska fyrirtækið Ratiophram 
koma helst til greina.  - jab

Þjóðverjar sagðir skoða Actavis:

Verðið betra nú 
en fyrir ári 

RÍKISFJÁRMÁL Árni Páll Árnason 
félagsmálaráðherra telur „óhjá-
kvæmilegt að gefin verði skýr 
fyrirheit um lækkun hæstu launa, 
stórhert aðhald í yfirstjórn ríkis-
ins, umtalsverðan sparnað í utan-
ríkisþjónustu og verulega aukinn 
aga í öllum rekstrarútgjöldum rík-
isins, til þess að unnt sé að taka 
ákvörðun um hver hlutur öryrkja 
og aldraðra eigi að vera í þeirri 
þjóðarsátt sem fram undan er“.

Hann vill ekki staðfesta að til 
standi að skerða bætur til þessara 
hópa. „Nei, en fólk kallar auðvitað 
eftir því að sjá hver er hin raun-
verulega samstaða um aðhaldsað-
gerðir. Við viljum sjá merki þess 

að allir séu að taka á eftir getu, 
áður en við leitum eftir framlög-
um frá þeim sem lakast standa, til 
að bjarga efnahagslífinu.“

Mjög mikilvægt sé að fá heild-
armyndina, 170 milljarða gatið, 
áður en teknar verði endanlegar 
ákvarðanir um niðurskurð þessa 
árs. Hann hafi ekki enn séð hvern-
ig það skuli gert.

„Við erum ekki komin nógu langt 
í vinnunni til að loka árinu 2009. 
Við getum ekki tilkynnt um niður-
skurð fyrr en við getum myndað 
samfélagslega samstöðu um hann. 
En eitt er víst: við brúum ekki 170 
milljarða bilið með framlögum frá 
öryrkjum og öldruðum.“  - kóþ

Félagsmálaráðherra segir heildarmynd niðurskurðar ríkisstjórnar ekki enn tilbúna:

Ráðherra vill skýr fyrirheit frá hinum

ÁRNI PÁLL ÁRNASON „Við brúum ekki 
170 milljarða bilið með framlögum frá 
öryrkjum og öldruðum,“ segir ráðherra. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ása, verður þetta þá nokkuð 
fyrirmyndarsumar?

„Þetta unga fólk eflist og tvöfaldar 
sig og þetta verður því fyrirmyndar-
sumar.“

Sumarhópar á vegum Hins hússins 
voru skornir niður í ár og hóparnir eru 
færri en áður. Sumarstarfið var þó valið 
fyrirmyndarverkefni hjá Evrópuráðinu í ár. 
Ása Hauksdóttir er deildarstjóri menning-
armála hjá Hinu húsinu.

LÖGREGLUMÁL Rúmlega þrítugur 
karlmaður var fluttur slasaður á 
sjúkrahús um miðjan dag í gær 
eftir að hafa orðið fyrir vélhjóli á 
Hverfisgötu.

Aðdragandi slyssins er ekki að 
fullu ljós en svo virðist sem mað-
urinn hafi gengið í veg fyrir hjól-
ið, að sögn varðstjóra lögreglu. 
Vegfarandinn er ekki alvarlega 
slasaður, en þó hafður undir eft-
irliti yfir nótt að sögn læknis á 
Landspítalanum. 

Slysið varð um tuttugu mínútur 
yfir tvö, og voru nokkrir sjúkra-
bílar sendir á vettvang, auk lög-
reglubíla. Vinnu á vettvangi var 
lokið um klukkan þrjú.  - sh

Einn fluttur á slysadeild:

Varð fyrir vél-
hjóli og slasaðist

BJÖRGÓLFUR THOR 
BJÖRGÓLFSSON

MENNTUN Um fimmtíu nemendur söfnuðust saman 
á Austurvelli í gær og létu í ljós óánægju sína með 
lánasjóðssamningana sem meirihluti stjórnar LÍN 
undirritaði fyrr um daginn. Fulltrúar nemenda í 
stjórninni skrifuðu ekki undir samninginn.

Hildur Björnsdóttir, formaður Stúdentaráðs, 
segir að nemendur muni taka Katrínu Jakobsdóttur 
menntamálaráðherra tali þegar hún kemur af ríkis-
stjórnarfundi í dag en þá mun hún taka málið fyrir. 
„Hún ætlar að leggja til að það verði einhver til-
færsla í kerfinu þannig að Lánasjóðurinn fái meiri 
peninga og þá verður kannski hægt að breyta þessu 
eitthvað,“ segir Hildur. 

Hún segir enn fremur að nýi samningurinn hafi 
komið flatt upp á nemendur eftir miklar umræður 
um nauðsyn þess að hækka námslán nemenda nær 
því sem nemur lægstu atvinnuleysisbótum sem eru 
150 þúsund á mánuði. 

„Svo kom þetta eins og skrattinn úr sauðarleggn-
um,“ segir hún um nýja samninginn sem gerir ekki 
ráð fyrir nokkrum breytingum á framfærslu nem-
enda.

 - jse

Háskólanemendur mótmæla óbreyttum námslánum á næsta skólaári:

Nemar bíða eftir ráðherranum

KRÖFUSPJÖLD NEMENDA  Á LOFTI Um 50 nemendur mót-
mæltu á Austurvelli í gær en í dag munu einhverjir bíða uns 
menntamálaráðherra kemur af ríkisstjórnarfundi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐSKIPTI Áhlaup var gert á Kaup-
þing Singer og Friedlander og um 
45 milljarðar króna teknir út 6. 
og 7. október. Það skýrir meðal 
annars beitingu Breta á hryðju-
verkalögunum. Þetta kemur fram 
í nýrri bók Jóns F. Thoroddsen, 
fyrrverandi verðbréfamiðlara hjá 
Byr. Bókin heitir Íslenska efna-
hagsundrið og kemur út í dag.

Jón segir að ástæðan fyrir því 
að hann skrifaði bókina hafi verið 
hvatning frá fólki. „Ég skrifaði 
litlar greinar í blöðin og fékk við-
brögð. Fólk sem ég þekkti ekki 
neitt fór að hafa samband og 
senda mér upplýsingar,“ segir 
Jón. Hann segir bókina samantekt 
á upplýsingum. Í bókinni segir 
Jón að íslenska efnahagsundrið 
hafi verið mesti gervimarkaður 
heimsins.  - vsp

Ný bók um efnahagsundrið:

Áhlaup sagt 
skýra inngrip

SVEITARSTJÓRNIR „Í samkomulagi 
fræðslusviðs og foreldrafélags 
Barnaskóla Hjallastefnunnar er 
gert ráð fyrir 
fjárframlagi for-
eldra til þess að 
brúa það kostn-
aðarbil sem þarf 
til þess að skóla-
starf í fjórða 
bekk Hjallastefn-
unnar við Hjalla-
braut geti farið 
fram,“ segir í 
bókun Jóns Páls 
Hallgrímssonar, bæjarfulltrúa 
Vinstri grænna í Hafnarfirði. 
Hann segir þar kominn fram vísi 
að skólagjöldum sem stríði gegn 
grundvallarhugsun um jafnrétti 
til náms sem VG geti ekki sam-
þykkt. Jón greiddi einn atkvæði á 
móti samkomulagi fræðslusviðs 
bæjarins og foreldrafélags Barna-
skóla Hjallastefnunnar.  - gar

VG í bæjarráði Hafnarfjarðar:

Andvígir vísi að 
skólagjöldum

JÓN PÁLL 
HALLGRÍMSSON

SPURNING DAGSINS



Borgin okkar er endalaus uppspretta nýrra uppgötvana og ævintýra.

Nú fegrum við skemmtilega staði og leiksvæði í miðborginni, torgin grænka,

ljóð birtast í gluggum og gömul hús fá nýtt hlutverk.

14:00 Grænt Lækjartorg

verkefnið Bjarta Reykjavík verður kynnt á Lækjartorgi í dag. 

Borgarfulltrúar tyrfa torgið. Félagar úr lúðrasveitinni Svani,

götuleikhús Hins hússins og H2 skapandi sumarhópar skemmta.

Söngur í Bakarabrekku

Leikskólabörn taka lagið í Bakarabrekkunni.

Reykjavíkurskáld í Mæðragarði

Arnar Jónsson flytur kvæði eftir Tómas

Guðmundsson Reykjavíkurskáld.

Skemmtilegri Hljómskáli

Hljómskálinn verður opinn og upplagt að 

skoða þetta sérkennilega hús sem allir þekkja 

en fáir hafa komið inn í. Blásarar á þakinu og 

léttar veitingar. Hljómskálinn opnar sem 

kaffihús 17. júní.

Eigum gleðilegt sumar í betri,

grænni og bjartari borg!

www.reykjavik.is/bjarta
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VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Amsterdam
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Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen
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Á MORGUN 
Hæg, breytileg átt.

SUNNUDAGUR 
5-10 m/s á annnesjum 
nyrðra annars hægviðri
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ÞOKKALEGAR 
HELGARHORFUR  
Það verða ekki lætin í 
veðrinu þessa helgina 
frekar er síðustu daga. 
Horfur eru á hægum 
breytilegum áttum 
með smá vætu á 
víð og dreif einkum 
suðaustan- og austan-
lands. Sýnu bjartast 
verður norðvestan-
lands en sú gula gæti 
þó skotið upp koll-
inum mjög víða. Sú 
úrkoma sem þó sést 
er heldur lítilfjörleg. 
Hiti breytist lítið.

8

8
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8

5

8

5
3

5

3

3

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

Minna kólesteról

www.ms.is

Benecol er náttúrulegur 
mjólkurdrykkur sem 

lækkar kólesteról í blóði.

Mikilvægt er að halda 
kólesterólgildum innan 
eðlilegra marka því of

hátt kólesteról í blóði er 
einn helsti áhættuþáttur 

kransæðasjúkdóma.

Ein flaska á dag dugar 
til að ná hámarksvirkni.

Í tengslum við frétt um leiklistarnám 
í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ ber 
þess að geta að leiklist hefur einnig 
verið kennd í Borgarholtsskóla síðast-
liðin níu ár. Boðið er upp á allt að sjö 
áfanga í leiklist en tveir leiklistarkenn-
arar á lista- og fjölmiðlasviði annast 
kennsluna.  

LEIÐRÉTTING

EFNAHAGUR Eitt af hverjum sex 
heimilum, eða um tólf þúsund 
heimili, eru með mjög þunga 
greiðslubyrði og þurfa að verja 
meira en helmingi ráðstöfunar-
tekna heimilisins í lánagreiðsl-
ur. Liðlega fjórðungur heimila er 
með heildarskuldir sem nema um 
fimmföldum ráðstöfunartekjum 
þeirra. Þetta kemur fram í nýrri 
greiningu Seðlabanka Íslands á 
stöðu íslenskra heimila í kjölfar 
bankahruns. Miðað er við tekjur í 
febrúar 2009.

„Þetta er svartara ástand en ég 
gerði ráð fyrir í febrúar,“ segir 
Tryggvi Þór Herbertsson alþingis-
maður. „Þetta er mjög í samræmi 
við það sem maður hefði haldið og 
sýnir í raun hversu grafalvarlegt 
ástandið er. Staðan hefur versnað 
mikið síðan í febrúar, gengið hefur 
fallið, bæst hefur við verðbólguna, 
atvinnuleysi aukist og eignaverð 
lækkað,“ segir Tryggvi.

Lilja Mósesdóttir, formaður 
félagsmálanefndar, er hins vegar 
á öðru máli og segir að hún hafi 
haldið að ástandið væri verra. „Mér 
finnst ánægjulegt að það skuli ekki 
vera stærri hópur sem er með of 
þunga greiðslubyrði,“ segir Lilja.

Um 78 prósent hjóna með börn 
eru með viðráðanlega greiðslu-
byrði, sem miðuð er við 40 prósent 
af ráðstöfunartekjum í greining-
unni. Hins vegar eru um 97 prósent 
einstæðra foreldra með undir 500 
þúsund krónur á mánuði. 

„Mér fannst gott að hægt var að 
greina þetta í ýmsar gerðir og þjóð-
félagshópa. Hægt er að nota þess-
ar upplýsingar þegar skattahækk-
anir verða ákveðnar,“ segir Lilja. 

Vegna aðgerða í ríkisfjármálunum 
mun sá hópur fara stækkandi sem 
er með of þunga greiðslubyrði, að 
sögn Lilju, af því að ráðstöfunar-
tekjur heimila munu minnka með 
skattahækkunum.

Hún segir áhugavert hversu 
mikið af tekjuháu fólki er með nei-
kvæða eiginfjárstöðu í húsnæði 
sínu. Um 40 prósent heimila með 
yfir 500 þúsund á mánuði eru með 
meira en 5 milljónir króna í nei-
kvæðri eiginfjárstöðu. Ástæðan sé 
líklegast sú, að sögn Lilju, að verð 
á stórum eignum lækkar alltaf 

fyrst því erfiðast er að fjármagna 
slík kaup.

„Þetta gæti orðið til þess að 
þegar verð fer að lækka á minni 
eignum vegna offramboðs þá fer 
eiginfjárstaða þeirra sem eru 
tekjulágir að versna,“ segir Lilja. 
Jafnframt er tæplega helmingur 
þeirra heimila sem er með íbúða-
lán í erlendri mynt með yfir 500 
þúsund krónur á mánuði. Vaxta-
bætur, barnabætur, meðlög eða 
námslán frá LÍN eru ekki tekin 
með inn í reikninginn.

 vidirp@frettabladid.is

Eitt af sex heimilum 
er í vondum málum
Um tólf þúsund heimili eru með mjög þunga greiðslubyrði. Tekjuhátt fólk er 
með neikvæðari eiginfjárstöðu. „Svartara ástand en ég gerði ráð fyrir,“ segir 
þingmaður. Formaður félagsmálanefndar segist hafa haldið ástandið verra.

GREININGIN KYNNT Þorvarður Tjörvi 
Ólafsson, annar þeirra sem gerði 
greininguna fyrir Seðlabankann, kynnir 
greininguna á málstofu í Seðlabankan-
um í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

LILJA MÓSESDÓTTIR Hún segir ánægju-
legt að hægt hafi verið að greina þjóð-

félagshópa. Það komi sér vel þegar 
skattahækkanir verði ákveðnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DÓMSTÓLAR Fyrrum blaðamað-
ur DV hefur verið dæmdur til að 
greiða konu 700 þúsund krón-
ur í skaðabætur, auk þess sem 
ummæli um hana í blaðinu voru 
dæmd dauð og ómerk.  

Upphaf málsins var umfjöllun 
um meðferðarheimili á Norður-
landi. Blaðamaður hafði ummæli 
eftir nafngreindum viðmæl-
anda um fyrrum mágkonu hans, 
meðal annars að hún hefði verið í 
sjálfsvígshugleiðingum. Dómur-
inn sagði að ekki hefði verið um 
að ræða viðtal við fyrrum mág-
inn. Því teljist viðmælandinn ekki 
vera höfundur efnisins heldur 
blaðamaðurinn. - jss

Blaðamaður DV dæmdur:

Sekt og um-
mæli ómerkt

INNANRÍKISMÁL „Ég hef ákveðið að 
þau verði ekki send sjálfkrafa til 
Grikklands,“ segir Ragna Árna-
dóttir dómsmálaráðherra um sex 
hælisleitendur frá Grikklandi sem 
hafa verið hér í meira en hálft ár.

Á grundvelli Dyflinnarreglna 
eru hælisleitendur sjálfkrafa 
sendir til fyrsta viðtökuríkis. 

„Stefnan er sú að það verði 
endursendingar til Grikklands 
en málin verða skoðuð með til-
liti til hvers og eins. Við þurfum 
að skoða þetta með hliðsjón af 
skýrslunni,“ segir Ragna.

Í skýrslu sem unnin var fyrir 
dómsmálaráðuneytið kemur fram 
að Sameinuðu þjóðirnar leggist 
gegn því að flóttamenn séu sendir 
aftur til Grikklands. Hins vegar 
hafi aðstæður þar skánað.  - vsp

Hælisleitendur frá Grikklandi:

Ekki sendir 
sjálfkrafa burt

DÓMSMÁL Rúmlega tvítugur 
maður hefur verið dæmdur í eins 
mánaðar fangelsi og til svipting-
ar ökuréttar í fimm ár.  

Maðurinn stal úr verslunum 
vörum fyrir nokkra tugi þúsunda. 
Hluta þeirra greiddi hann með 
greiðslukorti annars manns. Þá 
stal hann tveimur blómvöndum í 
Krónunni.

Hinn dæmdi var að auki tekinn 
drukkinn undir stýri. Hann hafði 
áður verið tekinn fullur og rétt-
indalaus við akstur og voru þau 
mál sameinuð málinu nú. Maður-
inn er erlendur ríkisborgari.  - jss

Fangelsi í mánuð:

Ók fullur og 
stal blómum

BLÓM Maðurinn stal meðal annars  
tveimur blómvöndum. 

REYKJAVÍK Kaffihús verður opnað í 
dag í Hljómskálanum í samnefnd-
um garði. 

Ætlunin er að hægt verði að 
kaupa þar veitingar í sumar 
og standa að 
uppákomum, 
til að mynda á 
hljómsveit að 
spila af þaki 
Hljómskálans á 
laugardögum.

Klukkan 14 
munu borg-
arfulltrúar 
hrinda af stað 
átakinu Björtu 
Reykjavík á Lækjartorgi með því 
að tyrfa torgið að hluta.

„Við ætlum að nota sumarið til 
að gera miðborgina okkar enn 
grænni, fegurri og betri. Meðal 
annars með því að fegra leik- og 
útisvæðin,“ segir Hanna Birna 
Kristjánsdóttir borgarstjóri. - kóþ

Borgarfulltrúar tyrfa torgið:

Hljómskálakaffi 
opnað í dag

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNSDÓTTIR

Forsetakosningar í dag
Forsetakosningar fara fram í Íran í 
dag, eftir mikla og harða kosninga-
baráttu undanfarið. Tveir helstu 
frambjóðendurnir eru Mahmoud 
Ahmadinejad forseti og Mir Hoss-
ein Mousavi. Mousavi hefur kallað 
eftir meiru félagslegu frelsi, opnari 
fjölmiðlum og því að samskipti við 
Vesturlönd verði bætt.

ÍRAN

STJÓRNSÝSLA „Hann ákveður sjálf-
ur sitt hæfi og ég hef ekkert um 
það að segja,“ segir Ragna Árna-
dóttir dómsmálaráðherra um van-
hæfi Valtýs Sigurðssonar ríkissak-
sóknara.

Eva Joly, ráðgjafi vegna rann-
sóknar á íslenska bankahruninu, 
sagðist í Kastljósi í fyrradag vera 
þeirrar skoðunar að Valtýr ætti 
að víkja úr embætti að öllu leyti. 
Valtýr lýsti sig vanhæfan 18. maí 
síðastliðinn til að fara með mál er 
tengjast bankahruninu. Ástæðan 
er að sonur hans var einn af æðstu 
stjórnendum Exista.

Ragna átti fund með Evu Joly 
og Ólafi Þór Haukssyni, sérstök-

um saksóknara, í gær og segir að 
þau hafi átt hreinskiptið samtal um 
þær lagabreytingar sem unnið er 
að. Hún segist ekki hafa trú á því 
að Eva hætti að vinna með íslensk-
um stjórnvöldum.

„Ég hef fulla trú á að það takist 
að finna botn í þessu máli. Fundur-
inn í gær gaf mér ekki tilefni til að 
halda annað,“ segir Ragna. 

Hún segir jafnframt að verið sé 
að vinna að tillögum Evu um að 
skipaðir verði sjálfstæðir saksókn-
arar innan embættis sérstaks sak-
sóknara. Eva Joly hefur lagt fram 
tillögur um að skipaðir verði sjálf-
stæðir saksóknarar yfir hverjum 
banka.   - vsp

Dómsmálaráðherra segir ríkissaksóknara ákveða sjálfur sitt hæfi:

Vinna að tillögum Evu Joly

EVA JOLY Hefur lýst því yfir að hún vilji 
að ríkissaksóknari víki að öllu leyti. Einn-
ig að skipaðir verði sérstakir saksóknarar 
yfir hverjum banka.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GENGIÐ 11.06.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 219,3622
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 128,06  128,68

 210,83  211,85

 179,5  180,5

 24,102  24,244

 20,173  20,291

 16,687  16,785

 1,3068  1,3144

 197,54  198,72

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Fríhafnardagar

um helgina



6  12. júní 2009  FÖSTUDAGUR

FANGELSISMÁL Vista hefur þurft allt 
að sjö gæsluvarðhaldsfanga í lög-
reglustöðinni við Hverfisgötu á 
undanförnum dögum, þar sem öll 
fangelsi landsins eru stappfull.

Aldrei fyrr hafa jafnmargir setið 
í fangelsi hér á landi og nú, sam-
kvæmt upplýsingum frá Fangels-
ismálastofnun. Í gær voru um 180 
fangar í fangelsum landsins. Þar 
af voru ríflega 150 manns í afplán-
un, sem er met. Þá voru tæplega 
30 í gæsluvarðhaldi, sem er einn-
ig met. Í einangrun sitja nú sextán 
manns, sem er þriðja metið.

Öll rými eru fullnýtt og tvísett 
í stærri klefana, sem eru fimm í 
Hegningarhúsinu við Skólavörðu-
stíg, tvö í fangelsinu í Kópavogi 
og einn í fangelsinu á Akureyri. 
Við blasir að tvísetja þurfi einnig 
í einhverja klefa á Litla-Hrauni, ef 
fram heldur sem horfir. Einangr-
unarpláss í fangelsum landsins eru 
tíu talsins.

„Þetta er talsvert meira held-
ur en nokkru sinni fyrr og fjölda-
þróunin mjög hröð og brött,“ segir 
Páll E. Winkel, forstjóri Fangels-
ismálastofnunar. „Jákvæða hliðin 
er sú að lögreglan er að standa sig 
miklu betur heldur en áður.“

Hann segir starfsfólk í fangels-
um landsins standa sig ótrúlega 
vel miðað við aðstæður.

Sé tekið meðaltal fjölda fanga 
í gæsluvarðhaldi á ári frá 1996 
kemur í ljós að þeir hafa verið einn 
til fjórir á ári, þar til árið 2008. Þá 
rauk fjöldinn upp.

„Við erum að ná fleirum og 
dómar eru að þyngjast, sem þýðir 
að það þarf fleiri pláss,“ segir Stef-
án Eiríksson, lögreglustjóri á höf-
uðborgarsvæðinu. Hann segir það 

nánast afrek hvernig Fangelsis-
málastofnun hafi tekist að halda 
uppi því þjónustustigi sem hún 
geri.

„En það er ekki hægt að gera það 
til lengdar nema að undan láti,“ 
segir lögreglustjóri. Hann segir 
vaxandi fjölda fanga, þar á meðal 
gæsluvarðhaldsfanga, til kominn 

meðal annars vegna stórra fíkni-
efnamála. Fíkniefnadeild LRH sé 
að skila miklum árangri sem menn 
séu mjög stoltir af. 

„Þá er nálgun varðandi kyn-
ferðisbrot og alvarlegri ofbeld-
isbrot að breytast,“ segir Stefán. 
„Við erum í mjög auknum mæli að 
krefjast gæsluvarðhalds yfir þeim 
sem eru grunaðir í slíkum málum 
á grunni rannsóknarhagsmuna 
að sjálfsögðu, en einnig á grunni 
almannahagsmuna sem er stefnu-
breyting af okkar hálfu. Þar erum 
við að svara kalli almennings um 
að tekið sé af festu á þessum alvar-
legu brotum.“ jss@frettabladid.is 

HEGNINGARHÚSIÐ Í hegningarhúsinu er nú tvísett í fimm klefum. Einnig er tvísett í 
klefum í fangelsunum í Kópavogi og á Akureyri, samkvæmt upplýsingum Fangelsis-
málastofnunar.

Þrefalt met í fjölda 
fanga hér á landi  
Ríflega 180 fangar eru nú í fangelsum landsins. Tæplega þrjátíu þar af eru í 
gæsluvarðhaldi og af þeim eru sextán í einangrun. Þetta er metfjöldi í sögunni.

FJÖLDI FANGA 10.05. 2009
Heildarfjöldi fanga 181
Í afplánun  152
Í gæsluvarðhaldi 29
Í gæslu/einangrun  16

DÓMSTÓLAR Hæstiréttur hefur 
staðfest níu ára fangelsisdóm 
yfir athafnamanninum Þorsteini 
Kragh. 

Þorsteinn skipulagði innflutn-
ing á um 200 kílóum af hassi til 
landsins. Aldinn Hollendingur, 
Jacob van Hinte, sem flutti efnið 
inn falið í húsbíl, hlaut sjö og hálfs 
árs fangelsi sem Hæstiréttur stað-
festi einnig.

Hollendingurinn játaði sök en 
Þorsteinn neitaði allri aðild að 
málinu. Framburður beggja þótti 
með miklum ólíkindum.

Efnin bárust til landsins 10. 
júní í fyrra, vandlega falin í hús-
bíl Hollendingsins um borð í Nor-
rænu. Hollendingurinn benti fyrst 
í stað á Þorstein sem skipuleggj-
anda smyglsins.

Á síðari stigum rannsóknarinn-
ar tók framburður Hollendingsins 

u-beygju. Kann-
aðist hann þá 
ekkert við aðild 
Þorsteins og bar 
að tveir Banda-
ríkjamenn, Bill 
og Jim, hefðu 
fengið hann til 
verksins.

Sagði í dómi 
héraðsdóms að 
breyttur fram-

burður Hollendingsins væri „svo 
ótrúverðugur og reyfarakennd-
ur að hann verði ekki lagður til 
grundvallar niðurstöðunni“. Þá 
væri framburður Þorsteins með 
ólíkindum og „í algjöru ósamræmi 
við flest annað sem fram er komið 
í málinu“. Þorsteinn eigi sér engar 
málsbætur.

Það var virt Hollendingnum til 
refsilækkunar að hafa játað og 

vísað á Þorstein, jafnvel þótt hann 
hafi síðar horfið frá þeim fram-
burði sínum.  - sh

Hæstiréttur staðfestir dóma fyrir smygl á tæplega 200 kílóum af hassi:

Þorsteinn Kragh í fangelsi í níu ár

JACOB VAN HINTE

ÞORSTEINN KRAGH Dómur Hæstaréttar í 
máli Þorsteins Kragh féll í gær og var þar 
staðfest sekt hans.

BANKAHRUNIÐ „Ég staðfesti orð Jóns [Daní-
elssonar hagfræðings] um að það hafi verið 
lagt hart að mér að segja af mér,“ segir Sig-
ríður Benediktsdóttir, nefndarmaður í rann-
sóknarnefnd Alþingis.

Jón sagði í samtali við Eyjuna.is í gær 
að ekki væri rétt, sem haft var eftir Páli 
Hreinssyni, formanni rannsóknarnefndar-
innar, í Fréttablaðinu í gær, að ekki hefði 
verið lagt að Sigríði að hætta í nefndinni, 
heldur hefði afsögn hennar verið rædd sem 
einn möguleiki af mörgum, færi svo að hún 
yrði metin vanhæf. Jón rifjaði upp að Sigríð-
ur hefði sagt sér að nefndarmennirnir tveir, 
Páll Hreinsson og Tryggvi Gunnarsson, 
hefðu lagt hart að sér að víkja.

Umræða um vanhæfi Sigríðar hófst eftir 
að Jónas Friðrik Jónsson, fyrrverandi for-

stjóri Fjármálaeftirlitsins, skrifaði 
formanni nefndarinnar og sagði Sig-
ríði ekki lengur treystandi eftir að 
hún sagðist telja að bankahrunið 
mætti rekja meðal annars til and-
varaleysis eftirlitsstofnana.

Jónas telur að þessar yfirlýsingar 
byggi ekki á staðreyndum, heldur á 
„tilfinningum, hugsanlega lituðum 
af ómálefnalegum fréttaflutn-
ingi fjölmiðla og viðhorfum 
ákveðinna stjórnmálamanna“.

Sigríður telur að enn sé 
samstarfsgrundvöllur í rann-
sóknarnefnd Alþingis, þrátt 
fyrir allt sem gengið hefur á. 
Ekki náðist í Pál Hreinsson í 
gær.  - kóþ

SIGRÍÐUR BENEDIKTSDÓTTIR
Dr. Sigríður Benediktsdóttir er 
hagfræðingur í rannsóknarnefnd 
Alþingis. Hún telur að enn sé 
samstarfsgrundvöllur í nefnd-
inni. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sigríður Benediktsdóttir segir enn samstarfsgrundvöll í rannsóknarnefnd:

Hart var lagt að mér að hætta
BANDARÍKIN 88 ára gamall maður 
hóf skothríð á minningarsafni 
um helförina í Washington í gær. 
Einn maður lét lífið, en það var 
öryggisvörður á safninu. Aðrir 
öryggisverðir skutu árásarmann-
inn og komu þannig í veg fyrir að 
fleiri létu lífið. Þúsundir manna 
voru á safninu þegar árásin átti 
sér stað. 

Árásarmaðurinn liggur þungt 
haldinn á sjúkrahúsi. Hann er 
þekktur kynþáttahatari í Banda-
ríkjunum og hefur verið tengdur 
við nýnasistahreyfingar. Banda-
ríkjaforseti var meðal þeirra 
sem fordæmdu verknaðinn í gær.

  - þeb

88 ára gamall kynþáttahatari:

Hóf skothríð á 
helfararsafni

HJÁLPARSTARF Ítalir og Frakk-
ar hafa ekki staðið við loforð um 
aukinn stuðn-
ing við fátæk 
Afríkuríki. 
Þetta er meðal 
niðurstaðna í 
skýrslu hjálp-
arsamtakanna 
One, sem sett 
voru á fót af 
Bono, söngvara 
U2, til að berj-
ast gegn fátækt í heiminum. Frá 
þessu segir á fréttavef BBC.

Í skýrslunni segir að Ítalía og 
Frakkland hafi minnkað fjár-
framlög til Afríkuríkja, þrátt 
fyrir loforð um hið gagnstæða 
á Gleneagles-efnahagsráðstefn-
unni árið 2005. Ríkisstjórn Ítalíu 
segir efnahagskreppunni um að 
kenna.

Einnig kemur fram í skýrslu 
One að Bandaríkin, Kanada og 
Japan hafi að mestu leyti staðið 
við loforð sín í þessum efnum. - kg

Skýrsla hjálparsamtaka:

Frakkar og Ítal-
ir svíkja loforð

BONO

Kannabisræktun upprætt
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tók 
130 kannabisplöntur í íbúð í aust-
urbæ Reykjavíkur í fyrradag. Að auki 
fundust um 200 grömm af tilbúnum 
efnum. Karlmaður á fertugsaldri var 
handtekinn. Hann hefur áður komið 
við sögu hjá lögreglu. 

Lagði hníf að hálsi manns 
Karlmaður á fertugsaldri hefur verið 
dæmdur í fjögurra mánaða skilorðs-
bundið fangelsi fyrir að leggja hníf að 
hálsi annars manns og ógna þannig 
lífi hans. Atvikið átti sér stað á Ísafirði.

DÓMSTÓLAR

Ætti dómsmálaráðherra að fara 
að kröfum Evu Joly um fjölgun 
sérstakra saksóknara?
Já 93,3%
   Nei 6,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Eiga námslán að vera jafnhá 
atvinnuleysisbótum?

Segðu þína skoðun á vísir.is

VIÐSKIPTI Byr hefur ákveðið að 
gera fyrirtækjum sem hafa tekið 
lán í erlendri mynt í gegnum 
sparisjóðinn kleift að leita eftir 
lækkun á greiðslubyrði að undan-
gengnum skilyrðum. 

Í tilkynningu frá sparisjóðn-
um í gær kemur fram að lántaki 
verði að greiða reglulega fasta 
fjárhæð þar sem afborgun og 
vextir miðast við greiðslubyrði 
eins og hún var 2. maí í fyrra en 
ekki við gengi viðkomandi gjald-
miðils. 

Sá munur sem myndast við 
þetta bætist við höfuðstól láns 
eða dregst frá honum, allt eftir 
gengissveiflum krónunnar. Við 
það lengist lánstíminn eða stytt-
ist, líkt og segir í tilkynningunni. 
 - jab

BYR Í HAFNARFIRÐI Fyrirtæki geta samið 
við Byr um lægri greiðslu af lánum í 
erlendri mynt. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Byr nær lendingu með lánin:

Geta samið um 
lægri greiðslur

LÖGREGLAN Lögreglumaður á Suð-
urnesjum, sem greint var frá í 
fjölmiðlum í síðasta mánuði að 
hefði „lýst yfir velþóknun sinni“ á 
niðrandi ummælum um hælisleit-
endur á netinu, ætlaði alls ekki 
að gera það, heldur var hann að 
hrósa annarri tengdri frétt.

Þetta segir Sigríður Björk Guð-
jónsdóttir, lögreglustjóri á Suð-
urnesjum, eftir að hún ræddi við 
manninn, en nafn hans hefur ekki 
verið gefið upp. Sigríður segir 
að ummælin við fréttina hafi svo 
flækst inn í umræðu fólks um 
mann í hungurverkfalli, og öllu 
verið blandað saman í fjölmiðl-
um. Málið minni á að varlega 
skuli farið á netinu.  - kóþ

Lögreglumaður á Fésbók:

Tók ekki undir 
með rasisma

KJÖRKASSINN
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1. Hversu marga starfsmenn 
vill sérstakur saksóknari hafa?

2. Hversu marga útrásarvík-
inga hefur rannsóknarnefnd 
Alþingis yfirheyrt?

3. Hvað kostar að tjalda í Vest-
mannaeyjum?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

Reykjavíkurborg auglýsir eftir myndlistarmönnum til að taka þátt í forvali að 
lokaðri samkeppni um gerð standandi bronsstyttu í fullri stærð af Tómasi 
Guðmundssyni, skáldi á yngri árum. 

Samkeppnin mun fara fram eftir samkeppnisreglum Sambands íslenskra 
myndlistarmanna (SÍM). Sérstök forvalsnefnd velur úr innsendum umsóknum 
þrjá myndlistarmenn til þess að vinna tillögu.

Myndlistarmenn sem áhuga hafa á að vera með í samkeppninni eru beðnir um 
að senda inn umsókn um þátttöku, ásamt greinargóðum upplýsingum um 
listferil sinn og myndum af fyrri verkum, merktum með nafni höfundar, 
ennitölu, heimilisfangi og símanúmeri

Dómnefnd skipuð fulltrúum Reykjavíkurborgar og SÍM mun velja 3 myndlistar-
menn úr hópi umsækjenda til að gera tillögu að listaverki. Listamennirnir sem 
valdir verða skila inn frumdrögum að listaverki ásamt stuttri lýsingu á hugmynd. 
Hverjum þeirra verða greiddar 250.000 kr. fyrir tillögugerðina. Dómnefndin mun 
síðan velja eina tillagnanna til útfærslu og fær listamaðurinn umsamda upphæð 
til að ljúka verkinu, ef um framkvæmd verksins semst. 

Gert er ráð fyrir að val á þátttakendum liggi fyrir 10. júlí 2009. Skilafrestur 
tillagna að listaverki verður 1. október 2009.

Umsóknir um þátttöku í samkeppninni skulu hafa borist fyrir kl. 14.00, 
miðvikudaginn 24. júní 2009 til skrifstofu Sambands íslenskra myndlistar-
manna að Hafnarstræti 16 í Reykjavík.

Utanáskrift:
Samkeppni um styttu af Tómasi Guðmundssyni
Samband íslenskra myndlistarmanna,
Hafnarstræti 16,
Pósthólf 1115,
101 Reykjavík

Samkeppni um gerð styttu
af Tómasi Guðmundssyni

SJÁVARÚTVEGSMÁL „Vinnubrögðin 
varðandi þetta mál eru algjörlega 
forkastanleg. Með þetta bréf er 
farið eins og mannsmorð og látið 
eins og það sé ekki til,“ segir Einar 
K. Guðfinnsson, þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins og fyrrverandi 
sjávarútvegsráðherra, sem gagn-
rýnir málsmeðferð Jóns Bjarnason-
ar sjávarútvegsráðherra hart vegna 
nýrrar nýtingarstefnu stjórnvalda 
í þorskveiðum sem Fréttablaðið 
greindi frá á miðvikudag.

„Ég vek athygli á því að bréf ráð-
herrans er ritað til Alþjóðahafrann-
sóknaráðsins, ICES, hinn 22. maí. 
Hálfum mánuði síðar kemur veiði-
ráðgjöfin frá Hafrannsóknastofn-

uninni og viðbrögðin hjá ráðherran-
um eru að yfir þessi mál verði farið 
og ekkert sé afráðið. Samt liggur 
fyrir núna að hann og ríkisstjórn-
in eru búin að taka allar ákvarð-
anirnar varðandi þorskinn og til-

kynna þetta út í heim. Þetta lítur 
allt út eins og verið sé að blekkja,“ 
segir Einar.

Einar segir að sjávarútvegs- og 
landbúnaðarnefnd hafi ekki verið 
tilkynnt um málið og fyrst í vik-
unni hefði komið í ljós að bréfið 
hefði verið sent. „Ég spyr bara; 
hvað á þetta laumuspil að þýða? Er 
stefna ríkisstjórnarinnar varðandi 
þorsknýtinguna orðin að einhverju 
ríkisleyndarmáli sem enginn má 
vita af nema ríkisstjórnin og þeir 
hjá ICES? Í þessu máli fylgir ríkis-
stjórnin vana sínum og stundar það 
að fara í feluleiki eins og væri hún 
krakki. Þetta eru mjög vond vinnu-
brögð og hreint nýmæli.“ - shá

Einar K. Guðfinnsson gagnrýnir Jón Bjarnason sjávarútvegsráðherra hart:

Nýting þorsks ríkisleyndarmál

EINAR K. 
GUÐFINNSSON

JÓN BJARNASON

STJÓRNSÝSLA Indriði H. Þorláksson, 
hagfræðingur og fyrrum ríkisskatt-
stjóri, hefur verið ráðinn aðstoðar-
maður Steingríms J. Sigfússonar 
fjármálaráðherra. Indriði var síðast 
ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneyt-
inu.

Um leið hefur verið greint frá 
því að ráðherrann hafi sett Guð-
mund Árnason sem ráðuneytisstjóra 
í fjármálaráðuneytinu til ársloka. 
Guðmundur stýrði áður mennta-
málaráðuneytinu, en þangað fer 
nú Baldur Guðlaugsson, sem hefur 
verið í leyfi frá störfum sínum sem 
ráðuneytisstjóri fjármála.

Þetta eru tímabundnar ráðstafan-
ir, því ráðgert er að þeir Guðmundur 
og Baldur snúi til fyrri starfa sinna 
um næstu áramót, án þess að það sé 
skýrt nánar í tilkynningu frá fjár-
málaráðuneytinu.  - kóþ

Guðmundur Árnason gerður að ráðuneytisstjóra fjármála:

Baldur í menntamál og Indriði
aðstoðarmaður Steingríms Joð

GUÐMUNDUR 
ÁRNASON

BALDUR 
GUÐLAUGSSON

INDRIÐI 
HAUKUR ÞOR-
LÁKSSON

NEYTENDUR Atlantsolía mun end-
urgreiða öllum viðskiptavin-
um sínum, sem tóku bensín frá 
morgni 29. maí til hádegis mánu-
daginn 8. júní, því sem nemur 
ótímabærri hækkun vörugjalds 
á bensíni.

Í tilkynningu frá Atlantsol-
íu kemur fram að dælulyklahaf-
ar og aðrir viðskiptavinir sem 
notuðu kreditkort við kaupin fái 
endurgreiðslu inn á kortareikn-
ing sinn. Þeir sem notuðu debet-
kort fái greitt inn á bankareikn-
ing sinn. 

Áætlað sé að öllum endur-
greiðslum verði lokið innan 
þriggja daga. - kg

Ótímabær bensínhækkun:

Atlantsolía end-
urgreiðir öllum

SÖFNUN „Þetta er mjög góð leið 
til að enda grunnskólagönguna,“ 
segir Kolfinna Tómasdóttir, vara-
formaður nemendaráðs Háteigs-
skóla, sem útskrifaðist úr tíunda 
bekk skólans á miðvikudag. Við 
það tilefni færðu útskriftarnem-
arnir styrktarfélaginu Göngum 
saman, sem hefur það að mark-
miði að styrkja grunnrannsókn-
ir á krabbameini í brjóstum, 
400.000 krónur sem þeir söfnuðu 
í vor.

Að sögn Kolfinnu var fjárins 
aflað á ýmsan máta. Nemarnir 
héldu kökubasar og áheitanótt, 
þar sem þeir stunduðu íþrótt-
ir í stað þess að sofa, seldu sér-
hannaða boli og gerðu heimildar-
mynd um brjóstakrabbamein sem 
áhorfendur borguðu sig inn á. - kg

Útskriftarnemar Háteigsskóla:

Gáfu 400.000 
krónur til góðs 
málefnis

MEÐ GJÖFINA Nemar í 10. bekk Háteigs-
skóla sem vildu láta gott af sér leiða. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Atvinnulausir frítt í sund
Ákveðið hefur verið að veita atvinnu-
lausum íbúum Álftaness frítt í sund í 
Álftaneslaug.

ÁLFTANES

SAMGÖNGUR Nýr loftferðasamn-
ingur mun heimila áætlunar-
flug milli Íslands og Tyrklands. 
Samningurinn var undirritaður á 
þriðjudag í utanríkisráðuneytinu 
og er sá fyrsti milli landanna, en 
Tyrkland er eitt af þeim löndum 
sem Ísland hefur átt í viðræðum 
við að undanförnu.

Þessi samningur auðveld-
ar flug til Tyrklands og styrkir 
möguleika fyrir íslenska flugrek-
endur sem vilja sinna störfum og 
verkefnum þar. 

Haydar Yalcin, aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Flugmálastjórnar 
Tyrklands, undirritaði samning-
inn ásamt Einari Gunnarssyni, 
formanni íslensku samninga-
nefndarinnar.  - hds

Nýr loftferðasamningur:

Flug til Tyrk-
lands heimilað

Yfirtaka rekstrarsamninga
Hafnarfjarðarbær hyggst taka yfir 
rekstrarsamninga Nýsis hf. vegna 
Lækjarskóla, Álfasteini og Bjarkarhúsi 
og kaupa búnað sem þar er. Nýsir 
hefur verið í miklum fjárhagserfið-
leikum.

HAFNARFJÖRÐUR

AKUREYRI Hermann Jón Tómasson 
hefur tekið við af Sigrúnu Björk 
Jakobsdóttur sem bæjarstjóri 
á Akureyri. Voru skiptin gerð á 
fundi bæjarstjórnar á þriðjudag.

Bæjarstjóra-
skiptin eru gerð 
samkvæmt mál-
efnasamningi 
Samfylkingar 
og Sjálfstæð-
isflokks sem 
gerður var eftir 
síðustu bæjar-
stjórnarkosn-
ingar. Í honum 
kemur fram að 
bæjarstjóri fyrstu þrjú árin skuli 
vera frá Sjálfstæðisflokknum, en 
síðasta árið frá Samfylkingunni.

Hermann Jón og Sigrún Björk 
hafa lýst því yfir að þau muni ekki 
þiggja biðlaun í lok starfstíma síns 
sem bæjarstjórar. - kg

Bæjarstjóraskipti á Akureyri:

Hermann Jón 
tekinn við

HERMANN JÓN 
TÓMASSON

STJÓRNSÝSLA Setja á Björn Bergs-
son hæstaréttarlögmann sem sér-
stakan ríkissaksóknara í málum er 
varða bankahrunið. Ekkert setn-
ingarbréf hefur hins vegar verið 
gefið út en enginn tímarammi 
verður á skipun hans. Ragna Árna-
dóttir dómsmálaráðherra gerir 
ekki ráð fyrir að staðan verði aug-
lýst.

„Ef þú setur einhvern til að fara 
með eitt einstakt mál þá þarf ekki 
að auglýsa það. Björn verður sett-
ur ríkissaksóknari í einstökum 
málum en það leysir ekki þá stöðu 
að ríkissaksóknari er búinn að 
segja sig frá málaflokknum í heild 
sinni,“ segir Ragna. 

Valtýr Sigurðsson ríkissak-
sóknari sagði sig frá málefnum er 
varða bankahrunið 18. maí síðast-
liðinn þar sem sonur hans var einn 
af aðalstjórnendum Exista. 

Ragna segist vera að vinna að 
lagabreytingu sem hún kynnir 
fyrir ríkisstjórninni á morgun 
þar sem heimilt verður að setja 
sérstakan ríkissaksóknara sem 
varðar bankahrunið. Engin laga-
heimild er í núgildandi lögum til 
þess að skipa sérstakan ríkissak-
sóknara í heilum málaflokki, ein-
ungis í einstökum málum, að sögn 
Rögnu.

Í áliti umboðsmanns Alþingis 
frá því 29. desember 2008, sem 
hann tók til athugunar að eigin 
frumkvæði, um setningu Björns 
Rúnars Sigurðssonar sem skrif-
stofustjóra á nýrri efnahags- og 
alþjóðafjármálaskrifstofu for-
sætisráðuneytisins, kemur fram 
að auglýsa hefði þurft stöðuna. 

Trausti Fannar Valsson, lekt-

or í stjórnsýslurétti við Háskóla 
Íslands, segir að við setningu 
embættismanns sé gert ráð fyrir 
því að auglýsa þurfi stöðuna en 
á því séu undantekningar. Fyrst 
og fremst ef starfið er ekki talið 
aðalstarf. Það á til dæmis við um 
setu í nefndum á vegum ríkis-
ins, segir Trausti. Dómsmálaráð-
herra gerir hins vegar ráð fyrir 
að starf sérstaks ríkissaksóknara 
verði aðalstarf. Enn eigi þó eftir 
að útfæra það.

Í lögum um réttindi og skyldur 
opinberra starfsmanna er mælt 

fyrir í 24. gr. að leyfilegt sé að 
setja mann til að gegna embætti 
um stundarsakir ef embættismað-
ur fellur frá, er fjarverandi vegna 
veikinda eða af öðrum ástæðum. 
Þó aldrei lengur en í eitt ár.

„Það hefur ekki verið útilokað 
að hægt sé að beita þessu ákvæði 
þótt mér sé ekki kunnugt um að 
á það hafi reynt. Þar fyrir utan 
kann að vera eðlilegt að stjórnvöld 
auglýsi störf til að tryggja vand-
aða stjórnsýsluhætti og í störfin 
veljist hæfasti einstaklingurinn,“ 
segir Trausti.   vidirp@frettabladid.is

Vera kann að aug-
lýsa þurfi stöðuna
Setja á sérstakan ríkissaksóknara í málefnum um bankahrunið. Dómsmálaráð-
herra gerir ekki ráð fyrir að auglýsa það. Lektor segir að undantekning á aug-
lýsingaskyldu sé ef starf er aukastarf. Gert er ráð fyrir að starfið sé aðalstarf.

RAGNA ÁRNADÓTTIR Mun 
skipa hæstaréttarlögmann 

sem sérstakan ríkissaksókn-
ara í málefnum sem varða 

bankahrunið.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VEISTU SVARIÐ?



TILBOÐIN GILDA 11. - 14. JÚNÍ EÐA MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

KJÚKLINGABRINGUR, SKINNLAUSAR

1.957 kr/kg
2.796 kr/kg

VISCOUNT MINT 14 stk.

195 kr/pk.
279 kr/pk.

NÚÐLUR 3 TEG.

69 kr/pk.
99 kr/pk.

FERSKUR NAUTAPOTTRÉTTUR

1.499 kr/kg
2.498 kr/kg

HARIBO CHAMELLOWS
175g

179 kr/kg
239 kr/kg

GRILL SVÍNAKÓTILETTUR, REYKTAR

1.189 kr/kg
1.698 kr/kg

GRILL SVÍNAKÓTILETTUR

1.189 kr/kg
1.698 kr/kg

GRILL SVÍNALÆRISSNEIÐAR

909 kr/kg
1.298 kr/kg

30%
afsláttur

25%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

40%
afsláttur30%

afsláttur

ALVÖRU HAMBORGARAR 
2x175g

398 kr/pk.
568 kr/pk.

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

www.netto.is

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær
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Verslaðu ódýrt!

SPARNAÐUR
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■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

KJARTAN
GUÐMUNDSSON

Staðgengill umboðs-
manns neytenda 

specialsHljómsveitin

DANSLEIKIR
á Fjörukránni

Hljómsveit Rúnars Þórs

Specials sérhæfa sig í
sjöunda áratugnum

- Bítlunum, Stones og Pretty Things
Sérfræðingarnir lofa stanslausu stuði á Fjörukránni.
Smeygjum okkur í dansskóna og mætum tímanlega.

Tilboð kr. 23.995*

Nýja S2120 ryksugan frá Miele er lágvær, létt, kraftmikil og með 
stórum poka. Parketbursti að andvirði kr. 9.220 fylgir frítt með. 

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

Sparaðu með Miele

Þú sparar 
kr. 9.220

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

*tilboð gildir á meðan birgðir endast.
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– Mest lesið

Staðgengill umboðs-
manns neytenda hafði 
veður af því að margir 
söknuðu verkjalyfsins 
Treo úr hillum apóteka 
um allt land. Hann fór 
því á stúfana og komst 
að því að lyfið vinsæla 
var ófáanlegt um nokk-
urra vikna skeið, en er 
nú fáanlegt aftur.

Að sögn lyfjafræð-
ings hjá Lyfju var 
mjög mikið spurt eftir 
Treo meðan það var 
ófáanlegt. Ekki síst 
af mígrenissjúkling-
um, enda sé Treo gott 
fyrir þá og innihaldi 
bæði koffín og asp-

irín. Vissulega séu til önnur 
lyf sem geti gert sama gagn, 
en margir séu vanafastir og 
kjósi það sem þeir telji henta 
sér best.

Hjá Apótekaranum var 
tekið í sama streng og sagt 
að viðskiptavinir hafi gengið 
á milli apóteka til að freista 
þess að ná sér í Treo.

Hjá Distica, sem flytur inn 
Treo, fengust þær upplýsingar 
að lyfið hefði lent í nokkurra 
vikna bið. Misræmi hafi verið 
í texta fylgiseðils, sem um 
gilda ströng skilyrði, og því 
þurft að umpakka upplaginu. 
Heyrst hefði af þessum fjölda 
sem saknaði Treo, en nú gæti 
fólk tekið gleði sína á ný.

Neytendur: Margir söknuðu verkjalyfsins Treo úr hillum apóteka

Vanafastir taka gleði sína

KOSNINGAR Mahmoud Ahmadinejad, 
forseti Írans, veifar fána landsins á 
kosningafundi á miðvikudag. Forseta-
kosningar fara fram í Íran í dag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EVRÓPUMÁL Það er erfitt að taka 
undir það að ESB fari illa með 
Letta, eins og Ögmundur Jónas-
son heilbrigðisráðherra hélt fram 
í Fréttablaðinu á laugardag, segir 
Eiríkur Bergmann, forstöðumað-
ur Evrópuseturs Háskólans á Bif-
röst. Sannleikurinn sé sá að Lett-
ar geti einfaldlega ekki uppfyllt 
Maastricht-skilyrðin, og fái því 
ekki að taka upp evru.

„Evrópusambandið hefur tekið 
illa í að slaka á þessum skilyrðum 
gagnvart Austur-Evrópu. Auð-
vitað má spyrja að því hvort ESB 
eigi að draga úr Maastricht-kröf-
unum yfirleitt. En það er annað 
mál,“ segir hann.  - kóþ

Eiríkur Bergmann um ESB:

Lettar ná ekki 
skilyrðunum

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur dæmt 
bónda til að greiða stúlku tæpar 
tvær milljónir í bætur eftir að 
nýborin kýr sem hann átti réðst 
á stúlkuna og slasaði hana. Hér-
aðsdómur hafði áður sýknað bónd-
ann.

Stúlkan var fjórtán ára árið 
2002 þegar hún var við störf hjá 
bóndanum, þá alls óvön sveita-
störfum. Faðir bóndans fór með 
hana til aðstoðar til þess að reka 
heim nýborna kú. Skipti þá engum 
togum að kýrin réðst á stúlk-
una, stakk höfðinu í kvið hennar 
og stangaði hana um koll. Stúlk-
an féll á bakið á þúfótt undirlag. 
Þá stappaði kýrin á höfði hennar 

og traðkaði á andliti hennar. Auk 
áverka á höfði hlaut stúlkan sam-
fallsbrot í mjóhrygg. Varanleg 
örorka hennar var metin fimm 
prósent.

Í dómsniðurstöðu Hæstarétt-
ar segir meðal annars að sérstök 
skylda hafi hvílt á eiganda kýrinn-
ar og vinnuveitanda stúlkunnar að 
tryggja að henni yrði ekki falið 
að sækja kúna, þar sem nýborn-
ar kýr geta brugðist illa við áreiti. 
Ella hefði honum borið skylda til 
að tryggja öryggi stúlkunnar við 
verk af þessu tagi. Ekki var talið 
að hún hefði átt raunhæfan kost á 
að komast undan eða afstýra árás 
kýrinnar.  -jss

KÝR Nýbornar kýr geta reynst ansi skæð-
ar ef þeim dettur í hug að setja undir sig 
hausinn. 

Hæstiréttur sneri við dómi héraðsdóms sem áður hafði sýknað bónda:

Stúlka fær tvær milljónir í bætur

SVISS, AP Alþjóðaheilbrigðisstofn-
unin lýsti því yfir í gær að H1N1-
flensan, sem einnig hefur verið 
kölluð svínaflensan, sé orðin að 
heimsfaraldri. Það þýðir að flensan 
sé að dreifast í að minnsta kosti 
tveimur hlutum heimsins. Flensan 
er sú fyrsta í 41 ár til þess að verða 
að heimsfaraldri. 

„Heimsbyggðin er að fara inn 
í fyrstu daga fyrsta heimsfarald-
urs 21. aldarinnar,“ sagði Margaret 
Chan, yfirmaður Alþjóðaheilbrigð-
isstofnunarinnar og bætti því við að 
flensan væri nú óstöðvandi. „Þrátt 
fyrir það búumst við ekki við því að 
sjá mikla aukningu af alvarlegum 
eða banvænum tilfellum.“ Að sögn 
Chan hefur enginn annar heims-
faraldur verið uppgötvaður svo 
snemma. Ekki hefur heldur nokk-
urn tímann verið fylgst jafn vel með 
heimsfaraldri. 

Flensan hafði í gær dreift sér til 
74 landa þar sem næstum 30 þúsund 
manns hafa smitast. 144 hafa látist 
hingað til. Faraldurinn er því heldur 
vægur en stofnunin óttast samt sem 
áður að ef mikill fjöldi nýrra tilfella 
kæmi upp myndu sjúkrahús og heil-
brigðisyfirvöld ekki ráða við það, þá 
sérstaklega í fátækum löndum. 

Venjuleg flensa leggur um 250 
þúsund til 500 þúsund manns að 
velli á hverju ári. Um ein milljón 
manna létu lífið í síðasta heimsfar-
aldri, Hong Kong-flensunni. Um 
helmingur þeirra sem hafa látist úr 
svínaflensunni var ungt og heilbrigt 
fólk, sem væri ekki svo móttækilegt 
fyrir venjulegri flensu. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur 
mælt með því að nú verði ráðist í 
gerð bóluefnis. Lyfjarisinn Glaxo-
SmithKline greindi frá því í gær að 
hægt yrði að hefja framleiðslu á því 
í júlí en nokkrir mánuðir muni líða 

þar til það verður til í miklu magni. 
Þá verða fyrstu skammtarnir sendir 
til landa sem hafa pantað það fyrir-
fram, þar á meðal eru Belgía, Bret-
land og Frakkland. Einnig verður 

bóluefni fyrir 50 milljónir banda-
ríkjadala gefið til Alþjóðaheilbrigð-
isstofnunarinnar til dreifingar í 
fátækum löndum. 

 thorunn@frettabladid.is

Svínaflensan orðin 
að heimsfaraldri
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin lýsti því yfir í gær að viðbúnaðarstig vegna H1N1-
flensunnar hefði verið hækkað og flensan því orðin heimsfaraldur. Hafist hefur 
verið handa við gerð bóluefnis. 30 þúsund hafa nú smitast og 144 látið lífið. 

Haraldur Briem sóttvarnarlæknir 
fundar í dag með almannavarnadeild 
Ríkislögreglustjóra vegna þeirrar yfir-
lýsingar Alþjóðaheilbrigðisstofnunar-
innar að svínaflensan sé opinberlega 
orðin að heimsfaraldri.
Haraldur segir yfirlýsinguna ekki 
koma á óvart. „Þetta þýðir í sjálfu 
sér ekkert annað en að við höldum 
okkar vinnu áfram eins og við höfum 
verið að gera. Viðbúnaður hefur verið 
á hættustigi og mun verða það áfram 
að óbreyttu. Við munum fara yfir 
stöðuna og meta það sem heilbrigð-
isstofnunin hefur að segja. Þeir vara 
við að menn grípi til yfirgripsmikilla 
aðgerða sem gætu haft áhrif á flug 

milli landa, að 
gripið sé til lokana 
og þvíumlíks, 
enda er tilefnið 
ekki þannig núna.“
Að sögn Ólafs er 
stærsta fréttin sú 
að í kjölfar yfir-
lýsingar Alþjóða-
heilbrigðisstofn-
unarinnar geti 

framleiðendur snúið sér að því að 
búa til bóluefni gegn flensunni. „Þeir 
geta ekki byrjað á því fyrr en það er 
búið að ákveða að þetta sé heims-
faraldur. Þetta hefur því talsverða 
þýðingu,“ segir Haraldur Briem. - kg

NÚ ER HÆGT AÐ FRAMLEIÐA BÓLUEFNI

HARALDUR 
BRIEM

BLAÐAMANNAFUNDUR Margaret Chan og Keiji Fukuda, hjá Alþjóðaheilbrigðisstofn-
uninni, segja viðbúnað vegna svínaflensu kominn á sjötta og efsta stig.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP



TAX FREE!
TAX FREE!

Hefst í dag!

VIÐARVÖRN OG ÚTIMÁLNINGU
Gildir í Húsasmiðjunni um land allt

Einnig frábært verð
á málningaráhöldum!

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

Mest selda
pallaolía

á Íslandi

Lestu allt
um málningu
og viðarvörn

í Sælureit

98

Málað utanhúss

Vinnu við utanhúsmálningu má skipta í tvo flokka. Annars vegar það viðhald sem húseigandinn getur 

framkvæmt sjálfur með góðu móti og hinsvegar það viðhald sem kallar á aðstoð iðnaðarmanna og 

sérfræðinga.

Flestir húseigendur fylgjast vel með útliti hússins síns og sjá því fljótt hvort þörf er á viðhaldi. 

Almenna reglan varðandi steinsteypt hús er að mála húsin með ákveðnu millibili, sem fer eftir gerð 

þeirrar málningar sem notuð hefur verið. Ef engar skemmdir eru sjáanlegar er nægilegt að skafa 

lausa málningu í burtu, bursta með vírbursta og mála síðan yfir. Leitið eftir ráðgjöf í málningardeild 

Húsasmiðjunnar, og þá er gott að vita hvaða málning er á húsinu fyrir, því það auðveldar starfsmönnum 

málningardeildar ráðgjöfina.

Leitið aðstoðar fagmanna ef þörf er á

Ef skemmdir eru hinsvegar sjáanlegar á yfirborðið steypunnar, svo ekki sé talað um sprungur, er 

ráðlegt að kalla til sérfræðing og athuga málið. Sprunguviðgerðir í steinsteypu eru yfirleitt ekki á færi 

leikmanna og kalla á aðstoð iðnaðarmanna.

Að fenginni ráðgjöf getur húseigandinn síðan ákveðið framhaldið, hvort hann málar sjálfur eða fær 

aðstoð til þess hæfra manna. Húsamálun er lögvernduð iðngrein og húsamálarar hafa yfir að ráða 

þekkingu og þeim tólum og tækjum sem tryggja að viðhaldið verður með þeim hætti sem bestur er.

TAX FREE AF ALLRI

Að sjálfsögðu stendur 
Húsasmiðjan skil á 

virðisaukaskatti til ríkissjóðs.
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 22 Velta: 110 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
269  -0,85% 741      +0,23%

MESTA HÆKKUN
CENTURY AL.  +7,72%
ÖSSUR  +2,74%

MESTA LÆKKUN
BAKKAVÖR  -6,09%
MAREL FOOD S.  -0,92%
FØROYA BANKI  -0,41%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,20 +0,00% ... Atlantic Airways 
167,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 550,00 +0,00% ... Bakkavör 1,08 -6,09% 
... Eik Banki 89,00 +0,00 ... Eimskipafélagið 1,00 +0,00% ... Føroya Banki 122,50 
-0,41% ... Icelandair Group 4,60 +0,00% ... Marel Food Systems 54,00 -0,92% ... 
Össur 112,50 +2,74%

Heimsmarkaðsverð á áli hefur 
hækkað statt og stöðugt í mánuð-
inum og var í gær komið í 1.673 
Bandaríkjadali á tonnið á hrávöru-
markaðnum í Lundúnum í Bret-
landi. Það hefur ekki verið hærra 
á árinu. 

Fyrir ári stóð álverðið í tæpum 
þrjú þúsund dölum á tonnið og rauf 
múrinn þegar nær dró hausti. Þegar 
fjármálakreppan kreppti að efna-
hagslífinu dró hratt úr eftirspurn 
og féll álverð niður undir 1.200 dali 
á tonnið skömmu eftir áramót. Það 
reis eftir það og var komið í 1.400 
dali í síðasta mánuði.  

Mikil eftirspurn eftir áli í Kína 
og Japan hefur ýtt verðinu upp síð-
ustu vikur, samkvæmt upplýsing-
um Bloomberg-fréttaveitunnar í 
gær. Þar segir að Kínverjar nái 
ekki að sinna heimamarkaði með 
eigin framleiðslu og verði því að 
flytja inn ál annars staðar frá. 

Þá hafa framleiðlendur bíla og 

véltækja í Japan sömuleiðis gefið í 
við framleiðsluna og þurfa á meira 
álmagni að halda en áður. 

IFS Greining segir í áliti sínu 
um stöðu og horfur á álmarkaði í 
fyrradag nokkuð sterkt samband 
á milli birgðamagns og verðs á 
áli. Markaðsaðilar hafi fagnað 
fréttum af minnkandi álbirgð-
um og hækkað verðið. Gera megi 
ráð fyrir að verðið hækki á næstu 
misserum. - jab

Álverð ekki hærra í ár

Í ÁLVERI Sérfræðingar telja líkur á að 
álverð hækki á næstu misserum, eða 
í takt við viðsnúning á helstu erlendu 
mörkuðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gengi hlutabréfa Össurar 
endaði í 112,5 krónum á hlut 
í gær og er nú álíka hátt og í 
janúar árið 2007. Hlutabréf 
Össurar eru í raun ódýrir 
Bandaríkjadalir, segir sér-
fræðingur.

„Skýringin kann að liggja í fáum  
fjárfestingarkostum í Kauphöll-
inni. Miðað við önnur félög lítur 
Össur afskaplega vel út. Í raun má 
líta svo á að stoðtækjafyrirtækið 

bjóði fólki að 
kaupa erlend-
an gjaldeyri á 
afslætti,“ segir 
Haraldur Yngvi 
Pétursson, sér-
fræðingur hjá 
IFS Greiningu.  

Gengi hluta-
bréfa Össurar 
hefur hækkað 
um rúm 54 pró-

sent síðastliðna þrjá mánuði, eða 
síðan það tók dýfu í enn einum 
skellinum á alþjóðlegum hluta-
bréfamörkuðum í mars síðastliðn-
um og fór við það í tæpar 73 krón-
ur á hlut. Þá hafði það ekki verið 
lægra í fimm ár. 

Gengið hækkaði um 2,74 pró-
sent í gær, endaði í 112,5 krón-
um á hlut og hefur það ekki verið 
hærra síðan í maí í hittiðfyrra. Á 
sama tíma hefur gengi annarra 
félaga tekið dýfu og Úrvalsvísi-
talan hrunið um 97 prósent.

Hlutabréf Össurar eru jafn-
framt þau einu sem hafa hækkað 
í verði í Kauphöllinni síðastliðna 
tólf mánuði og þau einu íslensku 
sem verið hafa á uppleið þar frá 
áramótum. Hin félögin tvö eru 
færeysk, Atlantic Petroleum og 
Færeyjabanki. Gengishækkun 
þeirra nær ekki tveimur prósent-

um á meðan gengi bréfa Össur-
ar hefur hækkað um tæp þrettán 
prósent. 

Viðskipti hafa verið all nokk-
ur upp á síðkastið með hlutabréf 
stoðtækjafyrirtækisins. Ekki má 
útiloka að viðskiptavakar félags-
ins eigi þar hlut að máli til að vega 
upp á móti ládeyðu á mörkuðunum 
eftir að efnahagslífið fór á hliðina 
í fyrrahaust. 

Haraldur segir í raun ekki rétt 
að hugsa um gengi hlutabréfa Öss-
urar í krónum. Undirliggjandi 
verðmæti stoðtækjafyrirtækisins 

sé í Bandaríkjadölum, uppgjörs-
mynt félagsins. Öll sala liggi utan 
landsteina og því beri að hugsa 
um verðmatið á hlutabréfunum í 
dölum. 

Í nýlegu verðmati IFS frá í 
lok maí er markaðsgengi Össur-
ar metið á einn Bandaríkjadal á 
hlut. Miðað við lokagengi bréfa 
félagsins í gær stendur það hins 
vegar fast við 0,8 dali á hlut, sem 
er afskaplega lágt að mati Harald-
ar. „Ég tel að 1,5 dalir á hlut sé 
nær lagi,“ segir hann. 

 jonab@markadurinn.is

Össur rýfur kreppumúr

HÖFUÐSTÖÐVAR ÖSSURAR Gengi hlutabréfa stoðtækjafyrirtækisins er það eina sem 
hefur hækkað síðastliðna tólf mánuði í Kauphöllinni. 

HARALDUR YNGVI 
PÉTURSSON

TIL HAMINGJU EYRARBAKKI OG STOKKSEYRI

Við Hásteinsveg 16
Við Stjörnusteina/Heiðarbrún
Við Eyrarbraut/Eyjasel

Við Eyrargötu/Háeyrarveg
Við Eyrargötu/Álfsstétt
Við Túngötu/Bárðarbrú
Við Túngötu 33

Shellskálinn Hásteinsvegur 4

Merkisteinn  Eyrargötu 49

Stokkseyri

Eyrarbakki

Fréttablaðskassar Afhent í verslun:

Óskir þú frekari upplýsinga eða vilt koma á framfæri óskum um uppsetningu Fréttablaðskassa bendum við þér á að hafa samband við Pósthúsið á dreifing@posthusid.is eða í síma: 585-8330.

...allt sem þú þarft

Náðst hefur samkomulag við bæjaryfirvöld um uppsetningu Fréttablaðskassa þannig að nú getur 
þú nálgast Fréttablaðið á miklu fleiri stöðum.  Einnig getur þú nálgast Fréttablaðið á Vísir.is





K.S FROSIÐ 
LAMBALÆRI

1078 kr./kg.

K.S FROSIÐ

HA
MBORGARI 150 KR.

120g 1199 kr.
USUS XLXL HHAMBORGAMBORGG U 120 kr.BBÓNUÓNU

AM

AFSLÁTTUR

498 kr.

598 kr.

aðeins aðeins 598 kr./kg. 
MERKT VERÐ 498 KR./KG. 20% AFSLÁTTUR

398 kr./kg.

298 kr./kg.
LUR HVÍTA 198 kr. 

MERKT VERÐ 898 KR./KG. 40% AFSLÁTTUR
539 kr./kg. 

598 kr.- 25 KR. STK.

CAPRCAPR 359 kr. TVÆR TEG.

 3 X 200G KASSAR 498 kr.
LANGLOKUR 4 STK AÐEINS 198 kr.

198 kr.
HNETUVÍNARBRAUÐ 4 STK AÐEINS 198 kr.

HRINGIR 2 STK 198 kr. 

HÁLFT KÍLÓ 

STEINBÍTUR

MEÐ BRAUÐI

Stór askja 498 kr.

NÝBAKAÐ Í VERSLUNUM BÓNUS

SS



2698 kr./kg. 

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

BÓNUS FERSKAR KJÚKLINGALUNDIR
1998 KR./KG.  20% AFSLÁTTUR  1598 kr./kg.

HOLTA FERSKAR KJÚKLINGALUNDIR
2798 KR./KG.  40% AFSLÁTTUR  1679 kr./kg.

FER
SKUR KJÚKLINGUR

100 gr 359 kr. 

LL LLLL
198 kr.

350g 149 kr.

189 kr.
RÆKJU OG TÚNFISK.

10 & 18% 185ML 139 kr.
D

98 KR /KG 40% AFSLÁTTUR 1679 kr./

PEPSI MAX 1 LTR. AX 1 LTR 98 kr.
KRISTALL PLÚS RAUÐUR/APPELSÍNU

1 LTR. 98 kr.

498 kr./kg.

898 kr./kg.

898 kr./kg.

 259 kr

SÆLGÆTISBARINN 
50% AFSLÁTTUR ALLA DAGA 

85 kr. pr.100g poki
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greinar@frettabladid.is
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SPOTTIÐ

UMRÆÐAN
Jóhannes Karl Sveins-
son skrifar um hæfi 
rannsakenda

Fyrrum forstjóri Fjár-
málaeftirlitsins sendi 

rannsóknarnefnd Alþing-
is bréf í apríl síðastliðn-
um. Þar var vakin athygli 
á ummælum sem einn nefndar-
maður hafði látið falla og fólu í sér 
afstöðu til grundvallaratriða sem til 
skoðunar eru hjá nefndinni, þ.e. að 
orsök bankahrunsins væri m.a. (á 
tungu frumheimildarinnar) „reck-
less complacency by the institutions 
that were in charge of regulating 
the industry and in charge of ensur-
ing financial stability in the count-
ry“. Þessi orð hafa ekki verið dregin 
til baka. Mun forstjórinn fyrrver-
andi hafa bent á að augljóslega væri 
nefndarmaðurinn búinn að gera upp 
hug sinn til grundvallaratriða. For-
stjórinn gerði hins vegar alls ekki 
kröfu um að nefndarmaðurinn viki 
sæti eins og fullyrt er í fjölmiðlum 
að hann hafi gert!

Það „fjölmiðla-spinn“ sem fór 
í gang vegna þessa máls er ekki 
traustvekjandi. Fyrst birtist ein-
hvers konar fréttaleki og daginn 
eftir skrifa fjórir hagfræðingar, 

sem virðast hafa fengið 
sérstakar upplýsingar um 
málið, dagsblaðsgreinar til 
að túlka hæfisreglur þar 
sem ýmsu er snúið á hvolf.

Sérstakt hæfi snýr að því 
að sá sem fjallar um mál 
hafi ekki þau tengsl við 
efni máls eða málsaðila né 
að aðstæður séu þannig að 
draga megi hlutleysi í efa. 
Tilgangur reglnanna er 

m.a. að auka traust á því að stjórn-
völd leysi úr málum á hlutlægan 
hátt. Reynt er að koma í veg fyrir 
að þeir taki ákvarðanir sem eru fyr-
irfram líklegir til að gæta ekki hlut-
leysis, t.d. vegna þess að þeir hafa 
tjáð sig eindregið um málið sem 
fyrir þeim liggur eða sambærileg 
mál á persónulegan hátt. Tilvitnuð 
ummæli nefndarmannsins – ef rétt 
eru höfð eftir– eru augljóst dæmi 
um það síðastnefnda.

Hættan er sú að sá sem gefur slík-
ar yfirlýsingar muni, til að vernda 
orðspor sitt og fræðimannsheiður, 
hafa hagsmuni af því að niðurstaða 
máls verði sú sama og hann hefur 
áður látið í ljós. Gögn, röksemdir og 
huglæg matsatriði eru þá vegin og 
metin í ljósi eigin afstöðu en ekki á 
hlutlægan, faglegan og sanngjarnan 
hátt. Þess vegna er ekki tryggt að 
málefnaleg sjónarmið verði lögð til 
grundvallar. Á mannamáli kallast 

þetta tregðan til að éta ofan í sig, 
sem margir kannast vafalaust við. 

Umfjöllun um bankahrunið hefur 
oft einkennst af sleggjudómum og 
takmörkuðum upplýsingum. Álykt-
anir í frábærri skýrslu Kaarlo 
Jännäri, sem ráðinn var af stjórn-
völdum til að gera úttekt á eftirlits- 
og regluverkinu, hafa lítið ratað 
inn í umræðuna þótt þær ættu þar 
heima. Menn vekja frekar á sér 
athygli eða skora pólitísk stig með 
því að reiða hátt til höggs. Almennt 
skotleyfi virðist hafa verið gefið út 
á Fjármálaeftirlitið og Seðlabank-
ann. Minna hefur verið talað um 
það að kreppan er alþjóðleg, hefur 
sett banka um víða veröld á hausinn 
og á sér margþættar orsakir. 

Rannsókn á bankahruninu er 
nauðsynlegt uppgjör þjóðarinn-
ar við þau grimmu örlög sem hún 
glímir nú við. Til þess að eitthvað 
gagn verði af rannsókn þarf hún 
að byggjast á hlutlægu, faglegu og 
sanngjörnu mati á gögnum, aðstæð-
um og réttarreglum. Þeir sem rann-
saka þurfa að vera hæfir til að sinna 
því mikilvæga starfi og við þurfum 
að skilja að það er engum greiði 
gerður með því að slá þar neitt af. 
„Sannleiksnefndin“ á síst að vera 
undanskilin.

Höfundur er sjálfstætt starfandi 
lögmaður.

Um hvað snýst hæfi?

JÓHANNES KARL 
SVEINSSON 

FRÁ DEGI TIL DAGS

P
ólitískar vísbendingar um möguleika á þjóðstjórn eru ekki 
sýnilegar eins og sakir standa. Þörfin fyrir skýra fram-
tíðarsýn, vissu um hvað til bragðs skuli taka og breiðari 
samstöðu um framkvæmd einstakra mála er þó smám 
saman að verða augljósari og brýnni en áður. 

Gjaldmiðilshrunið og fall bankanna kallaði eðlilega á pólitískt 
uppgjör. Það fór fram í búsáhaldabyltingu og kosningum. Niður-
staðan leiddi fram skörpustu mögulegar andstæður í íslenskum 
stjórnmálum. Viðfangsefnin eru hins vegar svo risavaxin að aldrei 
fyrr hefur verið meiri þörf á breiðri samhentri forystu um málefni 
landsins. Þessi þverstæða blasir við.

Pólitíska uppgjörið snerist um fortíðina. Slíkt uppgjör gat bara 
farið á einn veg. Á hinn bóginn hefur ekkert uppgjör átt sér stað um 
framtíðina eða hvernig standa eigi að endurreisn á öllum sviðum 
í búskap þjóðarinnar. Þess vegna er ríkisstjórnin í jafn kröppum 
dansi og raun ber vitni þegar á fyrstu lífdögunum.

Allur málflutningur og rökstuðningur fyrir málum byggist á 
skírskotunum til fortíðarinnar. Það er af því að pólitíska uppgjörið 
fór fram um hana en ekki framtíðina. Framtíðaruppgjörið fáum við 
héðan af ekki fyrr en að loknu þessu kjörtímabili. 

Við slíkar aðstæður er rétt og skylt að vekja þá spurningu hvort 
breiðari stefnumótun og ábyrgð sé líklegri til árangurs en ríkj-
andi pólitískt ástand. Mikilvægt er að hafa í huga í því sambandi 
að þjóðstjórn sem einvörðungu snerist um að skipta valdastólum 
breytti litlu. Spurningin snýst um hitt hvort unnt er að sameina 
stjórnmálaöflin um höfuðlínur endurreisnarinnar þannig að hún 
geti gengið fram með mestum mögulegum hraða og fólkið í landinu 
viti hvert stefnir og fái trú á framtíðina.

Hér hafa ekki setið hreinræktaðar hægri eða vinstri stjórnir fyrr 
en nú. Málflutningur stjórnarflokkanna bendir til að þeir vilji nýta 
sér þá stöðu til hins ítrasta. 

Á sama hátt má sjá glögg merki um að stjórnarandstöðuflokk-
arnir telja að tíminn vinni með þeim. Þeir eru ekki líklegir til að 
hafa áhuga á stjórnarþátttöku fyrr en eftir að pólitíska framtíðar-
uppgjörið hefur farið fram í nýjum kosningum.

Þetta er hinn eðlilegi gangur mála. Í reiptogi stjórnmálanna felst 
langtíma jafnvægi. Aðstæður þjóðarinnar eru á hinn bóginn svo 
óvenjulegar að þjóðin hefur ekki efni á því hiki og þeirri óvissu 
sem af pólitísku þrátefli leiðir.

Í reynd hefur verið málefnaleg stjórnarkreppa um framtíðarmál-
efni þjóðarinnar síðan í nóvember. Sennilega er hún búin að kosta 
fólkið í landinu og fyrirtækin jafn mikið í krónum og aurum eins 
og upphaflega hrunið. Að sama skapi er pólitísk ábyrgð á vanda-
málunum á fleiri herðum nú þegar. 

Ríkisstjórnarflokkarnir hafa boðið til samstarfs í þinginu þegar 
brotalamir í þeirra eigin liði valda óvissu um framgang mála. Þetta 
er merki um veikleika en ekki nýtt lýðræði. Þegar ríkisstjórn-
in býður stjórnarandstöðunni að viðræðuborði með samtökum 
atvinnulífsins og launþega fær þjóðin ekki að vita hvort það er til 
að hlusta eða til að hafa áhrif og bera ábyrgð. Það er vísbending 
um lausatök en ekki festu.

Að þessu virtu gæti þjóðstjórn verið góður kostur. Vel gæti líka 
farið á því að kalla á mann utan við vettvang stjórnmálanna til að 
veita henni forystu og tengja saman. Til þess að svo megi verða 
þurfa forystumenn á Alþingi að virða stöðuna af nýrri sjónarhæð. 

Er þjóðstjórn góður kostur?

Hugsanlega
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

smyrja bílinn hjá Max1
Max1 verðdæmi á ódýrri smurþjónustu

Toyota Yaris 1,3   Olía, olíusía og vinna: 9.095 kr.
Nissan Almera 1,5   Olía, olíusía og vinna: 9.092 kr.
Mazda3 1,6   Olía, olíusía og vinna: 9.370 kr.
Ford Focus 1,6   Olía, olíusía og vinna: 9.688 kr.

Sparaðu, láttu

Smurþjónusta

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a, 
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2. 
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5.

Skoðaðu www.max1.is

Innifalið 2 lítrar af Max1 rúðuvökva

Ekki er efast um Evu
Við Íslendingar gerðum, illu heilli, 
lítið úr viðvörunarhrópum erlendra 
sérfræðinga þegar þeir sáu okkur fara 
eftir villuljósum í útrás og uppspunnu 
góðæri. Síðar sáum við að það gæti 
verið gott að hafa eins og tvö gests-
augu á svæðinu. Nú hefur Eva Joly 
séð eitthvað athugavert við að Valtýr 
Sigurðsson ríkissaksóknari sinni störf-
um fyrir þær sakir að vera faðir annars 
forstjóra Exista. Eins segir 
hún að vanti fjármagn og 
mannskap svo hægt sé að 
rannsaka málin. Nokkuð 
kemur á óvart að bæði 
dómsmálaráðherra 
og forsætisráðherra 
segjast sjá þetta líka. 
En af hverju var þá 

beðið uns Eva ærðist? Var ekki hægt 
að gera eitthvað við þessu strax? 

Vanhæfisástand
Annars virðast margir sjá vanhæfi 
hvaðan sem þeir koma. Í janúar sagði 
Björg Thorarensen, forseti lagadeildar 
Háskóla Íslands, að Páll Hreinsson 
kynni að vera vanhæfur sem hæsta-
réttardómari í málum sem snúa að 
hruni bankanna, en hann 
er formaður rannsóknar-
nefndar um hrun þeirra. 
Jónas Fr. Jónsson, 
fyrrverandi forstjóri 
FME, telur Sigríði Bene-
diktsdóttur vanhæfa 

í nefndinni vegna 
ummæla sem 

hún hafði uppi í 

viðtali við erlent skólablað. Páll sjálfur 
segist hins vegar ekki geta tjáð sig um 
það hvað honum þyki um málefni 
Sigríðar því það myndi hugsanlega 
gera hann vanhæfan. Þetta er nú 
meiri óhæfan. Gæti nefndin hugsan-
lega aðhafst eitthvað sem ekki gerir 
hana vanhæfa?  

Fátt um fína vexti
Guðmundur Rúnar Svavarsson, áður 
ritstjóri Stúdentablaðsins, er með fína 
ábendingu á bloggsíðu sinni til þeirra 
sem telja Breta og Hollendinga kúga 
okkur, til dæmis með 5,55 prósenta 
vöxtum. Af hverju tökum við ekki bara 
hagstæðara lán annars staðar fyrir 
þessu? spyr hann. En veit eins og er 
að fátt væri um fína drætti í slíkum 
samningum. jse@frettabladid.is



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

sumar
í Fjarðarkaupum

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

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

Nú er

Gleðilegt
   sumar 

549,kr.
BKI Classic 500g

BKI Extra 400g - 439,kr

348,kr.

Biotta Gulrótarsafi
500ml

284,kr.

Caj P. BBQ hunang
250ml 520,kr.

Caj P. Grillolía
500ml

546,kr.

Biotta Granateplasafi
500ml

479,kr.

Haribo BBQ Chamallows
300g

398,kr.
Sun Lolly - Cola

298,kr.
Caramel Wafer dark

2.395,kr./kg

Nauta innralæri

verð áður 2.995,-/kg

2.898,kr./kg

Lambafille m/fitu

verð áður 3.498,-/kg

1.583,kr./kg

Fjallalæri kryddað

verð áður 2.473,-/kg

799,kr./kg

Grill pylsur

verð áður 1.041,-/kg

1.198,kr./kg

FK Grill svínakótelettur

verð áður 2.098,-/kg

748,kr./stk

Steiktur kjúklingur

verð áður 890,-/stk
568,kr.
Original 2l

Appelsínusafi eða Ávaxtasafi

456,kr./pk.

Hamborgarar 
4x80g m/brauði

verð áður 548,-/pk.

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

Tilboð gilda til laugardagsins 13. júní
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Á Sauðárkróki hefur spennandi ævin-
týri verið í gerjun og kemur afrakst-
ur þess von bráðar fyrir augu almenn-
ings, en þá verður söng- og leiksýningin 
Töfratónar ævintýrakistunnar frum-
sýnd í íþróttahúsi bæjarins. Höfund-
urinn er Sólveig Bergland Fjólmunds-
dóttir sem að öllu jöfnu starfar hjá 
Vinnueftirliti ríkisins á Sauðárkróki. 
Hún hlaut styrk frá Menningarráði 
Norðurlands vestra til að koma hug-
mynd sem kviknaði í kollinum á henni 
í framkvæmd. 

„Sýningin byggist á tónlist úr teikni-
myndum, leikritum og söngleikjum. 
Aðal sögupersónan er prakkarinn og 
tónlistarálfurinn Lykill. Hann býr í 
skógi í álfheimum og á gríðarstóra 
kistu sem hefur að geyma tónlist sem 
hann hefur safnað frá vinum sínum 

úr ævintýraheimum. Upp úr kistunni 
dregur hann hinar ýmsu sögupersón-
ur sem flytja töfrandi tónlist. Meðal 
þeirra má nefna Línu Langsokk, And-
ann úr Aladín og félagana úr Ólíver 
Twist. Í gegnum alla sýninguna er 
móðir Lykils að leita að honum en hann 
hefur óhlýðnast henni og er í felum. 
Líðan hans hefur mikið að segja um 
það hvað kemur upp úr kistunni hverju 
sinni,“ lýsir Sólveig. 

Öll lögin í sýningunni eru sungin á ís-
lensku en flytjendur eru á öllum aldri. 
Einn þeirra er Hreindís Ylfa Garðars-
dóttir sem tók þátt í undankeppni Eur-
ovision á síðasta ári en hún og amma 
hennar Erla Gígja Þorvaldsdóttir, sem 
samdi Eurovisionlagið, hafa veitt Sól-
veigu hjálparhönd ásamt öðrum. „Ég 
er með sex leikara úr Reykjavík og 

hefur Hreindís leikstýrt þeim.“ Sól-
veig segir sig ekki hafa órað fyrir því 
hversu mikið fyrirtæki það er að koma 
sýningu sem þessari á fót. „Það er því 
miður ekki til áfangi sem heitir „sótt 
um leyfi 101“,“ segir hún og hlær. „Ég 
er þó reynslunni ríkari og hef fullan 
hug á því að taka upp á einhverju svona 
aftur.“ Sólveig segist hafa fengið af-
skaplega góð viðbrögð við sýningunni 
enda kærkomin viðbót við afþreyingu 
á landsbyggðinni. Sem stendur er bara 
ein sýning fyrirhuguð en ef vel geng-
ur segir Sólveig það vel koma til greina 
að sýna oftar og jafnvel í öðrum bæjar-
félögum. Sýningin í íþróttahúsinu fer 
fram klukkan 17 hinn 17. júní næst-
komandi og er hægt að kaupa miða við 
innganginn og í síma 862-2770.

vera@frettabladid.is

SÓLVEIG BERGLAND FJÓLMUNDSDÓTTIR:  FRUMSÝNIR NÝTT BARNALEIKRIT

Töfratónar úr ævintýrakistu

Elskulegur frændi okkar,

Hákon Árnason,
Dvalarheimilinu Barmahlíð, Reykhólum,

sem lést 6. júní, verður jarðsunginn frá Reykhólakirkju 
laugardaginn 20. júní kl. 14.00. Blóm og kransar 
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent 
á minningarsjóð Dvalarheimilisins Barmahlíðar, 
Reykhólum. Reikningsnúmer: 1118-05-310241. 
Kt. 670483-0379.

Fyrir hönd aðstandenda,
systkinin frá Kambi.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Reinhardt Ágúst Reinhardtsson
fyrrverandi leikssviðsstjóri, Grenibyggð 27, Mosfellsbæ,

lést  á heimili sínu þann 7. júní. Jarðarför auglýst síðar. 

Sigrún Linda Kvaran
Halldór Reinhardtsson Þóranna Andrésdóttir
Linda Björk Kvaran Höskuldur Björnsson
Kolbrún Kvaran Tómas Þráinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Systir mín,

Halldóra Jóhannesdóttir
Laugavegi 98, Reykjavík,

sem lést 29. maí sl. verður jarðsungin frá 
Fossvogskapellu mánudaginn 15. júní kl. 15.00.

 Ragnhildur Richter

 

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

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

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri, sunnudag-
inn 7. júní.  Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju, 
þriðjudaginn 16. júní kl. 13.30. Jarðsett verður á 
Möðruvöllum í Hörgárdal.

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Fríða Emma Eðvarðsdóttir
Þorsteinsstöðum, Lýtingsstaðahreppi, 
síðast til heimilis á Dvalarheimili aldraðra 
á Sauðárkróki, lést laugardaginn 30. maí.

Útför hennar fer fram frá Mælifellskirkju laugardaginn 
13. júní kl. 14.00.

Berta Margrét Finnbogadóttir
Böðvar Hreinn Finnbogason Guðbjörg Guðmannsdóttir
Stefanía Fjóla Finnbogadóttir Guðmundur Magnússon
Violet Elizabeth Wilson David Wilson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Jón P. Andrésson, 
lést aðfaranótt miðvikudagsins 10. júní sl. á 
Hjúkrunarheimilinu Eir, Reykjavík. Útför verður frá 
Eskifjarðarkirkju fimmtudaginn 18. júní kl. 14.00.

f.h. aðstandenda,
Egill Guðni Jónsson   Hulda Þorbjarnardóttir
Vilhelm Jónsson   Bjarney A. Pálsdóttir
Jóhann Jónsson Svanhildur Jónsdóttir
Jónas A. Þ. Jónsson
Guðný Þ. Jónsdóttir Gísli M. Auðbergsson
börn og barnabörn.

Ástkær móðir  okkar, tengdamóðir, amma, 
og langammma,

Sígríður Þórlaug Elsa Björg 
Sveinsdóttir
frá Bakka, Borgarfirði eystri, fyrrum 
húsfreyja í Leyningi Eyjafjarðarsveit,  
Mýrarvegi 111, Akureyri,

sem lést að morgni 9. júní, verður jarðsungin föstudag-
inn 19. júní kl. 13.30 frá Akureyrarkirkju. 

Áslaug Kristjánsdóttir Gunnar Frímannsson
Petra Benedikta Kristjánsdóttir Gísli Bogi Jóhannesson
Haukur Kristjánsson Hildur Hafstað
Erlingur Örn Kristjánsson
Vilhjálmur Geir Kristjánsson Pollý Rósa Brynjólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

timamot@frettabladid.is

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

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Sólveigu má sjá í öftustu röð með fjólublátt hár. 
Hún er bæði höfundur og leikstjóri verksins auk 
þess sem hún samdi lokalagið í sýningunni. 
Útsetningu annaðist Einar Bragi Bragason, tón-
listarstjóri sýningarinnar.

MYND/ÚR EINKASAFNI
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Þennan dag árið 1964 var 
Nelson Rolihlahla Mand-
ela dæmdur í lífstíðar-
fangelsi. Hann hóf af-
skipti af stjórnmálum árið 
1948 þegar Þjóðarflokkur-
inn í Suður-Afríku sigraði 
í kosningunum þar í landi 
en flokkurinn studdi að-
skilnaðarstefnuna. 

Mandela hóf að vinna með Afr-
íska þjóðarráðinu gegn aðskilnaðar-
stefnunni og árið 1961 varð hann leið-
togi Umkhonto we Sizwe, hins vopn-
aða hluta Afríska þjóðarráðsins. Í 
fyrstu hafði hann einsett sér að beita 
aldrei ofbeldi en síðar skipulagði hann 
ásamt öðrum mótspyrnu og andóf, 
sem fólst meðal annars í skemmd-

arverkum sem hann beindi 
gegn hernum og stjórnvöld-
um.

Eftir að hafa verið á flótta 
í sautján mánuði var Mand-
ela handtekinn og dæmdur í 
lífstíðarfangelsi. Hann þurfti 
að dúsa í litlum fangaklefa á 
Robben-eyju í 27 ár. 

Þegar honum hafði verið 
sleppt úr fangelsi, hinn 11. febrúar árið 
1990, fór Mandela fyrir Afríska þjóðar-
ráðinu í samningaviðræðum um lýð-
ræðislegar kosningar 27. apríl 1994. 
Að þeim loknum tók Mandela við for-
setaembættinu af Frederik Willem de 
Klerk og varð þar með fyrsti lýðræðis-
lega kjörni forseti Suður-Afríku. Hann 
gegndi því embætti í fimm ár.

ÞETTA GERÐIST:  12. JÚNÍ ÁRIÐ 1964

Mandela í lífstíðarfangelsi
GEORGE H. W. BUSH 

ER 85 ÁRA Í DAG

„Ég hef mínar eigin skoð-
anir, mjög sterkar skoðan-
ir, en ég er ekki alltaf sam-

mála þeim.“

Bush var 41. forseti Banda-
ríkjanna en hann gegndi 

embættinu fyrir repúblikana 
frá árinu 1989 til 1993. Þá 

var hann varaforseti Banda-
ríkjanna í forsetatíð Ron-

alds Reagan. Hann er faðir 
George W. Bush sem lét af 

embætti forseta Bandaríkj-
anna fyrr á þessu ári.
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Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is

Nýr A la Carte
REYKT ÖND

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

eða Pouilly Fuisse með þessum rétti.

4ra rétta tilboðsseðill
Verð aðeins 6.890 kr.

með 4 glösum af sérvöldum vínum aðeins 10.490 kr.

Gjafabréf PerlunnarGóð tækifærisgjöf!

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

„Ég bjó til ávaxtasalat með kjúklingi 
sem er ótrúlega ferskt og fljótlegt 
að gera,“ útskýrir Elín Helga Egils-
dóttir, tölvunarfræðingur og til-
raunakokkur. Hún segir að ávaxta-
salatið sé hollt og einfalt í gerð. 
„Þetta er líka sniðugt salat vegna 
þess að mangóið bragðast vel með 
melónunni og kjúklingnum. Brak-
ið í hnetunum og selleríinu gerir 
átvagl ið hamingjusamt og dress-
ingin er punkturinn yfir i-ið.“

Elínu Helgu finnst gaman að 
prófa sig áfram í eldhúsinu. Hún 
byrjaði að hreyfa sig af kappi rétt 
fyrir jól og ákvað að taka matar-
æðið í gegn í leiðinni. „Eftir að ég 
byrjaði að hreyfa mig kviknaði mat-
reiðsluáhuginn. Ég er alltaf að leita 
að heimasíðum með uppskriftum að 
réttum sem eru hollir, fjölbreyttir 
og skemmtilegt að borða.“

„Ég umgengst fólk sem er alltaf í 
eldhúsinu. Ég hafði samt aldrei haft 
tilfinningu fyrir eldamennsku sjálf, 
þar til ég fór að prófa og leika mér í 
eldhúsinu og þá varð svo gaman að 

elda,“ segir Elín Helga sem ákvað 
eftir að hún steig inn í sitt eigið til-
raunaeldhús að stofna uppskrifta-
blogg á Netinu. „Með blogginu held 

ég utan um uppskriftir sem mér 
finnst góðar og reyni líka að koma 
sniðugum hugmyndum til fólks.“ 

 martaf@frettabladid.is

Tilraunir í eldhúsinu
Elínu Helgu Egilsdóttur finnst gaman að prófa sig áfram í eldhúsinu og finna upp nýjar uppskriftir. Hún 
gefur lesendum Fréttablaðsins eina af sínum fljótlegu og einföldu tilraunauppskriftum.

2 skinnlausar kjúklinga-
bringur, u.þ.b. 230 g
1 bolli skorið mangó, vel 
þroskað
1 bolli skorin hunangs-
melóna
1 stilkur smátt skorið 
sellerí
Nokkrir kirsuberjatómat-
ar, skornir til helminga
Muldar kasjúhnetur

Kjúklingurinn, ávext-
irnir og grænmetið er 
sett í skál og blandað 
saman.

Dressing
1/3 bolli jógúrt. Létt 
jógúrt eða létt AB-mjólk

1½ tsk. hunang
½ tsk. Dijon sinnep
Safi úr lime
1 tsk. þurrkuð Cilantro-
lauf

Hráefnunum er hrært 
saman og hellt yfir 
salatið. 

Hægt er að setja 
salatið á hrökkbrauð, 
sem fyllingu í pítu, á 
samloku eða borða 
það eitt og sér.

ÁVAXTASALAT MEÐ KJÚKLINGI
Hollt og fljótlegt  FYRIR 2

Elín Helga Egilsdóttir miðlar 
sniðugum hugmyndum að upp-
skriftum á www.ellahelga.blog.is.
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HANNYRÐASÝNING  Katrínar Jóhannesdóttur opnar í Safnahúsi 

Borgarfjarðar í dag klukkan 16. Sýningin er opin alla virka daga frá 13 

til 18 og stendur til 31. júlí. Sýninguna hefur Katrín ákveðið að tileinka 

ömmu sinni, Hólmfríði Jóhannesdóttur, sem lést 6. janúar síðastliðinn.

Auglýsingasími

– Mest lesið



„Sumarnámskeiðin hefjast í dag 
og standa yfir í viku,“ segir Guð-
rún María Jónsdóttir, læknanemi 
og dansari. „Við í Háskóladans-
inum erum að fara inn í okkar 
þriðja starfsár en þetta er í annað 
sinn sem við erum með svona 
stór sumarnámskeið en þau voru 
fyrst haldin í fyrra,“ segir hún en 
nokkrir íslenskir dansarar stofn-
uðu samtökin fyrir háskólanema. 

Danskennararnir á sumarnám-
skeiðinu koma frá Noregi og kenna 
átta gerðir af dönsum. „Gaman er 
að fá svona góða dansara til okkar 
en sem dæmi má nefna að eitt 
dansparið er núverandi heims-
meistarar í Boogie Woogie sem 
er swingdans skyldur Lindy Hop. 
Þetta eru alls konar dansar sem 
kenndir eru,“ segir Guðrún María 
áhugasöm. 

Um 200 virkir dansarar eru 
félagar í Háskóladansinum en 
vonir standa til að félagið haldi 
áfram að vaxa og dafna. „Við 
erum með byrjendanámskeið á 
hverju hausti og framhaldsnám-
skeið bæði á haustin og vorin 
þannig fólk getur haldið áfram 

að læra. En við byrjum á byrjun-
inni þannig að ef þú þekkir mun-
inn á hægri og vinstri þá geturðu 
verið með,“ segir Guðrún María 
og brosir. 

Danstímarnir hafa verið í 
íþróttahúsi Háskóla Íslands en 
einnig hefur verið dansað í List-
dansskólanum við Engjateig og í 
Laugardalshöll. „Þetta eru orðn-
ir svo margir tímar hjá okkur að 
íþróttahúsið dugar ekki lengur. 
Sumarnámskeiðið er opið öllum en 
Háskóladansinn er annars einkum 
ætlaður háskólanemum,“ útskýrir 
Guðrún María.

Allt námskeiðið kostar 12.000 
krónur en pardansar eru á 10.000 
krónur. Einstaklingsdansar eru 
síðan á 7.000 krónur og stök dans-
grein á 5.000 krónur. „Þetta er 
kjörið tækifæri til að byrja í 
Háskóladansinum og þar sem 17. 
júní er frídagur þá kennum við 
allan daginn. Á veturna erum við 
með fasta tíma sem og stutt helg-
arnámskeið og danskvöld tvisvar 
í viku, bæði swing og salsa. Dans-
kvöldin halda áfram í sumar en 
þau eru ókeypis,“ segir Guðrún 

María og bætir við að verðið á 
sumarnámskeiðunum sé mjög hóf-
legt. „Önnin í Háskóladansinum, 
þar sem þú hefur aðgang að öllum 
dönsunum, kostar 5.000 krónur 
og við danskennararnir vinnum 
allt í sjálfboðavinnu. Öll fjárút-
lát fara í að byggja upp samtök-
in og greiða húsaleigu, flugmiða 
erlendra leiðbeinenda og annað 
slíkt,“ segir hún. 

Í lok maí var lokahóf og ball í 
Iðnó þar sem sýndir voru dans-
ar en að sögn Guðrúnar Maríu er 
alltaf mikið fjör hjá Háskóladans-
inum. „Engin sérstök sýning verð-
ur að loknu sumarnámskeiði en 
við sýndum í Kringlunni í gær og 
sýnum aftur í dag klukkan 15.30 
en þá verða heimsmeistararnir í 
Boogie Woogie með okkur. Ann-
ars má finna allar nánari upplýs-
ingar á www.haskoladansinn.is 
og þar er líka hægt að skrá sig,“ 
segir hún og hvetur fólk til að 
taka þátt. „Fólk getur bara komið 
á námskeiðin inn af götunni, ekki 
er nauðsynlegt að hafa verið í 
Háskóladansinum áður.“

hrefna@frettabladid.is

Háskóladans fyrir alla
Sumarnámskeið í dansi á vegum Háskóladansins verður haldið dagana 12. til 18. júní og er opið öllum 
sem áhuga hafa. Þar munu reyndir og færir danskennarar frá Noregi kenna fjölbreytt dansspor.

Guðrún María er hér í sveiflu með dansfélaga sínum Hrafnkeli Pálssyni en þau ætla að skella sér á sumarnámskeið Háskóladans-
ins. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LORD WILLIAM WALLACE , þingmaður lávarðadeildar breska 

þingsins, heldur fyrirlestur í stofu 101 í Odda undir yfirskriftinni „Eur-

ope from the Atlantic to the Black Sea: How does Iceland fit in?“ Fyrir-

lesturinn hefst klukkan 12 og stendur til klukkan 13.30. www.hi.is/ams

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja

     MEÐ TUDOR
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FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

SETUR UPP SETUR UPP 
BOLLYWOOD-BOLLYWOOD-
SÝNINGUSÝNINGU
Yesmine Olsson setur upp Yesmine Olsson setur upp 
eigin sýningu í Turninum í eigin sýningu í Turninum í 
Kópavogi.Kópavogi.

SELDI SKÓ Á SELDI SKÓ Á 
160 ÞÚSUND160 ÞÚSUND
Á UPPBOÐIÁ UPPBOÐI
Marta Rúnarsdóttir, skó-Marta Rúnarsdóttir, skó-
hönnuður í London, lætur hönnuður í London, lætur 
gott af sér leiða.gott af sér leiða.

BRÚNKA BRÚNKA 
MEÐ OG ÁN MEÐ OG ÁN 
SÓLAR SÓLAR 
Brúnkukrem og sólar-Brúnkukrem og sólar-
vörn eru ómissandi í vörn eru ómissandi í 
sumarfríinu.sumarfríinu.

 12. júní 2009

ÚTSKRIFUÐ ÚR SAMA SKÓLA OG ÚTSKRIFUÐ ÚR SAMA SKÓLA OG 

JAMES BONDJAMES BOND
María Dalberg lauk nýlega ströngu leiklistarnámi í María Dalberg lauk nýlega ströngu leiklistarnámi í 

London og þreytir nú frumraun sína í Loftkastalanum.London og þreytir nú frumraun sína í Loftkastalanum.

ALLT Í FERÐALAGIÐ OG BÚSTAÐINN

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

1971 - 2009 www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

MIKIÐ ÚRVAL AF SJÓNVÖRPUM 
MEÐ INNBYGGÐUM DVD
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Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd Stefán Karlsson Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 
sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

ÓVENJULEG HÁRGREIÐSLA
Það ráku margir upp stór augu 
þegar leikkonan Megan Fox mætti 
á MTV-kvikmyndaverðlaunahátíðina 
með sítt hárið vatnsgreitt aftur.

É g fékk þess hugmynd þegar 
ég var stödd á Indlandi og 

var að skrifa aðra matreiðslubók-
ina mína, Framandi og freistandi, 
Indversk og arabísk matreiðsla,“ 
segir Yesmine Olsson, danshöf-
undur og einkaþjálfari í World 
Class, um Bollywood-sýningu sem 
hún undirbýr um þessar mund-
ir. Sýningarnar hefja göngu sína 
í haust í Turninum í Kópavogi og 
þar mun Yesmine bæði dansa og 
syngja. Boðið verður upp á sér-
stakan matseðil með indversku 

og arabísku ívafi á meðan 
Yesmine stígur á svið, en til 
liðs við sig hefur hún feng-
ið hóp dansara og Jógvan 

Hansen söngvara. 
„Ég hef verið heilluð af Bolly-

wood-dansi í mörg ár. Árið 2003 
fór ég í einkatíma í Kaupmanna-
höfn og fór síðar að kenna svo-
kallað Bollywood-funk. Ég og Addi 
Fannar, eiginmaður minn, höfum 
bæði svo gaman af svona ind-
verskri tónlist og mat að í brúð-
kaupinu okkar dönsuðum við 
brúðarvals sem breyttist svo yfir í 
Bollywood-dans, með þátttöku tíu 
gesta sem við höfðum fengið til að 
æfa með okkur. Þeir tíndust einn 
af öðrum út á dansgólfið og þetta 
varð að lítilli Bollywood-sýningu 
sem sló í gegn í veislunni,“ segir 
Yesmine og brosir.

„Sýningin í Turninum verð-
ur mjög ævintýraleg. Við Jóg-
van munum syngja á indversku 
og ensku með hópi dansara sem 
mun sýna dans úr nokkrum vin-
sælum Bollywood-myndum. Það 

eru til margir mismunandi stíl-
ar, en ég valdi að blanda saman 
hefðbundnum Bollywood-dansi og 
öðrum danstegundum,“ útskýrir 
Yesmine og segir nýtt lag í tengsl-
um við sýninguna vera í vinnslu 
og verða frumflutt í ágúst. 

„Þegar ég var að elda hollan ind-
verskan mat í Turninum í janúar 

kynntist ég Stefáni Inga Svanssyni 
og Sigurði Gíslasyni matreiðslu-
meistara og við ákváðum að setja 
upp svona sýningu með mat, 
dansi og söng. Stuttu síðar var 
mér svo boðið að þjálfa og leið-
beina Jóhönnu fyrir Euro vision, 
svo ég ákvað að fresta sýning-
unni fram á haustið,“ segir Yes-

mine sem var leikstjóri íslenska 
Eurovisionhópsins í Moskvu. „Ég 
vann mjög vel með fólkinu sem 
kom að Eurovisionatriðinu og hef 
því fengið mörg af þeim til liðs 
við mig í Bollywood-sýningunni. 
Fyrsta sýningin er áætluð 25. 
september og fólk getur nú þegar 
pantað sæti í Turninum.“ 

Yesmine Olsson undirbýr eigin sýningu í Turninum í Kópavogi:

Setur upp ævintýralega 
BOLLYWOODSÝNINGUSSSÓL á Officeraklúbbinn

Einar Bárðarson, umboðsmað-
ur Íslands og staðarhaldari á 
Officeraklúbbnum, hefur blás-
ið til risadansleiks um helgina með 
SSSÓL, en Einar steig einmitt 
sín fyrstu skref í bransanum árið 
1995 þegar hann tók að sér um-
boðsmál fyrir hljómsveitina. Helgi 
Björnsson og Einar hafa ekki tekið 
höndum saman í prómóteringu 
síðan en Einar kallaði veru sína í 
búðum SSSÓL „Rokkskóla Helga 
Björnssonar“ í bókinni sinni Öll trix-
in í bókinni sem kom út fyrir tveim-
ur árum. Það má því vænta mikilla 
láta þegar lærlingurinn og lærifaðir-
inn taka höndum saman á nýjan 
leik, en búið er að manna 
rútur sem keyra á ballið frá 
Reykjavík klukkan 23 frá BSÍ 
svo eitthvað sé nefnt. 

Þriðja kynslóð Kleppara
Afkomendur Þórðar Sveinsson-
ar, fyrrum yfirlæknis á Kleppi og El-
lenar Johanne Kaaber efna til part-

ís við Hafravatn 
29. ágúst næst-
komandi, en 
þar mun þriðja 
kynslóð Klepp-
ara hittast til að 
spjalla og kynn-
ast. Afkomend-
ur Þórðar og 

Ellenar eru margir hverjir lands-
þekktir, en þar á meðal eru Tinna 
Hrafnsdóttir leikkona, Ólafur Egill 
Egilsson leikari, Gunnlaugur Egils-
son ballettdansari og Ísold Ugga-
dóttir kvikmyndagerðarkona.

Halda fatamarkað
Steed Lord-parið Svala Björgvins-

dóttir og Einar 
Egilsson ætlar 
að halda sam-
eiginlegan fata-
markað í Kola-
portinu á morg-
un. Markaðurinn 
verður ekki síður 
fyrir stráka en 
stelpur sem vilja 

gera kjarakaup, en til sölu verður 
allt frá sólgleraugum og skarti upp í 
kjóla, jakka og samfestinga.

Hljómsveitir safna pening
Hljómsveitirnar Benny Crespo’s 
Gang og Bloodgroup halda til 
Kanada seinna í mánuðinum 
og koma fram á tónlistarhátíð-
inni North by North East. Þar sem 
gengi krónunnar hefur aldrei verið 
óhagstæðara ætla hljómsveitirn-
ar að slá upp sérstökum fjáröflun-
artónleikum á Grand Rokk annað 
kvöld klukkan 21 og mun allur að-
gangseyrir renna í ferðasjóð hljóm-
sveitanna. Ásamt þeim koma fram 
hljómsveitirnar Agent Fresco og 
Sykur. 

„Kona sem ég þekki spurði hvort ég vildi gefa eitt-
hvað á uppboðið og það endaði svona óskaplega vel,“ 
segir Marta Rúnarsdóttir skóhönnuður. Marta gaf ný-
verið sérhannaða skó á góðgerðarsamkomu The Sil-
ver lining í Surrey í Bretlandi til styrktar einstakling-
um sem hafa hlotið heilaskaða. Hæstbjóðandi var 
skipakóngurinn Jim Hayer, en hann greiddi hvorki 
meira né minna en 160 þúsund krónur fyrir skóna 
sem Azra Hayer eiginkona hans hlýtur.

„Þetta var kallað „A day with the designer,“ svo 
Azra Hayer kemur til mín í nokkrar klukkustund-
ir og ég hanna á hana skó sem verða búnir til sér-
staklega fyrir hana,“ útskýrir Marta sem á og rekur 
skóhönnunarfyrirtækið Logo69 í London ásamt eig-
inmanni sínum. Marta hannar skó fyrir verslunar-
keðjur á borð við Topshop, River Island og Faith, er 
með tvær skóverslanir í Danmörku og í næsta mán-
uði opnar hún nýja verslun í Westfield-verslunar-
miðstöðinni í London. „Verslunarmiðstöðin er ekki 
langt frá Notting Hill og er sú stærsta og flottasta í 
allri Evrópu,“ segir Marta sem hefur verið búsett í 
Bretlandi síðastliðin 15 ár og kann vel við sig. „Ég 
er ekkert á heimleið, nema rétt að kíkja í heimsókn 
þegar veðrið er gott á sumrin,“ bætir hún við og bros-
ir.  - ag

Marta Rúnarsdóttir skóhönnuður í London:

Seldi skó á 160 þúsund

Hæstbjóðandi Marta ásamt skipakónginum Jim Hayer og eig-
inkonu hans, Azra Hayer, en Jim keypti sérhannaða skó af 
Mörtu á 160 þúsund krónur.

Glæsileg Yesmine Olsson mun 
syngja og dansa í nýrri Bolly-

wood-sýningu í Turninum í 
haust, klædd glæsilegum ind-

verskum fatnaði.
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SÖLVI TRYGGVASON FJÖLMIÐLAMAÐUR
„Dagurinn í dag fer væntanlega í verkefni sem tengjast Velferðarsjóði barna, sem ég er að 
vinna fyrir. Á morgun vona ég að veðrið verði gott svo maður geti kíkt í sund og góðan göngu-
túr, en um kvöldið er svo planið að nýta gjafabréf á veitingastaðinn Argentínu. Þar ætlum 
við Silvía, kærastan mín, að fá okkur steik og rauðvín og skála fyrir íslenska sumrinu.“
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Gerum garðinn klárann 
fyrir 17. Júní!

Fiji hönnun í hæsta gæðaflokki
Borð, tveir stólar og bekkur var  99.900,-
nú  59.940,-

MÓSAÍKBORÐ

16.900,-
STÓLL

7.990,-

Fitji húsgögn

40
afsláttur

%

il gul

90,-

KINDLAR

490,-

LUKT litil græn

1.490,-

ESTISKARFAFF

4.990,-

LUKT Stál

4.990,-

LUKT þrjár stærðir

lítil  6.900,- 
ð  8.990,-

ór 12.990,-

KERTASTJTT AKAR blóm

290,-

LEIKSTJT ÓRASTÓLL

7.990,-

LUKT 
Morokko 60 cm

4.990,-

BLÓM minna

590,-

LUKT til í tveimur stærðum

30 cm 2.990,- 
55 cm 4.990,-

BLÓM STÆRRA

990,-

KERTAGLAS

490,-
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Afmælisgjafi r fyrir 
alla aldurshópa!

Spilavinir
Langholtsvegi 126 - Sími 553 3450

Sendum í póstkröfu! Skoðaðu 
úrvalið og pantaðu á vefnum:

www.spilavinir.is.

Full búð 
púsluspilum
af spilum &

re London á eftir Steinunni Ólínu 
Þorsteinsdóttur. Skólinn er einn af 
fimm stærstu og virtustu leiklist-
arskólunum í London og margir 
heimsfrægir leikarar hafa lært við 
skólann, svo sem James Bond leik-
arinn Pierce Brosnan, hjartaknús-
arinn úr Bridget´s Jones´s Diary, 

Colin Firth og Paul Bettany sem lék 
illmennið í The Da Vinci Code og í 
Dogville eftir Lars Von Trier. 

„Við nemendurnir vorum ekki 
teknir neinum vettlingatökum. 
Það var alger heragi í skólanum og 
harkan sex frá fyrsta degi. Dagarnir 
voru langir, alltaf tólf klukkustund-

ir fimm daga vikunnar með þrek-
tímum, ballett-, söng- og margvís-
legum leiklistartímum og æfing-
um fyrir leiksýningar á kvöldin. Ég 
vaknaði eldsnemma á morgnana, 
ferðaðist í klukkutíma í skólann og 
á kvöldin fór ég beint í háttinn til 
að hlaða batteríin fyrir næsta dag. 

Maður átti því hreinlega heima í 
skólanum þessi þrjú ár og lærði að 
vinna undir miklu álagi,“ útskýr-
ir María og segir það mikil forrétt-
indi að fá að læra leiklist erlendis. 
„London er mekka leiklistarinnar, 
þar sem maður getur farið í leikhús 
og séð allt frá spennandi Off West 
End nútíma leikverkum til söng-
leikja á West End. Bestu leiksýn-
ingarnar eru oft í minni leikhúsum 
í borginni og ég hef séð magnað-
ar leiksýningar með kannski bara 
tveimur leikurum á sviðinu í litlu 
rými og verið algerlega uppnum-
in,“ segir hún.

„Mér fannst líka mjög lærdóms-
ríkt að kynnast nýjum menning-
arheimi og fólkinu í skólanum 
mínum sem kom víðs vegar að úr 
heiminum. Krakkarnir voru allir 
mjög forvitnir og áhugasamir um 
Ísland, þá aðallega um náttúruna 
og Björk og kölluðu mig oft „The 
Viking Woman“ þar sem ég var eini 
Skandinavinn í hópnum,“ segir 
María og brosir.

„Á lokaárinu í skólanum sýndum 
við þrjú leikrit í atvinnuleikhúsi í 
miðborg London. Þar var almenn-
ingi boðið að berja okkur augum, 
en skólinn sá um að bjóða leik-
stjórum, umboðsmönnum og „ca-
sting directorum“ á sýningarnar. 
Við vonuðust náttúrulega öll eftir 
því að fá umboðsmann eftir sýn-
ingarnar, en það voru alls ekki allir 
sem fengu samning,“ segir María 
sem var ein af þeim heppnu sem 
bauðst samningur við umboðs-
skrifstofu. 

„Það skiptir miklu máli að fá 
umboðsmann í London sem útveg-
ar áheyrnaprufur og sér til þess að 
maður komist í samband við fólk 
í faginu, því markaðurinn í Bret-
landi er svo gríðarlega stór. Fljót-
lega eftir útskrift fékk ég hlutverk 
í leiksýningu í Soho Theatre og 
hef einnig leikið í nokkrum stutt-
myndum og talað inn á heimildar-
mynd,“ segir María.

SYNGUR OG SPILAR Á SÖG
Maríu er margt til lista lagt því fyrir 
utan leiklistina hefur hún mikinn 
áhuga á tónlist og byrjaði að læra á 
fiðlu þegar hún var sjö ára gömul. 
„Ég hef alltaf haft mikla ástríðu 
fyrir tónlist og lauk sex stigum á 
fiðlu. Það hefur komið að góðum 
notum í leikhúsinu og fiðlan var 
nánast með í öllum sýningum sem 
að ég tók þátt í í Drama Centre. Þar 
var líka mikil áhersla lögð á söng, 
sem ég hef mjög gaman af og ég 
hef haldið áfram að sækja söng-

María Dalberg, 
31 árs, er annar Íslend-
ingurinn sem útskrifast 
úr leiklist frá Drama 
Centre London leiklist-
arskólanum. Í viðtali við 
Föstudag segir hún frá 
skólagöngunni, fram-
tíðardraumunum og 
sínu fyrsta hlutverki hér 
á landi eftir útskrift, í 
söngleiknum Grease.

Viðtal:  Alma Guðmundsdóttir

Ljósmyndir: Stefán Karlsson

Þ
egar ég var lítil not-
aði ég hvert tækifæri 
til að setja upp leik-
rit í fjölskylduboðum 
ásamt frændsystkin-

um mínum, sem vakti mikla lukku 
ömmu, afa og foreldranna,“ segir 
María spurð hvenær leiklistar-
bakterían hafi fyrst gert vart við 
sig. „Ég er fædd í Árósum í Dan-
mörku og bjó þar til sex ára aldurs. 
Mamma starfaði þar sem hjúkrun-
arfræðingur og pabbi nam lækn-
isfræði, en þegar hann lauk nám-
inu fluttum við heim og ég byrj-
aði í grunnskóla, Mýrarhúsaskóla 
svo Valhúsaskóla. Þar tók ég þátt í 
mörgum leikritum, en eftir grunn-
skóla lá leiðin í MR þar sem ég var 
með í Herranótt og fór svo bæði í 
Götu- og Stúdentaleikhúsið,“ segir 
María sem sótti um í Drama Cent-
re London leiklistarskólanum árið 
2005.

„Ég hafði heyrt mikið gott um 
þennan skóla og langaði mest af 
öllu að komast þar inn, en það 
sóttu 2.000 manns um inngöngu 
og aðeins 29 nemendur voru tekn-
ir inn í skólann, tuttugu strákar og 
níu stelpur. Það var því hörku bar-
átta, sérstaklega fyrir stelpurnar 
þar sem tveir þriðju eru strákar, en 
ástæðuna fyrir því segja þeir vera 
að það séu hreinlega fleiri hlutverk 
skrifuð fyrir stráka en stelpur. Ég 
þurfti að fara í gegnum margar 
síur áður en ég fór í lokaprufuna 
og það var mikill spenningur þegar 
ég fékk svo loks bréfið um að ég 
hefði komist inn. Ég man bara eftir 
að hafa hoppað og öskrað af gleði,“ 
rifjar hún upp og brosir. 

ALGJÖR HERAGI
María er annar íslenski leikar-
inn sem kemst inn í Drama Cent-

KOMIN HEIM ÚR HERAGA Í LO
Efnileg „Það var mikill spenningur 

þegar ég fékk svo loks bréfið um að 
ég hefði komist inn í skólann. Ég man 

bara eftir að hafa hoppað og öskrað 
af gleði,“ segir María brosandi.

Stjörnumerki: 
Steingeit.

Uppáhaldstími dagsins? 
Morgunninn.

Diskurinn í 
spilaranum: 
Bonnie „Prince“ 
Billie - The 
Letting Go.

Uppáhaldsmatur? 
Indverskur og sushi.

Mesta freistingin? 
Súkkulaði.

Mesta dekrið: 
Nudd og nálastungur.

Ég lít mest upp til: 
Listamanna sem fóru 
erfiðu leiðina.

Draumafríið: 
Mánaðarferð um 
Austurlönd með 
köfun í Bali.

Líkamsrækt-
in: 
Sund og jóga.

Hverju mynd-
irðu sleppa til 
að spara? 
Bíl.
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tíma eftir að ég útskrifaðist,“ segir 
María sem hefur einnig lært á svo-
kallaða músíksög. 

„Áður en ég fór út lék ég í Sween-
ey Todd með Stúdentaleikhúsinu 
hér heima. Ég var líka tónlistar-
stjóri í sýningunni og var því að 
leita að tónlist sem myndi passa 
vel við leikritið, þegar ég sá fyrir 
algjöra tilviljun gamlan blindan 
mann spila á sög. Mér fannst það 
svo fallegt að ég gaf mig á tal við 
manninn sem sagðist vera til í að 
kenna mér að spila. Ég heimsótti 
hann á elliheimilið skömmu síðar 
og hann kenndi mér grunntækni-
atriðin. Það gekk bara mjög vel og 
þá kom sér vel að hafa lært á fiðl-
una. Ég keypti mér svo þessa fínu 
músiksög sem ég spilaði á í leik-
ritinu og vakti mikla lukku meðal 
áhorfenda,“ segir María brosandi.

Í GREASE
„Ég var heima í vikufríi í mars 
þegar ég heyrði af prufunum í 
Grease og ákvað að skella mér í 
þær. Ég var síðasti leikarinn sem 
Selma Björnsdóttir leikstjóri sýn-
ingarinnar prufaði, en hún hringdi 
í mig daginn eftir og bauð mér 
hlutverk,“ segir María sem fer með 
hlutverk Frenchy í Grease sem var 
frumsýnt í Loftkastalanum í gær-
kvöldi. „Frenchy er ein af bleiku 
píunum. Hún er mjög skemmti-
leg persóna sem dreymir um að 
verða snyrtifræðingur, en það 
gengur ekki allt of vel hjá henni,“ 
segir hún og kímir. „Þetta er fyrsta 
hlutverkið mitt á Íslandi eftir út-
skrift. Ég mjög ánægð með þetta 
því nú get ég dvalið hér heima yfir 
sýningartímann og varið sumrinu 
með fjölskyldu og vinum í fyrsta 
sinn í langan tíma.“

Aðspurð vill María lítið gefa upp 
hvað tekur við þegar sýningum á 
Grease líkur. „Draumurinn er að 
geta leikið heima á Íslandi á mínu 
móðurmáli, en einnig úti í London 
og vonandi víðar. Mér finnst mjög 
gaman að vera með annan fót-
inn í London því það er svo margt 
spennandi í gangi í leiklistinni þar 
og alltaf eitthvað nýtt og áhuga-
vert um að vera. 

Umboðsmaðurinn minn vill 
koma mér í hlutverk í kvikmynd-
um því hann telur að framtíð mín 
liggi þar ekki síður en á sviði og 
ég hef áhuga á hvoru tveggja. Þó 
mér gangi vel að tala hátt á sviði 
og syngja þá væri heillandi að fá 
að hvísla í bíómynd einhvern dag-
inn,“ segir María og kveður með 
brosi á vör.

Eftir dimman vetur vilja flestir ná smá lit á kroppinn 
áður en farið er í sumarfötin. Frá Clin-
ique er komin ný sjálfsbrúnkulína sem 
veitir eðlilegan, jafnan lit og gefur góðan 
raka. Kremin eru í tveimur litum sem 
bronzing gel, airbrush sprey, body lotion 
með sjálfsbrúnku og sjálfsbrúnka fyrir lík-
ama og andlit. Þau eru ilmefnalaus, hönn-
uð og prófuð af húðlæknum. Fyrir þá sem 
kjósa heldur að leggjast í sólbað er einn-
ig komin ný sólvörn frá Clinique. Línan 
fylgir nýjum Evrópustöðlum og veitir bæði 
vörn gegn UVA-geislum sem elda húðina 
og UVB-geislum sem valda bruna. Vörnin 
hentar öllum húðtýpum, er ilmefnalaus og 
fæst frá SPF 15 upp í 40.

Brún með og án sólar
Á hverju sumri er eitt ilmvatn sem slær rækilega í gegn og allar 
tískupæjur verða hreinlega að eignast. Í fyrra var það Chloé frá Chloé 

en nú er það óumdeilanlega ilmurinn Flora frá Gucci. 
Ilmvatnið var sérstaklega þróað til að laða að yngri 
kúnna Gucci-tískuhússins og notar, eins og nafn-
ið gefur til kynna, ferskar blómanótur eins og rósir 

og peony ásamt kryddaðri angan af patchouli og 
sedrus viði. Flaskan er sexhyrnd og úr þykku 

gleri sem minnir á Art Deco stíl þriðja ára-
tugarins og ekki skemmir fyrir að aug-
lýsingaherferðinni var leikstýrt af Chris 
Cunningham sem hefur meðal annars 
leikstýrt myndböndum fyrir Björk. Fyrir-
sætan ástralska Abbey Lee sést ganga 
um í Flora auglýsingunni á blómaakri við 
Donnu Summer lagið „I feel love.“  - amb

Nýtt skvísuilmvatn 
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tíðin
✽  fyrir fagurkera

GLOSS TIL STYRKTAR GÓÐU MÁLEFNI  Nú getur þú 
látið gott af þér leiða með því að kaupa glæsilegt varagloss frá 
Dior merkt „Á allra vörum“. Glossin verða til sölu innanlands til 
14. júní og í flugvélum Iceland Express út júlí, en allur ágóði af 
sölunni rennur til Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna.

NOKIA GSM-SÍMI  Ég er stanslaust í 
honum.

HANDTASKA 
FRÁ TOUS  sem 
ég keypti í Svíþjóð.

MAC GLOSS  Ég er 
veik fyrir glossum 
og held að ég eigi 

svona 20 núna. 

NESPRESSO-KAFFIVÉLIN 
 er ómissandi á morgnana. 

BUTTERFLIES AND ELVIS 
 platan hennar Jóhönnu.

TOPP

10

MACBOOK AIR-TÖLVAN MÍN 
 er æðisleg og ég finn varla fyrir 
henni í handtöskunni.

SKÓR ÚR ZÖRU 
 Flottir og þægilegir.

EYRNALOKKAR  sem ég 
keypti í Svíþjóð á dögunum.

MARÍA BJÖRK SVERRISDÓTTIR 
söngkennari og umboðsmaður

BANG & OLUFSEN GRÆJUR. 

212 CAROLINA  HERRERA ILMVATN

Það eru ekki allar stúlkur hrifnar af 
himinháum hælaskóm með 
opinni tá á sumr-
in, enda ekki 
praktískt 
skótau 
svona hversdags. 
Þung og hlý leðurstíg-
vél eru heldur ekki sérstak-
lega ákjósanleg á heitum sumardögum en hvað er þá til bragðs fyrir 
tískuskvísurnar? Fyrirsætan Kate Moss innleiddi svokallaða „gladiat-
or“ eða skylmingaþrælasandala fyrir ári síðan og þeir þykja enn mjög 
smart í sumar. Þeir eru flatbotna úr brúnu eða svörtu leðri og ganga 
bæði við þröngar gallabuxur og leggings og sæta sumarkjóla. Slíkt 
skótau fæst meðal annars í versluninni Gallerí Eva á Laugavegi og 
ætti að redda málunum í sumar!

Sumarskór í anda 
Kate Moss



Drífa ehf, Suðurhraun 12 C, 210 Garðabær, Sími 555 7400, Fax. 555 7401, icewear@icewear.is, www.icewear.is

REYKJAVÍK:
Handprjónasambandið,
Laugavegur 64
Víkingur,  Laugavegur 1
Víkingur, Hafnarstræti 3

Islandia, Kringlan
Icefin, Nóatún 17
Ull og Gjafavörur, Hótel Saga
Ísey, Laugavegur 23

ÚT Á LANDI:
Bláa Lónið, Verslun
Víkingur, Hafnarstræti 104, Akureyri
Sport og útivist, Á stéttinni,  Húsavík
Selið, Mývatn
Mývantsmarkaður, Mývatn

Gullfosskaffi, Gullfoss
Geysir verslun, Haukadal
Byggðasafnið, Skógar
Álafoss, Mosfellsbær
Víkurprjón, Vík í Mýrdalh
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ICEWEAR  útivistarfatnaðurinn fæst á eftirtölum stöðum:

Nói og Naomi
léttur 3ja laga útivistarjakki

öndunarefni

Litir:
Herra: Grænn og Svartur
Dömu: Hvítur og Grænn

Kr. 27.500,-

Kr. 22.500,-



Pro Quip Silk Touch 
Besti gallinn skv. Today’s Golfer.
Jakki aðeins kr. 14.990
Buxur aðeins kr. 9.990
Vindvesti aðeins kr. 8.200

Barna- og unglingagolfsett 
Í poka, verð frá kr. 9.900

Í standpoka kr. 18.900
Pútter, kylfa og 

kúlur kr. 6.700

Golfsett í poka 
Heilt sett frá kr. 33.900
Hálft sett í poka 
frá kr. 16.900

HOWSON Attacker Rescue
Margverðlaunaður hálfviti. 
Herra og dömu, 
verð aðeins kr. 6.300

Há/lág forgjöf?
Lágt verð!

Almennur
opnunartími
virka daga

11 til 18 Þriggja hjóla kerrur
Verð frá kr. 17.900
Clicgear kr. 36.500

HIPPO Driverar
Frábærar umsagnir 
í golfblöðum. 
Verð frá kr. 10.900
HIPPO XXL kr. 19.300

Rafmagnsgolfkerra
Powerhouse Freedom.
28 AH geymir 
frá kr. 53.900

Sumarsveifla
á verði sem 
slær í gegn 
Hefjum sumarið á góðu verði

LYNX Black Cat 
Tour járn Forged
Dynamic Gold sköft, regular eða stíf. 
Á Golf Monthly HOTLIST Today´s Golfer 
„Best Budget better-player irons“.
Verð aðeins kr. 69.900

Ármúla 40 2. hæð Sími 553 9800 www.golfoutlet.is

G O L F V Ö R U R

www.markid.is      sími 553 5320        Ármúla 40

Norco Eliminator 
12 gíra fyrir 6-8 ára. kr. 34.900

Þríhjól m/skúffu 
Transporter með skúffu. kr.    8.900

Vandað, létt og endingargott.

Norco Spice 
12 gíra fyrir 6-8 ára. kr. 34.900

Norco Rainbow 
12” og 16” fyrir 3-6 ára.  frá kr. 19.900

Þríhjól
Touring Pink. kr.    7.900

Norco Shogun 
12” fyrir 3-4 ára. kr. 17.500

Vivi Sweety  
12” og 14”  fyrir 3-5 ára. kr. 16.000

Örugg 

barnahjól

1

2
3

4
5

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Unnur Ösp Stefánsdóttir 
leikkona og leikstjóri

föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 12. JÚNÍ 2009

Fá mér eðal kaffi-
bolla í góðum fé-
lagsskap á Kaffi-
smiðjunni.

Sækja soninn 
snemma á leik-
skólann og fara 
öll saman í Vest-
urbæjarlaugina í 
glampandi sól.

Ferðinni næst 
heitið í ísbúð-

ina hjá lauginni og fá 
okkur gamla góða ísinn.

Bruna út úr bænum 
í bústaðinn á Snæ-
fellsnesi, pikka 
nokkra vini upp á 
leiðinni og halda 
grillveislu undir jökli.

Skála í kampavíni við 
vinina eftir að börnin 
eru sofnuð og sofa svo 
vel og lengi.
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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
 

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

TILBOÐ 690 þ. stgr
VW GOLF, árg 5/2002, ek 91.þ km, 1.6L 
Beinskiptur, Topplúga, Álfelgur, 100% 
Þjónustubók frá upphafi, Verð 850.þ 
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 567 2700.

VERÐ 2.250 þ.
HYUNDAI H-1, árg 2/2004, ek 150.
þ km, 7 manna, fjórhjóladrifinn, drátt-
arkúla, þakbogar, álfelgur og spoiler, 
Verð 2.250 þ. Áhv 2.150 þ. Arnarbílar, 
Malarhöfða 2. S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Tabbert Davinci 450 TD árg 2007 fallegt 
hús, sem er tilbúið í ferðalagið sjá 
myndir www.bilaslaislands.is uppl, S 
510 4900 ,896 9693 ,896 1337.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Óskum eftir hjólhýsum, fellihýsum og 
tjaldvögnum á skrá og í sölu, getum 
tekið hús á planið, sendið okkur skrán-
ingar á 100bilar@100bilar.is eða í síma 
517 9999,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.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

Til sölu Chrysler Town & Country 2001 
ekin 113 þús míl. 7 manna, 4x4, 3,8l, 
sjálfsk. leður, rafm, dráttakúla. Einn 
með öllu. Tilboðsv.1095 þús. Uppl. 
8961705

Toyota Previa 7 manna ssk. árg. ‘06 ek. 
24 þ.km. Dráttarbeisli, filmur, álfel. & 
vetrard. Sk. skipti á ódýrari, verð 3.190 
þ. S. 696 1111.

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.

Chrysler PT Cruiser 2007, ek. 10þús. 
mílur, 2.4l beinsk. v: 1,690þús. ekkert 
áhv. S. 863 8384 og 587 2000.

M. Benz ML500 árg. ‘05 til sölu. Ek. 
80þ. fallegur og góður bíll. Ásett verð 
4,5 - tilboð 3990þ. ATH öll skipti. Uppl. 
í s. 690 1074, Jón.

Alfa Romeo 147 T-Spark, 1970 cc, 150 
hö, 10/01. Ekinn 82 þ.km. Búið að 
skipta um tímareim. Rafmagns skipting. 
Ásett verð: 750.000.-TILBOÐ: 550.000.- 
Uppl. í síma 893-5517

VW golf árg. ‘01 dökkblár. Ek. 79þ. 5 
gíra, bensín. V. 600þús. Skoðaður. Uppl. 
s. 698 3441.

Nissan X-Trail ‘06 ssk. ek. 56þ. Leður, 
toppl., beisli ofl. Listav. 3080þ. Tilb. 
gegn stgr. 2280þ. S. 821 4645.

Til sölu Chevrolet 1500 z71 stepside 
árg. ‘89, góður bíll sk. ‘09. V. 690þ. 
Uppl. í s. 899 5424. sjá á www.
bilverkba.is

Porsche 911 Turbo ‘01. Ek. 72 þ.km. 
Vel búinn í toppstandi. Skipti ódýr. 
896 0315.

Til sölu Nissan Terrano ‘96 með bil-
uðu olíuverki og nýju pústkerfi. S. 698 
4678.

Galloper árg. ‘00 ek. 309 þús. Þarfnast 
smá lagfæringa. Ásett v. 700 þús. S. 
691 5056.

Nissan Almera ‘96 ek. 212þ. Verð 180þ. 
Uppl. í s. 820 7378.

Óska e. ódýrum Hyundai Elantra eða 
Accent ‘94-’99. Einnig vantar 15“ 6 gata 
jeppafelgur. S. 699 4126.

Subaru Impreza ‘96, 1600 beinsk. Verð 
250þús. Uppl. í s 892 8129.

Suzuki sidekick 33“. Árg. ‘95. Skoðaður 
2010. Verð 300þús. Uppl. s. 698 2186.

 250-499 þús.

Kreppu jeppi. Til sölu Musso 2900 Disel 
árgerð 99. Ekin 139 þúsund. Verð 460 
þ. Tilboð 350 þ. S. 897 1037

 Bílar óskast

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

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

Suzuki Jimny árgerð 2005 til 2008 
óskast til kaups. Upplýsingar í síma S. 
897 1928.

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

 Jeppar

Chevy suburban 1500 ‘02 ek. 55 þ.km. 
bensín bíll ATH skipti á ódýrari. V. 2.650 
þ. Uppl. 899 8111.

Chevy 2500 HD 66 Duramax ‘08 ek. 
32 þ.km. Tölvukubbur og fl. og fl. ATH 
skipti á ódýrari. V. 7,5 millj. Uppl. 899-
8111

Jeep Grand Cherokee Laredo árgerð 
2005 til 2007 óskast til kaups. 
Upplýsingar í síma S. 822 1216.

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

 Hópferðabílar

Til sölu 33 sæta Benz rúta Jonckheere 
árg. ‘83. Grindarbíll í góðu standi. Ingi 
s. 864 6489.

 Vörubílar

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

Nýjar fjaðrir t.d. Scania og Volvo 6x2. 
Einnig notaðar fjaðrir og aðrir varahlutir. 
Þolanlegt verð þrátt fyrir hrun. Vantar 
bíla til útflutnings einnig til niðurrrifs. 
Heiði ehf. s. 696 1051

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

 Húsbílar

Ford Econoline Húsbíll 4X4. Lúxus ferða 
bíll. 8 cyl 351 wind, ssk., skriðg, árg. ‘92.  
Breyttur fyrir 44“er á 38“, 2falt rafkerfi, 
spil. Ný Lúxus innrétting, svefnaðst fyrir 
4, gasmiðst, ísskápur, markísa og margt 
fleira. Þetta er alvöru ferða og fjallabíll. 
Ýmis skifti koma til greina á ódýrari. 
Verð 3,6 milljónir. Upplýsingar í síma 
894 3760.

Vantar húsbíl ekki stóran í góðu ásig-
komulagi. Stgr. 20-25þ.dollarar. S. 845 
8014.

 Mótorhjól

Viltu leigja mótorhjól ?
Erum með BMW GS 650 og Yamaha 
XT660 til leigu. Erum einnig með 50cc 
vespur til leigu(bílpróf dugar) www.
bluemountain.is Rofabær 9,S.578 7860 
S:821 6386.

Til sölu Yamaha Fazer 600cc 78hp ekið 
1100km. Árgerð 2006 kom á götuna í 
mars 2008. Verðhugm. 850þ. Uppl. í 
síma 661 8377

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

 Kerrur

Galvanhúðuð kerra fyrir 1 fjórhjól. 
Rennur eru stillanlegar eftir hentugleika 
- heildarþyngd 450 kg - burðargeta 
300 kg - dekk 8“. Verð: 101.000 Lyfta.is 
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

Innanmál: 350x153x40 cm - heildar-
þyngd 3000 kg - burðargeta 2450 kg 
- dekk 14“ TILBOÐ: 480.000 Lyfta.is 
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

Ný bílaflutningarkerra Verð 990 þús. 
Uppl. 899-8111

 Hjólhýsi

Tabbert Davinci 540 DM/250 árg. 07 
ónotað. Kr. 2.990.000 Uppl í síma 
841 8311

 Fellihýsi

Palamino Colt ‘07 9ft., fortjald, 2 raf-
geymar o.fl. Vel með farinn. Uppl. í s. 
820 9022.

Palomino Yearling ‘07. 10 fet vel með 
farið. Fortjald. 2 rafgeymar. tvöfalt sta-
díf f. gas. Selst m. yfirtöku á láni. S. 
588 9296.

A-liner, Expedition. Árg. 2004. Með sól-
arsellu. Verð 1.450 þús. S. 661 4497.

 Pallhýsi

Til sölu pallhýsi. Uppl. í s. 863 6687.

 Tjaldvagnar

Til sölu Combi Camp Family tjaldvagn 
árgerð 1993, ásamt nýju fortjaldi og 
ál geymslukassa. Upplýsingar í síma 
892 4116.

Combi Camp árg. 1988 til sölu. Gott 
eintak, ný ábreiðsla og álbox. Verð 200-
250þ. S. 662 0700.

Til sölu Ægisvagn með fortjaldi og grjót-
grind (3 ára). Verð 700.000.

 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.

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

Brimborg
Bíldshöfða 6

110 Rvk
S. 515 7000

www.brimborg.is

Óska eftir að kaupa 
gegn staðgreiðslu

steypumót, t.d. Peri, Doka eða 
Hünnebeck. Óska einnig eftir 
byggingarkrana, t.d. Liebherr, 

Demag, Grove eða Faun.
Hringdu núna, Sverrir 

s. 693-6445.

Bráðvantar
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 Bátar

Til sölu DNG rúllur 24volt. S. 864 
6088.

 Varahlutir

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

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

Er að rífa Musso 96-04.Musso Sport 
04.Landrover Discovery 98.Lanos 00-
02.Nubira 02.Cherokee 94.Matiz 02. 
Kaupum bíla til niðurrifs.Musso vara-
hlutir Kaplahrauni 9. S. 864 0984

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

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

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

 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

 Bólstrun

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

 Málarar

Frír háþrýstiþvottur 
í Júní!!

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

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

s. 661 7000.

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

 Meindýravarnir

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

Caelum verktakar 
Reykjavík og nágrenni

Hellulagnir, þökulagnir, klóa-
klagnir, drenlagnir, múrviðgerð-
ir, flísalagnir og allt því tengt, 
berum á sólpalla, garðúðun, 
grassláttur og margt margt fl. 

Fagleg og góð þjónusta. Tökum 
að okkur stór og smá verk. 
Tilboð að kostnaðarlausu.

Uppl. í síma 820 8888.

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.

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

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.

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

Vantar þig pípara?
Get bætt við mig verkefnum. kblagnir@
gmail.com - s. 846 6812.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

Whole body massaze eny time 869 
8602.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Whole body massage. S. 841 8529.

Frábært nudd, fantastic massage. S. 
692 2352.

Excellent whole body massage for you! 
S.822 7301

Tantrik whole body massaze.eny time 
8698602

Faglegt heilnudd
Heilsusamlegt, slakandi og heitsteina 
nudd. Karolína, nuddari/sjúkraþjálfari. 
Uppl. í s. 694 6518.

Whole body massage. S. 696 4399.

 Iðnaður

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

 Múrarar

Viðgerðir
Múrverk, flísar, gifs, steining, hellulagn-
ing ofl. Utan sem innan. S. 847 2209.

 Spádómar

 Trésmíði

Smiður tekur að sér:
Uppslátt á stigum og allri smíði, 

utan sem innan. Gerir tilboð, 
áratuga reynsla.

Uppl. s. 867 7753.

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

 Viðgerðir

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

Reiðhjóla- og sláttuvéla-
þjónustan - enginn biðtími!

Tek við öllum gerðum af reiðhjólum 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

 Önnur þjónusta

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

Grænmeti, kökur, sultutau, korngrís, 
fiskur, , myndlistarsýningar, handverk, 
notað og nýtt. Fornbílasýning, sand-
kastala og sápukúluland, kaffihús og 
gisting. Markaðstorgið okkar er opið 
föstudaga, laugardaga og sunnudaga 
frá kl. 13-17 og eftir samkomulagi 
fyrir hópa. Leigðu þér bás og seldu 
með okkur. Alltaf gaman í Gónhól ! 
Upplýsingar og básaleiga í síma 842 
2550 eða á www.gonholl.is

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
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 Til sölu

Schnauzer hvolpar til sölu. Afhendast 
heilsufarsskoðaðir og örmerktir með 
ættbók frá HRFÍ. Schnauzer eru dug-
legir vinnuhundar og einstaklega 
skemmtilegir vinir fjölskyldunnar. Uppl 
í síma 848 5820 / 822 7711.

Sólarrafhlaða 51 wött stillanlegfesting 
stjórnstöð lampar tengidósir og inn-
stungur upplýsingar í síma 869 6719 
.553 2367.

RÝMINGARSALA - PRÚTTMARKAÐUR 
Búslóðarsala á ýmsum hlutum. Hillur, 
sjónvarp, stólar, skiptiborð, ýmis borð, 
katta fylgihlutir o.m.fl. Upplýsingar í s: 
862 3715 eftir kl. 11 laugardag.

 Gefins

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

 Óskast keypt

Kaupi gull
Ég Magnús Steinþórsson gull-

smíðameistari er að kaupa gull, 
gull peninga og gull skartgripi 
af fólki. Og veiti ég góð ráð. 

Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 
og illa farið.

Upplýsingar á demantar.
is í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13

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.

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

Óska eftir ódýrum eða helst gefins gos-
kæli, hornsófa, stólum+borðum, bar og 
bjórdælu. Er að stofna fyrir pókerklúbb 
og vantar allt sem við kemur því. Uppl. 
í s. 857 2349.

 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

2 trommusett til sölu. Remo á kr. 50þ. 
og Gretch kr. 100þ. Diskar og statív 
fylgja með. S. 893 3796.

 Sjónvarp

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

 Tölvur

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

 Til bygginga

Harðviður til 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.

Óska eftir að kaupa mótatimbur 
(1x6,400M )og (2x4x0,6M)ca40 stk. 
Uppl. í s. 899 9275.

Vegna aukinna verkefna, óskum við 
eftir að kaupa notaðan turnkrana. Þarf 
að vera í góðu ásigkomulagi. Tilboð 
með lýsingu á tæki ásamt verðhug-
myndum sendist á javerk@javerk.is, 
merkt „Turnkrani“

10 tonn af kambstáli til sölu. Milljón 
kr. m. vsk. Uppl í s. 692 4597 eða 
699 7898.

 Verslun

Öryggis- og peningaskápar.

NÝTT, BARNAFÖT! Frábær verð. 
Kvenfatnaður str 36-58 Emilía Bláu 
húsunum Faxafeni. s: 588 9925 www.
clamal.is

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Nýtt Nýtt! Nudd 
- Japanska baðið. 

Krepputilboð!
3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og 
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur 
1000.- kr. Ayurveda nudd, sogskála-
nudd og Tíbet nudd. Opið frá kl. 12.00 
alla daga nema sunnudaga. Vaida er 
komin. Ekkert sex nudd ! S. 823 8280.

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

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

 Fatnaður

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

 Dýrahald

Hvolpapartý
Hvolpapartý dalsmynnis hunda 

verður haldið laugadaginn 
13.júní kl. 14:00

Allar upplýsingar á www.
dalsmynni.is/frettir.html eða í 

síma 566-8417

Til sölu gullfallegir hvolpar. Tilbúnir til 
hafhendingar. Uppl. í s. 692 5671.

 Fyrir veiðimenn

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

SILUNGA- OG LAXAMAÐKAR til sölu 
að Holtsgötu 5 í Vesturbæ. S. 857 1389 
og 551 5839

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

 Húsnæði í boði

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

1-2 herbergja íbúð í Hamraborg Kóp, til 
leigu. Laus strax. Uppl. í s. 860 1963.

4ra herb á 4. hæð í lyftulausu fjölb. svo 
og 30 fm bílskúr í miðbæ Kópavogs. 
Langtímaleiga. Íbúð 130 þús., bílskúr 
35 þús. m/hita, hússj. og heimilstækj-
um. Laus. Uppl. í síma 665 1702

Falleg 2.herb. íbúð til leigu á 
Seltjarnarnesi.Laus strax. S:6631601

Stúdíóíbúðir. Skyndileiga, skamm-
tímaleiga, langtímaleiga. Uppl. í s. 772 
5555

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.

Falleg 3 herb. íbúð til leigu í 
Ártúnsholtinu. Uppl. í s. 899 4038.

2. herb. Kósí 40 m2 einbýli í Vesturbæ 
(101 R.) Reglus. & reykl. V. 75þ.+trygg. 
S. 864 0852

 Húsnæði óskast

Parhús / raðhús / ein-
býlishús

Saga Film óskar eftir nýjum 
Par/rað eða einbýlishúsum, full 

tilbúnum í einn mánuð.
Upplýsingar í s. 822 2504, eða 

sveinnvitar@hive.is

Óska eftir einstaklings eða 2 herb. íbúð. 
Uppl. í s. 899 4489.

Er að leita af 4-5 herb. íbúð sem er laus 
strax. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. 
í s. 820 3152.

Rólegt og reglusamt par óskar eftir 
stúdióíbúð á höfuðborgarsv. Uppl. í s. 
697 9307.

 Sumarbústaðir

Viltu leigja bústaðinn þinn? Skráðu 
hann á www.sumarbustadur.is og 
sjáðu sjálf/ur um útleiguna.

Vantar ca.1 ha. sumarhúsal. kjarri 
vaxna/gróðursæla í allt að 100 km fjarl. 
frá Rek. heitt/kalt vatn/rafm við lóðarm. 
Má kosta allt að 3 m.kr. Greidd með 
1,4 m.kr. og Susuki Swift ‘07, ek. 23þ. 
fellahvarf@simnet.is.

Sumarbústaður við Álftavatn á eignar-
landi. 3 svefnherb. & svefnloft. Stofa og 
eldh. í sama rými. Heitur pottur. Uppl. 
í s. 894 1606.

Til sölu ósamsettur 25 fm bústaður frá 
völlundarhúsum. Uppl. í s. 865 6056.

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

Til leigu vel búnir 2-4 manna bústaðir, 
55 km. frá Rvk. Heitur pottur. S. 663 
2712.

 Atvinnuhúsnæði

Við Síðumúla er til leigu 100fm skrif-
stofuhúsnæði, húsnæðið er í mjög 
góðu standi. Hagstæð leiga. Uppl. í s. 
896 8068

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

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

3ja herb. íbúð til leigu með öllu í Kóp., 
viku og helgarleiga í júlí. Uppl. í s.868 
6593 / 849 4413.

 Atvinna í boði

Nonnabiti
Duglega starfskrafta vantar 

strax í afgreiðslu. Dag-kvöld-
, helgar- og næturvinna. 

Reyklaus og þarf að geta unnið 
undir álagi.

Uppl. í s. 899 1670 & 898 5956 
bjork@nonnabiti.is

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óskar eftir 
starfsfólki í fullt starf. Unnið 

er á 15 daga vöktum. Skilyrði: 
starfsmaður þarf að hafa góða 
þjónustulund, vera röskur, 18 
ára eða eldri og íslenskumæl-

andi.
Endilega hafið samband í síma 

822 8835 eða www.nings.is

Panorama Restaurant óskar eftir flottu 
og duglegu fólki í vaktavinnu strax, 
reynsla af þjónustustörfum nauðsynleg 
ásamt mjög góðri íslensku kunnáttu. 
Einnig óskast fólk í þrif og uppvask. 
Umsóknir sendist á fb@centerhotels.is

Meiraprófsbílstjóri
Olíudreifing ehf. óskar eftir að 
ráða bílstjóra með meirapróf 
og ADR réttindi fyrir tankbíla 
í sumarstarf með aðsetur á 

Akureyri. Starfið stendur báðum 
kynjum til boða.

Nánari upplýsingar veitir 
Guðjón Páll Jóhannsson í síma 
461-4070 Umsóknir berist til 

akureyri@odr.is

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

Matreiðslunemar
Orange Fun and Fine Dining óskar eftir 
matreiðslunemum á einn mest spenn-
andi veitingastað landsins. Umsóknir 
sendist á orange@orange.is eða í s. 
561 1111.

Matreiðslumeistari
Leitum að matreiðslumeistara fyrir 
nýjan og spennandi veitingastað. 
Dagvinna í boði. Uppl. í s. 772 2224.

HÁRFÓKUS VANTAR 
STARFSMANN

Hárfókus óskar eftir hársnyrtimeistara 
eða sveini til starfa. Hárfókus er AVEDA 
stofa miðsvæðis í Reykjavík. Uppl. veitir 
Grímur í síma 693 0965.

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.

Krakkahöllin Korputorgi
Leitar eftir duglegri manneskju 25 ára 
og eldri í helgarvinnu. Uppl. í s. 893 
0096.

Stýrimann og vélstjóra óskast á 100 
tonna bát. Uppl. í s. 893 5590 & 821 
6664

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.

Vantar einhverja góða til að gæta 4 ára 
kúts frá kl 9-16, 22-24 og 27-31 júlí. 
Uppl. í síma 899 9959.

Öflugt fyrirtæki óskar eftir þjónustufull-
trúa í kvöld og helgarvinnu. Hentugt 
starf fyrir háskólanema. Uppl hjá htr@
simnet.is

 Viðskiptatækifæri

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

 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

Í kvöld spilar 

Hermann Ingi
Catalina

Allir velkomnir
Snyrtilegur klæðnaður áskilin

Frítt inn.

Hádegismatur alla virka daga
Sérréttaseðill – Smáréttaseðill
Allar veitingar á vægu verði.

Hamborgaratilboð !
Útleigusalur
Boltatilboð

Skemmtanir



Frábærar
   grillsósur!



mesta úrvalið!

spennandi
    á grillið!
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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

Tígra.

Nei, 
sebra.

Tígra.

Tígra.
Sebra.

Sebra.

Tígra.

Sebra.

NÓG 
KOMIÐ! 
BURT!

Annaðhvort verð ég að 
gera eitthvað í þessum 

slitförum eða klæða mig á 
baðherberginu.

Veistu, ég held að 
það sé bara að 

stytta upp!

Eigum við að 
fara út og æfa 
þversending-

arnar?

Ja, 
kannski 
bara!

Eigum við 
ekki bara að 
fara í blakið 

okkar?

Þarna 
hittirðu 
naglann 

á höfuðið

Það eina sem er 
öruggt í þessu lífi eru 

dauðinn og skatt-
arnir.

Og heima-
lærdómur-

inn.

Og sú staðreynd 
að ég sit uppi með 

uppvaskið.

Skilaboð 
frá Dýra-
eftirlitinu!

Hvutti

Þessi vika er tileinkuð 
gæludýrunum!

Þú ættir að heimsækja 
dýraeftirlitið í þínum 

heimabæ og líta á okkur 
sem eldri erum!

Við myndum meta það 
mjög mikils!

NOKKUR ORÐ
Sara 

McMahon

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

Auglýsing  um breytingu á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur

Í samræmi við 18. gr. skipulags- og byggingarlaga 
nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með 
auglýst til kynningar tillaga að breytingu á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 - 2024. 

Búrfellslína, Kolviðarhólslína
Hér með er auglýst til kynningar tillaga að breytingu 
á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024., vegna 
skipulags háspennulína. Annarsvegar vegar er gert 
ráð fyrir nýbyggingu háspennulína (400 kV) meðfram 
núverandi línu um Húsfellsbruna í Bláfjallafólkvangi. 
Hinsvegar er gert ráð fyrir niðurrifi Sogslínu 2 
frá Sandskeiði að spennustöðinni við Geitháls 
og niðurrifi Hamraneslínu 1 og 2 frá Geithálsi að 
Hamranesi.
Tillögunni fylgir umhverfisskýrsla, sbr. lög nr. 
105/2006, um umhverfismat áætlana.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkur-
borgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga 
kl. 8:20 – 16:15, frá 12. júní 2009 til og með 
27. júlí 2009. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu 
sviðsins, www.skipbygg.is undir mál í kynningu. 
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillöguna. Samanber lög 
nr. 105/2006 liggur umhverfisskýrsla frammi 
ásamt aðalskipulagstillögunni. Ábendingum og 
athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega 
eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags- 
og byggingarsviðs eigi síðar en 27. júlí 2009. 
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir 
sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, 
teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 12. júní 2009 
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

HELLULAGNIR
Er mjög vandvirkur og sanngjarn.  
Geri tilboð þér að kostnaðarlausu.

Gróður og list ehf 
s. 696 1775 Árni

Danska vefritið Business.dk skrifaði 
um íslensku útrásina að um væri að 
ræða eitt stærsta fjársvikamál sem 

komið hafi upp í Evrópu síðan um miðja 
síðustu öld. Flestum er löngu orðið ljóst að 
allir höfðu útrásarmennirnir óhreint mjöl í 
pokahorninu. En spurningin sem nú brenn-
ur á fólki er hver verður refsing þessara 
manna sem léku land og þjóð svo grátt og 
fóru svo gáleysislega með fjármuni ann-
arra? Útrásar eiginkonurnar í Kampavíns-
klúbbnum njóta enn lífsins í selskap 
hver annarrar á framandi strönd-
um og útrásarvíkingarnir sjálfir 
skemmta sér í sólríkri Cannes. 
Það vottar ekki fyrir nokkurri 
eftirsjá hjá þessu fólki vegna 
þess ástands sem hér ríkir. Árið 
1960 ákváðu Bandaríkin að 
leggja mjög umdeilt viðskipta-
bann á Kúbu, Bandaríkjamenn 

vildu þannig knýja fram lýðræði í landinu. 
Árið 1962 herti John F. Kenn edy, þáverandi 
Bandaríkjaforseti, reglurnar og bannaði 
innflutning á öllum vörum sem innihéldu 
hráefni sem framleitt væri á Kúbu (danskt 
sælgæti sem innihéldi sykur frá Kúbu væri 
því algjör bannvara). Forsetinn ákvað einn-
ig að taka fyrir alla aðstoð til þeirra landa 
sem stunduðu viðskipti við Kúbu eða væru 
henni vinveitt. Viðskiptabannið er enn 
við lýði í dag og er hið lengsta sem sögur 

fara af. Ef svo færi að fjárglæfra-
víkingarnir kæmu sér hjá fangels-

isvistinni sem þeir vonandi eiga í 
vændum, þá væri viðskiptabann 
nokkuð ásættanleg lausn. Með 
slíku banni gæti íslenska þjóð-
in mögulega knúið fram afsök-
unarbeiðni frá víkingunum, en 
líka komið í veg fyrir að útrásar-

sagan endurtæki sig. 

Ásættanleg refsing fyrir víkingana?

Hvað 
mannætur 

dreymir
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folk@frettabladid.is

Hús unga fólksins var formlega opnað á 
þriðjudaginn. Opnunarhátíðin fór fram 
með pomp og prakt, en skrúðganga fór 
af stað frá Lækjartorgi upp að Austur-
bæjarbíói þar sem tekið var á móti gest-
um með grillpartíi, kynningu á starfi 
hússins og tónlistaratriðum.

Húsið verður miðstöð ungs fólks 
sem vill virkja krafta sína í hvetjandi 
umhverfi, en markmiðið er að bjóða 
ungu fólki upp á aðstöðu og aðstoð við 
framkvæmd hugmynda sinna og við að 
skapa sér skemmtilegt sumar. Tveir 
sjóðir hafa verið stofnaðir og hægt er 
að sækja um styrki úr þeim til að koma 
verkefnum af stað, en þeir aðilar sem 
standa að opnun Austurbæjarbíós eru 
Samfélagið frumkvæði, Hitt húsið, 
Rauði krossinn í Reykjavík, Lýðheilsu-
stöð og Samband íslenskra framhalds-
skólanema.

Virkir þátttakendur hússins móta fjöl-
breytta dagskrá sumarsins og sköpunar-
kraftar þeirra verða nýttir við andlits-
lyftingu á Austurbæjarbíói.  -ag

Austurbæjarbíó verður Hús unga fólksins

GRILLAÐ Í GÓÐA VEÐRINU Þór 
Gíslason sá um að grilla fyrir gesti 
og gangandi á opnunarhátíðinni í 
Austurbæjarbíói.

GRILLSTEMNING Ásgeir Kristinsson 
og Gróa Rán Birgisdóttir voru meðal 
gesta við opnunina.

GÓÐ STEMNING Agent Fresco tróðu upp í Austurbæjarbíói við opnun Húss unga 
fólksins.

Brasskvintettinn Brasskarar 
vera á ferð og flugi um miðbæ 
Reykjavíkur í allt sumar og 
leika létta tóna fyrir vegfar-
endur. Kvintettinn er á vegum 
skapandi sumarstarfa Hins 
hússins og er skipaður þeim 
Bergrúnu Snæbjörnsdótt-
ur sem leikur á horn, Hörpu 
Jóhannsdóttur á bassabásúnu, 
Sigrúnu Jónsdóttur á básúnu 
og Valdísi Þorkelsdóttur og 
Ragnhildi Gunnarsdóttur sem 
báðar leika á trompet. Stúlk-
urnar ætla sér að leika klass-
íska tónlist, djass og dægur-
tónlist fyrir hvern þann sem á 
vill hlýða. „Það eru gríðarleg 
forréttindi fyrir okkur að fá 
að vinna við tónlistina í sumar. 

Þetta er bæði góð reynsla í því 
að koma fram og einnig góð 
æfing fyrir okkur sem tónlist-

armenn,“ segir Valdís um sum-
arstarfið. 

Stúlkurnar kynntust flest-

ar við gerð Volta, nýjustu plötu 
Bjarkar, þar sem þær voru 
í hópi tíu manna brasssveit-
ar sem fylgdi söngkonunni á 
tónleikaferðalagi hennar. „Við 
munum halda nokkra innitón-
leika sem verða auglýstir sér-
staklega en svo ætlum við einn-
ig að halda óvænta tónleika 
víðs vegar um borgina og jafn-
vel nokkra útitónleika þegar vel 
viðrar,“ segir Valdís. Aðspurð 
um framtíðaráform Brassk ar-
anna segir hún þau óráðin enn 
sem komið er, „Maður veit 
aldrei hvað kemur út úr svona 
samstarfi, en mér finnst ekki 
ólíklegt að við eigum eftir að 
halda áfram að starfa saman 
eftir sumarið.“  - sm 

Brassstelpur Bjarkar blása úti í sumar

BRASSKARARNIR Stúlkurnar í brasskvintettinum munu leika létta tóna í 
allt sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

> HEIMSBYGGÐIN FYLGIST MEÐ BASEL

Óhætt er að segja að listahátíðin í Basel hafi feng-
ið óvænta og töluvert mikla at-
hygli. Fjölmiðlar fylgja nefni-
lega hverju fótmáli banda-
ríska leikarans Brads Pitt eftir, 
en hann gerði sér ferð til Basel 
og fjárfesti í nokkrum listmun-
um fyrir einhverjar þúsundir. 
Ólafur Elíasson er meðal 
þeirra listamanna sem 
eiga verk á hátíðinni.

Duncan McKnight, söngvari 
bandarísku hljómsveitarinn-
ar The Virgin 
Tongues, hefur 
verið útskrif-
aður af sjúkra-
húsi eftir að hafa 
slasast lífshættu-
lega í miðborg 
Reykjavíkur 1. 
maí síðastlið-
inn. Hann er nú 
í endurhæfingu 
og á meðan hann 
jafnar sig dvelja 
hinir meðlim-
ir sveitarinn-
ar á Íslandi og leita sér að vinnu 
til að hafa í sig og á. Þeir verða 
plötusnúðar á Sódómu Reykja-
vík í kvöld á tónleikum Singa-
pore Sling. Einnig koma fram 
The Deathmetal Supersquad og 
Skelkur í bringu. 

Útskrifaður 
af sjúkrahúsi

Á BATAVEGI 
Söngvari The 
Virgin Tongues er 
á batavegi.
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Fyrsta safnplatan sem spannar 
allan feril George Harrison eftir 
að hann hætti í Bítlunum kemur 
út 16. júní. Platan nefnist Let it 
Roll: Songs by George Harrison 
og hefur að geyma nítján lög sem 
hafa verið endurunnin á stafræn-
an hátt.

Á meðal laga á plötunni verða 
My Sweet Lord, Got Me Mind 

Set On You og tónleikaupptökur 
af Something, While My Guitar 
Gently Weeps og Here Comes the 
Sun. Voru þau tekin upp á styrktar-
tónleikum Harrison fyrir Bangla-
desh í Madison Square Garden 
1971. Harrison hefur tvívegis verið 
vígður inn í Frægðarhöll rokksins, 
bæði sem meðlimur Bítlanna og 
sem sólótónlistarmaður.

Þekktustu lög Harrison

Tónlistarhátíðin Iceland 
Airwaves verður haldin í 
ellefta sinn dagana 14.-18. 
október. Rúmlega 40 flytj-
endur hafa verið staðfestir. 
Aðgangseyrir verður rukk-
aður í evrum.

Hátíðin verður með svipuðu 
sniði og undanfarin ár. Reikn-
að er með þátttöku um 150 lista-
manna og hljómsveita og er fjöldi 
erlendra gesta og fjölmiðla áætl-
aður nálægt tveimur þúsundum. Á 
meðal þeirra sem hafa verið bók-
aðir eru Metronomy, James Yuill 
og The Cocknbullkid frá Bret-
landi, Casiokids og Nina Kinert 
frá Noregi og hinar íslensku Gus 
Gus, Agent Fresco, Hjaltalín, Dr. 
Spock og Mammút.

Hátíðin var haldin um svipað 
leyti og bankahrunið varð í fyrra 
og lentu skipuleggjendurnir í erf-
iðleikum með að borga listamönn-
unum. Talað var um að orðspor 
hátíðarinnar væri í hættu og að 
erfitt yrði að halda hana að ári. 
Þorsteinn Stephensen segir að 
í sínum huga hafi hátíðin aldrei 
verið í hættu. „Ég var alltaf ákveð-
inn í að halda hátíðina með ein-
hverjum hætti. Ég hefði haldið 
hátíð þótt aðstæður hefðu versn-
að,“ segir hann. „Við höfum verið í 
erfiðri aðstöðu því við vitum ekki 
hvernig gengið verður. Það er mik-
ill áhugi á hátíðinni en við höfum 
farið varlega í bókanir.“ Bætir 
hann við að samkomulag hafi náðst 
um þær greiðslur sem eftir standa 
frá því í fyrra, sem séu þrjár til 
fjórar talsins. 

Vegna óvissunnar sem hefur 
ríkt í gjaldmiðilsmálum varð-
andi gengi krónunnar hefur verið 
ákveðið að rukka aðgangseyr-
inn í evrum. Verðið fyrir passa á 

hátíðina verður 85 evrur, sem er 
um 15 þúsund krónur í dag. Þeir 
Íslendingar sem hafa áður keypt 
miða á hátíðina geta fengið mið-
ann á sama verði og í fyrra, 8.900 
krónur, fyrstu tvær vikurnar eftir 
að miðasala hefst 29. júní. Einnig 
verða önnur miðatilboð í gangi 
fram að hátíð.

Önnur nýbreytni er sú að 
íslenskar hljómsveitir geta sótt 
rafrænt um að spila á hátíðinni í 
gegnum síðuna Icelandairwaves.
com. Opnað verður fyrir umsókn-

ir 16. júní. Erlendar sveitir geta 
sótt um í gegnum síðuna Sonic-
bids.com.

Þrátt fyrir erfiðleikana sem 
hafa steðjað að Iceland Airwa-
ves er Þorsteinn brattur. „Aðal-
markmiðið er að halda góða hátíð. 
Þetta verður mikil lyftistöng fyrir 
menningarlífið í haust. Við ætlum 
að fara meira í ræturnar og það 
verður minna um skrautfjaðr-
ir, sem kemur samt ekki niður á 
gæðunum.“

 freyr@frettabladid.is

Rætur í stað skrautfjaðra

CASIOKIDS Norska hljómsveitin Casiokids kemur fram á Iceland Airwaves í haust.

Æfingar á öðru stykki Grindvíska 
atvinnuleikhússins, GRAL, eru 
hafnar. Að þessu sinni á að setja 
upp frumsamið barnaleikrit, Horn 
á höfði. Bergur Þór Ingólfson leik-
stýrir og leika Víðir Guðmundsson, 
Sólveig Guðmundsdóttir og  Sveinn 
Ólafur Gunnarsson í verkinu.

Hópurinn æfir í Reykjavík sem 
stendur en húsnæði í Grindavík 
verður neglt hið fyrsta. Stefnt er 
á að frumsýna í þann 15. septemb-
er.„Við ætlum að byrja að smíða 
leikmynd núna í júní og æfa. Við 
höfum verið að lesa þetta bara við 
eldhúsborðið heima hjá mér.“

Verkið fjallar um stúlku sem á 
lítinn bróður, en honum er vart 
hugað líf, og vin hennar sem er 
með bólur á enninu. Mikið ævin-
týri upphefst þegar þau reyna að 
leysa gátuna um bólurnar og þar 
finna þau Hafurbjörn, landsnáms-
maður í Grindavík, sem hefur brot-
ist í gegnum strákinn til að létta af 
gömlum álögum af mannfólkinu.

Bergur segir þetta verkefni mun 
stærra en það seinasta, 21 manns 
saknað. „Fyrir lítið leikfélag er 
leikmyndin stór, en ég geri ekki 
ráð fyrir að við verðum með flug-

kerfi og hringsvið. Það var mikil 
naumhyggja í fyrra, einn leikari 
og lítil leikmynd. Núna eru þrír 
leikarar og stærri leikmynd. Þrír 
leikarar og ellefu hlutverk.“  

Fyrsta brot úr verkinu verður 
sýnt bæði í Grindavík og á stóra 
sviðinu við Arnarhóli 17. júní.

Þrír leikarar með  
ellefu hlutverk

SEMUR OG LEIKSTÝRIR Bergur Þór sér 
GRAL vaxa og dafna.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

Opnunartímar í Krónunni:

ALLT FYRIR Þ

SS BBQ partýrif

kr.

kg989

3333333333333333333333333333%333333333
afsláttur 500000000000000%550000

afsláttur

kr.

pk.299
Krónuís, jarðar-

berja og súkkulaði

kr.

pk.289
Hatting hvítlauksbrauð

kr.

pk.499
Grillborgarar m/ brauði

4 saman í pakka!pppp

verð áður 569

kr.

kg1199
Lúxus grísakótilettur

verð áður 1998

verð áður 3898

kr.

kg2898
Lambafille m/ fiturönd

kr.

kg498
Krónu kjúklingur ferskur

verð áður 698

400%44444400000000
afsláttur

255%22225225252525255555555
afsláttur

20000%2222220220000000000000
afsláttur

2888888888888888888888888%2222228228288888888
afsláttur

Lambalæri kryddað

kr.

kg1198
m a

y

verð áður 1798

Grísahnakkasneiðar úrb. 

kryddað og ókryddaður

kr.

kg849
y d gg

verð áður 1698

kr.

pk.

2698
Kjúklingapinnar

BBQ & Tex Mex



í takt við tímann

ÞIG OG ÞÍNA!
Lorenz snakk

kr.

pk.245
kr.

pk.349
Íslandskaffi baunir 

og malað, 400g 

kr.

pk.399
Prins Póló 6x39 g

kr.

kg229
Vínber, rauð

kr.

kg119
Bökunarkartöflur

í lausu

kr.

stk.139
Fanta appelsín 2 lítrar

kr.

pk.179
Crawford vanillu- 

og súkkulaðikex

kr.

pk.299
Sambó Kúlusúkk, 

Snjóboltar eða Þristur

kr.

stk.299
Miller brauð

kr.

stk.349
Dala Fetaostur í 

kryddolíu/ólífum

NÝTT!!

kr.

stk.398
Grillpensill
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Föstudagur 12. júní 2009 

➜ Tónleikar
20.00 Trúbatrixur verða í Pakkhúsinu 
á Höfn í Hornafirði.
20.00 New England Youth Chamber 
Ensemble leikur verk eftir m.a. Bach, 
Brahms, Copland og Bloch á tónleikum 
í Aðventukirkjunni við Ingólfsstræti 19. 
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
21.00 Ljótu hálfvitarnir verða í félags-
heimilinu Klifi á Ólafsvík.
21.00 Tríó Vadim Fyodorov leikur 
franskættaða kaffihústónlist, jazz og 
rússnesk þjóðlög á Allanum við Gránu-
félagsgötu á Akureyri.
22.00 Hljómsveitin Skófílar sem sér-
hæfir sig í leik á lögum gítarleikarans 
John Scofield, heldur tónleika í Jazzkjall-
ara Cafe Cultura við Hverfisgötu 18.
22.00 Söngkonan Dísa, Mads Mourtiz 
og Bárujárn verður 
á Grand Rokk við 
Smiðjustíg.
22.00 Dr. Spock 
ásamt Akureyri og Nálg-
unarbann á pabba verða 
á Græna hattinum við 
Hafnarstræti á Akureyri. 
Húsið opnað kl. 21.

➜ Myndlist
17.00 Vera Sörensen og Árni Björn 
hafa opnað málverkasýningu í Perlunni 
en þar sýna þau um 80 málverk. Opið 
alla daga kl. 10-21.

➜ Ljósmyndasýningar
Jón Páll Vilhelmsson 
hefur opnað ljósmynda-
sýninguna „Ljómandi 
landslag“ í Myndmáli við 
Laugaveg 86. Opið mán.-
lau. kl. 10-18.

➜ Leikrit
10.00 og 14.00 Brúðubíllinn verður 
við gæsluvöllinn í Frostaskjóli kl. 10 og 
við leikskólannn Hlíðarhúsum kl. 14. 
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
18.00 Leikhópurinn Lotta sýnir Rauð-
hettu, nýtt íslenskt leikrit með söngvum 
þar sem blandast saman ævintýrin 
Rauðhetta, Grísirnir þrír og Hans og 
Gréta. Sýningin fer fram í Sáinu 
á Ólafsvík.
20.00 Freyvangsleikhúsið 
sýnir Víkingarokksöngleik-
inn Vínland í Þjóðleik-
húsinu við Hverfis-
götu en sýningin var 
valin áhugaverðasta 
áhugaleiksýning 
ársins.

➜ Opnanir
09.00 Sigríður Ása Júlíusdóttir opnar 
málverkasýningu á Mokka við Skóla-
vörðustíg 3a. Opið daglega kl. 9-18.30.
16.00 Katrín Jóhannesdóttir opnar 
hannyrðasýningu í Safnahúsi Borgar-
fjarðar við Bjarnabraut í Borgarnesi. 
Opið alla virka daga kl. 13-18.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

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

600kr.

fyrir börn

750kr.

fyrir fullorðna

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.

-EMPIRE-EMPIRE

-EMPIRE

750 KR. FULLORÐNIR
600 KR. BÖRN

750 KR. FULLORÐNIR
600 KR. BÖRN

SÍÐUSTUSÝNINGAR

HANGOVER kl. 3:40 - 5:50 - 8D - 8:30 -  10:20D - 11 12

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

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

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

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

STAR TREK XI kl. 8 10

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 4 - 6 L

HANNAH MONTANA kl. 3:40 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 SÍÐUSTU SÝNINGAR L

CORALINE 3D m/ísl.tali kl. 4(3D) L

HANNAH MONTANA kl. 4 L

LOFTLEIÐIR kl. 4D SÍÐASTA SÝNING! L

THE HANGOVER kl. 5:50 - 8 - 10:10 12

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

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl. 5:50 L

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

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

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.  5:50  - 8 L

ANGELS AND DEMONS kl. 10 14

HANGOVER kl. 6 - 8 - 10 12 

GOTT SILFUR GULLI BETRA kl. 6 L

ADVENTURELAND kl. 8 12 

LET THE RIGHT ONE IN kl. 10 16

SparBíó 550kr

SparBíó 850kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU

- bara lúxus
Sími: 553 2075

GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST kl. 6, 8 og 10.15 7

GULLBRÁ (ATH!!! 750kr.) 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

ATH! 750 kr.

Hin árlega Víkingahátíð fer fram 
við Fjörukrána í Hafnarfirði um 
helgina. Þar mun Hljómsveitin 
Specials spila bæði föstudags- og 
laugardagskvöld. Þetta er í þriðja 
sinn sem Specials leika fyrir 
gesti Víkingahátíðarinnar. Alltaf 
hefur verið húsfyllir á dansleikj-
um Specials á hátíðinni og mikið 
stuð, enda miklir reynsluboltar 
á ferðinni. Ásgeir Óskars þekkja 
flestir úr Þursunum og Stuð-
mönnum, Ingvar Grétars hefur 
stjórnað Úlfunum undanfarin 
ár, Jón Ólafs hefur gert garðinn 
frægan með böndum á borð við 
Vinum Dóra og Óttar Felix hefur 
haldið merki Pops hátt á lofti um 
árabil. 

Specials á 
Víkingahátíð

SPECIALS Reynsluboltarnir í Specials 
spila á Fjörukránni um helgina.

John Travolta segir Denzel Wash-
ington frá stefnumóti sínu við und-
irfatafyrirsætu á Íslandi í þeirra 
nýjustu spennumynd, Taking of 
Pelham 1 2 3. 

Travolta leikur náunga að nafni 
Ryder, fyrrverandi fjárfesti á Wall 
Street, sem rænir neðanjarðarlest 
í New York og krefst lausnargjalds 
fyrir farþegana. Washington leikur 
starfsmann lestarsamgöngumála í 
New York sem reynir að semja við 
Travolta í gegnum símann. Í einu 
atriðinu þegar stund gefst milli 
stríða segir Travolta frá því þegar 
íslenskur sleðahundur skeit á hann 
er hann var á stefnumóti með fyr-
irsætunni. 

Taking of Pelham 1 2 3 er önnur 
endurgerð samnefndrar mynd-
ar frá árinu 1974, en fyrri endur-
gerðin kom út 1998. Gagnrýnendur 
hafa flestir lokið lofsorði á mynd-
ina. Er hún sögð sú fyrsta með 
Travolta í hlutverki illmennisins 
sem er þess virði að horfa á. Sam-
ræður þeirra Travolta og Washing-
ton eru þó stundum sagðar kjána-

legar, eins og einræða Travolta um 
fyrirsætuna og sleðahundinn ber 
vott um.

Þetta er auðvitað ekki í fyrsta 
skipti sem litla Ísland kemur fyrir 
í Hollywood og tengdum viðburð-

um.  Því landið hefur komið fyrir í 
kvikmyndum á borð við Fish Call-
ed Wanda og svo hafa sjónvarps-
þættirnir Sopranos og Simpsons 
minnst á eyjuna í Norður-Atlants-
hafi.

Íslenskt stefnumót Travolta

RYDER John Travolta í hlutverki Ryders í myndinni Taking of Pelham 1 2 3. Sá segist 
hafa farið í hundasleðaferð á Íslandi með undirfatafyrirsætu.



Costa del Sol



30  12. júní 2009  FÖSTUDAGUR

sport@frettabladid.is

Gunnar Heiðar Þorvaldsson hefur ekki átt sjö dagana sæla með 
Esbjerg í dönsku úrvalsdeildinni í vetur. Esbjerg keypti hann frá þýska 
liðinu Hamburg fyrir einu ári en þá var hann búinn að vera í láni hjá 
Vålerenga í Noregi í dágóðan tíma. Það byrjaði ágætlega hjá Gunnar 
Heiðari og var hann í byrjunarliðinu í fyrstu sex umferðunum.

„Enn og aftur var fenginn nýr þjálfari til liðsins skömmu 
eftir að ég kom,“ sagði Gunnar Heiðar. „Óheppnin virðist 
elta mig á röndum en það er óhætt að segja að ferill-
inn minn hafi ekki farið hátt eftir Svíþjóðardvölina.“

Gunnar Heiðar lék frá 2004 til 2006 með 
Halmstad í Svíþjóð og varð árið 2005 
markahæsti leikmaður deildarinnar. Þá var 
hann keyptur til Hamburg í Þýskalandi þar 
sem hann fékk fá tækifæri.

„Svo virðist sem þeir menn sem 
bera ábyrgð á því að ég sé keyptur til 
félaganna séu ýmist reknir eða hætta 
skömmu eftir að ég kem. Þetta er því engin draumastaða.“

Gunnar Heiðar skoraði tvö mörk á liðnu tímabili í Dan-

mörku og var ellefu sinnum í byrjunarliði Esbjerg – þar af 
aðeins einu sinni á þessu ári en það var í lokaumferðinni.

„Það var í leik sem skipti engu máli og þá fékk ég 
loksins tækifæri. Ég nýtti það vel, spilaði ágætlega og 
skoraði mark. En ég veit ekki hvernig framhaldið verður. 

Ég á tvö ár eftir af mínum samningi og er því ekki að 
stressa mig á þessu.“

Gunnar Heiðar lék sex landsleiki á síðasta ári en 
hefur síðan þá misst sæti sitt í landsliðshópnum, 
þó að hann hafi ekki lent í neinum meiðslum. 
„Ég skil það mjög vel að ég hafi ekki verið valinn 
enda hef ég lítið sem ekkert verið að spila. En 
ég sé mikið eftir landsliðssætinu og vil fá það 
aftur. Til þess að það sé mögulegt verð ég að fá 

að spila.“
Honum líður þó vel í Danmörku. „Það eru allir í 

klúbbnum sem styðja mig heils hugar nema sá sem 
öllu ræður. Ég bið þó ekki um annað en að fá tækifæri 
eins og allir aðrir.“

GUNNAR HEIÐAR ÞORVALDSSON: MARTRAÐARTÍMABILI Í DANMÖRKU LOKIÐ

Bið ekki um annað en að fá tækifæri

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. 

FÓTBOLTI Svo gæti farið að Skaga-
maðurinn Stefán Þórðarson sé á 
leið til sænska B-deildarfélags-
ins Norrköping á nýjan leik. Hann 
lék með liðinu í þrjú tímabil, frá 
2005 til 2007, áður en hann kom 
til Íslands og lék með ÍA á síðasta 
keppnistímabili. „Það kemur í ljós 
á morgun [í dag] hvort það verði 
eitthvað af þessu en þá mun ég 
gefa þeim mitt svar,“ sagði Stefán 
í samtali við Fréttablaðið í gær.

„Það er svo sem ekkert sem 
stendur í vegi fyrir því að ég fari 
út. Þetta er bara ákvörðun sem ég 
þarf að taka.“

Stefán ákvað reyndar að leggja 
knattspyrnuskóna á hilluna í haust 

en þá stóð honum til boða að 
spila með Vaduz frá Liechten-
stein í svissnesku úrvalsdeild-
inni. Það gerði hann á síðari 
hluta tímabilsins.

„Það var lærdómsríkt. 
Maður er enn að sjá eitt-
hvað nýtt og læra í fót-
boltanum.“ Vaduz féll úr 
deildinni en varð bikar-
meistari í Liechtenstein. 
„Það gekk ekki sem 
skyldi í deildinni en það 
er auðvitað alltaf gaman 
að vinna titil.“

Stefán var og er enn gríð-
arlega vinsæll meðal stuðn-
ingsmanna Norrköping og 

var treyja hans hjá félaginu, sem 
var númer 18, hengd upp eftir 
að hann hætti. Er Stefán eini 

Íslendingurinn sem hlotnast 
hefur sá heiður hjá erlendu 
félagi svo vitað sé.

„Þeir verða að þrykkja 
númerið á nýja treyju ef 
ég kem. Það er svo spurn-
ing hvort þeir hengja 
hana aftur upp. Það 
getur jú allt gerst í fót-
bolta.“ - esá

Stefán Þórðarson gæti verið á leið í sænsku knattspyrnuna á nýjan leik:

Gef Norrköping mitt svar í dag

STEFÁN ÞÓRÐARSON 
Mögulega á leið til Sví-

þjóðar á ný.
FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR K.

HANDBOLTI Svíþjóð varð í gær 
fyrsta liðið til að tryggja sér sæti 
í úrslitakeppni Evrópumeistara-
mótsins í handbolta sem fer fram 
í Austurríki á næsta ári. Liðið 
gerði jafntefli gegn Rúmeníu á 
heimavelli, 26-26, en stigið dugði 
til að tryggja farseðilinn.

Svíar voru langt frá sínu besta 
í leiknum og voru undir í hálf-
leik, 12-10. Rúmenar voru svo 
sex mörkum yfir, 22-16, þegar tíu 
mínútur voru til leiksloka.

En þá tók við góður leikkafli 
hjá Svíum sem skoruðu tíu mörk 
gegn tveimur á næstu átta mín-
útum. Staðan var þá 26-24 en 
Rúmenar náðu að skora síðustu 
tvö mörk leiksins eftir að Svíar 
misstu mann af velli.

Rúmenía, Pólland og Svart-
fjallaland keppa nú um að fylgja 
Svíum með til Austurríkis en 
öllum riðlum undankeppninnar 
lýkur á viku.

 - esá

Línur farnar að skýrast í undankeppni EM:

Svíar fyrstir til að 
tryggja sig á EM

NÁÐU JAFNTEFLI Svíar máttu þakka 
fyrir að tapa ekki fyrir Rúmeníu á 
heimavelli. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÓTBOLTI Fréttirnar um að 
Manchester United hafi sam-
þykkt tilboð Real Madrid upp á 80 
milljónir punda í Cristiano Ron-
aldo komu mörgum í opna skjöldu 
í gærmorgun. Það kom þó ef til vill 
fáum á óvart enda hefur Ronaldo 
verið orðaður við spænska stór-
veldið í mörg ár. En þar til í gær 
hafði United brugðist illa við þeim 
sögusögnum að Ronaldo væri á leið 
til Real Madrid.

„United hefur ákveðið að gefa 
Real Madrid leyfi til að ræða við 
leikmanninn [Ronaldo] að beiðni 
Cristiano – sem aftur ítrekaði ósk 
sína um að fá að yfirgefa félagið,“ 
sagði í stuttri yfirlýsingu sem birt-
ist á heimasíðu Manchester Unit-
ed í gær.

 Stuttu síðar gaf Real Madrid út 
yfirlýsingu sem staðfesti fréttirn-
ar. Kaupverðið var þó ekki staðfest 
í yfirlýsingunni.

„Mér er mikill heiður sýndur 
með því að tvö bestu knattspyrnu-
félög heims vilji að ég spili fyrir 
sig,“ sagði Ronaldo í gær í samtali 
við bandaríska fjölmiðla. Hann er 
nú staddur í fríi í Los Angeles.

„Ég heyrði fréttirnar hér í LA,“ 
sagði hann og bætti við að honum 
þætti það eðlilegt að Real Madrid 
sendi læknalið til Bandaríkjanna 
til að meta líkamlegt ástand hans 
áður en gengið verður frá kaupun-
um. Hann sagðist engar áhyggjur 
hafa af læknisskoðuninni og ætl-
aði að vera um kyrrt í Bandaríkj-
unum. „Ég er hér í fríi og verð hér 
aðeins lengur.“

Talsmaður Manchester United 

sagði í samtali við enska fjölmiðla 
í gær að það hafi verið Alex Fergu-
son, knattspyrnustjóri liðsins, sem 
hafi tekið endanlega ákvörðun um 
að selja Ronaldo. Eigendur félags-
ins höfðu ekkert um það að segja 
og er talið að tekjurnar af sölunni 
verði notaðar til leikmannakaupa.

United hefur allra helst verið 
orðað við Franck Ribery hjá Bay-
ern München, Karim Benzema hjá 
Lyon og Antonio Valencia, leik-
mann Wigan.

Á mánudagskvöldið var það til-
kynnt að Real hefði keypt Bras-
ilíumanninn Kaka frá AC Milan 
fyrir 65 milljónir evra (56 milljón-
ir punda). Real Madrid eyddi 75,8 
milljónum evra í Zinedine Zidane 
árið 2001 en nýtt met verður sett 
þegar gengið verður frá kaupunum 
á Ronaldo. Hann verður um leið 
dýrasti leikmaður knattspyrnu-
sögunnar.

Mörgum er eðlilega spurn hvern-

ig Real Madrid hafi efni á að eyða 
meiri pening en öll önnur félög í 
leikmannakaup. Ástæðan, segir í 
fréttaskýringum enskra fjölmiðla, 
er einföld. Real Madrid er tekju-
hæsta félag heims.

Undanfarin fjögur ár hefur Real 
Madrid verið tekjuhæsta knatt-
spyrnufélag heims samkvæmt end-
urskoðendafyrirtækinu Deloitte 
sem hefur reglulega tekið saman 
fjármál knattspyrnuheimsins.

Í síðustu skýrslu, sem kom út í 
febrúar, var fjallað um rekstrar-
árið 2007-8. Heildartekjur Real 
Madrid voru 290 milljónir punda 
og tekjuaukningin frá síðasta ári 
á undan fjögur prósent.

Michel Platini, forseti Knatt-
spyrnusambands Evrópu, gagn-
rýndi Real Madrid í gær. „Mér 
finnst þetta afar furðulegt í ljósi 
þess að knattspyrnan stendur fyrir 
framan mestu fjármálaerfiðleika 
sína til þessa.“ eirikur@frettabladid.is

Á eftir Kaka kemur Ronaldo
Aðeins nokkrum dögum eftir að Real Madrid gekk frá kaupum á Kaka fyrir 
risaupphæð bætti félagið enn um betur og hefur nú gert enn stærra tilboð í 
Portúgalann Cristiano Ronaldo hjá Manchester United sem samþykkti tilboðið.

KVEÐUR UNITED Cristiano Ronaldo hefur mjög líklega leikið sinn síðasta leik í bún-
ingi Manchester United. NORDIC PHOTOS/GETTY

ÞEIR FIMM DÝRUSTU:
Leikm. -     Kaupverð      -  Félög
1. Cristiano Ronaldo  til Real Madrid
£80 millj. -   frá Man. United (2009?)
2. Zinedine Zidane  til Real Madrid
€75,8 millj. -  frá Juventus (2001)
3. Kaka  til Real Madrid
€65 millj. -  frá AC Milan (2009)
4. Luis Figo  til Real Madrid 
€61,3 millj. -  frá Barcelona (2000)
5. Hernan Crespo  til Lazio 
€56,7 millj. -  frá Parma (2000)
 (Heimild: Infostrada)

> Miðasala í fullum gangi

Enn er hægt að kaupa miða á landsleiki Íslands gegn 
Noregi og Makedóníu í undankeppni EM 2010. Báðir 
leikirnir fara fram í Laugardalshöllinni og mætir Ísland 
Norðmönnum á sunnudaginn klukkan 16.00. Makedón-
íumenn koma svo í heimsókn á þjóðhátíðardaginn, mið-
vikudaginn 17. júní klukkan 17.00. Stór skörð hafa verið 
höggvin í leikmannahóp íslenska 
liðsins og þarf liðið sárlega á 
öllum þeim stuðningi að halda 
sem áhorfendur geta 
veitt þeim. Athygli 
er vakin á því að 
aðgangur er ókeypis fyrir 
börn sjö ára og yngri.
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15.35 Leiðarljós

16.15 Leiðarljós

17.00 Táknmálsfréttir

17.10 Spæjarar  (22:26)

17.35 Snillingarnir

18.00 Helgarsportið  Íþróttaþáttur með 
nýju sniði þar sem stiklað er á stóru um at-
burði síðustu viku, hitað upp fyrir atburði 
helgarinnar og sérstakir íþróttaviðburðir tekn-
ir fyrir. 

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Popppunktur  Dr. Gunni og Felix 
Bergsson stjórna spurningakeppni hljóm-
sveita. Í þessum þætti glímir Áhöfnin á 
Halastjörnunni við gulldrengina í Sigur Rós. 

21.10 Afi fer í skóla  (The Undergrads) 
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 1985. Roskinn 
karl kemst að því að sonur hans vill koma 
honum fyrir á elliheimili. Sonarsonur hans 
tekur það hins vegar ekki í mál og hefur afa 
sinn með sér á heimavistina í skólanum. 
Aðalhlutverk: Art Carney, Chris Makepeace, 
Len Birman og Dawn Greenhalgh.

22.55 Bandarísk fegurð  (American Bea-
uty) Bandarísk bíómynd frá 1999. Niður-
dreginn fjölskyldufaðir ákveður að stokka 
upp líf sitt eftir að hann verður hrifinn af 
vinkonu dóttur sinnar. Aðalhlutverk: Kevin 
Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Mena 
Suvari og Chris Cooper. (e)

00.55 Söngvaskáld  (4:4) Hera Hjartar-
dóttir flytur nokkur laga sinna.

01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

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  (9:22) Bandarísk gam-
anþáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

18.55 One Tree Hill  (20:24) Bandarísk 
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga 
saman í gegnum súrt og sætt. (e)

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (34:48) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu. 

20.10 Greatest American Dog  (1:10) 
Bandarísk raunveruleikasería þar sem hund-
ar eru í aðalhlutverki. 

21.00 Heroes  (23:26) Bandarísk þátta-
röð um fólk sem býr yfir yfirnáttúrlegum 
hæfileikum. Danko heldur áfram að eltast 
við hetjurnar fyrir yfirvöld en einhver ná-
kominn honum er í skotlínunni. Noah er 
að missa tökin á lífi sínu og hjónabandið 
stendur á brauðfótum. 

21.50 Painkiller Jane  (17:22) Spennandi 
þáttaröð um ódrepandi hörkukvendi. Jane 
Vasko er lögreglukona sem boðið er starf 
með leynilegri sérsveit sem berst við hættu-
legt fólk með yfirnáttúrlega hæfileika. Aðal-
hlutverkið leikur Kristanna Loken sem vakti 
mikla athygli í myndinni Terminator 3. 

22.40 World Cup of Pool 2008  (2:31) 

23.15 Top Chef  (13:13) (e)

23.30 Brotherhood  (6:10) (e)

00.20 The Dead Zone  (1:13) (e)

01.10 The Game  (5:22) (e)

01.35 The Game  (6:22) (e)

02.00 Penn & Teller. Bullshit  (1:59) (e)

02.30 Penn & Teller. Bullshit  (2:59) (e)

03.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Prime 

10.00 Harry Potter and the Order of 
Phoenix 

12.15 She‘s the One 

14.00 Raise Your Voice 

16.00 Prime 

18.00 Harry Potter and the Order of 
Phoenix 

20.15 She‘s the One 

22.00 Fracture Spennandi sakamála-
mynd með Anthony Hopkins og Ryan Gosl-
ing í aðalhlutverkum. 

00.00 John Tucker Must Die 

02.00 Bodywork 

04.00 Fracture 

06.00 Running with Scissors 

07.00 Orlando - LA Lakers Útsending 
frá leik í úrslitarimmunni í NBA.

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

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

18.55 World Supercross GP Að þessu 
sinni fór mótið fram á Angel Stadium í Kali-
forníu.

19.50 NBA tilþrif Í þessum mögnuðu 
þáttum sem slógu í gegn á árum áður verða 
sýnd öll bestu tilþrif vikunnar í NBA körfu-
boltanum.

20.15 Orlando - LA Lakers Útsending 
frá leik í úrslitarimmunni í NBA.

22.00 Ultimate Fighter Magnaðir bardag-
ar í þessari frábæru seríu. Allir fremstu bar-
dagamenn heims mæta til leiks og keppa 
um titilinn The Ultimate Fighting Champion.

22.45 Poker After Dark  Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims etja kappi í Texas 
Holdem.

23.30 Poker After Dark 

 

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

20.40 Aston Villa - Bolton Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.20 Premier League World Nýr þátt-
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum.

22.50 Goals of the Season 1999 Öll 
glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvals-
deildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

23.45 Football Rivalries Í þessum þætti 
verður fjallað um ríg Liverpool og Man. Utd 
innan vallar sem utan og einnig skoðað-
ur rígur Benfica og Porto. Áhugaverður þáttur 
sem engin má láta framhjá sér fara.

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

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (8:25) 

09.55 Doctors (9:25) 

10.20 Hæðin (2:9)

11.10 Gossip Girl (1:18) 

11.50 Grey‘s Anatomy (8:24)

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (210:260) 

13.25 Wings of Love (79:120)

14.10 Wings of Love (80:120)

14.55 Wings of Love (81:120) 

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

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar  Lífið í Ramsey-götu 
gengur sjaldnast sinn vanagang enda eru í 
búar þar einkar skrautlegir og skemmtilegir.

17.58 Friends (3:24)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.10 Veður 

19.15 Auddi og Sveppi Auddi og 
Sveppi eru mættir með gamanþátt þar sem 
allt er leyfilegt.

20.00 Total Wipeout (3:9) Gamall og 
góður buslugangur með nýju tvisti sem ekki 
nokkur maður getur staðist. 

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

21.25 My Best Friend‘s Wedding Fyrir 
níu árum gerðu vinirnir Julianne og Michael 
með sér samning um að ef þau væru enn 
þá á lausu þegar þau næðu 28 ára aldri 
myndu þau giftast hvort öðru. Þegar Michael 
tilkynnir Juliönnu að hann ætli að giftast ann-
arri konu gerir Julianne sér grein fyrir því að 
hún elskar hann og einsetur sér að koma í 
veg fyrir brúðkaupið.

23.05 Amy‘s Orgasm 

00.30 Hustle & Flow 

02.25 Employee of the Month 

04.00 Population 436 

05.30 Fréttir og Ísland í dag  

FÖSTUDAGUR

BYLGJAN
á ferðalagi
Ísafjörður & Bolungarvík

næstu helgi!

FÖSTUDAGUR:
Í bítið 
Ívar Guðmunds
Rúnar Róberts
Reykjavík síðdegis

LAUGARDAGUR:
Hemmi Gunn og Svansí

12. - 13. JÚNÍ
Á ÍSAFIRÐI & BOLUNGARVÍK

19.15 Auddi og Sveppi   STÖÐ 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

20.10 Popppunktur  
  SJÓNVARPIÐ

20.15 Grey‘s Anatomy   
 STÖÐ 2 EXTRA

21.00 Heroes   SKJÁREINN

22.00 Fracture   STÖÐ 2 BÍÓ

STÖÐ 2

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar.

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

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

> Julia Roberts
„Góður vinur veit hvenær hans er 
þörf, en hann veit líka hvenær á 
að draga sig til hlés.“ 
Roberts fer með aðalhlutverkið 
í myndinni My Best Friend’s 
Wedding sem Stöð 2 sýnir 
í kvöld. 

▼

▼

▼

▼

Sjónvarpskvöld voru, áður en netið tók öll völd og fyrir tíma leikja-
tölvanna sem halda börnum frá foreldrunum, verulega sérstök. 
Þetta voru hálfgerð ritúöl, þegar kvöldmaturinn hafði verið snædd-
ur og allir sameinuðust fyrir framan sjónvarpið til að horfa á fréttir, 
heimildarmyndaþátt, Derrick eða Matlock. 

Einhver bestu sjónvarpskvöldin í minningunni voru heima hjá 
afa og ömmu í Hafnarfirðinum. Þau áttu fyrstu hægindastólana 
sem ég hafði séð, þau keyptu fyrsta vídeótækið sem 
ég hafði augum litið og afruglarinn fyrir Stöð 2, 
þar sem stimpla þurfti inn sérstaka talnarunu, var 
einnig meðal tækniundr anna sem leyndust undir 
sjónvarpinu hans afa. Sjónvarpið sjálft var hins vegar 
fjörgamalt, í engu samhengi við tækninýjungarnar 
en afi hlustaði ekki mikið á yfirlýsingar annarra fjöl-
skyldumeðlima um að karlarnir í sjónvarpinu væru 
orðnir grænir. Nýtni er eitthvað sem er kynslóðinni 
hans í blóð borin. Mikið væri nú frábært ef nútíma-
fólkið hefði tileinkað sér eitthvað af þessum hugsun-

arhætti, við sem þurfum helst að endurnýja öll raf- og farartæki á 
fimm ára fresti.

Sjónvarpskvöldin heima hjá afa og ömmu voru mögnuð. Þar var 
boðið upp á brúnan brjóstsykur og appelsín að drekka. Í lítilli dós. 
Stundum lá meira segja Mackintosh á borðum en maður varð að 
vera snöggur til að sitja ekki uppi með bleiku molana. Sjónvarpið 
var yfirleitt stillt á hæsta styrk og hljóðhimnurnar voru stundum 

aumar eftir góða kvöldstund. En þetta 
skipti engu máli, maður fékk nota-
lega stund með afa sínum og ömmu. 
Eitthvað sem maður býr að alla ævi og 
geymir inni á lokaðri bók í minninga-
bankanum. Vel á minnst, til hamingju 
með afmælið, afi.

SJÓNVARPSKVÖLD Sjónvarpskvöldin hjá 
afa og ömmu voru mögnuð, þar var boðið 
upp á appelsín og brúnan brjóstsykur.

VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON ÞJÁIST AF FORTÍÐARÞRÁ

Sjónvarpið hans afa



FÖSTUDAGUR  12. júní 2009 33

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

11.10 Søren Ryge præsenterer 11.40 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 Jungletrommer 
15.00 Amigo 15.30 Sigurds Bjørnetime 16.00 I 
lære som stjerne 16.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00 aHA Award 19.00 
TV Avisen 19.30 Nettet 21.20 Små hemmelighed-
er 22.55 Boogie Mix 

11.00 NRK nyheter 11.05 Schrödingers katt 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 Ugleskogen 
16.10 Mamma Mirabelle viser film 16.25 Tøfferud 
16.35 Herr Hikke 16.40 Distriktsnyheter 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Norge rundt 18.00 Elvis - store 
øyeblikk 18.55 Riksarkivet 19.20 Lewis 20.55 
Smilehullet 21.00 Kveldsnytt 21.15 Hotell Babylon 
22.05 Jean Michel Jarre med lav oksygen 22.55 
Trygdekontoret 23.25 Kulturnytt 23.35 Country 
jukeboks m/chat 

10.50 Vildmark fiske 13.05 Kan inte läsa 14.00 
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55 Plus 
sommar 15.25 Mitt i naturen 15.55 Sportnytt 
16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala 
nyheter 16.15 Strömsö 16.55 Anslagstavlan 
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 
17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 Pistvakt 
18.30 Sjukan 19.00 Hans och hennes 20.30 
Kulturnyheterna 20.45 Bandits 22.45 Rockabilly 
514 23.35 Sändningar från SVT24  

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

15.03 Útvarpssagan: Sumar í Sóltúni
15.25 Án ábyrgðar
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Trompetmeistarar sveiflunnar
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Óvissuferð - allir velkomnir
21.10 Flakk
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Litla flugan
23.00 Kvöldgestir
00.07 Næturtónar

10.05 The Inspector Lynley Mysteries 10.55 The 
Inspector Lynley Mysteries 11.40 After You‘ve Gone 
12.10 The Weakest Link 12.55 EastEnders 13.25 
My Hero 13.55 My Hero 14.25 After You‘ve Gone 
14.55 The Inspector Lynley Mysteries 15.45 The 
Inspector Lynley Mysteries 16.35 Any Dream Will 
Do 18.00 My Hero 18.30 After You‘ve Gone 
19.00 Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 
19.30 Rob Brydon‘s Annually Retentive 20.00 
Jekyll 20.50 My Hero 21.20 After You‘ve Gone 
21.50 The Inspector Lynley Mysteries 22.40 The 
Inspector Lynley Mysteries 23.30 Two Pints of 
Lager and a Packet of Crisps 00.00 Rob Brydon‘s 
Annually Retentive 00.30 Jekyll

16.45 Hollyoaks (209:260)

17.15 Hollyoaks (210:260)

17.40 The Sopranos (16:26) Þrátt fyrir 
að Tony Soprano hafi átt mikilli velgengni að 
fagna í starfi og eigi góða fjölskyldu er hann 
þjáður á sálinni og á í stöðugum vandræð-
um með að finna jafnvægi milli vinnu og 
einkalífs. 

18.30 Lucky Louie (12:13) Bráðskemmti-
legir gamanþættir um draumóramanninn 
Louie og hans skrautlega fjölskyldulíf.

18.50 Hollyoaks (209:260) 

19.15 Hollyoaks (210:260)

19.45 Lucky Louie (12:13) 

20.15 Grey‘s Anatomy (10:24) Mered-
ith og Derek komast að því að það að við-
halda hinu fullkomna sambandi er mun erf-
iðara en þau áttu von á. Líf læknanna ungu 
hefur tekið stakkaskiptum þegar einn úr 
hópnum veikist alvarlega og mörkin milli 
lækna og sjúklinga verða óljós.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 The Mentalist (17:23) Patrick Jane 
er sjálfstætt starfandi ráðgjafi rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. Hann á glæsilegan feril 
að baki við að leysa flókin glæpamál með 
því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 

22.45 Twenty Four (20:24) Ein vinsæl-
asta spennuþáttaröð Stöðvar 2 frá upphafi. 
Ný ógn steðjar nú að bandarísku þjóðinni og 
heimsbyggðinni allri.

23.30 The Sopranos (16:26)

00.30 Grey‘s Anatomy (10:24) 

01.15 Fréttir Stöðvar 2 

02.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

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

STÖÐ 2 KL. 20.00

Total Wipeout

▼

Bandarískir raunveruleikaþættir þar 
sem hundar eru í aðalhlutverki. Eftir 
víðtæka leit um Bandaríkin þver og 
endilöng hafa tólf hundar og eigend-
ur þeirra verið valdir til að taka þátt 
í skemmti-
legri keppni. 
Menn og dýr 
búa saman 
meðan á 
keppninni 
stendur og 
þurfa að sýna 
hvað í þeim 
býr. Í lok 
hvers þáttar 
er eitt lið sent 
heim.

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Greatest American Dog 
- NÝTT
Skjáreinn kl. 20.10

▼
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1   Minnst 24.

 2   Engan, enn sem komið er.

 3   700 krónur.

LÁRÉTT
2. eyja í asíu, 6. samanburðartenging, 
8. samræða, 9. aum, 11. átt, 12. trans-
istor, 14. óhreint vatn, 16. í röð, 17. 
mjög, 18. fugl, 20. samtök, 21. engi.

LÓÐRÉTT
1. sæti, 3. ólæti, 4. kryddtegund, 
5. fóstra, 7. kennslubók, 10. rönd, 
13. stilla, 15. áætlun, 16. spíra, 19. 
tvíhljóði.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. java, 6. en, 8. tal, 9. sár, 
11. na, 12. smári, 14. skólp, 16. áb, 17. 
all, 18. lóa, 20. aa, 21. akur. 

LÓÐRÉTT: 1. sess, 3. at, 4. vanilla, 5. 
ala, 7. námsbók, 10. rák, 13. róa, 15. 
plan, 16. ála, 19. au. 

„Í augnablikinu er ég staddur 
á Grapevine að hlusta á Hoot í 
boði ritstjórans. Þegar ég er að 
vinna í myndunum mínum er 
ég mest að hlusta á Paper Tigers 
með Luomo og nýju Whitest Boy 
Alive plötuna.“ 

Leó Stefánsson ljósmyndari.

„Þetta hefur verið uppáhaldsmorg-
unkornið mitt frá því ég var krakki 
þannig að ég vildi gjarnan taka 
að mér að auglýsa vöruna,“ segir 
söngkonan Jóhanna Guðrún Jóns-
dóttir, en hún leikur í nýrri aug-
lýsingu fyrir Havre Fras-morg-
unkornið. Tökur á auglýsingunni 
fóru fram á fimmtudaginn var og 
að sögn Jóhönnu gengu þær hratt 
og vel fyrir sig. „Þeir sem stóðu að 
auglýsingunni voru svo miklir fag-
menn; búnir að skipuleggja töku-
daginn mjög vel þannig að þetta 
gekk allt áfallalaust fyrir sig,“ 
segir hún. Þetta er ekki í fyrsta 
skipti sem Eurovision-stjarnan 
spreytir sig á þessum vettvangi 
því fyrir nokkrum árum lék hún í 
ostaauglýsingu í sjónvarpinu. 

Í auglýsingunni má sjá Jóhönnu 
sinna sínum daglegu störfum. 
„Auglýsingin á að minna fólk á 
hversu mikilvægt það er að borða 
hollan og góðan morgunmat svo 
maður hafi orku til að gera allt 
sem maður þarf að gera yfir dag-
inn,“ segir hún. Söngkonan unga 
hefur stundað hestamennsku frá 
barnsaldri og í auglýsingunni má 
meðal annars sjá hana bregða sér 
á hestbak. Hesturinn var fenginn 
að láni hjá hestaleigunni Íshestum, 
en þar hefur Jóhanna unnið síð-
astliðin þrjú sumur. „Mínir hest-
ar eru allir á sumarbeit þannig að 
ég fékk eftirlætishestinn minn að 
láni hjá Íshestum í staðinn,“ segir 
Jóhanna glöð í bragði. Aðspurð 
segist hún þó ekki ætla sér að 

skipta á söngnum og leiklistinni í 
bráð. „Þetta eru ekki ólík listform 
og það gæti verið gaman að kynn-

ast leiklistinni betur einhvern tím-
ann í framtíðinni.“ segir hún að 
lokum.   - sm  

Eurovisionstjarna auglýsir morgunkorn

FYRIR FRAMAN TÖKUVÉLARNAR Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Jóhanna spreytir sig 
á þessum vettvangi, hún lék í ostaauglýsingu fyrir nokkrum árum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

„Ég er gjörsamlega í skýjunum. Þetta var alveg eins 
og í ekta spennusögu,“ segir rithöfundurinn Stein-
unn Jóhannesdóttir. Fartölva í eigu hennar er komin 
í leitirnar eftir að henni var stolið úr bíl hennar fyrir 
mánuði síðan, eins og Fréttablaðið greindi frá. Í tölv-
unni voru drög að skáldsögu sem hún hefur verið að 
vinna að síðustu ár sem fjallar um sögulegar persón-
ur á 17. öld.

Steinunn segir að greinin í Fréttablaðinu hafi skipt 
sköpum við endurheimt tölvunnar. „Hringt var í lista-
mann hér í borginni og því hvíslað að honum að tölvan 
hans væri í kjallara í Þingholtunum og þangað gæti 
hann sótt hana. Umræddur maður kannaðist ekki 
við að tölva hefði horfið frá sér og allt var símtalið 
heldur ruglingslegt og hann sleit því,“ segir hún. „Þá 
var hringt aftur og sagt að tölvan tilheyrði rithöf-
undi. Sá sem hringdi sagðist hafa keypt hana fyrir 
nokkra þúsundkalla á bar í miðbænum, en hefði svo 
séð í Fréttablaðinu að hún innihéldi mikil verðmæti 
fyrir eigandann. Hann hefði haft vonda samvisku af 
því að vera með gripinn og vildi skila honum og bæði 
umræddan listamann að sækja hana.“ Að sögn Stein-
unnar komst listamaðurinn ekki til að sækja hana 
og í staðinn náði samstarfskona hans í hana, opnaði 
hana og sá nafn Steinunnar. „Ég get ekki lýst þakk-
læti mínu og gleði yfir þessum málalyktum. Ég þakka 

Fréttablaðinu sem sagði frá innbrotinu og hreyfði við 
samvisku kaupanda tölvunnar og kaupandanum fyrir 
að setja í gang atburðarás sem að lokum skilaði henni 
til mín. Síðast en ekki síst þakka ég þeim góðu lista-
mönnum, karlmanninum og ungu konunni, sem lögðu 
á sig leit að verkfæri kollega þótt við séum ekki hvert 
öðru kunnug nema í sjón,“ segir hún.  - fb

Eins og í ekta spennusögu

ÁNÆGÐ MEÐ TÖLVUNA Steinunn með tölvuna, sem hafði m.a. 
að geyma mynd af dóttursyni hennar, Einari Steini Kristjáns-
syni.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Ég var að koma inn úr fyrstu 
tökum. Vá! Þetta er í fyrsta skipti 
sem ég segi þetta,“ segir Atli Fan-
nar Bjarkason, ritstjóri tímaritsins 
og vefjarins Mónitors.

Nú er Mónitor á leið á skjáinn, 
á Skjáeinum. Nýr sjónvarpsþáttur 
hefst þar í þessum mánuði á „prime 
time“ á miðvikudögum í sumar. 
Það er útgáfufyrirtæki Mónitors, 
Media ehf., sem framleiðir þætt-
ina fyrir Skjáeinn. Umsjónarmað-
ur verður Erna Bergmann og mun 
hún, að sögn Atla, leita að áhuga-
verðu fólki og atburðum og varpa 
ljósi á þá hluta samfélagsins sem 
flestir vita af en fæstir vita nokk-
uð um. „Svo verður spéfuglinn frá 
Mosfellsbæ, Steindi Jr. sjálfur, með 
„skets“ eða atriði í hverjum þætti. 
Hann hefur birt marga hrika-
lega fyndna „sketsa“ á netinu og 
fær núna tækifæri til að láta ljós 
sitt skína í sjónvarpinu. Ég veit 
ekki mikið um efnistökin, en mér 
skilst að frægir kraftajötnar komi 
fyrir í einum „sketsinum“,“ segir 
Atli Fann ar. Hann nefnir að auki 
innslög frá stúlku sem kallar sig 
Lambi, „já, Lambi“, en þau inn-
slög verða í líkingu við „Jay-walk-
ið“ hans Jay Leno. Hún spyr fólk á 
götunni spjörunum úr og afhjúpar 
annaðhvort snilligáfu eða fávisku 
Íslendinga. Þarna er greinilega 
stuðst við eitt og annað sem sjón-
varpsáhorfendur þekkja úr banda-
rískri sjónvarpsþáttagerð. Og svo 
er einnig í tilfelli Atla Fannars 
en um frumraun hans í sjónvarpi 
verður að ræða í þessum þátt-
um. „Ég verð með nokkurs konar 
fréttaskýringu í anda Daily Show 
í hverjum þætti. Grín og dramat-
ík og bull – raunveruleg mál tekin 
fyrir á klisjukenndan og jafnvel 
amerískan hátt. Jafnvel snúið á 
hvolf,“ segir þessi verðandi sjón-
varpsstjarna. Atli segir ekki tíma-
bært að segja frá fyrsta þættin-
um, þar sem hann er ekki tilbúinn. 
„Þarf að sjá heildarmyndina, en 
hann fer allavega í loftið 24. júní.“

„Ég held að þetta verði alveg 
stórkostlega skemmtilegt og ein-
mitt það sem vantar í íslenskt sjón-
varp á þessum síðustu og verstu,“ 
segir Erna umsjónarmaður þáttar-
ins. Hún segist í góðu stuði fyrir 
þetta nýja starf en hún er nýlega 
útskrifuð úr Listaháskóla Íslands 
sem fatahönnuður. „Svo fékk ég 

þetta skemmtilega tilboð og ákvað 
að taka þátt.“ 

Erna er ekki alveg ókunnug 
starfi við fjölmiðla en hún var með 
sjónvarpsþátt á sjónvarpsstöðinni 
Sirkus ásamt með vinkonu sinni 
Ellen Loftsdóttur sem hét Bak 
við böndin og var tónlistarþáttur.
 jakob@frettabladid.is

ATLI FANNAR BJARKASON:  UMTURNAST Í JON STEWART ÍSLANDS

MÓNITOR Í SJÓNVARPIÐ Undirbúningur er í fullum gangi 
fyrir Grímuna í Borgarleikhúsinu. 
Kynnar að þessu sinni eru grínar-
arnir Edda Björg Ejólfsdóttir og 
Jóhann G. Jóhannsson. Býður Borg-
arleikhúsið upp á atriði úr Söngva-
seið en Þjóðleikhúsið kynnir Fridu, 

Viva la vida. Fyrir hönd 
Leikfélags Akureyrar 

mæta Fúlar á móti, 
auk þess má búast 
við atriði úr smiðju 
Íslensku óperunnar. 
Enn á eftir að fylla 

dagskrána, en 
verðlaunin verða 
afhent 16. júní 

næstkomandi.  

Rokkkóngurinn Rúnar Júlíusson 
heitinn lék í sjónvarpsauglýsingu 
fyrir Homeblest-kex í fyrra en við 
fráfall hans var auglýsingin tekin úr 
birtingu. Í þeirri ágætu auglýsingu 
röltir Rúnar um Poppminjasafnið 
og sýnir nýrri kynslóð að vínylplöt-
ur virki báðum megin sem þeim 
Homeblest-kex mönnum þykir ríma 
vel við slagorð sitt: Gott báðum 
megin. Nú á að taka 
auglýsinguna aftur til 
sýninga, sem kann 
að orka tvímælis 
þegar látinn maður 
er í aðalhlutverki. En 
til að hafa vaðið fyrir 
neðan sig var leitað 
eftir samþykki 
fjölskyldu Rúnars 
sem veitti góðfús-
legt leyfi fyrir sitt 
leyti.

Fjölmiðlar hafa fjallað um hand-
töku Sigurðar Ólason í fyrirtækinu 
R. Sigmundsson í tengslum við 
fíkniefnamisferli. Sigurður hefur 
komið víða við og meðal annars 
látið til sín taka í dómsölum í 
vegna umfangsmikilla fasteigna-
viðskipta sem hann hefur staðið í á 
umliðnum árum. En ekki eru marg-
ir sem vita að Sigurður er einhver 
umfangsmesti listaverkasafnari 
landsins og mun safn hans slá út 
söfn þekktustu safnara landsins. 
 - jbg/kbs

FRÉTTIR AF FÓLKI

NÆSTU SJÓNVARPSSTJÖRNUR ÍSLANDS Erna Bergmann er á því að þessi þáttur sé 
nákvæmlega það sem vantar í íslenskt sjónvarp nú á þessum síðustu og verstu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Bergsteins 
Sigurðssonar

Í dag er föstudagurinn 12. júní, 
163. dagur ársins.

3.01 13.27 23.55
1.52 13.12 0.36

Nýlega las ég grein þar sem 
yfirstandandi efnahagsófar-

ir voru ekki eingöngu skrifaðar á 
gráðuga bankamenn og andvara-
lausa stjórnmálamenn, heldur líka 
á ríkjandi menningarástand und-
anfarinna ára á Vesturlöndum sem 
er jafnan kennt við póstmódern-
isma. Hugmyndafræði sem hafnaði 
fyrri gildum og reglum, var ekki 
bundin á klafa fortíðarinnar held-
ur einkenndist af afstæðishyggju 
og stuðlaði þannig að áhættusæk-
inni nýjungagirni á fjármálamörk-
uðum. Módernísk atómskáld viku 
fyrir póstmódernískum athafna-
skáldum.  

NÚ fór auðvitað sem fór. En það 
var gaman meðan á góðærinu 
stóð; um skeið upplifðu Íslending-
ar sig sem efnahagslegt stórveldi. 
það var ekki svo slæm tilfinning. 
Mér var hugsað til þessa meðan 
ég horfði á íslenska landsliðið í 
fótbolta lúta í lægra haldi fyrir 
Makedónum í fyrradag. Fótbolti er 
ef til vill eitt af því fáa sem virtist 
ósnortið af póstmódernismanum, 
að minnsta kosti grundvallaratriði 
leiksins. Ef til vill felst endurreisn 
Íslands í því – póstmódernískum 
fótbolta.  

TUNGUTAK póstmódernism-
ans fellur vel að fótbolta. Það ætti 
því að vera auðvelt að þróa nýtt 
afbrigði; byrjum á að afbyggja 
nokkra leikvanga, afmiðjum vell-
ina og í framhaldinu verða gerð-
ar viðeigandi breytingar á regl-
unum og dregið verulega úr þeim, 
til dæmis verða engin fyrirfram 
ákveðin lið heldur þurfa leikmenn 
að gera það upp við sig að hvoru 
markinu þeir ætla að sækja – ef 
ekki báðum.  

MARKMIÐIÐ er eftir sem áður 
að koma boltanum (sem verð-
ur að vísu ferkantaður) inn fyrir 
marklínu, með þeirri breytingu 
að mörkunum hefur verið snúið 
við og vísa nú að áhorfendum. 
Skori einhver mark þarf dómar-
inn, sem er sprenglærður í lacan-
ískum fræðum, að taka ákvörðun 
um hvort markið hafi í raun átt sér 
stað. Markmiðið er ekki endilega 
að sigra í leiknum heldur stuðla að 
díalektískri umræðu og í beinum 
útsendingum verður myndavél-
inni aðallega beint að grasrótinni 
– bókstaflega. 

ÞAÐ er borin von að Íslendingar 
nái nokkurn tímann langt í fótbolta 
miðað við núverandi skipan. Knatt-
spyrna í dag er heimsvaldaíþrótt 
þar sem lítil eyríki ná ekki máli. 
Það er kominn tími til breytinga. 
Ísland verður orðið stórveldi áður 
en við vitum af. Það eina sem við 
þurfum að gera er að afmá gild-
andi reglur. Það er íslenska leið-
in. 

Pómóbolti 

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

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%
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