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„Ég bjó til salat sem er í uppáhaldi hjá mér og kjúklingaböku með,“ segir Erna Guðrún Agnarsdóttir, námsstjóri hjá Endurmenntun Háskóla Íslands. „Þetta er brokkólí-salat og uppistaðan í því er hrátt brokkólí sem er ljónhollt. Það er örugglega komið hátt á annan ára-tug síðan ég fékk þetta fyrst þegar ömmusystir mín kom frá Ameríku í heimsókn en þá var það mjög visælt þar á b

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

KVENNAHLAUP SJÓVÁR OG ÍSÍ  verður hlaupið 
nú í tuttugasta sinn á morgun, laugardaginn 20. júní, og í 
þetta sinn í samstarfi við Krabbameinsfélag Íslands. 

200 g hveiti
150 g rjómaostur½ dl vatn

Sett í matvinnsluvél og hrært þar til deigið hleypur í kúlur

Sveppir léttsteiktir, með hvítlauk, pipar og salti. Takið af hita og spínati og klettasalati bætt söxuðu samanvið Sý ð

BAKA MEÐ KJÚKLINGI, SVEPPUM OG OSTI
 FYRIR 10

Fjölbreytt og ljónholltErnu Guðrúnu Agnarsdóttur finnst gaman að skoða uppskriftir, fá hugmyndir og vinna með þær í eldhús-

inu. Hún gefur lesendum Fréttablaðsins uppskriftir að réttum sem gott er að taka með í lautarferðir.

Erna Guðrún Agnarsdóttir bjó til brokkólísalat frá ömmusystur sinni og böku þar sem innihaldið ræðst af hugarfluginu. FR
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Næg ókeypis bílastæði við Perluna

Ódýrt og gott!

Súpubar 620 kr.  ·  Salatbar 990 kr.Súpa og salatbar á aðeins 1.430 kr.~ NÝBAKAÐ BRAUÐ FYLGIR MEÐ SÚPU- OG SALATBAR. ~Í kaffiteríunni Perlunnar er hægt að fá alls kyns góðgæti á frábæru verði: Crépes, samlokur, pizzur og smurt brauð. Eins er hægt að fá heimatilbúinn ítalskan ís, alls kyns ísrétti, kökur og tertur.

Komnar aftur!
Láttu belgísku vöfflurnareftir þér, þær eru algjörlega þess virði. Nú enn betri meðk
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VEÐRIÐ Í DAG

ERNA GUÐRÚN AGNARSDÓTTIR

Mælir með kjúklinga-
böku og brokkólísalati 
• matur • helgin

            Í MIÐJU BLAÐSINS

föstudagurFYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  19. júní 2009

TRANSDANS HORMÓNASVEIFLUR
&

Stóra svið Þjóðleikhússins verður tileinkað konum í kvöld, þegar fimm konur bregða sér í hlutverk systra, norna, nunna og önnur kvennaspor. Erna Ómarsdóttir er höfundur verksins.  

Frumkvöðull á sínu sviði
Minnisvarði reistur við Hófsvað í 
tilefni af aldarafmæli Guðmundar 
Jónassonar fjallabílstjóra.  

TÍMAMÓT 20

MARÍA SIGURÐARDÓTTIR

Lilja „forever“ 
á leiksvið
Spennandi leikár á Akureyri

FÓLK 28

Rúnar Freyr og Hilmir í 
Borgarleikhúsið
Bætast við öflugan hóp 
nýrra leikara í Borgar-
leikhúsinu.

FÓLK 34

Latabæjarsýn-
ing á Íslandi

Íslenskir aðdáend-
ur Íþróttaálfsins og 
Sollu stirðu geta 
tekið gleði sína 

á ný.
FÓLK 34

MENNING Reykjavíkurborg hefði 
ekki átt að leita út fyrir raðir 
félagsmanna Bandalags íslenskra 
listamanna 
(BÍL) er borgar-
listamaður 
var tilnefndur. 
Áheyrnarfull-
trúar BÍL lögðu 
fram bókun þess 
efnis er tekin 
var ákvörðun 
um að tilnefna 
Steinunni Sig-
urðardóttur fatahönnuð.  

Guðmundur Oddur Magnússon, 
prófessor í grafískri hönnun við 
Listaháskóla Íslands, segir þetta 
afleita afstöðu hjá áheyrnar-
fulltrúunum tveim, þeim Ágústi 
Guðmundssyni og Áslaugu 
Thorlacius. „99 prósent af list er 
drasl og 99 prósent af hönnun er 
drasl. Hvaðan góðir hlutir koma 
er ekki aðalatriðið.“  -  fgg / sjá síðu 34

Listamenn gagnrýna borgina:

Ósáttir við val 
á listamanni

HANDBOLTI Einn ástsælasti íþrótta-
maður þjóðarinnar, Sigfús Sigurðs-
son, neyðist líklega til þess að 
leggja handboltaskóna á hilluna 
vegna hnjámeiðsla.

„Það var verið 
að lappa upp á 
hnéð á mér fyrir 
þrem vikum 
svo ég geti 
labbað óhaltur 
og verkjalaus í 
framtíðinni. Ef 
ég spila aftur 
handbolta þá er 
það bara bónus,“ 

sagði Sigfús, sem fór í aðgerð á 
hné fyrir þrem vikum.

Hann býst við því að vera við-
loðandi handboltann í framtíðinni 
þar sem hann er að þjálfa hjá Val 
og er einnig að vinna fyrir HSÍ í 
útbreiðslustarfi.  - hbg / sjá síðu 30

Sigfús Sigurðsson:

Líklega leikið 
sinn síðasta leik

SIGFÚS 
SIGURÐSSON

Sigurður til Solna
Sigurður Ingimundar-
son er hættur að 
þjálfa hjá Keflavík 
og stýrir liði í Svíþjóð 
næsta vetur.

ÍÞRÓTTIR 30

ERNA ÓMARSDÓTTIR

Felur sig á 
leikhúsfjölunum
Föstudagur 

Í MIÐJU BLAÐSINS

BJARTVIÐRI   Í dag verða norð-
vestan 10-18 norðaustast og 
austast, annars hægari norðlæg 
átt. Bjart sunnan til og vestan en 
dálítil væta í fyrstu við norðaustur-
ströndina en léttir svo víðast 
nokkuð til.
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AÐGERÐAPAKKI FÓLKSINS Á AUSTURVELLI Mótmælendur sitja ekki aðgerðalausir þó að vissulega sé hægt að slaka á í blíðunni 
á milli anna. Þeir höfðu slegið upp skjaldborg heimilanna á Austurvelli í gær og meira að segja hvítbláinn var dreginn að húni. 
Evrópufánanum var einnig flaggað en gerðar höfðu verið smávægilegar breytingar á honum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

DÓMSMÁL Samningar Ríkiskaupa við 
Vodafone um síma- og gagnaflutn-
ingaþjónustu fyrir Land spítalann 
hafa verið stöðvaðir. Kærunefnd 
útboðsmála segir verulegar líkur 
á að lög séu brotin með samnings-
gerðinni.

Síminn og Vodafone voru meðal 
bjóðenda í mars í útboði fyrir 
þriggja ára þjónustu fyrir Land-
spítalann. Tilboð Vodafone var 185 

milljónir króna, sem var 42 milljón-
um undir tilboði Símans. Ríkiskaup 
sögðu stefnt að því að skrifa undir 
samninga við Vodafone í næsta 
mánuði en Síminn kærði málið á 
þeim forsendum að Vodafone hefði 
verið með neikvæða eigin fjárstöðu 
þegar tilboðið hefði verið sett fram 
og það væri andstætt lögum.

„Það er ánægjulegt að kæru-
nefndin skuli hafa stöðvað þetta 

ferli því það var klúður í uppsigl-
ingu,“ segir Sævar Freyr Þráins-
son, forstjóri Símans, um ákvörðun 
kærunefndarinnar sem tekin var á 
þjóðhátíðardaginn.

Hrannar Pétursson, forstöðu-
maður almennatengsla hjá Voda-
fone, segist ekki geta tjáð sig um 
ákvörðun kærunefndar útboðsmála 
því hún hafi ekki borist fyrirtæk-
inu.  - gar

Kærunefnd útboðsmála segir verulegar líkur á að Ríkiskaup séu að brjóta lög:

Stöðva símasamning Landspítalans

EFNAHAGSMÁL Skera á ríkisútgjöld 
niður og afla nýrra tekna til að ná 
hallanum á ríkissjóði niður um 
samtals 86 milljarða króna á árun-
um 2009 og 2010.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins verður um sextíu prósent-
um þessarar upphæðar náð fram 
með niðurskurði útgjalda og um 
fjörutíu prósentum með auknum 
tekjum. Ætlunin er sú að á árinu 
2013 verði fjárlögin hallalaus.

Meðal hagræðingaraðgerða 
sem stefnt er að er mikil endur-
skipulagning ríkisstofnana. Þar 
á meðal mun vera rætt um sam-

einingu Varnarmálastofnunar og 
Landhelgisgæslunnar og veruleg-
ar breytingar á embætti Ríkislög-
reglustjóra. Þá á að veita verkefn-
um sem nú eru hjá ríkinu yfir á 
sveitarfélögin. Söfn á landsbyggð-
inni verða sameinuð og sumar 
stofnanir lagðar niður. Rætt er um 
fækkun sendiráða og sölu sendi-
ráðsbygginga erlendis, mikla fækk-
un sýslumannsembætta og fækkun 
skattstofa, sem verði sameinaðar 
Ríkisskattstjóra.

Spara á í rekstri ríkisins. Meðal 
annars verði ferðakostnaður á 
næsta ári aðeins helmingur þess 

sem hann var hjá ríkinu í fyrra. 
Lækka á útgjöld vegna stjórna og 
nefnda um helming og forðast í 
lengstu lög að ráða utanaðkomandi 
ráðgjafa til ríkisins.

Laun hjá yfirmönnum ríkis-
stofnana og -fyrirtækja verða felld 
undir kjararáð. Fara á sérstaklega 
yfir laun ríkisstarfsmanna með 
mánaðartekjur yfir 400 þúsund 
krónum og lækka hlutfallslega 
mest laun þeirra sem hafa hæstu 
launin. Aksturskostnaður og risna 
verða skorin niður.

Af áðurnefndum 86 milljörðum 
má nefna að spara á 5,5 milljarða 

í almannatryggingakerfinu, til 
dæmis með lækkun á frítekjumarki 
ellilífeyrisþega. Draga á úr fram-
lögum til Þjóðkirkjunnar um 450 
milljónir og 420 milljónir sparist 
með því að hámarksgreiðsla úr 
Fæðingarorlofssjóði verði 350 þús-
und krónur. Virðisaukaskattur á 
sumar matvörur, á borð við sykur, 
sem áður báru sjö prósenta skatt, 
verður eftirleiðis 24,5 prósent.

Til að standa straum af sívax-
andi útgreiðslum úr Atvinnuleysis-
tryggingasjóði verður trygginga-
gjald fyrirtækja hækkað úr 0,65 
prósentum í 2,21 prósent.  - gar

Lækka á fjárlagahallann um 
86 milljarða á tveimur árum
Draga á úr halla ríkissjóðs á þessu ári og því næsta um samtals 86 milljarða króna, að mestu með niður-
skurði útgjalda. Sameina á stofnanir og flytja verkefni til sveitarfélaga. Fjárlög eiga að verða hallalaus 2013.

STEINUNN 
SIGURÐARDÓTTIR
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EFNAHAGSMÁL Skrifi Alþingi undir 
Icesave-samninginn verða það 
afdrifaríkustu mistök í sögu þjóð-
arinnar. Þetta fullyrða fulltrú-
ar Indefence-hópsins svokallaða, 
og vísa í þrjú lögfræðiálit sér til 
stuðnings, sem þeir segjast hafa 
látið vinna fyrir sig. Sérfræðing-
ur um milliríkjasamninga segir 
hins vegar ekkert í samningnum 
koma á óvart.

Hart hefur verið deilt um nokk-
ur ákvæði í Icesave-samkomulag-
inu við Breta og Hollendinga, sem 
gert var opinbert í gær. Nokkr-
ir lögfræðingar, ásamt stjórnar-
andstöðuþingmönnum, hafa lýst 
yfir gríðarmiklum efasemdum 
um samninginn og áhrif hans á 
íslenskan efnahag. Stjórnvöld 
kalla fullyrðingar þeirra hræðslu-
áróður.

Í umræðum um samninginn á 
Alþingi í gærkvöldi voru stjórnar-
andstæðingar ákaflega harðorðir 
og kröfðust þess að Alþingi hafn-
aði samningnum. Stjórnarliðar 
sögðu Íslendinga ekkert val hafa. 
Þetta væri illskásta niðurstaða 
sem í boði væri.

Jóhannes Þ. Skúlason hjá Ind-
efence bendir til dæmis á ákvæði 7, 
11 og 16,3 í samningnum. Í ákvæði 
ellefu eru taldar upp 11 leiðir sem 
Hollendingar hafa til að gjaldfella 
ríflega 200 milljarða samninginn 
samstundis. Meðal annars er þar 
kveðið á um að hægt sé að gjald-
fella samninginn lendi Íslending-
ar í vanskilum með eitthvað annað 
lán.

Einna harðast hefur verið tekist 
á um ákvæði 16,3. Jóhannes full-
yrðir að með því séu allar eigur 

íslenska ríkisins lagðar að veði 
geti Íslendingar ekki borgað af 
láninu. Kæmi til þess gætu Hol-
lendingar og Bretar krafist hvaða 
eigna íslenska ríkisins sem er upp 
í skuldina, með vísan til Lugano-
samningsins svokallaða, sem er 
alþjóðréttarsamningur um fulln-
ustu og aðfararhæfi sem sé í fullu 
gildi á Íslandi.

Þetta aftekur Steingrímur J. 
Sigfússon fjármálaráðherra með 
öllu, og segir að einungis sé um 
hefðbundið ákvæði að ræða sem 
finna megi í öllum samningum 
um milliríkjalán. Jóhannes Karl 
Sveinsson, lögfræðingur og sér-
fræðingur í milliríkjasamningum, 
er sammála Steingrími. Jóhannes 
Karl segir að ekkert í samningnum 

komi sérstaklega á óvart.
Jóhannes Skúlason bendir jafn-

framt á ákvæði númer 7 í samn-
ingnum, eða svokallað jöfnun-
arákvæði. Í því sé kveðið á um 
að verði einhverjum kröfuhafa 
veitt greiðsla úr tryggingasjóði 
umfram tuttugu þúsund evra lág-
markið muni það sama ganga yfir 
alla kröfuhafa. Nú þegar undirbýr 
fjöldi hollenskra kröfuhafa mál á 
hendur Íslendingum og ætla að 
láta reyna á réttmæti neyðarlag-
anna, sem þeir telja að hafi mis-
munað kröfuhöfum milli landa. 
Jóhannes segir að ef þeir vinna 
mál sína eða að samið verði við þá 
geti skuld ríkisins hækkað gríðar-
lega á svipstundu. 

 stigur@frettabladid.is

MENNING Sýning á handgerðum 
brúðum verður opnuð á morgun í 
Árbæjarsafni. Þær eru eftir lista-
konuna Margréti Guðnadóttur, 
sem hlotið hefur viðurkenningu 
fyrir þessa sköpun. 

Bómullarefni er í brúðunum 
og hárið er úr ull. Í búk þeirra er 
spiladós sem flytur vöggu lagið 
angurværa Sofðu unga ástin 
mín. Mikil vinna er lögð í fötin, 
sem saumuð eru upp úr gömlum 
dúkum og öðrum fallegum, endur-
nýttum efnum. 

Brúðurnar eru af báðum kynj-
um og Margrét nefnir þær Freyju 
og Frey.  - gun / sjá allt í miðju blaðsins

Brúðurnar Freyja og Freyr:

Eru með spila-
dós í búknum

MARGRÉT GUÐNADÓTTIR Er þekkt 
fyrir körfur sínar og lampa. Nú hafa 
brúðurnar bæst við.

Prentun Fréttablaðsins var flýtt 
um tvær stundir í gærkvöld. 
Ástæðan var sú að rafmagn var 
tekið af í Garðabæ í nótt, þar sem 
Ísafoldarprentsmiðja er til húsa, 
vegna vinnu Hitaveitu Suður-
nesja við aðveitulínu. 

Af þessum sökum er ekki unnt 
að birta úrslit bikarleikja í knatt-
spyrnu sem fram fóru í gærkvöld.  

Prentun flýtt 
um tvær stundir

MENNING „Ég sel það svo sem ekki 
dýrara en ég keypti það, en margir 
kunnáttumenn í faginu segja mér 
að Smáfuglar sé orðin mest verð-
launaða stuttmynd sögunnar,“ 
segir Rúnar Rúnarsson leikstjóri. 
Smáfuglar, stuttmynd Rúnars, 
bætti við sig enn einum verðlaun-
unum þegar hún var valin besta 
myndin á alþjóðlegu Arcipelago-
stuttmyndahátíðinni í Róm í gær-
kvöldi. Þessi verðlaun eru þau 48. 
í röðinni fyrir Smáfugla, sem var 
frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í 
Cannes í maí á síðasta ári.

„Það væri asnalegt ef ég væri 
ekki stoltur af þessum árangri,“ 
segir Rúnar, sem útskrifaðist úr 
Danska kvikmyndaskólanum um 
síðustu helgi. „Stuttmyndir hafa 
tveggja ára líftíma á hátíðum, 
þannig að Smáfuglar fer á 
eftirlaun næsta sumar. Þangað til 

mun ég halda 
áfram að fylgja 
henni eftir á 
hátíðum víða 
um heim. Ég 
fer til dæmis 
til Slóvakíu á 
morgun á kvik-
myndahátíð 
þar.“

Rúnar segir 
engan hörgul 

á verkefnum eftir útskriftina 
úr kvikmyndaskólanum. „Ég 
er þeirrar gæfu aðnjótandi að 
hafa tvöfaldan ríkisborgararétt 
sem leikstjóri. Danir líta á mig 
sem danskan þegn í þeim efnum 
vegna þess að ég stundaði námið 
hér. Það er gott, því það er tak-
markað hversu mörgum sjóðum 
er hægt að fá úthlutað úr í hverju 
landi. Ég stefni á að hefja tökur á 

mynd í fullri lengd á Íslandi næsta 
sumar, og svo hef ég líka nokkur 
járn í eldinum hér í Danmörku. Ég 
verð bara að ákveða hvaða járn á 
að hamra,“ segir Rúnar Rúnars-
son. - kg

Smáfuglar eftir Rúnar Rúnarsson hefur fengið 48 verðlaun um allan heim:

Mest verðlaunaða stuttmyndin

RÚNAR 
RÚNARSSON

SMÁFUGLAR Stuttmynd Rúnars hefur 
hlotið 48 verðlaun á því eina ári sem 
liðið er frá frumsýningu.

LÖGREGLUMÁL Miklum verðmætum 
var stolið úr vörubifreið Línubor-
unar ehf., þar sem hún var á vinnu-
svæði við Nesjavallaveg ofan við 
Nesjavallavirkjun fyrir nokkrum 
dögum. 

Að sögn lögreglunnar á Selfossi 
er talið að þjófnaðurinn hafi átt 
sér stað á tímabilinu frá klukkan 
sjö á fimmtudagskvöldið til klukk-
an sjö á föstudagsmorgun 12. júní 
síðastliðinn.

Einnig var brotist inn í vinnu-
vélar á svæðinu og verkfærum 
og hljómtækjum stolið úr þeim. 
Meðal þess sem stolið var úr vöru-
bifreiðinni var ljósavél af gerð-
inni SDMO, blá að lit, sex 800 mm 

steinsagarblöðum, tvær hand-
steinsagir, 12 kjarnaborum, tvær 
stýriskrónur, Hilti-sleðasög, 12 
og 24 volta hleðslu- og starttæki, 
dráttarkeðja, sex hífingastrappar, 
tvær skafttalíur og bílageislaspil-
ari af Alpine-gerð. Þarna er um að 
ræða verðmæta muni og má áætla 
að tjónið hlaupi á nokkrum millj-
ónum króna.

Á vettvangi voru ummerki eftir 
vörubifreið sem ætla má að hafi 
verið notuð til að flytja búnaðinn 
á brott. Lögreglan á Selfossi biður 
hvern þann sem getur gefið upp-
lýsingar sem leitt gætu til þess að 
upplýsa málið að hafa samband í 
síma 480 1010. 

NESJAVELLIR Bíllinn sem stolið var úr var 
á vinnusvæði ofan við Nesjavallavirkjun

Lögreglan á Selfossi lýsir eftir vitnum að stórfelldum þjófnaði:

Munum fyrir milljónir stolið

Afburðanemar fá styrki
Ellefu styrkir til afburðanemenda sem 
hefja nám við Háskóla Íslands í haust 
voru veittir á þriðjudag. Hver styrkur 
nemur 300.000 krónum auk niður-
fellingar skráningargjalds í Háskólann, 
sem er 45.000 krónur.

MENNTUN

Clinton olnbogabrákuð
Hillary Clinton, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, datt á leið sinni í 
Hvíta húsið í gær með þeim afleiðing-
um að hún brákaðist á olnboga. Hún 
þarf að fara í aðgerð í næstu viku en 
mun að öðru leyti ekki þurfa að taka 
sér frí frá störfum. 

BANDARÍKIN

Kristín, ertu gáttuð á þessu? 

„Alveg utangátta.“ 

Leikritið Utan gátta, eftir Sigurð Pálsson, 
hlaut sex verðlaun á Grímunni, þar 
á meðal sem besta sýningin. Kristín 
Jóhannesdóttir leikstýrði verkinu. 

WASHINGTON, AP Dýraverndunar-
samtökin PETA hafa sent Barack 
Obama, forseta Bandaríkjanna, 
„Katcha Bug“, tæki sem gerir fólki 
kleift að góma flugur innandyra 
og sleppa þeim svo lifandi utan-
dyra. Í viðtali við sjónvarpsstöð-
ina CNBC á þriðjudag drap Obama 
flugu sem settist á hönd hans.

Bruce Friedrich, talsmaður 
PETA, segir samtökin berjast 
fyrir mannúðlegri meðferð á 
öllum dýrum, stórum sem smáum. 
„Að drepa flugu í sjónvarpinu 
bendir til þess að forsetinn sé ekki 
fullkominn,“ segir Friedrich. Fjöl-
miðlafulltrúar Hvíta hússins hafa 
ekki viljað tjá sig um málið. - kg

Dýraverndarsamtökin PETA:

Obama gómi 
flugur með tæki

SLYS „Líklega hafði ég ekki 
hugann við stýrið heldur eitthvað 
annað, eins og allir sem koma að 
stjórn 
landsins 
þessa 
dagana,“ 
segir Svandís 
Svavars dóttir 
umhverfis-
ráðherra, sem 
varð fyrir því 
óláni að falla 
af reiðhjóli 
sínu á mótum 
Skuggasunds 
og Lindargötu 
í gærdag. Svandís, sem lenti á 
höfðinu í götunni, var flutt með 
sjúkrabíl á Landspítalann til 
aðhlynningar, en reyndist ekki 
alvarlega slösuð.

„Ég fékk dálitla kúlu á höfuðið, 
en ætti að vera komin á ról 
fljótlega,“ segir Svandís, og 
bætir við að hún hafi í hyggju að 
kaupa sér hjálm áður en hún 
stígur aftur á reiðhjól. „Þetta er 
besti ferðamátinn,“ segir Svandís 
Svavarsdóttir. - kg

Svandís Svavarsdóttir:

Ráðherra féll af 
reiðhjóli sínu

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

Á ALÞINGI Í GÆRKVÖLDI Hörð orð féllu um Icesave-samninginn á þingi í gærkvöldi. 
Áhorfendur á þingpöllum klöppuðu og hrópuðu þegar hvatt var til þess að 
samningurinn yrði ekki staðfestur.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Harðar deilur um 
Icesave-samninginn
Stjórnarandstæðingar og fulltrúar Indefence-hópsins segja Icesave-samninginn, 
sem opinberaður var í gær, hræðilegan. Ekki megi staðfesta hann. Stjórnarliðar 
segja samkomulagið illskásta kostinn og saka andstæðinga um hræðsluáróður.

SPURNING DAGSINS



*Streymi á erlendri tónlist um ADSL internetþjónustu flokkast sem erlent niðurhal, nánar á Tónlist.is.

**Viðskiptavinir í GSM áskrift, Mínu Frelsi eða ADSL internetþjónustu.
    Takmarkaður fjöldi áskrifta. 

Í sumar býður Síminn viðskiptavinum sínum 
Sumaráskrift* að Tónlist.is fyrir 0 kr. aukalega.**
Þar geta þeir hlustað á uppáhaldslögin sín í 
símanum eða tölvunni eins oft og þeir vilja. 

Þú færð ekki bara uppáhaldslagið þitt, heldur
2,5 milljónir íslenskra- og erlendra laga til við-
bótar. Farðu á siminn.is, skráðu þig og njóttu
þess að hlusta hvar og hvenær sem er. Það er

Milljónir laga
í símann og tölvuna
án þess að borga krónu aukalega!

Skráðu þig á siminn.is
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FÓLK Heimasíða sem tileinkuð er 
Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrver-
andi forseta, verður opnuð við 

hátíðlega við-
höfn í Háskóla 
Íslands í dag. 
Vefsíðan, www.
vigdis.is, hefur 
að geyma yfir-
lit yfir líf og 
störf Vigdísar 
ásamt ríkulegu 
myndasafni. 
Upplýsingar um 
Vigdísi Finn-
bogadóttur og 

yfirlit um líf og störf hennar frá 
bernsku til dagsins í dag verður 
að finna á síðunni auk mynda sem 
tengjast ferli hennar. 

Heimasíðan verður einungis 
aðgengileg á íslensku fyrst um 
sinn en ráðgert er að hún verði 
þýdd yfir á öll opinber tungumál 
Sameinuðu þjóðanna enda er Vig-
dís velgjörðarsendiherra tungu-
mála hjá Sameinuðu þjóðunum. 

Síðan verður hýst hjá Háskóla 
Íslands og var unnin í samvinnu 
við vefdeild Háskólans.   - sbt

Viðhöfn í Háskóla Íslands:

Heimasíða til-
einkuð Vigdísi

VIGDÍS 
FINNBOGADÓTTIR

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

ALÞINGI Niðurstaða hugsanlegrar 
þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild 
að Evrópusambandinu verður 
ekki bindandi heldur aðeins ráð-
gefandi fyrir Alþingi. Þetta kom 
fram í umræðum á Alþingi í gær.

Bjarni Benediktsson, formað-
ur Sjálfstæðisflokksins, spurði 
Jóhönnu Sigurðardóttur forsæt-
isráðherra hvert samhengið væri 
á milli frumvarps sem nú væri 
í vinnslu um þjóðaratkvæði og 
mögulegrar aðildarumsóknar að 
Evrópusambandinu. Hann benti 
á að án breytinga á stjórnarskrá 
gætu þjóðaratkvæðagreiðslur ekki 
verið bindandi.

Jóhanna sagði það rétt að frum-

varpið kvæði aðeins á um ráð-
gefandi atkvæðagreiðslu, og slík 
atkvæðagreiðsla yrði notuð þegar 
og ef að því kæmi að þjóðin tæki 
afstöðu til aðildarsamnings við 
ESB. Hins vegar lægi beint við að 

Alþingi myndi alltaf fylgja vilja 
þjóðarinnar við afgreiðslu sína á 
málinu.

„Þetta eru nú þó nokkur tíðindi 
sem hæstvirtur forsætisráðherra 
færir okkur hér,“ sagði Bjarni. 
„Nefnilega þau að þjóðin mun ekki 
fá að eiga síðasta orðið um aðild að 
Evrópusambandinu.“

Þetta kallaði Jóhanna útúr-
snúning og benti meðal annars á 
að kosningar þyrfti til að breyta 
stjórnarskránni ef ganga ætti í 
Evrópusambandið.

Bjarni spurði jafnframt, með 
vísan til þessa, hvort til greina 
kæmi að halda tvöfalda atkvæða-
greiðslu. Það aftók Jóhanna. - sh

Möguleg þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-aðild verður aðeins ráðgefandi:

Þjóðaratkvæðið ekki bindandi

BJARNI 
BENEDIKTSSON

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York

Orlando

Osló

París

Róm

Stokkhólmur

33°

17°

19°

17°

14°

17°

18°

16°

16°

16°

25°

22°

26°

34°

 16°

20°

31°

17°
Á MORGUN 

8-13 m/s suðvestan og 
vestan til, annars hægari.

SUNNUDAGUR 
5-10 m/s.
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HELGARHORFUR  
Það verða veðra-
breytingar um 
helgina. Hæð sem 
stjórnar björtu veðri 
í dag mjög víða, 
sérstaklega síðdegis, 
er að gefa eftir og 
lægð tekur við. Frá 
henni fer að rigna 
vestanlands um 
eða eftir hádegi á 
morgun en síðan 
veðrur lægðin yfi r 
landinu á sunnudag 
með vætu í fl estum 
landshlutum. 

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
dæmt karlmann í fimmtán mán-
aða fangelsi og til að greiða 
stúlku 600 þúsund krónur í skaða-
bætur eftir að hann reyndi að 
nauðga henni. Dómur héraðs-
dóms er óbreyttur í málinu nema 
að því leyti að Hæstiréttur hækk-
aði skaðabæturnar um 200 þús-
und krónur.

Stúlkan var sextán ára og gest-
komandi á heimili mannsins. 
Hann lagðist við hlið hennar þar 
sem hún svaf í herbergi dóttur 
hans og reyndi að girða niður 
buxur hennar. Þegar hún vaknaði 
greip hann fyrir vit hennar og 
hótaði að meiða hana. Hann hætti 
við athæfið þegar kona kom inn í 
herbergið og réðst á hann. - jss 

Dæmdur fyrir kynferðisbrot:

Skaðabætur 
hækkaðar

BANDARÍKIN Bandarískur flug-
stjóri varð bráðkvaddur í miðju 
flugi frá Brussel til Newark í 
Bandaríkjunum í gær. Tveir 
aðstoðarflugstjórar voru um 
borð og lentu þeir vélinni. 

247 farþegar voru í vélinni en 
þeim var ekki sagt frá atvikinu 
fyrr en vélinni hafði verið lent. 
Nokkrir brugðust þó við þegar 
spurt var hvort læknar væru 
um borð. Einn slíkur skoðaði 
flugstjórann og komst að því að 
hann væri þegar látinn. 

Árið 2007 lést annar flugstjóri 
hjá sama flugfélagi í miðju 
flugi, en slíkt er afar sjaldgæft. 
 - þeb

Bandarískur flugstjóri: 

Bráðkvaddur í 
miðju flugi 

ÞINGVELLIR 150 ár eru síðan núver-
andi Þingvallakirkja var byggð 
og heldur hún því upp á stór-
afmæli í ár. Í tilefni afmælisins 
var ákveðið að hressa upp á útlit 
kirkjunnar og hafa viðamiklar 
lagfæringar átt sér stað bæði að 
innan og utan. 

Fornleifagröftur hefur átt sér 
stað við kirkjuna og hefur meðal 
annars fundist lítið lóð og tólf 
karata gullhringur.

Kirkja hefur verið á Þingvöllum 
síðan skömmu eftir kristnitöku en 
núverandi kirkja var byggð árið 
1859 og var vígð á jóladag sama 
ár. - hds

Lagfæringar Þingvallakirkju:

Kirkjan tilbúin 
að innan

STYRKVEITING Fyrsta úthlutun 
styrkja úr AlheimsAuði, góð-
gerðar sjóði Auðar Capital, verður 
í dag klukkan 11 á Café Flórunni í 
Grasagarðinum í Laugardal.

Í tilkynningu segir að stefna 
AlheimsAuðar sé að hvetja konur 
til athafna og frumkvæðis og sér-
staklega að ljá konum í þróunar-
löndum styrk til atvinnusköpunar 
og samfélagsuppbyggingar. Auður 
Capital leggi á hverju ári eitt pró-
sent hagnaðar í sjóðinn og við það 
bætist frjáls framlög viðskipta-
vina. - kg

Konur hvattar til athafna:

Fyrsta úthlutun 
úr AlheimsAuði

Mótmæli á Austurvelli
Raddir fólksins hafa boðað til mót-
mælafundar á Austurvelli á morgun, 
laugardag, klukkan 15. Yfirskrift 
fundarins er „Breiðfylking gegn 
ástandinu í þjóðfélaginu, Icesave-
samningnum og aðgerðarleysi í 
málefnum heimilanna.“ 

MÓTMÆLI

DÝRALÍF „Það liggur fyrir að veiðin 
verður mjög takmörkuð en það er 
hæpið að það verði engin veiði,“ 
segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri 
Vestmannaeyjabæjar, um lunda-
veiðar í ár. Hann segir að bæjar-
ráð muni taka ákvörðun fyrir mán-
aðamót ellegar haldi veiðimenn til 
veiða 1. júlí.

Náttúrustofa hefur lagt til að 
veiðar verði ekki heimilaðar í ár 
en þeir sem Fréttablaðið ræddi við 
telja líklegast að leyfi verði veitt 
fyrir veiðar í viku til tíu daga í 
sumar. 

„Að vísu er það rétt sem veiði-
menn hafa haldið fram að veið-
ar á fimm til tíu þúsund lundum 
hafa engin úrslitaáhrif um afdrif 
stofnsins,“ segir Erpur Snær Hans-
en, sviðsstjóri vistfræðirannsókna 
hjá Náttúrustofu Suðurlands. „Hins 
vegar er það slök veiðisiðfræði að 
að veiða úr stofni sem á verulega 
erfitt uppdráttar. Endurnýjunin 
þyrfti líka að vera miklu meiri svo 
við gætum kallað þetta sjálfbærar 
veiðar. Hins vegar vil ég taka það 
fram að flestir veiðimenn hafa sýnt 
aðhald í veiðum síðustu tvö ár og 
eiga heiður skilinn fyrir það.“

Erpur Snær segir, rétt eins 
og Elliði, að verulega skorti á að 
stjórnvöld láti rannsaka sjófugla 
hér við land. Hér eru stærstu sjó-
fuglabyggðir í Evrópu og sam-
kvæmt alþjóðasamningum, eins og 
Bernarsamningnum, beri Ísland 
mikla ábyrgð á viðhaldi stofns-
ins. „Það er komið fyrir lundan-
um líkt og nær öllum sjófuglum 
hér við land sem nærast á sílum að 
hann á verulega erfitt uppdráttar 
og enginn kann skýringuna á því 
hvað er að gerast,“ segir Erpur. 

„Rannsóknir hafa hingað til verið 
ómarkvissar með hliðsjón af stærð 
og mikilvægi stofnanna.“

Lundinn var vanur að vera full-
orpinn í lok maímánaðar en nú, 
þegar farið er að síga á seinni hluta 
júní mánaðar, er innan við helming-
ur hans orpinn.

Georg Eiður Arnarson hefur veitt 
lunda í þrjátíu ár og segir sumar 
án lundaveiði vera óhugsandi fyrir 
Eyjamenn. „Ég tel að menn ættu að 

huga frekar að því að menn eru að 
eyðileggja sílastofanna með snur-
voðarveiðum við suðurströndina 
frekar en að banna lundaveiðar,“ 
segir hann. „Annarstaðar þar sem 
lundinn hefur úr öðru æti að velja 
er hann mun betur settur. Eins 
hefur það verið að gerast síðustu 
ár að lundi sem er merktur hér í 
Eyjum hefur veiðst á öðrum svæð-
um þar sem hann hefur greinilega 
meira æti.“ jse@frettabladid.is

Mestar líkur á afar 
takmörkuðum veiðum
Ákvörðun um lundaveiði í Vestmannaeyjum verður tekin fyrir mánaðamót. 
Ekki góð siðfræði að veiða úr stofni sem á undir höggi að sækja segir Náttúru-
stofa Suðurlands. Sumar án lundaveiða óhugsandi segir lundaveiðimaður.

ERPUR SNÆR HANSEN

GEORG EIÐUR MEÐ 
LUNDA Í HÁFNUM 
Óvíst er hvort Georg 
Eiður fái að sveifla 
háfnum í sumar eins 
og hann gerir hér en 
þessi mynd var tekinn 
í fyrrasumar.

MYND/ÓSKAR FRIÐRIKSSON 

ELLIÐI VIGNISSON

GENGIÐ 18.06.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 216,4555
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 127,13   127,73

 206,44  207,44

 177,1  178,1

 23,787  23,927

 19,95  20,068

 16,114  16,208

 1,3271  1,3349

 195,95  197,11

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Fatnaður og skór
á alla fjölskylduna

Fatnaður og skór

á alla fjölskylduna
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Er rétt af Árna Johnsen og 
Bjarna Benediktssyni að skrá 
ekki fjárhagslega hagsmuni 
sína á vef Alþingis?
Já  14,8%
Nei  85,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Hefur þú prófað kannabisefni?

Segðu skoðun þína á Vísir.is

SVEITARSTJÓRNIR Nú standa 9,4 
milljónir króna eftir frá lands-
söfnuninni Samhugur í verki sem 
efnt var til eftir mannskætt snjó-
flóð á Flateyri árið 1995. Íbúa-
samtök Önundarfjarðar vildu að 
um 5,3 milljónir króna af upp-
hæðinni yrðu notaðar í vaðlaug 
við sundlaugina á Flateyri en 
bæjarráð Ísafjarðar hafnaði því 
þar sem sviðstjóri framkvæmda-
sviðs bæjarins sagði vaðlaugina 
mundu hafa lítið notagildi og 
kosta 600 þúsund krónur í rekstri 
á ári. Hins vegar var samþykkt 
að nota samtals fjórar milljónir 
af söfnunarfénu til félagsheimil-
isins, björgunarsveitarinnar og 
umhverfismála.  - gar

Samhugur í verki:

Níu milljónir 
enn ónotaðar

Á FLATEYRI Íbúar fá ekki vaðlaug fyrir 
söfnunarfé vegna snjóflóðsins 1995.

UMHVERFISMÁL Bæjarráð Akur-
eyrar hefur tekið vel í erindi 
Sigurðar Guðmundssonar versl-
unarmanns og annars áhuga-
fólks um eflingu miðbæjarins á 
Akureyri um að Ráðhústorgið 
verði lagt með túnþökum í 
sumar.

Óskað er eftir því að bæjar-
yfirvöld heimili og aðstoði við að 
þökuleggja torgið og hefur bæj-
arráðið falið bæjarstjóranum að 
ganga frá málinu. Sigurður var 
í sex manna hópi sem í skjóli 
nætur fyrir verslunarmanna-
helgina í fyrrasumar klæddi 
Ráðhústorgið grænu grasi. Vakti 
það uppátæki almenna ánægju á 
Akureyri. - gar

Bæjarráð Akureyrar:

Þökur aftur á 
Ráðhústorgið

RÁÐHÚSTORGIÐ Akureyringar nutu þess 
að flatmaga í grasinu í fyrrasumar.

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
dæmt þrítuga konu í fimmtán 
mánaða fangelsi fyrir ofbeldi og 
hótanir gegn starfsmönnum Fjöl-
skyldudeildar Akureyrarbæjar.

Konan var fundin sek um að 
hafa slegið einn starfsmann í 
höfuðið og hótað öðrum því að 
smita hann af HIV. Hún sló jafn-
framt þriðja starfsmanninn í 
andlitið með blóðugu glerbroti, 
þannig að starfsmaðurinn hlaut 
þriggja sentimetra skurð, auk 
þess sem hætta skapaðist á að 
hann smitaðist af lifrarbólgu 
B og C. Þá hótaði hún tveimur 
starfsmannanna lífláti. Héraðs-
dómur hafði áður dæmt konuna í 
átján mánaða fangelsi.  - sh

Dæmd í 15 mánaða fangelsi:

Hótaði að smita 
konu af HIV

SAMFÉLAGSMÁL „Ég er ekki að hvetja fólk til 
þess að gera þetta en ég sé alls ekki eftir 
þessu,“ segir Björn Mikkaelsson. Á þjóð-
hátíðardaginn reif hann húsið sem hann bjó í á 
Álftanesi en hann hefði þurft að afsala sér því 
í hendur sýslumanns í dag.

„Ég hefði örugglega séð eftir því hefði ég 
ekki gert þetta. Það er búið að króa mann 
þannig af að ég hef engu að tapa.“ Björn tók 36 
milljóna króna lán í erlendri mynt fyrir hús-
inu árið 2003. Hann reisti það sjálfur enda var 
hann með fyrirtæki sem sérhæfði sig í því. 
„Ég hef því byggt fleiri hús en ég hef rifið svo 
staðan er enn í plús hvað það varðar,“ bætir 
hann við í gríni. Fyrir tveimur árum fór svo 
að síga á ógæfuhliðina og reksturinn rann út 
í sandinn á síðasta ári. „Þetta er samspil af 
mörgum þáttum, ég var kominn í vanskil hjá 
bankanum þar sem ég lenti í slæmum kúnn-

um sem borguðu mér ekki. Þetta leiddi til þess 
að ég lenti í greiðsluerfiðleikum og húsið átti 
að fara á uppboð nokkrum dögum eftir banka-

hrun. Þá var lánið komið upp 
í 78 milljónir.“ Hann segist 
hafa fengið þau svör í bank-
anum að hann yrði að semja 
sig út úr vandanum en hann 
fengi enga viðsemjendur því 
skilanefnd hefði ekki tíma 
til að sinna hans máli.

Hann segist sjálfur búa 
hjá vinafólki um þess-
ar mundir en kona hans er 
komin til útlanda. Þau eiga 

tvö börn sem bæði eru uppkomin. Hann leiti nú 
að vinnu, annars sé allt á huldu hjá þeim hjón-
um með framtíðina. „Ef ég á að dúsa í prísund-
inni fyrir að rústa einu húsi þá verður örugg-
lega þröngt á þingi því allir þeir sem rústuðu 
þjóðinni hljóta þá að vera þarna líka,“ segir 
hann að lokum.  - jse 

Maðurinn sem reif húsið lenti í ógöngum með lán sem tekið var í erlendri mynt og fyrirtækjarekstur:

Býr hjá vinum eftir að hafa rifið húsið

BJÖRN 
MIKKAELSSON

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
sýknað konu af samtals 6,7 millj-
óna króna kröfu nítján stúlkna á 
hendur henni, en stúlkurnar sóttu 
allar námskeið á hennar vegum í 
innanhússstílistun árið 2007.

Konurnar greiddu 560 þúsund 
krónur fyrir námskeiðið, en 
kröfðust endurgreiðslu á grund-
velli þess að námskeiðið hefði 
ekki verið í samræmi við fyrir-
heit. Héraðsdómur féllst á rök 
stúlknanna.

Hæstiréttur hefur nú snúið 
dómnum, vegna þess að stúlkurn-
ar hafi sótt lítt skilgreint og dýrt 
nám utan skólakerfisins á sína 
eigin ábyrgð.  - sh

Slakt innanhússstílistanám:

Nítján stúlkur 
tapa dómsmáli

STJÓRNSÝSLA „Eva Joly hefur orð 
á sér fyrir að vera afar sjálfstæð 
og slíku fylgir jafnan það gjald að 
vera umdeildur í leiðinni,“ segir 
Mads Andenæs, prófessor við laga-
deild Háskólans í Ósló. Hann segir 
að oft hafi staðið styr um störf 
hennar í Noregi, þar sem hún hafi 
viðhaft harðar kröfur. 

Spurður hvort það sé óheppilegt 
hjá Íslendingum að hafa þingmann 
á Evrópuþinginu í þessari stöðu 
segir hann. „Það getur vissulega 
leitt til erfiðra aðstæðna eins og 
þarna virðist vera komin upp en ég 
tel að það sem fyrir henni vaki sé 
að viðhalda sjálfstæðis sínu, ég tel 
ekki að nein pólitískur tilgangur sé 

á bak við slíkar kröfur frá henni,“ 
segir Mads.

Hann segir umræður um van-

hæfni vegna fjölskyldutengsla 
síður en svo vera alíslensk fyrir-
bæri. „Þetta kemur annað slagið 
upp hér í Noregi. Þetta eru afar 
erfið mál og hingað til hefur það 
verð tilhneiging in að aðhafast sem 
minnst en það er að breytast. Hins 
vegar getur það verið afar erfitt 
að setja ríkis saksóknara af og ég 
hef ekki þá innsýn inn í þetta mál 
til að geta dæmt um það í þessu til-
viki. Það er vissulega óheppilegt að 
komin sé upp spenna milli hennar 
og ríkissaksóknara en ég tel að sú 
ákvörðun Íslendinga að fá hana til 
liðsinnis hafi verið kjörkuð og lík-
lega rétt ákvörðun. Það væri afar 
slæmt, tel ég, ef hún færi.“ - jse 

Lagaprófessor við Háskólann í Ósló segir Evu Joly óháða þrátt fyrir þingstörfin:

Segir Evu umdeilda en óháða   

EVA JOLY Íslendingar vildu fá Evu þar 
sem hún er sjálfstæð, segir Mads 
Andenæs, en þeir sem verja sjálfstæði 
sitt eru oft afar umdeildir og þá getur 
óheppileg staða komið upp.

VIÐSKIPTI Skemmtiferðaskipið 
Móna Lísa kom til hafnar á 
Akureyri í gær en það var síðan 
tengt sérstökum búnaði frá On 
Waves, dótturfyrirtæki Símans, 
sem gerir farþegum og áhöfn 
kleift að nota farsíma sína um 
borð hvar sem skipið er. Síminn 
afgreiðir síðan símtölin líkt 
og þau færum fram á Íslandi. 
Gerðir hafa verið samningar við 
53 skemmtiferðaskip og eru 43 
þeirra þegar tengd. Sævar Freyr 
Þráinsson, forstjóri Símans, 
segir að fyrirtækið hafi með 
þessum hætti tryggt sér aðgengi 
að um níutíu þúsund viðskipta-
vinum. Móna Lísa er fyrsta 
skemmtiferðaskipið sem fyrir-
tækið Míla tengir fyrir Símann. 
 - jse 

Síminn og Míla:

Tengja Mónu 
Lísu á Akureyri

MÓNA LÍSA Skemmtiferðaskipið við 
Akureyrarhöfn í gær.

Stal barni af spítala
Lögregla í Mexíkó fann í gær dags-
gamalt barn sem hafði verið stolið 
af spítala í Mexíkóborg. Starfsmaður 
á spítalanum hafði stolið barninu úr 
vöggu. Við yfirheyrslu sagðist hann 
hafa fengið barnið að gjöf frá móður 
þess. Móðirin kannaðist ekki við það. 

MEXÍKÓ

DÓMSMÁL „Það er ánægjulegt að 
kærunefndin skuli hafa stöðvað 
þetta ferli því það var klúður í 
uppsiglingu,“ segir Sævar Freyr 
Þráinsson, forstjóri Símans, um 
þá ákvörðun kærunefndar útboðs-
mála að stöðva gerð samninga við 
Vodafone um símaþjónustu fyrir 
Landspítalann.

Eins og kom fram í Fréttablaðinu 
4. júní kærði Síminn þá ákvörðun 
Ríkiskaupa að semja við Vodafone 
fjarskiptaþjónustu fyrir Landspít-
alann. Vodafone bauð hagstæðari 
kjör í útboði í mars, eða 185 millj-
ónir króna fyrir þriggja ára samn-
ing en Síminn bauð 227 milljónir. 
Síminn taldi að Vodafone uppfyllti 
skilyrði útboðsins þar sem fyrir-
tækið hefði neikvæða eiginfjár-
stöðu.

Tilboðin áttu að renna út í maí 
en Ríkiskaup frestuðu samninga-
gerðinni. Í bréfi Júlíusar S. Ólafs-
sonar, forstjóra Ríkiskaupa, til 
Símans sagði að þótt tilboðsgjafi 
hefði neikvætt eigið fé þegar 
hann skilaði inn tilboði mætti 
gera undanþágu ef eigið féð væri 
jákvætt þegar kæmi að undirritun 
samnings – sem í þessu tilviki væri 
stefnt að í byrjun júlí. Ríkisbank-
arnir Landsbankinn, Straumur og 
Íslandsbanki eiga nú samtals tvo 
þriðju hluta í Teymi, móður félagi 
Vodafone.

Kærunefnd útboðsmála stöðvaði 
í fyrradag samningana við Voda-
fone þar til hún tekur endanlega 
afstöðu til kæru Símans. Nefndin 
segir það meginreglu útboðsrétt-
ar að breyta ekki í meginatriðum 
skilmálum útboðs eftir að tilboð-
um er skilað inn því það raski jafn-
vægi milli bjóðenda.

„Mögulega má gera undantekn-
ingar frá þessu ef allir þátttak-
endur útboðsins samþykkja eða 
ef málefnalegar ástæður réttlæta 

breytinguna,“ segir nefndin og 
bendir á að ekki hafi allir tilboða-

gjafar samþykkt að framlengja til-
boðin. „Þá fær kærunefnd ekki séð 
að málefnalegar ástæður réttlæti 
að framlengja gildistíma tilboða,“ 
segir nefndin, sem kveður „veru-
legar líkur“ á að Ríkiskaup hafi 
brotið gegn lögum.

Hrannar Pétursson, forstöðu-
maður almennatengsla hjá Voda-
fone, sagði ákvörðun kærunefndar 
útboðsmála enn ekki hafa borist 
fyrirtækinu. Því gæti hann að svo 
stöddu ekki lýst afstöðu Vodafone 
til niðurstöðu nefndarinnar.  - gar

Kærunefnd stöðvar 
Vodafone-samning
Þar sem gildistími tilboða var úti segir kærunefnd útboðsmála verulegar líkur 
á að lög séu brotin með því að semja við Vodafone um símaþjónustu fyrir Land-
spítalann. Samningar eru því stöðvaðir uns niðurstaða fæst í kærumáli Símans.

SÆVAR FREYR 
ÞRÁINSSON

HRANNAR 
PÉTURSSON

Sími: 512 5000
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„Það sem er í langmestu uppá-
haldi hjá mér um þessar mundir 
er svartur hettukjóll sem Sara í 
Nakta apanum hannaði. Ég hef 
notað hann mikið upp á síðkast-
ið, enda er hann mjög þægileg-
ur,“ segir verslunarkonan Birna 
Melsted. Við kjólinn klæðist hún 
bleikum leggings úr smiðju Birnu 
á Skólavörðustígnum. Birna held-
ur upp á marga ísle k
Þ

eru frá þeim. Ég á til dæmis slá 
með slaufu aftan á frá þeim sem 
er ofsalega sparileg. Hægt er að 
taka slaufuna af og við það verð-
ur hún ekki alveg jafn fín, þannig 
að það er líka hægt að nota hana 
hversdags.“ 

Aðrir íslenskir hönnuðir sem 
Birna heldur upp á eru þau G
ar Hil

ug fatabransanum en hún rekur 
barnafataverslunina Hnokka og 
hnátur sem lengi var á Skóla-
vörðustíg og er flestu áhuga-
fólki um barnaföt að góðu kunn. 
Verslunin er nú flutt í Hverafold í 
Grafarvoginum en enn þá er þar
að finna söm f

Fataskápurinn fullur af 
íslenskum kjólum 
Verslunarkonan Birna Melsted er veik fyrir fallegri hönnun, þægilegum sniðum og góðu efni. Hún reynir 
eftir fremsta megni að kaupa föt eftir íslenska hönnuði, sem henni þykja skara fram úr. 

Birna Melsted heldur upp á svarta hettukjólinn sem Sara í Nakta apanum hannaði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LÍFIÐ VIÐ HÖFNINA  kallast sýning sem Byggðasafn 
Hafnarfjarðar hefur opnað í tilefni af 100 ára afmæli Hafnar-
fjarðarhafnar. Á sýningunni er fjöldi ljósmynda, muna og sagn-
fræðilegra texta sem varpa ljósi á sögu hafnarinnar. Sýningin er 
í forsal Pakkhússins á Vesturgötu 8 og er aðgangur ókeypis.

Í tilefni af 

25 ára afmæli
okkar bjóðum við allar 
vörur og þjónustu með 
25% afslætti í viku
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BIRNA MELSTED

Á fullan fataskáp af 

íslenskri hönnun

• tíska • heimili

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Laxness á arabísku

Gengið hefur verið 

frá samningum um 

að gefa Brekku-

kotsannál út á 

arabísku.
FÓLK 46

JÓN VIÐAR JÓNSSON

Óverjanleg staða

Rúnars í Grímunefnd

Undarlegt fyrirkomulag verðlaunanna

FÓLK 46

Pilsner og snakk hjá 

Rauða krossinum
Spurningakeppni 

og Herbert 
Guðmundsson 

í Rauða 
kross-

húsinu.
FÓLK 36

Sóttu sömu tíma

Sólveig Valgerður Stefánsdóttir 

útskrifast ásamt dætrum sínum.
ÓT 26

LANDIÐ MITT NORÐURLAND

Tónleikar, sýningar og 

almenn hátíðarhöld

Sérblað um Norðurland

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG.

Ó OLTI Eiður Smári Guðjohn-
Í l d

Framtíð Eiðs hjá Barca:

Tek ákvörðun 

í lok sumars

STJÓRNSÝSLA „Við munum að sjálfsögðu kæra 

áður en þessi samningur kemst á,“ segir 

Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Símans, um 

þá ákvörðun Ríkiskaupa að semja við Voda-

fone um fjarskiptaþjónustu fyrir Landspítal-

ann.
Um er að ræða þriggja ára samning um 

fjarskiptaþjónustu fyrir Landspítala – 

háskólasjúkrahús. Síminn bauð 227 milljónir 

króna í hinn umdeilda verkhluta en Vodafone 

(Og fjarskipti ehf.) 185 milljónir, eða 42 millj-

ónum minna. Sævar segir bjóðendur hafa átt 

að sýna fram á jákvæða eiginfjárstöðu. Það 

hafi Vodafone ekki getað gert enda verið með 

neikvæða eiginfjárstöðu upp á 1.200 milljón-

ir króna.
„Leikreglur verða að vera skýrar og eftir 

þeim farið. Við erum ósátt við að ríkisfyrir-

tækið Vodafone fái þennan samning með því 

að menn sveigi reglur,“ segir Sævar og vísar 

til þess að stærstu eigendur Teymis, móðurfé-

lags Vodafone, eru ríkisfyrirtæki.

Í bréfi Júlíusar S. Ólafssonar, forstjóra Rík-

iskaupa, til Símans útskýrir hann skilmála 

um eiginfjárstöðu. „Í þessari grein er gerð-

ur sá fyrirvari að sé eigið fé bjóðanda ekki 

jákvætt þegar tilboðum er skilað sé heimilt 

að gera undantekningu verði eigið fé jákvætt 

við undirritun samnings sem í þessu tilviki er 

stefnt að af hálfu bjóðanda að verði í byrjun 

júlí. Samkvæmt þessari grein er ekki hægt að 

líta svo á að tilboð Og fjarskipta uppfylli ekki 

útboðskilmála,“ segir forstjóri Ríkiskaupa.

Í dag greiða kröfuhafar Teymis atkvæði um 

frumvarp til nauðasamninga. Samkvæmt því 

eignast ríkisfjármálafyrirtækin Landsbank-

inn, Straumur og Íslandsbanki samtals 67 

prósent í Teymi.

„Á sama tíma og reglur eru sveigðar í þágu 

Vodafone er almenningur að greiða tæplega 

31 þúsund milljónir til þess að bjarga því að 

þetta fyrirtæki og önnur fyrirtæki Teymis 

geti starfað áfram á markaði,“ segir Sævar 

sem kveður þetta fela í sér gríðarlegt ójafn-

ræði gagnvart öðrum fjarskipta- og upplýs-

ingatæknifyrirtækjum. 

„Þótt þjóðfélagið gangi nú í gegnum erf-

iða tíma og það þurfi að hjálpa fyrirtækjum 

megum við ekki víkja frá þeim grundvallar-

reglum sem halda þjóðfélaginu gangandi,“ 

segir forstjóri Símans.   
- gar

Ríkiskaup sögð sveigja reglur

Forstjóri Símans kærir Ríkiskaup fyrir að semja við Vodafone um fjarskiptaþjónustu þótt eiginfjárstaða 

Vodafone sé neikvæð. Ríkiskaup segja eigið fé Vodafone munu verða jákvætt við undirritun samninga.

Leikreglur verða að vera skýrar og 

eftir þeim farið. Við erum ósátt við 

að ríkisfyrirtækið Vodafone fái þennan 

samning með því að menn sveigi reglur.

SÆVAR FREYR ÞRÁINSSON

FORSTJÓRI SÍMANS

FRÉTTABLAÐIÐ Í Frétta-
blaðinu 4. júní sagðist 
forstjóri Símans telja að 
Ríkiskaup væru að beygja 
reglur í þágu Vodafone, 
sem væri í raun í eigu 
ríkisins. Daginn eftir 
sagði upplýsingafulltrúi 
Vodafone í Fréttablaðinu 
að Síminn væri með 
Vodafone á heilanum.
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UMRÆÐAN Hrannar Pétursson svarar forstjóra 
Símans 

Síminn hefur á undanförnum árum 

misst marga af sínum stærstu við-

skiptavinum yfir til Vodafone. Þau eru 

teljandi á fingrum annarrar handar 

útboðin sem Síminn hefur unnið, oft-

ast vegna þess að fyrirtækið hefur ekki 

boðið sambærilegt verð og aðrir en í 

sumum tilvikum hefur Síminn einfald-

lega ekki staðist tæknilegar kröfur í 

útboðunum. Í því ljósi er sá pirringur forstjóra Símans, 

sem birtist m.a. á forsíðu Fréttablaðsins í gær 

og beindist að Vodafone, skiljanlegur. Hinn 

eflaust ágæti forstjóri hlýtur hins vegar að tala 

gegn betri vitund þegar hann heldur því fram, 

að skattgreiðendur þurfi að greiða tugi milljarða 

svo Vodafone og önnur dótturfélög Teymis (sem 

er móðurfélag Vodafone) geti starfað áfram á 

markaði. Slík ummæli eru beinlínis kjánaleg, því 

ekkert slíkt stendur til. Þvert á móti er 

fjárhagslegri endurskipulagningu Teym-

is ætlað að tryggja hagsmuni íslensku 

bankanna og koma í veg fyrir að byrðar 

lendi á skattgreiðendum. Engar skuldir 

verða felldar niður, heldur verður hluta 

þeirra breytt í hlutafé. Fyrri eigendur 

missa allt sitt, en nýir eigendur standa 

eftir með verðmæt fyrirtæki sem skapa 

þeim miklar tekjur. Rekstur Vodafone gengur vel og sann-

gjarn hagnaður af starfseminni mun 

renna til nýju eigendanna. Bankarnir hafa 

hins vegar lýst því yfir, að þeir hyggist 

ekki eiga fyrirtækið til lengri framtíðar og selja 

það hæstbjóðanda í opnu og gagnsæju ferli síðar 

meir líkt og önnur dótturfyrirtæki Teymis.

Starfsmenn Vodafone láta það ekki trufla sín 

daglegu störf, þótt stærsti keppinauturinn okkar 

sé með Vodafone á heilanum. Þvert á móti eykur 

það samheldnina í okkar hópi og viljann til að 

veita bestu fjarskiptaþjónustuna á markaðnum. 
Höfundur er upplýsingafulltrúi Vodafone.

Kjánalegar fullyrðingar 

HRANNARPÉTURSSON 

RÚSTIRNAR Einbýlishúsið á Álftanesi er gjörónýtt eftir 
að maðurinn beitti á það skurðgröfu.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KJÖRKASSINN



Stimplaðu þig inn í sumarið með N1

FERÐ INNANLANDS 
FYRIR FJÖLSKYLDUNA
Ferð fyrir 4: 
Flug, gisting, miðar í leik- 
hús, gjafabréf út að borða, 
afnot af bílaleigubíl frá Avis 
og skotsilfur.
(Akureyri/Reykjavík)

FERÐ INNANLANDS 
FYRIR FJÖLSKYLDUNA
Ferð fyrir 4:

PLAYSTATION 3
leikjatölva

GARMIN
staðsetningartæki í bílinn 
með Íslandskorti

SEG DVD
ferðaspilari með 7” skjá

KODAK EASY SHARE

myndavél

artæki í bílinn DVD

3x
1x 3x 3x

10x

170
VINNINGAR!

BROIL KING PORTA-CHEF

ferðagasgrill
N1 INNKORT
10.000 kr.

10x
10x

10x10x10x FERÐASPIL
Spurt að leikslokum

FJÖLSKYLDUMÁLTÍÐ
á Serrano

BÍÓMIÐAR
fyrir 2 í Sambíóin

FJÖLSKYLDUÁRSKORT
í Fjölsk.- og húsdýragarðinn

100x

Taktu þátt í skemmtilegum leik á ferðalaginu í sumar. Safnaðu stimplum í Vega- 
bréfið þitt hjá þjónustustöðvum N1 um land allt, lærðu meira um landið þitt og 
fáðu skemmtileg verðlaun. Þú skilar svo inn fullstimpluðu Vegabréfi og átt kost 
á glæsilegum vinningi! Vertu með. Stimplaðu þig inn í sumarið með N1!

SUMARIÐ 20099

á

NÁÐU ÞÉR Í VEGABRÉF Á NÆSTU ÞJÓNUSTU-STÖÐ N1 

Gjafir fyrir duglega
stimplasafnara!

Fjöldi glæsilegra 
vinninga
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VIÐSKIPTI Sjaldan hefur verið meiri 
þörf en nú á leiðbeiningum um góða 
stjórnarhætti fyrirtækja, að mati 
Gylfa Magnússonar viðskiptaráð-
herra. Nýja útgáfu slíkra leiðbein-
inga sem kynnt var í gær sagði 
hann þó vekja blendnar tilfinning-
ar, en Viðskiptaráð Íslands, Samtök 
atvinnulífsins og Kauphöllin kynntu 
í gær þriðju og mikið endur bætta 
útgáfu leiðbeininganna. Fyrsta 
útgáfa þeirra kom út árið 2004 og 
var endurbætt ári síðar, en hefur 
síðan verið óbreytt.

Gylfi segir blendnar tilfinn-
ingar þó ekki til komnar af því 
að reglurnar séu slæmar, þvert á 
móti séu þær um margt ágætar. 
„Skýringin á blendnum tilfinning-
um er einfaldlega forsagan. Ekki 
hefur gengið nógu vel að fá þá 
sem áttu að fylgja slíkum reglum 
til þess að gera það,“ segir hann. 
Þörfin á gagnsæi og skýrum regl-
um um stjórnarhætti sé hins vegar 
aldrei meiri en á endur reisnar- og 
umbrotatímum sem þessum. „Hvort 
sem okkur líkar betur eða verr fara 
allt of mörg fyrirtæki nú í gegnum 
fjárhagslega endurskipulagningu 
og lenda jafnvel í fanginu á fjár-
málafyrirtækjum sem um tíma að 
minnsta kosti eru í eigu ríkisins. 
Þetta er auðvitað afleitt ástand 
á alla kanta og býður heim þeirri 
hættu að stjórnarhættir verði eitt-
hvað sérkennilegir, fyrirtækjum 
mögulega mismunað, fákeppnis-
sjónarmið ekki höfð til hliðsjónar 
og ýmislegt annað af þeim toga. Það 
hlýtur því að vera sérstakt áherslu-
atriði hjá þeim sem halda utan um 

þetta ferli allt saman að reyna að 
sjá til þess að leiðbeiningum á borð 
við þessar sé fylgt.“

Í inngangi leiðbeininganna 
kemur fram að viðtökur við fyrri 
útgáfu hafi valdið nokkrum von-
brigðum. „Því miður má segja að 
ófarir undanfarinna missera bendi 
til brotalama í stjórnarháttum 
margra fyrirtækja, bæði hérlendis 
og erlendis.“

Í kynningu Þórðar Friðjónssonar, 
forstjóra Kauphallarinnar, kom 
fram að leggja ætti aukna áherslu 
á alla eftirfylgni við að reglunum 
yrði framfylgt í fyrirtækjum land-
ins. Þannig yrði haft samstarf við 
nýtt Rannsóknasetur um stjórnar-

hætti hjá Háskóla Íslands, um að 
greina og kanna upptöku regln-
anna í fyrirtækjum landsins. Þær 
ættu enda víða við, ekki bara hjá 
skráðum fyrirtækjum. Þá kæmu 
þær til með að gagnast fjárfestum, 
stjórnar mönnum, fjölmiðlafólki og 
hverjum þeim sem veita vildi við-
skiptalífinu aðhald. 

Reglurnar væru fyrsta skrefið í 
að koma á hugarfarsbreytingu þar 
sem fólk sætti sig ekki við að eiga 
viðskipti við fyrirtæki sem stöðugt 
störfuðu á „gráum svæðum“ reglu-
verks. Þá mæltist hann til þess að 
ríkisstjórnin kæmi leiðbeiningun-
um til stjórnenda opinberra fyrir-
tækja.  olikr@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL „Það er enginn vafi 
á því að það er hægar ekið,“ 
segir Kristján Þorbjörnsson, 
yfirlögregluþjónn á Blönduósi. 
Hann segir að aksturslag sé 
betra; þeir sem sektaðir séu 
fyrir hraðakstur aki hægar en 
áður.

Kristján telur ástæður betra 
aksturslags og fækkunar 
hraðasekta samtvinning margra 
þátta. Hærri sektir, aukið eftirlit 
og meiri sýnileiki lögreglu hafi 
áhrif auk hærra eldsneytisverðs. 
Hann bætir við að heldur minni 
umferð sé um svæðið en undan-
farin ár. „Það hefur verið lítið 
um óhöpp og slys, sem er mjög 
jákvætt,“ segir hann.  - bþa

Færri sektaðir á Blönduósi:

Hraðinn minni 
á þjóðveginum

Bílahreinsivörur
Þú sparar 
3.746.-

TILBOÐ

2.990.-PAKKI 1
Verð áður 6.736.-

LÖGREGLUMÁL „Innbrotum fjölgaði 
heilmikið í byrjun árs og hefur 
það haldist,“ segir Gunnar Hilm-
arsson, aðalvarðstjóri lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu. 
Hann telur óhætt að fullyrða að 
þessi aukning sé ákveðið kreppu-
merki. Aðspurður segist hann 
ekki sjá meira um heimabrugg 
eða landasölu þrátt fyrir að 
kreppi að heimilunum.

Einnig segir Gunnar að stuldur 
á hjólum aukist iðulega á þessum 
árstíma. Ekki sé um skipulagða 
starfsemi að ræða heldur ein-
staklinga sem ferðist á hjólunum 
stutta vegalengd og skilji þau svo 
eftir.   - bþa

Hjólastuldur eykst á sumrin:

Innbrotaalda í 
kreppunni

Á KYNNINGARFUNDI Í GÆR Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, Gylfi Magnússon viðskiptaráð-
herra og Finnur Oddsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands, kynntu í gær nýtt 
rit um stjórnarhætti fyrirtækja. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vilja endurheimta traust
Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins og Kauphöllin hafa gefið út endurskoðaðar leiðbeiningar um 
stjórnarhætti fyrirtækja. Viðskiptaráðherra segir þær góðar og mikilvægar, en vekja blendnar tilfinningar.

Reglurnar fá víðtækara gildissvið. 
Þeim er ekki einungis beint að 
skráðum félögum heldur öllum 
félögum sem teljast til eininga 
tengdra almannahagsmunum.

Nýr kafli hefur verið saminn 
um hluthafafundi og hlutverk 
stjórnar skýrt og útfært nánar. 
Hnykkt er á mikilvægi samstarfs 
og markmiðasetningar.

Samdir hafa verið nýir kaflar 
um innra eftirlit og áhættustýr-
ingu, siðareglur og samfélags-
lega ábyrgð, samskipti stjórnar 
við hluthafa, um stjórnarfor-
menn og helstu skyldur þeirra og 
um framkvæmdastjóra og þeirra 
helstu skyldur.

Þá hefur kafli um endurskoð-
unarnefnd verið færður til sam-
ræmis við nýlega lagasetningu. 
Hlutverk starfskjaranefndar er 
skýrt nánar og nýr kafli saminn 
um grundvallaratriði starfskjara-
stefnu.

Nýr kafli hefur verið saminn 
um tilnefningarnefnd, auk þess 
sem kveðið er á um stórbætta 
upplýsingagjöf, bæði einstakl-
ingsbundna og almenna, til hlut-
hafa og annarra hagsmunaaðila í 
ársreikningum og á vefsíðu.

HELSTU 
NÝJUNGAR 
NÝRRA 
LEIÐBEININGA

MENNTUN „Allir sem eru undir 
átján ára aldri eiga rétt á skóla-
vist og þeim mun verða tryggð slík 
vist. Það verður bara að gera það,“ 
segir Sigurbjörg Jóhannesdóttir, 
sérfræðingur í menntamálaráðu-
neytinu, sem þessa dagana fer yfir 
umsóknir í framhaldsskóla lands-
ins. Samtals bárust 4.437 umsókn-
ir frá nemendum úr 10. bekk, sem 
eru um 96 prósent þeirra sem luku 
grunnskólanámi í ár.

Sagt var frá því í blaðinu 
á þriðjudag að menntaskólar 
neyddust til að vísa mörgum 
umsækjendum frá. Til að mynda 
verða 308 nemendur teknir inn 
í Verzlunarskóla Íslands af 520 

umsækjendum. Svipað er uppi 
á teningnum hjá Menntaskólan-
um við Hamrahlíð, en þar verða 

ríflega 300 nemendur innritaðir af 
470 umsækjendum.

Hver nemandi hefur kost á að 
sækja um fjóra framhaldsskóla. 
Að sögn Sigurbjargar verður 
unnið sérstaklega með þau til-
felli þegar umsækjandi fær ekki 
inngöngu í neinn þeirra fjögurra 
skóla sem sótt er um. „Þessum 
einstaklingum verður fundinn 
skóli. Þeir sem sækja um bók-
nám fara í bóknámsskóla og þar 
fram eftir götunum,“ segir Sigur-
björg. Spurð hvort til greina komi 
að finna umsækjendum á höfuð-
borgarsvæðinu skólapláss úti á 
landi segist Sigurbjörg ekki búast 
við að slíkt verði nauðsynlegt. - kg

Tæplega 96 prósent 10. bekkinga sóttu um að komast í framhaldsskóla:

Öllum verður tryggð skólavist

NÝTT UPPHAF Framhaldsskólar landsins 
hafa frest fram í miðja næstu viku til að 
fara yfir umsóknir. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DÓMSMÁL Tæplega þrítugur karl-
maður hefur verið ákærður fyrir 
stórfellt og ítrekað skjalafals, svo 
og þjófnaði og fíkniefnabrot. 

Maðurinn framvísaði tékka að 
upphæð rúmlega 240 þúsund í 
Glitni. Hann vissi að tékkinn var 
falsaður og falsaði svo framsals-
áritunina.

Næst framvísaði maðurinn 
tveimur fölsuðum tékkum upp á 
tæpar 700 þúsund krónur í KB 
banka.

Þá bar hann niður í versluninni 
BT í Skeifunni. Þar sveik hann út 
heimabíókerfi ásamt fylgihlutum 
fyrir rúm 320 þúsund.

Í desember 2007 blekkti maðurinn 

svo starfsmenn Kaupþings banka 
símleiðis til að millifæra heimildar-
laust tæp sautján þúsund af tékka-
reikningi annars manns yfir á sinn 
reikning. Hann hafði komist yfir 
lykilnúmer og tókst að nota það í 
þessum tilgangi.

Skömmu áður hafði hann blekkt 
starfsmenn í tveimur útibúum 
Landsbankans til að taka út 104 
þúsund af tveimur bankareikning-
um, sem maðurinn sló eign sinni 
á.

Auk þessa var maðurinn ákærð-
ur fyrir ítrekuð fíkniefnabrot, bíl-
þjófnað og innbrot þar sem hann 
stal fartölvum, myndavél og tveim-
ur fjarstýringum. - jss

FJÁRSVIK Maðurinn er ákærður fyrir skjalafals sem miðaði að því að svíkja út 
hundruð þúsunda.

Ákærður fyrir stórfellt og ítrekað skjalafals:

Sakaður um að svíkja 
út háar fjárhæðir

CALGARY, AP Gestum dýragarðsins 
í borginni Calgary í Kanada brá í 
brún í gær þegar þeir náðu mynd-
um af górillunni Bartiku þar sem 
hún otaði hnífi að sambýlisgórillu 
sinni í búri þeirra. Yfirmenn í 
dýragarðinum segja Bartiku ekki 
hafa ætlað að skaða hina górill-
una með hnífnum.

Að sögn Cathy Gaviller, 
fræðslustjóra dýragarðsins, var 
hnífurinn óvart skilinn eftir af 
starfsmanni sem fór inn í gór-
illubúrið til að skilja eftir mat. 
Hnífur inn var tekinn af Bartiku 
örfáum mínútum eftir að hann 
uppgötvaðist.

Að sögn Gaviller er það ekki 
í eðli górilla að brúka vopn. 
„Bartika hafði aldrei í hyggju að 
fremja ofbeldisverknað,“ segir 
Gaviller. - kg

Ferðamönnum brá í brún:

Górilla afvopn-
uð í dýragarði

GÓRILLA Óvarkár 
starfsmaður skildi 
hnífinn eftir í búr-
inu. Fræðslustjóri 
dýragarðsins telur 
að górillan hafi 
aldrei haft í hyggju 
að fremja ofbeldis-
verknað þótt hún 
væri vopnuð hnífi. 
 NORDICPHOTOS/AFP

SÓMALÍA, AP Að minnsta kosti 
tuttugu manns létu lífið í sjálfs-
morðsárás við hótel í Sómalíu 
í gær. Á meðal hinna látnu var 
varnarmálaráðherra landsins, 
Omar Hashi Aden. 

Að sögn sjónarvotta var lítill 
bíll sprengdur í loft upp fyrir 
framan hótelið. 

Forseti landsins hefur sakað 
Al-Kaída um að standa að baki 
árásinni. Sérfræðingar hafa 
lýst yfir ótta við að stjórn-
leysið í landinu verði til þess 
að íslamskir hryðjuverkahópar 
muni í auknum mæli nota landið 
sem höfuðstöðvar sínar. 

 - þeb

Sjálfsmorðsárás í Sómalíu:

Ráðherra á 
meðal látinna

1 Hvar er ódýrast að fara í 
sund á höfuðborgarsvæðinu?

2 Hvaða hljómsveit er að gefa 
út sína fimmtu plötu á jafn 
mörgum árum?

3 Hvaða þýska félag er hand-
knattleiksmaðurinn Sverre 
Jakobsson að ganga til liðs við?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 34

VEISTU SVARIÐ?



TILBOÐIN GILDA 18. - 21. JÚNÍ EÐA MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

VISCOUNVIISCOUNSCOUNTT MINMININTT 14144 stksttk.stk.

1951955 kr/pk.kr/pr/r/p/pk.k..
9 79792727222222 99779979 kr/pk.kkkr/pr/r/p/pk.k.

ÚÐLUR 3NÚÐLURNÚÐLUR 3ÚÐLUR 3 TT G.EGEG..

6969 kr/pk.kr/pr/r/p/pk.k..
99999999999999999999 kr/pk.kr/kkkr/prr/r/p/pk.k.

GRILLPYLSURGRILLPYYLSURPYLSUR

96976967 9769 kr/pkkkk p/r/pr/r/p/pk.kk..
89.0111 909.0988 kr/r/p/pk.

GGRILL RIRILLRRRILL LAMBBALLÆRI,
KRYDDKRYDDDDDRYRYRYDDADAÐAÐ

1.1.1.399 kr/r/kgkg
988999.9.911 99991.1 999999911.998888 kr/kgkr/kgr/r/kgkg

COLGACOLGAATTTAAAA E TANNKREME TATANNKRNNKREMEM

14914949 kr/pk.kr/pr/r/p/pk.k..
8 8988991111119999889898 kr/pk.kkkr/pr/r/p/pk.k.

HERBAL ESSENCES RBBAL ESSENCES 
sjampó eða hárnæring, 200mlsjsjampó eða hárnæring, 200, 200mml

16516565 kr/stkkr/stk.r/r/s/stk..
9 29293223333223333299999 kr/stkkkkr/stk.r/r/s/ststk.

PPP ASLAALASLASASTHTHERÐAERÐRÐAÐAATTTTAAAA RÉ,RÉÉ,, 10 stk10 stk.0 ststk.

299299 kr/pk.kr/pr/r/p/pk.k..

30%
afsláttur

25%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

GGRILLRILL HH RGARARORBOAMBMMAAMBMBAMBAMB GAAG RARRARROO GARORGGARARAR 10x90g, frosnir100x91100x990g,ggg0 rr0g, froosnir

1.0491.049 kr/kgkr/kgr/r/kgkg
98 8494.4.411 99441.1 4949911.49888 kr/kgkr/kgr/r/kgkg

30%
afsláttur

45%
afsláttur

50%
afsláttur

g
9 99969696699669966696999999 kkr/r/kgkg

30%
afsláttur

KJJÚKLINGABRINGUR, SKINNLAUSSAR

39331.3331.1.33999 kr/kgkr/kgr/r/kgkg
222242422.42.4222442.2222 4422.422 kr/kgkr/kgr/r/kgkg

www.netto.is

Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær
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... með okkur!
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44489 kr/r/kgkg
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■ Sendið 
umboðsmanni 

neytenda 
ábendingar eða 

sparnaðarráð 
á neytendur@
frettabladid.is

DR. GUNNI 
neytendur@

frettabladid.is

Á maður ekki að geta 
treyst upplýsingum 
sem koma fram í bæk-
lingum fyrirtækja? 
Jóhann Frímann hafði 
samband vegna Byko-
bæklings þar sem aug-
lýst var ferðagasgrill 
á 9.900 kr. og sagt að 
„þrýstijafnari og slanga 
fylgja“. Þegar Jóhann 
lét á þetta reyna í Byko 
á Akureyri var honum 
sagt að þrýstijafnar-
inn og slangan kostuðu 
3.900 kr. aukalega. „Ég var ekki sáttur og 
náði í bæklinginn og sýndi starfsmanni og 
öðrum sem virtist vera yfirmaður,“ skrif-
ar Jóhann. „Sá staðfesti að þrýstijafnarinn 
fylgi ekki með í kaupunum. Fyrst rök-
studdi hann það með því að í bæklingnum 
væri fyrirvari um mögulegar breytingar. 
Þegar ég var ekki sáttur við það svar, var 
næsta mótbára sú að þetta væri prentvilla 
og hann ítrekaði það þegar ég mótmælti!“ 

Niðurstaðan hjá Jóhanni var að láta 
nokkur vel valin orð falla um lélegt við-
skiptasiðferði og strunsa út.

Björk Þórarinsdóttir hjá Expo sem 
sá um gerð Byko-bæklingsins svarar: 

„Þarna hefur greini-
lega átt sér stað mis-
skilningur og mannleg 
mistök innanhúss hjá 
Byko. Lagerinn sem var 
í viðkomandi verslun 
var frá því í fyrra og þá 
fylgdi ekki með þrýsti-
jafnari og slanga með. 
Í sendingunni sem kom 
síðasta haust fylgdi 
aftur á móti þrýstijafn-
ari og slanga með. Að 
sjálfsögðu átti þrýsti-
jafnari og slanga að 

fylgja með öllum ferðagasgrillum hvort 
sem þau voru úr eldri sendingu eða 
nýlegri. Mistökin liggja í því að réttu upp-
lýsingarnar komust ekki til skila í allar 
verslanir og biðst Byko hér með afsök-
unar á þessum leiðu mistökum. Að sjálf-
sögðu er hægt að treysta upplýsingum 
sem koma í Byko-blaðinu, en því miður 
getur komið fyrir að leiðindavillur fari í 
prent og við höfum lagt okkur öll fram við 
að leysa þau mál með hagsmuni viðskipta-
vina að leiðarljósi.“

Þessu til viðbótar má bæta við að Byko 
býðst til að gefa Jóhanni ferðagasgrill. 
Með þrýstijafnara og slöngu.

Neytendur: Einn óánægður með Byko-bækling

Ballaðan um þrýstijafnara og slöngu

BYKO-BÆKLINGURINN Jóhann fékk ekki 
þrýstijafnara og slöngu þótt það stæði í 
bæklingnum.

UMHVERFISMÁL Lömunareitrið PSP hefur greinst 
í kræklingi úr Eyjafirði, að því er fram kemur á 
heimasíðu Matvælastofnunar. Stofnunin varar 
sterklega við neyslu og tínslu á kræklingi og öðrum 
skelfiski úr Eyjafirði. Í sýnum sem nýlega voru 
tekin til þörungaeitursgreiningar reyndist magn 
PSP vera rétt undir viðmiðunarmörkum en magn 
Alexandrium-þörunga sem valda eitrun yfir hættu-
mörkum.  

Áhrif PSP-eitrunar á spendýr eru í því fólgin að 
eitrið truflar natríumbúskap taugafrumna, sem 
leiðir af sér truflun á taugaboðum og getur valdið 
lömun, öndunarerfiðleikum og jafnvel dauða. Þessi 
gerð þörungaeitrunar hverfur úr skelfiskinum á 
skömmum tíma eftir að þörungar hafa horfið af haf-
svæðinu.

Fylgst verður á næstunni með þróun mála, að 
því er fram kemur hjá MAST. Varað er við neyslu á 

skelfiski þar til sýnt hefur verið fram á að PSP-eitur 
sé undir viðmiðunarmörkum í kræklingi.  

Við tínslu á villtum kræklingi þarf að hafa í huga 
að hann gæti verið eitraður. Ef grunur er um eitrun 
eftir neyslu á skelfiski ætti strax að leita læknis.  - jss

Matvælastofnun varar sterklega við tínslu og neyslu skelfisks:

Eitraður kræklingur í Eyjafirði

KRÆKLINGUR Fólki er bent á að neyta ekki kræklings úr 
Eyjafirði vegna eitrunarhættu.

Helgarblaðið:

Ferðalög
Töfrar Indlands – 
í Fréttablaðinu á morgun.

Jónmundur Guðmarsson 
fráfarandi bæjarstjóri 
Seltjarnarness í helgarviðtali.

Létu langþráðan draum 
rætast
-  Eyþór Guðjónsson og 
Ingibjörg Guðmundsdóttir
og skemmtigarðurinn þeirra 
í Grafarvogi.

TEHERAN, AP Írönsk yfirvöld segjast 
hafa komið í veg fyrir sprengjuárásir 
hryðjuverkamanna á kjördag í 
forsetakosningunum fyrir tæpri 
viku. Samkvæmt upplýsingum frá 
ráðuneyti leyniþjónustumála tókst 
lögreglu og leyniþjónustustofnunum 
að koma í veg fyrir sprengjuárásir 
í moskum og á fjölförnum stöðum 
í höfuðborginni Teheran síðasta 
föstudag þegar forsetakosningar 
fóru fram.

Að sögn fulltrúa ráðuneytisins 
skipulögðu nokkrir hryðju verka -

hópar árásirnar í sameiningu. Hann 
segir alla hópana tengjast fornum 
óvinaríkjum Írana, þar á meðal 
Ísrael.

Margir mótmælendur í Teheran 
klæddust svörtu í gær til að syrgja 
þá sem fallið hafa í átökum í 
landinu síðan á mánudag. Þetta var 
fjórði dagurinn í röð sem úrslitum 
forsetakosninganna var mótmælt. 
Talið er að yfir hálf milljón hafi 
tekið þátt í mótmælunum.

Forsetaframbjóðandinn Mir-
Hossein Mousavi, sem varð annar 

í forsetakjörinu fyrir tæpri viku, 
hvatti mótmælendur til að klæðast 
sorgarklæðum til að heiðra minn-
ingu þeirra sem létust í skotárás 
öryggissveita á mánudag. Mousavi 
hvatti í gær stuðningsmenn sína til 
að halda áfram mótmælum, en þó 
með friðsömum hætti. 

Byltingarráðið í Íran hefur 
kallað frambjóðendurna þrjá sem 
biðu ósigur í kosningunum til að 
bera vitni vegna rannsóknar á 
framkvæmd kosninganna.

 kjartan@frettabladid.is

Segjast hafa komið í 
veg fyrir hryðjuverk
Yfirvöld í Íran segjast hafa komið í veg fyrir sprengjuárásir á kjördag fyrir tæpri 
viku. Mótmælendur klæddust svörtu í Teheran í gær til að syrgja hina föllnu.

TEHERAN Talið er að yfir hálf milljón hafi tekið þátt í mótmælum í höfuðborg Írans í gær. Margir klæddust svörtu til að syrgja þá 
sem féllu í skotárás öryggissveita. NORDICPHOTOS/AFP



• Fyrsta álið
  sem Julia og 
  Charles Martin 
  Hall framleiddu. 

• Fyrsta álverið, Pittsburgh 1888.

• Afkastagetan var 23 kílógrömm á sólarhring.

• Charles Martin Hall.

• Rafgreiningarker 
   í fyrsta álverinu.

• Paul Héroult.

• Julia Hall.

www.alcoa.is

Konur, til hamingjumeð daginn

Konan á bak við Alcoa
Alcoa hóf starfsemi sem sprotafyrirtæki í 

Bandaríkjunum fyrir rúmum 120 árum. Það 

byggðist á uppfinningum ungs efnafræðings, 

Charles Martins Hall. Færri vissu að hann átti 

systur, Juliu Hall, sem var líka efnafræðingur og 

saman unnu þau að því að finna upp nýja aðferð 

til að framleiða ál. Hún vann ötullega að tilraun-

unum og skráði allt nákvæmlega niður. Þessi 

nákvæma skráning gerði þeim auðveldara en ella 

að fá einkaleyfi á þessari aðferð, en á sama tíma 

og þau gerðu uppfinningar sínar fann Frakkinn 

Paul Héroult upp svipaða aðferð. Þessi aðferð við 

að framleiða ál með rafgreiningu er notuð enn 

þann dag í dag og kennd við þessa upp-

finningamenn og kölluð Hall-Héroult-aðferðin.

Julia Hall var alla tíð nánasti viðskiptafélagi 

Charles bróður síns, þótt hún ætti ekki sæti í 

stjórn fyrirtækisins eða hefði þar formlega stöðu. 

Þau reistu fyrsta álver heims í Pittsburgh í 

Bandaríkjunum árið 1888 í samvinnu við nokkra 

fjárfesta. Þetta sprotafyrirtæki er nú einn stærsti 

álframleiðandi í heimi og á og rekur Alcoa 

Fjarðaál í Reyðarfirði. Það er stefna fyrirtækisins 

að nýta starfskrafta bæði karla og kvenna við 

rekstur Fjarðaáls. 

Þessi saga er rifjuð upp hér til að varpa ljósi á 

konu sem ekki hefur átt stóran sess í viðskipta-

sögunni. Bróðir hennar hefur að mestu hlotið 

heiðurinn af uppfinningu þeirra.

Alcoa Fjarðaál óskar íslenskum konum

til hamingju með 19. júní 2009.

Í tilefni dagsins bjóðum við konum á

Austurlandi að þiggja kaffi og veitingar 

í álverinu milli kl. 16:00 og 18:00.

Verið velkomnar.
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FRÉTTAVIÐTAL: Dr. Joyce Neu

FRÉTTASKÝRING
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR
thorunn@frettabladid.is

Dr. Joyce Neu er hópstjóri 
viðbragðshóps Sameinuðu 
þjóðanna og Norska flótta-
mannasjóðsins á sviði 
sáttaumleitana og hefur 
komið að fjölmörgum 
friðar viðræðum á ferli 
sínum. Hún segir mjög 
mikilvægt að fjölga konum 
í friðarviðræðum. 

„Kyn skiptir gríðarmiklu máli. 
Ein af ástæðunum fyrir því að 
svona margir friðarsamningar 
halda ekki er að kynjasjónarmið 
skortir,“ segir dr. Joyce Neu, sem 
er stödd hér á landi vegna ráð-
stefnu um ályktun Sameinuðu 
þjóðanna númer 1325 um konur, 
frið og öryggi. Neu er hópstjóri 
viðbragðshóps Sameinuðu þjóð-
anna og Norska flóttamanna-
sjóðsins á sviði sáttaumleitana. 
Hún hefur meðal annars komið 
að viðræðum í Bosníu, Súdan 
og Úganda. Á ráðstefnunni mun 
hún tala um hlutverk kvenna sem 
sáttasemjara. 

Neu segir mikilvægt að konum 
fjölgi í friðarviðræðum, bæði 
sem sáttasemjurum, og einnig 
sem samningamönnum hjá deilu-
aðilum. „Sjónarmið karla heyrast 
alltaf vegna þess að þeir eru við 
samningaborðin. Almenningur, 
konur og börn, eru 80 til 90 pró-
sent fórnarlamba í vopnuðum 
átökum en raddir þeirra heyrast 
ekki. Með því að hafa ekki það 
sjónarmið við samningaborð, 
heldur bara sjónarmið hinna 
stríðandi fylkinga, er í raun verið 
að sniðganga allt það sem gerist 
í samfélaginu, nema hjá hinum 
stríðandi fylkingum.“ 

Rödd kvenna heyrist
Margir eldri friðarsamningar eru 
lélegir að því leyti að þeir taka 
ekkert á mannréttindum. „Og 
það er ekkert til sem heitir hluta-
mannréttindi, annaðhvort hefur 
þú réttindi eða ekki. Kvenrétt-
indi eru mannréttindi og konur 
þurfa að hafa rödd og hlutverk í 
þessum málum. Ef þær hafa ekki 
rétt á því að rödd þeirra heyr-
ist í grundvallarmálum eins og 
öryggismálum, heilbrigðismál-
um og menntamálum, þá skapast 
mikill vandi. Það er ekki hægt að 
gera góðan samning og láta hann 
halda ef gert er lítið úr svo stór-
um hluta samfélagsins.“

Neu segir sína reynslu vera þá 
að í friðarviðræðum vinni hún 
yfirleitt aðeins með karlmönnum. 

„Oft eru þeir ekki mjög meðvit-
aðir eða hafa miklar áhyggjur af 
þjáningunum sem eiga sér stað í 
samfélögunum. Margar konur eru 
þannig líka, og þó að konur komi 
að samningaborðunum koma þær 
ekki endilega með þessi kynja-
sjónarmið með sér. Við þurfum 
fólk sem skilur þessa hluti.“ 

Hvað gerist eftir stríð?
Eitt stærsta samfélagsvanda-
málið í stríðum eru nauðganir. Í 
friðarsamningum er mönnum oft 
veitt friðhelgi og er ekki refsað 
fyrir þessa glæpi. „Þetta er stórt 
vandamál því hvernig er hægt 
að ætlast til þess að konur séu 
öruggar í samfélagi þar sem þær 
voru beittar ofbeldi af mönnum 

sem ganga lausir?“ Hún segir 
einnig vandamál hvað verði um 
konur sem taka þátt í stríðum. 
„Oft er það þannig að þegar vopn 
eru lögð niður fá karlar einhvers 
konar aðstoð, í formi þjálfunar 
eða peninga. Konurnar fá þetta 
venjulega ekki. Það er mjög erf-
itt að viðhalda friði í samfélagi 
þar sem stór hluti kvenna er 
ýmist óöruggur eða getur ekki 
framfleytt sér og fjölskyldum 
sínum.“ 

Konur fái rödd og hlut-
verk í friðarviðræðum

DARFÚR Dr. Joyce Neu hefur aðstoðað við friðarviðræður í mörgum löndum, þar á meðal í Súdan þar sem þessi mynd er 
tekin.  NORDICPHOTOS/AFP

DR. JOYCE NEU Neu segir það gríðarlega mikilvægt að koma kynjasjónarmiðum að 
í friðarviðræðum. Hún segir jákvæðar breytingar hafa orðið í þessum málum síðan 
ályktun 1325 var samþykkt árið 2000, en þær gerist þó hægt.    FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fréttablaðið hefur greint frá niðurstöðum þriggja ára gamallar þýskrar skýrslu 
um ástand Þjóðleikhússins og niðurstöðurnar eru ófagrar. Þýsku leikhússér-
fræðingarnir sögðu árið 2006 að helst skyldi loka leikhúsinu í tvö ár á meðan 
endurbætur færu fram.

■ Hver er saga Þjóðleikhússins?
Hugmyndin um Þjóðleikhúsið birtist fyrst skriflega, að því er vitað er, þegar 
árið 1873, í sendibréfi sem Indriði Einarsson ritaði Sigurði Guðmundssyni. 
Indriði setti hugmyndina síðan formlega fram í Skírni árið 1907 og útlistaði 
þar ýmis tæknileg atriði. Árið 1923 var tekinn upp svokallaður skemmtiskattur 
til að fjármagna byggingu hússins, sem teiknað var af Guðjóni Samúelssyni, 
og sex árum síðar var grunnur hússins tekinn. Árið 1932 var ákveðið að hætta 
að láta skemmtanaskattinn renna til hússins og því stöðvuðust framkvæmdir 
um hríð. Það var síðan vígt árið 1950.

■ Hvað gerðist í millitíðinni?
Þjóðleikhúsið var hernumið af Bretum árið 1941 og notað sem hergagna-
geymsla næstu ár. Í september árið 1943 tilkynnti ríkisstjórnin að náðst hefði 
samkomulag við Bretana um að húsið yrði senn rýmt – en af því varð þó 
ekki fyrr en um hálfu ári síðar, vegna þess hversu vetrarhörkur töfðu lengi 
byggingu nýrra geymsluskúra fyrir hergögnin. Þegar Bretarnir höfðu yfirgefið 
húsið var tekið til við að ljúka við byggingu þess.

■ Hvað rúmast margir í leikhúsinu?
Í Þjóðleikhúsinu eru fimm leiksvið í notkun, Stóra sviðið í aðalbyggingunni, 
Smíðaverkstæðið, Leikhúsloftið, Kúlan í kjallaranum á Lindargötu 7 og 
Kassinn, nýtt svið í sömu byggingu. Í áhorfendasal við Stóra sviðið eru um 

500 sæti, um 140 rúmast í Kassanum, 110 
á Smíðaverkstæðinu, 100 í Kúlunni og 80 á 

leikhúsloftinu. Alls er því pláss fyrir um 
930 áhorfendur í öllum sýningarsölum 

Þjóðleikhússins.

FBL-GREINING:  ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Hernumið af Bretum

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti árið 2000 ályktun númer 
1325, um konur, frið og öryggi. Í ályktuninni er lögð áhersla á það að auka 
þátttöku kvenna í ákvarðanatöku og friðarferlum, að vernda konur og börn 
á átakasvæðum og innleiða kynjasjónarmið og fræðslu um kynjamál inn í 
friðargæslu. 

Utanríkisráðuneytið og Háskóli Íslands halda ráðstefnu í dag og á 
morgun þar sem ályktunin verður í brennidepli. Ráðstefnunni er ætlað 
að snúa við hefðbundinni umræðu um konur sem óvirk fórnarlömb 
stríðs átaka. Markmið ráðstefnunnar er að koma fram með gagnrýna og 
skapandi nálgun á friðarferli og hlutverk kvenna í þeim með því að leita 
hagnýtra lausna á vandamálum. 

ÁLYKTUN 1325 OG RÁÐSTEFNAN



Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

- Lifið heil

www.lyfja.is
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Við í Lyfju höfum 

sjúkrakassann fyrir þig.

Þú færð rétta pakkann fyrir 

heimilið, vinnustaðinn, sumar-

bústaðinn, bílinn eða fjallgönguna.

Komdu við í Lyfju og njóttu þess 

að vera til.

Fátt jafnast á við sólríkan íslenskan sumardag. Hvort 
sem þú tjaldar úti í sveit eða hefur það náðugt heima í 
garði þá er gott að skilja við stressið og una sér í sólinni. 
Gættu þess bara að brenna ekki.

Mundu að þú færð sólaráburðinn í verslunum Lyfju um 
allt land. Hjá okkur færðu líka sjúkrakassa í sumar-
bústaðinn og bílinn og sitthvað fleira svo að  fríið megi 
verða sem ánægjulegast.

sumarblíða sumar

ÍBÚFEN

Fyrsta hjálp



K.S FROSIÐ  
LAMBALÆRI

1078 kr./kg.

Ð 

STEINBÍTSBITAR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR
ALI FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR 

40% AFSLÁTTUR MERKT VERÐ 998 KR./KG 598 kr./kg.

K.S FROSIÐ LÆRI OG HRYGGUR
Í SNEIÐUM 1359 kr./kg.

98 kr. 

1198 kr./kg.

K KKJKJ KK
30% AFSLÁTTUR  MERKT VERÐ 1398 KR./KG. 979 kr./kg.

1298 kr./kg.

598 kr./kg.

198 kr.

149 kr.

798 kr./kg. PEPSPEPSSI PEPSI MAX APPELSÍN Í DÓS 
500 ml 69 kr

ALI FERSKAR KJÚLINGABRINGUR 
40% AFSLÁTTUR MERKT VERÐ 2998 KR./KG. 1798 kr./kg.

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



98 kr.
629 kr./kg. 

30 KR. 50 kr.

BÓ
NUSP

YLSA Í BRAUÐI

ÞRJÁR TEG 259 kr. 

G 
598 kr

MURR ÍSLENSKURMURR ÍSLENSKURMM
KATTAMATURINN KATTAMATURINNKK

100gr100gr 98 kr. 
MEÐAL KÖTTUR 

ÞARF 2 BRÉF Á DAG. 

LÆGRA VERÐ

G
598 kr55998 krkkr

Gillette Fusion tilboðspakki 
G US O O ÖA

p

8 STK OG RAKVÉLÉ 3998 kr.
GILLETTE FUSION RAKBLÖÐ
8 STK OG RAKVÉL 3298 kr.

ELDH
98 kr.

198 kr. 

259 kr. FRÁBÆRT Í 
HAFRAGRAUTINN

498 kr

500G LJÓSAR EÐA DÖKKAR 295 kr

259 kr.
VANILLU OG SÚKKULAÐI

598 kr. 25 KR STK.

149 kr.

 498 kr.

498 kr.

159 kr./kg

2698 kr./kg.

SÆLGÆTIS-
BARINN

AFSLÁTTUR

ALLA DAGA

 poki80 kr.pr 100kr pr 1kk880 krkr.r.pr 100000g popokkkiki
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 31 Velta: 48 milljónir

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
265 +0,31% 739  +0,68%

MESTA HÆKKUN MESTA LÆKKUN

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,20 +0,00% ... Atlantic 
Airways 162,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 485,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,20 +0,00% ... Eik Banki 89,00 +0,00 ... Eimskipafélagið 
0,70 +0,00% ... Føroya Banki 121,50 +0,00% ... Icelandair Group 
5,00 +0,00% ... Marel Food Systems 53,40 +0,00% ... Össur 112,00 
+0,00%

Um mánaðamótin stendur til að 
Seðlabanki Íslands skili forsætis-
ráðherra fyrstu drögum að 
úttekt á stöðu krónunnar. Frá 
því var greint á aðalfundi bank-
ans í apríl að vinna ætti slíka 
úttekt.

Samkvæmt heimildum blaðs-
ins er skýrslugerðin nokkuð ítar-
leg og verða kallaðir til bæði inn-
lendir og erlendir sérfræðingar. 

Stefnt er að því að vinnunni 
verði lokið næsta vetur, en í 
áfangaskýrslunni til ráðherra 
verður farið yfir helstu punkta 
sem fyrirséð er að verði í loka-
skýrslunni og þá stefnu sem 
tekin verður í skýrslugerðinni. 
 - óká

Ráðherra fær 
áfangaskýrslu

Kletthálsi 13
fös. 12-18, 

lau.-sun 12-16

Sími 660 0030

Inngangur

Allt að 

 80% 
 afsláttur

Takmarkað 
magn af öllu

LAGERHREINSUN

Nýtt kortatímabil

SÍÐUSTU DAGAR

Í ljósi þróunar hagstærða ræddu 
nefndarmenn peningastefnu-
nefndar Seðlabanka Íslands 
mögulega vaxtaákvörðun á bilinu 
núll til tvö prósentustig og lækk-
un innlánsvaxta um allt að 1,25 
prósentustig, fyrir vaxtaákvörð-
un sína fyrir hálfum mánuði. 

Eftir atkvæðagreiðslu um til-
lögu seðlabankastjóra var sam-
þykkt eins prósentustigs lækkun 
stýrivaxtanna, í tólf prósent. Tveir 
nefndarmenn vildu halda stýrivöxt-
um óbreyttum. „Allir nefndarmenn 
voru sammála um að innlánsvextir 
skyldu verða óbreyttir, 9,5 pró-
sent,“ segir í fundargerð peninga-
stefnunefndar. Fundargerðin var 
samkvæmt venju gerð opinber á 
vef Seðlabankans í gær, tveimur 
vikum eftir vaxtaákvörðunina sem 
var fjórða þessa mánaðar.

Í fundargerðinni kemur fram 
að sumir nefndarmenn hafi haft 
af því áhyggjur að enn ríkti óvissa 
um hvort traust pólitísk samstaða 
hefði skapast um verulegan nið-
urskurð útgjalda ríkisins. Líkt og 
fram kom í rökstuðningi hennar 
með vaxtaákvörðuninni var því 
ákveðið að sjá til og meta eftir 
hendinni áhrif aðgerða ríkisins 
og áhrif á mótun stefnunnar í 
peningamálum. Ákvörðun um 
ráðstafanir í ríkisfjármálum á 
þessu ári og skuldbinding stjórn-
valda um aðhald til ársins 2012 
væri grundvöllur þess að endur-
heimta traust markaðarins og 
skapa svigrúm til áframhaldandi 
slökunar peningalegs aðhalds.

Fram kemur að sumir nefndar-
menn hafi lagt sérstaka áherslu á 
að mikil lækkun stýrivaxta gæfi 

óviðeigandi skilaboð um hvernig 
peningastefnunefndin sinnti 
því markmiði að tryggja gengis-
stöðugleika. „Nefndarmenn töldu 
mikilvægt að aukin áhersla yrði á 
að framfylgja gjaldeyrishöftum. 
Einn nefndarmaður taldi auknir 
möguleikar á að fara í kring um 
gjaldeyrishöftin væri ein helsta 
ástæða gengislækkunar krónunn-
ar í maí,“ segir í fundargerð pen-
ingastefnunefndar Seðlabankans.
 - óká

SEÐLABANKASTJÓRARNIR Arnór Sig-
hvatsson aðstoðarseðlabankasstjóri er 
einn peningastefnunefndarmanna og 
Svein Harald Øygard seðlabankastjóri 

er formaður nefndarinnar. Að auki eiga 
sæti í henni Þórarinn G. Pétursson, 

aðalhagfræðingur Seðlabankans, Anne 
Sibert prófessor og Gylfi Zoëga prófessor. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fundargerð peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands fyrir vaxtaákvörðun 4. júní síðastliðinn birt í gær:

Tveir af fimm vildu ekki lækka vexti
Íbúðalánasjóður hefur í kjölfar 
útboðs á íbúðabréfum sem fram 
fór á þriðjudag ákveðið að lækka 
útlánavexti sjóðsins. 

Vextir íbúðalána með upp-
greiðsluákvæði verða 4,6 pró-
sent og 5,1 prósent á íbúðalán án 
uppgreiðsluákvæðis. Lækkun-
in nemur 0,1 prósenti, en vaxta-
ákvörðunin tók gildi í gær.

Útboðið á þriðjudag var fjórða 
útboð Íbúðalánasjóðs á árinu. 
Greining Íslandsbanka segir sjóð-
inn hafa tekið tilboðum fyrir 3,5 
milljarða króna í lengstu flokkana 
tvo, en áhersla á þá sé til komin 
vegna þess að meðallíftími eigna-
hliðar sjóðsins fari hækkandi 
vegna þeirra úrræða sem nú sé 
í auknum mæli beitt til að mæta 
greiðsluvanda skuldara.

  - óká

Íbúðalánasjóð-
ur lækkar vexti 
íbúðalána

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu 
hefur lækkað um 10,5 prósent síðustu 12 
mánuði, samkvæmt nýbirtum tölum Fast-
eignaskrár.

Íbúðaverðið lækkaði um 0,7 prósent milli 
apríl og maí, en hálfsárslækkunin er 10,3 
prósent. 

Í umfjöllun hagfræðideildar Landsbank-
ans kemur fram að fjölbýli hafi lækkað 
um 1,6 prósent í maí, á meðan sérbýli hafi 
hækkað um 2,4 prósent. „Umtalsvert meira 
flökt er á mánaðabreytingum vísitölunnar á 
sérbýli heldur en fjölbýli, en síðastliðna tólf 
mánuði hefur vísitalan fyrir sérbýli lækkað 
um sjö prósent en fyrir fjölbýli um 11,5 pró-
sent,“ segir í umfjöllun deildarinnar. „Íbúða-
verð hefur þegar lækkað um um það bil 13 
prósent að nafnvirði og tæplega 28 prósent 
að raunvirði frá því að það náði hámarki 
haustið 2007. Í grunnspá Seðlabankans er 

gert ráð fyrir að íbúðaverð muni lækka um 
um það bil 32 prósent að nafnvirði og 46 pró-
sent að raunvirði frá 2007 til 2011.“  - óká

Í GRJÓTAÞORPI Í REYKJAVÍK Rúmur helmingur af 
þeirri lækkun húsnæðisverðs sem Seðlabankinn 
spáði frá hámarki er kominn fram.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Íbúðaverð lækkað um tíund



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 

allar 
stærðir 
á sama 
verði

1.655,kr./pk.

Drytech þurrmatur
Pasta Bolognese

2.395,kr./kg

Nauta innralæri

verð áður 2.995,-/kg

898,kr./kg

Svínakótelettur

verð áður 1.398,-/kg

1.458,kr./kg

FK Jurtakryddað 
lambalæri

verð áður 2.430,-/kg

799,kr./kg

Ali Frankfurter
grillpylsur

1.665,kr./kg

FK Kjúklingabringur

verð áður 2.220,-/kg

1.198,kr./kg

FK Grill Svínakótelettur

verð áður 2.098,-/kg

1.064,kr./kg

Ali Spareribs

verð áður 1.418,-/kg

310,kr.
LU Le Petit Ecolier Milk

242,kr.
LU Prince Mini 4 stk.

242,kr.
LU Prince Fuldkorn

329,kr./stk.

Knorr tilbúnar sósur

2.198,kr./pk.

Huggies bleyjur duo pk.

354,kr./pk.

Huggies Wipes

998,kr.
Andrex WC pappír

1.998,kr.
Emmess Topp 5

298,kr./pk.

Hamborgarar 
2x115g m/brauði

verð áður 398,-/pk.

úr
 kjötborði

úr
 kjötborði

Tilboð gilda til laugardagsins 20. júní
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Í samstarfsyfirlýsingu ríkis-
stjórnar er gert ráð fyrir 

stjórnlagaþingi sem kosið verði 
til í síðasta lagi samhliða sveitar-
stjórnarkosningunum 2010. 
Viðfangsefni þingsins verður 
heildstæð endurskoðun stjórnar-
skrárinnar. 

Stjórnarskráin er æðst 
íslenskra laga. Núverandi stjórn-
arskrá er nú orðin 65 ára, var sett 
17. júní 1944, sem lög nr. 33/1944. 
Breytinga er þörf á ýmsum 
ákvæðum hennar m.a. 2. mgr. 65. 
gr. stjórnarskrárinnar, þar sem 
segir: „Konur og karlar skulu 
njóta jafns réttar í hvívetna.“ 
Ákvæðið er ágætt í sjálfu sér. Því 
var bætt í stjórnarskrána með 
lögum 97/1995. Hins vegar hefur 
í framkvæmd, eða í tæp 15 ár, 
allt frá setningu ákvæðisins verið 
brotið gegn því. Hérlendis búa 
konur við stöðug stjórnarskrár-
brot og reyndar einnig brot á jafn-
réttislögum, meðan launamunur 
kynja er 38% á landsbyggðinni og 
um 19% á höfuðborgarsvæðinu; 
þar af er óútskýrður launamunur 
17%. Kynbundin launamismunun 
er viðvarandi og þ.a.l. búum við 
við viðvarandi stjórnarskrárbrot. 
Tölfræðin sýnir svo ekki verður 
um villst að ákvæði 2. mgr. 65. 
gr. stjórnarskrárinnar er snið-
gengið. Í þessu sambandi er vert 
að hafa í huga að 2. mgr. 65. gr. 
er lagaákvæði en ekki markmiðs-
yfirlýsing. Það þarf að tryggja 
betri framfylgd við ákvæði 2. 
mgr. 65. gr., því afleiðingar brota 
gegn því eru grafalvarlegar. 

Athygli vekur að hvergi í 
stjórnar skránni er kveðið á um 
rétt þjóðfélagsþegna til lífs. Ein-
ungis segir í 2. mgr. 69. gr. að í 
lögum megi aldrei mæla fyrir um 
dauðarefsingu. Það þýðir þó ekki 
að menn geti gengið hér um höggv-
andi mann og annan því varnaðar-

áhrif t.a.m. 211. gr. almennra 
hegningarlaga eru sterk. Þar 
segir: „Hver, sem sviptir annan 
mann lífi, skal sæta fangelsi, ekki 
skemur en 5 ár eða ævilangt.“ 
Varnaðaráhrif við brotum gegn 
2. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinn-
ar eru hvergi nærri jafnsterk, en 
þyrftu að verða það. M.ö.o okkur 
þykir réttur manna til lífs svo 
sjálfsagður að hann þarf ekki sér-
stakrar stjórnarskrárverndar, 
kynjajafnrétti hins vegar nýtur 
stjórnarskrárverndar en okkur 
þykja sjálfsagðar fréttir af 
brotum gegn því. 

Galli á 2. mgr. 65. gr. er einnig 
að karlar njóta ekki stjórnarskrár-
verndaðs jafns réttar á við aðra 
karlmenn og konur að sama skapi 
ekki á við aðrar konur. Sé t.d. karl 
með lægri laun en annar karl, sem 
vinnur sömu vinnu, getur hann 
ekki byggt rétt á stjórnarskránni, 
sem aðeins tiltekur að konur og 
karlar skuli njóta jafns réttar í 
hvívetna. Breyta þyrfti 2. mgr. 
65. gr. eitthvað á þá leið að „þjóð-
félags þegnar skuli njóta jafns 
réttar í hvívetna“.

Það er vonandi að ríkisstjórn 
félagslegs réttlætis, kvenfrelsis 
og siðbótar takist að byggja upp 
nýtt þjóðfélag þar sem allir, konur 
og karlar, njóta í raun jafns rétt-
ar. Það er vandasamt verk þegar 
litið er til þess hversu lítið hefur 

þokast í þessum málum á þeim 90 
árum sem liðin eru síðan konur 
fengu kosningarétt og þar með 
óbeinan rétt til ákvörðunartöku 
í þjóðfélaginu. Seint gengur að 
breyta ríkjandi viðhorfum í jafn-
réttismálum. 

Þó ber að líta til þess að í ár, á 
90 ára afmæli kvenfrelsisdagsins, 
hafa margir mikilvægir áfang-
ar náðst í jafnréttisbaráttunni. 
Nægir þar að nefna sögulega 
hátt hlutfall kvenna á Alþingi, en 
konur eru 43% þingmanna, auk 
þess sem Íslendingar eignuðust 
sinn fyrsta kvenforsætisráðherra, 
Jóhönnu Sigurðardóttur. Hversu 
merkilegur sá áfangi er sést, þar 
sem á heimsvísu (en í heiminum 
eru u.þ.b. 194 ríki) hafa einungis 
100 konur gegnt stöðu forsætis-
ráðherra eða forseta með fram-
kvæmdarvald sl. 50 ár. Sú fyrsta 
var Sirimavo Bandernaike frá 
Sri Lanka (1960), en á eftir komu 
Indira Gandhi, Indlandi (1966) og 
Golda Meir, Ísrael (1969). Í mörg-
um tilvikum hafa konur komist til 
valda í kjölfar erfiðleika í heima-
löndum sínum. Vigdís Finnboga-
dóttir verður alltaf fyrirmynd, því 
þau börn, sem ólust upp um það 
leyti sem Íslendingar gerðu hana 
að fyrsta lýðræðislega kjörna 
kvenforseta í heimi, 1980, sem 
sýnir að okkur Íslendingum hefur 
stundum í heimssögunni ratast á 
að taka réttar ákvarðanir, finnst 
ekki nema sjálfsagt að konur séu 
að öllu leyti jafnsettar körlum.

Jafnrétti í raun (sérstaklega 
hvað varðar jöfn laun og jafnrétti 
við stöðuveitingar) og virðing við 
jafnréttisákvæði stjórnarskrár-
innar ættu þó að vera markmið, 
sem stefna ætti að fyrir aldar-
afmæli kvenréttindadagsins, 19. 
júní 2019. 

Höfundur er lögfræðingur.

Á kvenfrelsisdegi 

UMRÆÐAN 
Halla Gunnarsdóttir skrifar um jafn-
réttismál

Hér er fullkomið jafnrétti milli karla og 
kvenna og hefur lengi verið.“ 

Það væri eflaust hægt að nota ofangreind 
ummæli í spurningakeppni og láta þátttak-
endur giska á hvenær þau féllu og af hvaða 
tilefni. Sjálf gæti ég haldið að þau væru úr 
einhverri framtíðarkvikmyndinni og ættu 
raunar ekki við fyrr en árið 4312. Svo er þó ekki. 
Þessi orð eru úr leiðara Morgunblaðsins frá árinu 
1926. 

Rétt er að taka fram að þá voru aðeins sex ár frá 
því að konur fengu jafnan kosningarétt á við karla. 
Árið 1882 fengu ekkjur eða ógiftar konur sem stóðu 
fyrir eigin búi kosningarétt, m.a. á sveitarstjórnar-
stigi, en ekki til Alþingis. Að sama skapi höfðu þær 
ekki rétt til að bjóða sig fram og fengu þau réttindi 
ekki fyrr en árið 1915, nánar tiltekið 19. júní. Þá 
fengu konur kosningarétt en þó var ákveðið að tak-
marka hann um sinn við konur sem voru fertugar eða 
eldri. Karlar máttu hins vegar kjósa frá 25 ára aldri. 
Aldurstakmarkið átti að lækka árlega um eitt ár þar 
til konur næðu fullum rétti á við karla en árið 1920 

var ákveðið að afnema það ákvæði. Þetta 
lýsir því vel hversu þungbær þessi ákvörðun 
reyndist þeim körlum sem hana tóku. Sumir 
héldu að kosningaréttur kvenna myndi 
hreinlega leiða til upplausnar en þeir sem 
frjálslyndari voru róuðu kynbræður sína 
með því að benda á að konur myndu hvort eð 
er fylgja sínu eðli og líta á heimilisstörf og 
barnauppeldi sem sínar æðstu skyldur. 

Af þessu getum við kannski hlegið í dag 
en ef við lítum okkur nær, getur verið að 
viðhorfin lifi enn? Þjálfum við enn þá stelp-

ur upp í húsmæðrahlutverk en stráka í að fara með 
völd? Hlustum við enn þá af meiri athygli þegar karl-
ar tala en þegar konur tala? Horfum við enn í gegn-
um fingur okkar þegar konur eru beittar misrétti? 

Í dag fögnum við ekki aðeins því að konur hafi 
fengið kosningarétt. Við fögnum einum stærsta 
áfanga í sögu lýðræðis á Íslandi. Ekkert ríki getur 
kallað sig lýðræðisríki ef aðeins hluti þegnanna 
hefur borgaraleg réttindi. Í dag horfum við um öxl, 
metum stöðuna eins og hún er núna og lítum fram á 
veg. Hér ríkir ekki fullkomið jafnrétti milli karla og 
kvenna, ekki frekar en árið 1926. Baráttan heldur 
áfram. 

Höfundur er aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra.

Fullkomið jafnrétti?

HALLA 
GUNNARSDÓTTIR 

RAGNHEIÐUR JÓNSDÓTTIR 

Í DAG | Stjórnlagaþing 
            og kynjajafnrétti

T
ilveran getur verið undarlega öfugsnúin og mótsagna-
kennd. Meðal þess sem fyrst var gagnrýnt eftir hrunið 
í haust var frammistaða fjölmiðla landsins á góðæris-
tímanum. Fjölmiðlarnir þóttu ekki hafa staðið vaktina 
nægilega vel. Þeir voru sagðir hafa verið of gagnrýnis-

lausir, ef ekki beinlínis meðvirkir með viðskiptalífinu. Þeir áttu að 
hafa forðast að ræða tiltekin mál og farið silkihönskum um valda 
einstaklinga.

Þessi gagnrýni átti rétt á sér að stórum hluta. Fjölmiðlar, 
háskólasamfélagið, Alþingi og jafnvel rithöfundar landsins, sem oft 
fanga veruleikann betur í skáldverkum sínum en nokkur fréttamið-
ill, sáu ekki það sem var að gerast fyrir framan augun á þeim. 

Í kjölfar hrunsins myndaðist sterkur samhljómur um að slíkt 
ástand mætti ekki skapast aftur. Kröftug umræða upphófst um 
nauðsyn þess að hverjum steini yrði velt við, öll mál rædd á alla 
kanta, alveg niður til botns. Allt upp á borðið varð vinsælasti 
frasinn.

Átta mánuðum eftir hrun er þó svo komið að hávær hópur fólks 
vill ekki að rætt sé um viss mál og einstaklinga nema með einum 
ákveðnum hætti. Alveg eins og á góðæristímanum.

Þessi afstöðu má til dæmis sjá í viðbrögðum við vangaveltum 
um stöðu Evu Joly, ráðgjafa ríkisstjórnarinnar, í pistli sem birtist 
á þessum stað á þjóðhátíðardaginn. 

Í þeim viðbrögðum kemur fram á afgerandi hátt sú hugmynd 
að einungis sé leyfilegt að hafa eina skoðun á Evu Joly, og eina 
skoðun á því hvort framlag hennar við rannsókn bankahrunsins 
hafi verið heppilegt. 

En dagar einnar skoðunar eru liðnir. Það eru engin mál til 
lengur sem ekki má ræða. Og enginn einstaklingur er heilagur, 
sem betur fer. 

Stóryrtum æsingamönnum sem gera sig breiða á bloggsíðum, 
flestir í skjóli nafnleysis, tekst ekki að stöðva gagnrýna umræðu, 
eins og virðist vera þeirra heitasta ósk þessa dagana.

Það var bráðnauðsynlegt að fá erlenda sérfræðinga til aðstoðar 
við rannsókn, enduruppbyggingu og tiltekt í íslensku efnahags-
lífi. Sérfræðingarnir eru fólk, alveg eins og innfæddir, og um þá 
má fjalla silkihanskalaust. Um þá þarf beinlínis að ræða eins og 
aðra.

Þeir sem telja sig hafa 100 prósent rétt fyrir sér og þola ekki 
skoðanir annarra eru hættulegir öfgamenn. Það má ekki láta slíka 
menn ná yfirtökum á umræðunni og hrekja af sviðinu þá sem vilja 
velta stöðu mála fyrir sér með gagnrýnum hug.

Sífellt fjölgar þeim sem vilja ekki taka þátt í þjóðmálaumræð-
unni, vegna þess að þeir kæra sig ekki um mögulegar afleiðingar 
af því að leggja orð í belg. Það þarf að vinda ofan af þeirri þróun.

Of margir eru komnir í felur fyrir æsingamönnunum. Það er 
beinlínis vont fyrir samfélagið að láta þá taka yfir umræðuna, með 
subbulegu orðfæri, uppnefnum og hótunum um blaðabrennur og 
heimsóknir heim til þeirra sem þeir eru ósammála. Slík uppgjöf 
er ekki valkostur.

Hættulegt óþol fyrir skoðunum:

Hverjir mega 
segja hvað?

JÓN KALDAL SKRIFAR

Róttæk mótmæli
Gripið var til einhverra róttækustu 
mótmæla sem sést hafa hér á landi 
á Álftanesi á þjóðhátíðardaginn, 
þegar maður eyðilagði hús sem hann 
tapaði í gjaldþroti með skurðgröfu. 
Maðurinn segir að með þessu vilji 
hann vekja athygli á veikri réttar-
stöðu sinni og ná sér niðri á Frjálsa 
fjárfestingarbankanum, sem hafi 
knúið hann í gjaldþrot. Bankahrunið 

hafi verið hryðjuverk og hann 
viljað gjalda líku líkt. 

En hverjir fá 
reikninginn?

Eyjubloggarinn 
Guðmundur 
Rúnar 

Svansson finnur annan flöt á þessu 
máli. Hann bendir á að Frjálsi 
fjárfestingarbankinn sé í eigu 
Spron, sem sé aftur komið undir 
skilanefnd frá ríkiseigu. „Þetta 
er því banki í ríkiseigu,“ skrifar 
Guðmundur, sem gerir ráð fyrir 
að tjónið lendi á ríkissjóði, það er 
skattgreiðendum. „Í ljósi þess hlýtur 
að vera eðlilegt að fjölmiðlar spyrji 
manninn hvort honum hefði ekki 
verið meinalaust að finna ódýrari 
leið til að vekja athygli á bágri 
réttarstöðu sinni,“ bætir hann 
við. 

Berhöfðaðir græningjar
Betur fór en á horfðist þegar 
Svandís Svavarsdóttir 

umhverfisráðherra datt af reiðhjóli 
sínu í gær og fékk höfuðhögg með 
þeim afleiðingum að hún vankað-
ist lítið eitt og var flutt á sjúkrahús. 
Svandís var ekki með hjálm og var 
haft eftir henni í fréttum Stöðvar 
tvö í gær að hún ætlaði að gera 
bragarbót á því hið fyrsta. Svandís 
ætti ef til að draga Katrínu Jakobs-

dóttur, flokkssystur sína og 
menntamálaráðherra, 
með sér, en á dögunum 
birtust myndir af 
Katrínu þar sem hún fór 
hjólandi af ríkisstjórnar-
fundi – berhöfðuð eins 
og Svandís. 

bergsteinn@frettabladid.is



„Ég bjó til salat sem er í uppáhaldi 
hjá mér og kjúklingaböku með,“ 
segir Erna Guðrún Agnarsdóttir, 
námsstjóri hjá Endurmenntun 
Háskóla Íslands. „Þetta er brokkólí-
salat og uppistaðan í því er hrátt 
brokkólí sem er ljónhollt. Það er 
örugglega komið hátt á annan ára-
tug síðan ég fékk þetta fyrst þegar 
ömmusystir mín kom frá Ameríku 
í heimsókn en þá var það mjög vin-
sælt þar á bæ.“

Kjúklingabökuna segist Erna 
Guðrún hafa fikrað sig áfram með. 
„Ég fer sjaldan eftir uppskriftum. 
Í bökunni er grunnurinn alltaf sá 
sami. Innihald bökunnar getur svo 
verið mismunandi og það ræðst af 
manns eigin hugarflugi, til dæmis 
basil og tómatar í staðinn fyrir 
kjúklinginn, sveppina og gráða-
ostinn.“

Erna Guðrún segir að báða rétt-
ina sé auðvelt að gera fyrir fram, 
jafnvel deginum áður, og auðvelt 
sé að taka þá með í lautarferðir, 
sumarbústaðinn eða til að eiga í 
frystinum.

Aðspurð segist Ernu Guðrúnu 
finnast gaman að elda. „Það er 
áhugamál mitt að skoða uppskriftir 

án þess að ég fari endilega eftir 
þeim. Ég fæ hugmyndir og vinn 
með þær. Ég sé uppskrift og kann 

einhver grunn og blanda svo bara 
saman því sem mér finnst gott.“

martaf@frettabladid.is

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

KVENNAHLAUP SJÓVÁR OG ÍSÍ  verður hlaupið 

nú í tuttugasta sinn á morgun, laugardaginn 20. júní, og í 

þetta sinn í samstarfi við Krabbameinsfélag Íslands. 

200 g hveiti
150 g rjómaostur
½ dl vatn

Sett í matvinnsluvél 
og hrært þar til deigið 
hleypur í kúlur.

250 g sveppir, skornir 
í bita
2 væn hvítlauksrif
olía til steikingar
væn lúka af spínati og 
klettasalati
1 dós sýrður rjómi
1 dl rjómi
4 egg
150 g rifinn ostur
100 g gráðaostur
300 g steiktur kjúklingur, 
skorinn í smáa bita
pipar úr kvörn
Maldon-salt

Sveppir léttsteiktir, 
með hvítlauk, pipar og 
salti. Takið af hita og 
spínati og klettasalati 
bætt söxuðu saman 
við. Sýrðum rjóma, 
rjóma og eggi blandað 
saman. Öllu blandað 
saman og hellt yfir 
bökubotninn sem búið 
er að setja í eldfast 
form. Gráðaosturinn 
mulinn yfir og rifinn 
ostur settur á. Bakað 
í 40 til 45 mínútur við 
180 gráður.

Brokkólísalat
6 bollar hrátt brokkólí, 
búið að klippa blómin 
smátt af stilkum
350 g stökksteikt beikon, 
skorið í bita
1 bolli saxaðar rúsínur

½ bolli smátt saxaður 
rauðlaukur

Öllu blandað saman.

Dressing
1 bolli mæjónes og sýrð-
ur rjómi til helminga
4 msk. edik
3 msk. sykur

Öllu hrært saman og 
blandað við salatið.

BAKA MEÐ KJÚKLINGI, SVEPPUM OG OSTI
 FYRIR 10

Fjölbreytt og ljónhollt
Ernu Guðrúnu Agnarsdóttur finnst gaman að skoða uppskriftir, fá hugmyndir og vinna með þær í eldhús-
inu. Hún gefur lesendum Fréttablaðsins uppskriftir að réttum sem gott er að taka með í lautarferðir.

Erna Guðrún Agnarsdóttir bjó til brokkólísalat frá ömmusystur sinni og böku þar sem innihaldið ræðst af hugarfluginu.
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Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Heimasíða www.perlan.is
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Næg ókeypis bílastæði 

við Perluna

Ódýrt og gott!

Súpubar 620 kr.  ·  Salatbar 990 kr.
Súpa og salatbar á aðeins 1.430 kr.
~ NÝBAKAÐ BRAUÐ FYLGIR MEÐ SÚPU- OG SALATBAR. ~

Í kaffiteríunni Perlunnar er hægt 
að fá alls kyns góðgæti á frábæru 
verði: Crépes, samlokur, pizzur 
og smurt brauð. Eins er hægt að 
fá heimatilbúinn ítalskan ís, alls 
kyns ísrétti, kökur og tertur.

Komnar aftur!
Láttu belgísku vöfflurnar
eftir þér, þær eru algjörlega 
þess virði. Nú enn betri með 
kanil auk vanillu.
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LISTASUMAR Á AKUREYRI  verður sett í Ketilhúsinu í 17. skipti í dag 

og er þar boðið upp á glæsilega dagskrá. Sendiherra Noregs opnar sýningu á 

verkum norsk/íslenska málarans Kaare Espolin Johnson. Nánari upplýsingar 

eru á vef Menningarmiðstöðvarinnar, http://listasumar.akureyri.is.      

„Ég hef alltaf verið mikil dúkku-
kerling og sem barn var ég byrj-
uð að sauma dúkkuföt áður en 
ég kunni almennilega að halda á 
nál,“ segir listakonan Margrét. 
Hún kveðst hafa tekið upp þráð-
inn aftur í fyrrasumar og í þetta 
sinn ekki látið nægja að sauma 
föt heldur líka skapa brúðurnar. Í 
þeim kom hún svo fyrir spilverki 
þannig að þegar þær eru trekktar 
upp hljómar íslenska vöggulagið 
Sofðu unga ástin mín. „Mér fannst 
svo dásamleg tilhugsun að vera 
með dúkku í fanginu sem spilaði 
þetta angurværa lag,“ segir hún. 

Margrét segir Árbæjarsafn 
hafa boðið sér að hafa sýningu á 
brúðunum sem verða 20 saman 
og hver með sinn persónuleika. 
Þær eru úr bómullarefni og fyllt-
ar með íslenskri ullarkembu. „Svo 
sauma ég hárið úr ull, fékk ullar-
reifi úr Skorradalnum og þvoði 
með tilþrifum,“ lýsir Margrét og 
kveðst í þessari iðju leitast við að 
ná stemningu liðinna áratuga með 
nýtingu á íslenskum, náttúruleg-
um efniviði og endurvinnslu. „Ég 
kaupi ekki efni í eina einustu flík 
heldur eru þær allar saumaðar 
upp úr gömlum dúkum, koddaver-
um, viskastykkjum og einhverj-
um fallegum efnum sem mér hafa 
áskotnast eða ég geymt á kistu-
botni. Ég hef aldrei hent fallegri 
tusku.“

Sýningin í Árbæjarsafni verð-
ur opnuð á morgun klukkan tvö í 
Listmunahorninu inn af Krambúð-
inni og verður opin á afgreiðslu-
tíma safnsins til 2. júlí. Eftir það 
verða brúðurnar, sem heita Freyja 
og Freyr, til sölu í Kirsuberjatrénu 
á Vesturgötu 4 en Margrét er ein 
af listakonunum þar og er þekkt 
fyrir spiladósir sínar, körfur og 
lampa úr pappír og tágum. Hún 
frumsýndi brúðurnar á handverks-
markaði í Ráðhúsi Reykjavíkur í 

fyrrahaust og fékk viðurkenningu 
fyrir sem áhugaverða nýsköpun. 
Spurð að lokum af hverju þær séu 
allar ljóshærðar svarar hún bros-

andi: „Einhverra hluta vegna pass-
aði þeim ekki að vera dökkhærðar 
heldur með norrænt útlit og í ljós-
um klæðum.“  gun@frettabladid.is

Aldrei hent fallegri tusku
„Litfríð og ljóshærð og létt undir brún“ er lýsing sem gæti átt við brúður Margrétar Guðnadóttur. Svo eru 
þær söngelskar í þokkabót. Á morgun verður opnuð sýning á þeim í Listmunahorni Árbæjarsafns. 

„Einhverra hluta vegna passaði þeim ekki að vera dökkhærðar heldur með norrænt 
útlit og í ljósum klæðum,“ segir Margrét um dúkkurnar sem hún heldur sýningu á í 
Árbæjarsafni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

„Viðbúið er að þetta verði rosaleg keppni. 
Enda verða þátttakendur þarna að berjast 
við hver annan, hjólin og auðvitað slóð-
ina,“ segir Hrafnkell Sigtryggsson, formað-
ur Vélhjólaíþróttaklúbbsins, sem stendur 
fyrir vélhjólaíþróttakeppni á svæði félags-
ins við Litlu kaffistofuna á morgun klukk-
an 18.01.

Þetta er áttunda árið í röð sem keppn-
in fer fram, en hún er jafnframt stærsta 
vélhjólaíþróttakeppni ársins. Tæplega tvö 
hundruð manns á öllum aldri taka þátt, 
þar sem eins upp í þriggja manna lið 

keppa í svokölluðum þolakstri. Þá þeysa 
keppendur eftir sextán kílómetra braut 
frá klukkan 18.01 og þar til mínúta er 
gengin í eitt. „Þannig verður þetta 
líka Jónsmessunæturkeppni,“ útskýr-
ir Hrafnkell og bætir við að keppendur, 
sem séu einir sínir liðs, þurfi því að 
keyra í sex klukkustundir. „Þetta 
er ekki með erfiðari íþróttum 
að ástæðulausu.“ Verðlauna-
afhending og grill verða fyrir 
keppendur eftir það. Nánar á 
www.motocross.is. - rve

Keppt í sex klukkutíma
STÆRSTA VÉLHJÓLAÍÞRÓTTAKEPPNI ÁRSINS FER FRAM VIÐ LITLU KAFFISTOFUNA Á MORGUN.
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TRANSDANS 
HORMÓNASVEIFLUR

&
Stóra svið 

Þjóðleikhússins 
verður tileinkað 

konum í kvöld, þegar 
fimm konur bregða 

sér í hlutverk systra, 
norna, nunna og 

önnur kvennaspor. 
Erna Ómarsdóttir er 

höfundur verksins.  

NÁTTÚRULEG 
FÖRÐUN
Vertu fersk og ljómandi í sumar

STJÖRNUSPÁIN VAR 
KVEIKJAN AÐ HUGMYND
María Guðrún Rúnarsdóttir og Míabella

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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M íabella Ljósmyndun er nýtt fyrirtæki sem 
María Guðrún Rúnarsdóttir, áhugaljós-

myndari og nemandi í grafískri hönnun, hefur 
komið á laggirnar. María segir hugmyndina að 
Míabellu Ljósmyndun hafa orðið til fyrir nokkr-
um árum en ekki orðið að veruleika fyrr en nú. 
„Ég las stjörnuspána mína í erlendu tímariti og 
þar stóð að ég ef ég léti gamla viðskiptahug-

mynd rætast ætti 
hún eftir að mala 
gull. Ég ákvað að 
láta slag standa 
og um kvöldið 
var Míabella Ljós-
myndun orðin að 
veruleika,“ segir 
María, sem hefur 
þegar bókað nokk-
ur verkefni. 

Ljósmynda-
áhugann segir hún alltaf hafa verið til staðar en 
að hann hafi aukist eftir að hún eignaðist dótt-
ur. „Eftir að ég eignaðist dóttur mína festi ég 
kaup á almennilegri myndavél af því mig lang-
aði að eiga fallegar myndir af henni. Áhuginn 

varð svo meiri og meiri eftir því sem mynd-
irnar urðu fleiri,“ segir María og hlær, en 
hún hyggst snúa sér alfarið að ljósmynd-
un að námi loknu. Menntunin í grafískri 

hönnun nýtist Maríu vel því hún ætlar að 
bjóða fólki upp á þann kost að fá ljósmynd-

irnar í fallega uppsettri bók. Aðspurð segist hún 
aðallega ætla að einbeita sér að barna- og and-
litsmyndum en að hún taki einnig að sér ferm-
ingar- og brúðkaupsmyndir. 

Hægt er að skoða verk Maríu á vefsíðunum 
majapajap.squarespace.com og flickr.com/
majapaja.  -sm

Las stjörnuspá sína í tímariti og lét drauminn rætast

DÓTTIRIN INNBLÁSTUR  

Áhugasöm Míabella er hugar-
fóstur áhugaljósmyndarans 
Maríu Guðrúnar.

Langaði að taka fallegar myndir 
Ein af ljósmyndunum sem María 
hefur tekið af dóttur sinni.
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ATLI BOLLASON TÓNLISTARMAÐUR 
Á föstudagskvöld fer ég í sumargleði Forlagsins. Laugardaginn nýti ég í að lesa skáldsög-
una Fuglana eftir Tarjei Vesaas. Ætli ég hlusti ekki eitthvað á plötur með Neu! líka. Laugar-
dagskvöldið er hins vegar óráðið en á sunnudagskvöld verður Serge Gainsbourg-kvöld á 
Rósenberg þar sem Sprengjuhöllin tekur „La Décadanse“ ásamt óvæntum gesti.

Sænski danstónlistarmaðurinn 
Familjen, sem hefur slegið í gegn 
með laginu Det snurrar i min 
skalle, heldur tvenna tónleika 
á Íslandi 17. og 18. júlí. Hann er 
að kynna nýjustu smáskífu sína, 
Huvedet i sanden, sem inniheld-
ur tólf endurhljóðblandanir af 
samnefndu lagi og fékk hann að-
stoð frá listamönnum á borð við 
Kasper Bjork, Adam Tensla og 
The Field við vinnslu plötunn-
ar. Familjen hefur tvívegis áður 
spilað hér á landi við mjög góðar 
undirtektir. Fyrri tónleikar hans 
verða á Broadway en þeir síðari í 
Sjallanum á Akureyri. Miðasala í 
forsölu er 1.500 krónur.

Dansveisla í júlí

Familjen Sænski stuðboltinn Familjen 
heldur tónleika á Broadway og í Sjallan-
um í júlí.

FLOTT  Kirsten Dunst vakti athygli  
á verðlaunahátíð bandarískra tísku-
hönnuða á mánudaginn í stuttum 
gráum silkikjól frá Rodarte.

Blaðberinn
bíður þín

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Ástrós og Þorfinnur flytja 
til Suður-Ameríku
Dansarinn Ástrós Gunnarsdóttir og 
unnusti hennar, Þorfinnur Ómars-
son, hafa söðlað um og lagt land 
undir fót. Parið var að flytja til Pan-
ama þar sem þau hyggjast dvelja 
þar til í janúar. Fyrst ætlar Ástrós 
þó að hafa viðkomu í Texas þar 
sem hún ætlar að sækja kúrsa í 

Pilates-kennslu, en 
Ástrós hefur kennt 

Pilates lengi í 
Kramhúsinu við 

góðar undir-
tektir. Ástrós 
kvaddi nemend-

ur sína á þriðju-
daginn með stæl 

og opnaði þrjár 
kampavínsflöskur í 

lok tímans. 

Aðsóknarmet hjá 
Borgarleikhúsi
Menn bíða nú spenntir eftir að-
sóknartölum stóru leikhúsanna. Er 
þá einkum beðið eftir niðurstöðum 
um aðsókn að Borgarleikhúsinu á 
fyrsta starfsári Magnúsar Geirs þar. 
Sýningum Leikfélags Reykjavíkur 
er lokið í húsinu á þessu sumri, 
en þar halda áfram samstarfs-
verkefni og gestasýningar, 
Sannleikur Péturs Jóhanns 
og Við borgum ekki. Talið 
er að nær 200.000 gestir hafi 
komið í húsið á yfirstandandi ári 
sem er þá aðsóknarmet í íslenskri 
leikhússögu.

Silja Magg 
sýnir í 
Pétursborg
 Silja Magg, syst-

ir Ara Magg, er 
í ljósmynda-

námi í hinum 
virta Parsons-
listaháskóla 
í New York. 
Um þessar 
mundir eru 
verk hennar til 
sýnis í State 
Hermitage Mu-
seum í Rúss-
landi sem þykir  
flottur árangur 
fyrir svo unga 

konu. 

Gamanmyndin The Hangover hélt efsta sæti sínu yfir 
vinsælustu myndirnar vestanhafs um síðustu helgi. 
Vinsældir myndarinnar hafa komið mjög á óvart. Talið 
er að hún hafi kostað 31 milljón dali í framleiðslu en 
búist er við því að hún eigi eftir að rjúfa 200 milljóna 
dala múrinn á næstu vikum. Myndin fjallar um þrjá 
náunga sem reyna að átta sig á hvað gerðist í steggj-
a partíi í Las Vegas kvöldið áður.

Nýjasta mynd Eddies Murphy, Imagine That, olli 
aftur á móti miklum vonbrigðum í miðasölunni og 
endaði í sjötta sæti með 5,7 milljóna dala tekjur.

The Hangover áfram 
efst á vinsældalistum

The Hangover Gamanmyndin hélt efsta sæti sínu yfir vinsæl-
ustu myndirnar vestanhafs.
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Erna Ómarsdóttir 
og fjórar aðrar konur 
fara í trans á stóra 
sviði Þjóðleikhússins 
í kvöld. Í viðtali við 
Föstudag segir Erna 
frá inn blæstrinum frá 
hryllingsmyndum, frum-
rauninni sem söngkona í 
hljómsveit og fjarlægum 
draumi um að setjast að 
í litlu þorpi úti á landi. 

Texti: Hólmfríður H. Sigurðar-

dóttir

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

E
rna, sem er ógnvekj-
andi afkvæmi dans-
le ikhúss ins , fæð i r 
kraftmikinn og veru-
leikafirrtan heim þar 

sem litlar stelpur keppast við 
konur á breytingaskeiðinu … Frels-
andi leikhúsupplifun.“ Þannig lýsir 
franski gagnrýnandinn Marie-
Christine Vernay hjá dagblaðinu 
Libération upplifun sinni á dans-
verki Ernu Ómarsdóttur, Teach Us 
How to Outgrow Our Madness. 
Verkið verður sýnt á stóra sviði 
Þjóðleikhússins í kvöld, aðeins í 
það eina skipti. 

Það er viðeigandi að verkið skuli 
vera sýnt einmitt í dag, á baráttu-
degi íslenskra kvenna. Það fjall-
ar nefnilega um konur og innri 
baráttu þeirra. „Hugmyndin sem 
við erum að vinna með er breyt-
ingaskeiðið. Það byrjaði sem grín 
hjá okkur en svo föttuðum við að 
þetta er ekkert grín. Við vorum að 
velta okkur upp úr þessum horm-
ónasveiflum sem konur fara í 
gegnum.“  

HEILLANDI KONUR Í TRANS
Erna hefur áður velt sér upp 
úr hormónum. Verk hennar og 
Jóhanns Jóhannssonar, Mysteries 
of Love, sem þau gerðu árið 2006, 
eru þau enn að sýna í Evrópu. „Þar 
er ég að takast á við unglinga-
veikina og tilfinningasveiflurnar, 
þegar líkami og sál fer svolítið í 
rugl,“ segir Erna. „Í þessu verki 
erum við að halda áfram með þá 
hugmynd en meira út frá lífi eldri 
kvenna.“ 

Trans kemur líka við sögu. „Ég 
hef lengi verið heilluð af þeirri 
hugmynd að konur fari saman 
í trans, eða frá því ég gerði 
kóríógrafíu fyrir grískan harmleik 
fyrir tveimur árum. Við tengdum 
það efni líka inn í verkið. Það er 
ótrúlega áhugaverð pæling að eitt-
hvert utanaðkomandi afl komi inn 
í líkama þinn og breyti persónu-
leikanum. Sumir trúa því að þetta 
sé einhver andi á meðan aðrir 
halda að þetta séu bara efna-
skipti.“ 

Erna segir ákveðna hysteríu 
einkenna verkið. „Konurnar eiga 
sér leyndarmál og í staðinn fyrir 

saumaklúbba sameinast þær í 
ýmsum undarlegum athöfnum, 
færa fórnir, framkvæma frjósemis-
aðgerðir og fleira. Þær eru systur, 
vinkonur, nornir, nunnur, eigin-
konur sama manns í fjölkvæni, 
allt í einu. Hystería hefur reyndar 
verið bannorð í leikhúsi undan-
farin árin, finnst mér. En hystería 
er bara svo stór hluti af lífinu, 
kannski sérstaklega hjá konum. 
Og þegar einhver segir mér að ég 
megi ekki gera eitthvað er það oft 
einmitt það sem mig langar mest 
til að gera.“ 

INNBLÁSIN AF HRYLLINGI
Í verkinu dansa með Ernu fjórar 
konur, þær Sissel Merete Bjorkli, 
S i g r í ð u r  S o f f í a  N í e l s d ó t t i r, 
Valgerður Rúnarsdóttir og Lov-
ísa Gunnarsdóttir, sem er nýtekin 
við hlutverki Riinu Huutaninen 
í sýningunni en hún er langt 
gengin með barn. Erna er hug-
myndasmiður verksins en hópur-
inn samdi í sameiningu texta og 
dansa en Valdimar Jóhannsson og 
Lieven Dousselaere sjá um tónlist-
ina. Sköpun verksins tók tvo mán-
uði í mikilli nánd, sem gat verið 

taugatrekkjandi á köflum. „Þetta 
er æðislegur hópur og það er allt í 
fínasta lagi – núna. En því er ekki 
að neita að þegar fimm konur eru 
saman allan sólarhringinn í lang-
an tíma þá gengur á ýmsu. Það er 
bara þannig. Við bjuggum saman í 
tvo mánuði. Fyrst í gömlu nunnu-
klaustri í litlum belgískum bæ. 
Við unnum á daginn og horfðum 
á hryllingsmyndir og annað efni á 
kvöldin. Ég er hrifin af hryllings-
myndum og nota þær mikið til að 
ná mér í innblástur fyrir verkin 
mín. En við áttum reyndar mis-
jafnlega gott með að sofa á næt-
urnar. Um tíma bjuggum við líka í 
fyrrverandi heimavistarskóla fyrir 
litlar stelpur. Þetta hafði allt mikil 
áhrif á okkur og skilar sér óbeint 
inn í verkið.“ 

GOTT Á BAK VIÐ GRÍMUNA
Þrátt fyrir að vera margróm-
aður dansari og hafa dansað á 
sviði, frammi fyrir mörg hundruð 
áhorfendum, árum saman þykir 
Ernu óþægilegt að horfa á sjálfa 
sig í sjónvarpi. Hún flettir líka 
framhjá viðtölum við sig í blöð-
um og hefur ekki einu sinni horft 

á heimildarmynd Ásthildar Kjart-
ansdóttur, Þetta kalla ég dans, 
sem fjallar einmitt um Ernu og 
feril hennar. „Mér finnst allt svona 
ofsalega óþægilegt. En ég er reynd-
ar alveg að verða tilbúin að horfa 
á myndina. Næst þegar ég verð í 
fríi og ekkert stress í kringum mig 
geri ég það örugglega. En þarna var 
ég að tjá mig persónulega um lífið 
og tilveruna. Það er allt öðruvísi 
en að vera í einhverju hlutverki 
uppi á sviði. Þá notar maður auð-
vitað eigin reynslu líka en áhorf-
endur vita ekki hvað er á bak við 
það sem maður er að gera. Maður 
getur svolítið falið sig á sviðinu.“ 

TILRAUNASVEITIN PONI
Erna býr í Brussel, vöggu nútíma-
dansins. Þar hefur hún búið í 
mörg ár, en hún flutti frá Íslandi 
á vit dansins þegar hún var tví-
tug. Lengi vann hún með stór-
um nútímadanshópum og sýndi í 
stærstu leikhúsum Evrópu og víðar 
um heiminn. Í dag er hún fyrst 
og fremst að vinna með smærri 
hópum í eigin uppsetningum. Og 
hún er líka farin að syngja með 
hljómsveit. „Það byrjaði þannig að 

við stofnuðum nokkur saman fjöl-
listahópinn Poni. Í dag erum við 
sex, tveir dansarar sem syngjum 
og fjórir tónlistarmenn og mál-
arar sem sjá um að dansa. Þetta 
er mjög gefandi og skemmtilegt 
samstarf, því við erum að kenna 
hvert öðru svo mikið. Og ég hefði 
aldrei ímyndað mér að ég myndi 
einhvern tímann vera með í 
hljómsveit. Mér finnst það ótrú-
lega frelsandi, þar sem það er allt 
öðruvísi leið til að vera á sviði og 
skapa en í leikhúsi.“

ÍSLENSKUR HÚMOR
Á undanförnum árum hefur Erna 
unnið meira með Íslendingum en 
hún gerði fyrst eftir að hún flutti. 
Nýlega var til að mynda flutt verk 
hennar og listakonunnar Gabríelu 
Friðriksdóttur í Bláa lóninu. „Það 
er frábært að vinna með Gabríelu, 
hún sýnir mér alveg inn í annan 
heim í hvert sinn. Ég hef meðal 
annars verið í myndbandsverkum 
eftir hana og hún gert leikmyndir 
fyrir mig. Ég hef verið að vinna 
með íslenskum listamönnum 
undanfarin ár. Fyrstu árin eftir að 
ég flutti var ég bara að vinna með 

FELUR SIG Á LEIKHÚSFJÖLU

Í Teach Us How to Outgrow Our Madness takast fimm konur á við sína innri djöfla. Verkið verður sýnt á Stóra sviði Þjóðleikhússins í kvöld, á baráttudegi íslenskra kvenna. 

Stjörnumerki:   Sporðdreki.

Besti maturinn: Kæstur hákarl og ristað brauð 
með osti og gúrku.

Besti drykkurinn: Sódavatn.

Draumafríið: Hornstrandir í tjaldútilegu 
eða eitthvað út í hina guðdómlegu íslensku 
náttúru.

Skemmtilegast: Dansa, syngja, horfa á 
vídeó uppi í rúmi, hitta vini og fjölskyldu.

Leiðinlegast: Að skrifa 
vinnutölvupóst, þrífa og 
bíða á flugvöllum.

Besti tími 
dagsins: Allur 

sólarhringurinn.

Hvers lítur þú mest upp til: Fjölskyldu 
minnar, vina og kærasta. Björk og 

David Attenborough eru líka 
hetjur.
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útlendingum, sem var frábært, en 
það var eitthvað svo skemmtilegt 
við að finna Íslendingana aftur. 
Ég fattaði það þegar ég byrjaði að 
vinna aftur með þeim að það var 
eitthvað sem ég saknaði. Sennilega 
hefur það eitthvað með húmorinn 
og ræturnar að gera.“

BRUSSEL – ÍSAFJÖRÐUR?
Erna segist hafa það á tilfinning-
unni að eitthvað sérlega skemmti-
legt sé að gerast í íslensku listalífi. 
„Áherslan á sköpun virðist vera 
orðin meiri. Í danskennslunni, til 
dæmis, snýst ekki allt um tækni 
lengur. Svo sýnist mér vera að 
opnast á milli listgreina. Það sást 
líka greinilega á Grímunni, þar 
sem voru óvenjulega mörg „coll-
ective“ verkefni, þar sem listum 
er blandað saman. Það er líka svo 
skemmtilegt að vinna svona – regl-
urnar eru færri og eitthvert þema 
eða hugmynd látin ráða ferðinni í 
staðinn fyrir að vinna út fra hand-
riti. Ef hópurinn er góður kemur 
eitthvað allt annað og betra út úr 
vinnunni en maður hefði getað 
ímyndað sér.“

Þótt Erna sé skotin í Íslendingum 
er hún ekki alveg á heimleið í bráð. 
Líkurnar á heimför jukust þó eftir 
að íslenskur kærasti kom í spilið – 
Valdimar Jóhannsson frá Ísafirði, 
sem er einmitt annar tónlistar-
mannanna sem taka þátt í sýning-
unni. Það skyldi þó ekki vera að 
Erna ætli að flytja beint út á land, 
loksins þegar hún snýr aftur til 
heimahaganna? „Þegar ég verð leið 
á þessu hraða borgarlífi læt ég mig 
oft dreyma um að flytja til Íslands 
og búa í sveit. Svo það er aldrei að 
vita hvað maður gerir.“

UNUM
Yvan Rodic, betur þekkt-

ur sem Facehunter, hefur 
eina undarlegustu vinnu í 
heimi: að taka ljósmyndir af 
„töff“ fólki. Rodic, sem hefur 
margoft heimsótt Ísland og 
myndað Íslendinga, hefur öðl-
ast frægð í gegnum bloggsíðu 
sína en áformar nú að gefa út 
bók næsta haust hjá forlaginu 
Thames & Hudson. Í bókinni 
verða sýnishorn af myndum 
hans hvaðanæva  úr heimin-
um. Hér gefur að líta sýnis-
horn af myndum Rodics. 

Götutískan á prent: 

Facehunter gefur út bók 
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✽  fegurð og heilsa

Það jafnast á við 
sólarlandaferð 
að skreppa í 
Nauthólsvíkina á 
sólríkum sumar-
dögum. 2

4
5

Mineralize-vörurn-
ar úr MAC eru 
málið fyrir kinnar, 
augu og fullkomna 
áferð húðarinnar. 

Verndaðu húð-
ina gegn skað-
legum geislum 
sólarinnar með 
glænýrri sólar-
línu frá Clinique.

ÞEGAR KREPPIR AÐ  þarf maður oft að notast við sama 
gamla svarta kjólinn út á lífið. Stórar hálsfestar sáust 
víða á tískupöllunum fyrir næsta haust og eru kjör-
in aðferð til að gæða kjólinn nýju lífi. Þessi fallega 
svarta festi fæst í Gallerí Evu á Laugavegi.

Hjá NordicaSpa er í boði frábær 
meðferð fyrir sumarið sem heitir 
Suðræn sumarsæla. Þar er á ferð-
inni slakandi nuddmeðferð þar 
sem nuddað er upp úr heitri nátt-
úrulegri kókoshnetuolíu sem er 
blönduð með jojoba og suðrænum 
ilmolíum. Þessi  meðferð er 

mjög nærandi og 
slakandi fyrir 

l í k a m a  o g 
sál og olían 
s l é t t i r  o g 
endurnær-
ir húðina og 

er sérstaklega 
góð eftir sólböð. 

Ekki spillir fyrir sú 
unaðslega lykt sem færir mann 
á suðrænar strendur í huganum. 
Nánari upplýsingar eru á www.
nordicaspa.is

Exótísk og ilmandi upplifun

Kókosolía Nordica Spa á Suðurlandsbraut býður upp á slakandi sumarnudd.

Fix-úði frá MAC 
með rósavatni 
frískar upp á and-
litið og heldur 
förðun inni í lagi.

3

„Á sumrin vill maður vera ferskur og flottur. En maður þarf jafnmikið að 
hafa fyrir því að gera náttúrulega förðun og mikla förðun,“ segir Björg 
Alfreðsdóttir, förðunarfræðingur hjá MAC. „Eins og þeir sem fylgjast með 
tísku vita nota allar stjörnurnar í dag létta og flotta sumarförðun, með 
miklum ljóma. Bæði Kate Winslet og Sienna Miller hafa til dæmis mikið sést 
svona farðaðar. Til að ná þessu útliti á fyrirsætuna Maríu Birtu notaði ég 
meðal annars Hollywood Glow-vörurnar frá MAC.“  - hhs

Náttúruleg förðun er það heitasta í sumar: 

Fersk og ljómandi

Frískleg og sæt
Fyrirsætan María Birta 
náttúrulega máluð, eins 
og allar stjörnurnar vilja 
vera í dag.  

Augu: Blautur perlulitaður 
augnskuggi borinn á augn-

lokið, Cream Color Base 
Pearl. Mellon-litur (pigment) 
borinn á og brúnn litur not-

aður sem augnskuggi. 
Gullin brúnn augnblýantur 

settur inn í augnlínuna og til 
að forma augun. 

Ný sending 

Skemmtilegar gjafi r 
fyrir öll tækifæri

Spilavinir
Langholtsvegi 126 - Sími 553 3450

Sendum í póstkröfu! Skoðaðu 
úrvalið og pantaðu á vefnum:

www.spilavinir.is.

Full búð 
púsluspilum
af spilum &

Varir: Ljósbleikur varalitur frá 
MAC, Virgin Kiss, og gloss úr 

Rose Romance-línunni.

Ekki gleyma grill-
inu í góða veðrinu. 
Það er fátt betra en 
ljúffeng grillmáltíð í 
lok dags.

Húð: Þekjandi farði 
blandaður með Strobe-
kremi, sem er rakakrem 

með perluljóma. Það 
er bæði hægt að nota 

með farða eða undir 
hann. Bæði gefur 

það fallegan ljóma 
og er stútfullt af 

vítamínum. Bland-
an er borin á húð-

ina með löng-
um og þéttum 

strokum.

Kinnbein: All over-
gloss blandað með lit í 

lausu formi (pigment) og 
borið á kinnbeinin. Skyggt 

með bronsi með ljóma í. Að 
lokum dálítill bleikur kinna-

litur.
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Ilmkerti
Ný sending!

afsláttur

%

490,-

1.190,-

Andlitshreinsir  790,-  nú 632,- 
Andlitskrem  1.190,-  nú 952,- 
Sjampó 500 ml  790,-  nú 632,- 
Hárnæring 500 ml  990,-  nú 792,- 

Yes to cucumber
Eru gúrkur virkilega 

svona góðar fyrir þig? Í 
stuttu máli, já! Gúrkur eru 
náttúrulegur rakagjafi og 

einstakt forðabúr C 
og K vítamína.

Yes to carrots
Talandi um náttúrulegt 

innihald, gulrætur 
eru sú matjurt sem 

innheldur hvað mest beta-
karotín, sem er öflugt 

andoxunarefni sem dregur 
úr daglegum skaða á 

húð og hári.

Við komum stöðugt á óvart! 

Yes to
snyrtivörur

690,-

690,-

690,-

890,-

890,-

890,-
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Dalvegi 18, Kóp.  -  Sími 568 6500 - www.fondra.is
Opið 10-18 virka daga

Fara í sjóðandi 
heitt freyðibað 
og hlusta á gott 
electro á meðan.

Labba með 
mynda vélina 
mína um mið-
bæinn og taka 
myndir af fólki og 
fallegum húsum. 

2

4
Bjóða svo kærastanum út að 
borða á nýja fiskistaðinn á 
Vesturgötu. Þangað kæmu svo 
vinir okkar og við smökkuðum 
alla kokkteilana á matseðlinum.

5

Hitta vinkonur mínar 
á Te og kaffi á efri 
hæð Máls og menn-
ingar. Slúðra þar og 
skoða tískublöð.

Svo færum við á tryllta tón-
leika með Michael Jackson en 
hann væri þá einhverra hluta 
vegna ekkert búinn að fara í 
lýtaaðgerð og liti út eins og 
hann gerði upprunalega. 
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NISSAN PATROL 38“. Árgerð 1996, ekinn 
240 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Tilboðsverð 
690 þús ásett 890 þús.

VW PASSAT BASIC LINE/SEDAN 100% 
LÁN. Árgerð 2000, ekinn 172 þ.km, 
BENSÍN, 5 gírar. Verð 590.000. lán c.a 
450 þús. uppl síma 517-1111

M.BENZ M ML350 100 % LÁN. Árgerð 
2003, ekinn 113 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 2.990.000. uppl síma 
517-1111

SKODA SUPERB COMFORT 1,8T. Árgerð 
1/ 2005, ekinn 38 þ.km, BENSÍN, 5 
gírar. Verð 1.990.000. Tilboðsverð stgr 
1590 þús. uppl síma 517-1111

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Nýr bíll 6.900.000.-
NISSAN PATROL GR COMMON RAIL 
LE. Árgerð 2009, ekinn -1 þ.km, 
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 6.900.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Audi A4
Audi A4 - Blæju, 2.0túrbó, 4x4, árg 
2007, ek:7þ.km, ssk, leður, 17“ álfelgur, 
með öllu. Ásett Verð: 6.900þ. Tilboð: 
4.450þ.stgr! Upplýsingar í síma 588 
5300 eða í 699 5880.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Vantar bíla á skrá og á staðinn. Góð 
Bílasala.

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Malarhöfða 2
 www.bilfang.is

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

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

TILBOÐ 2.490.þ stgr
FORD F150 SUPERCREW KING RANCH, 
árg 2006, ek 94.þ km, 5.4L Sjsk 300 
hö, Draglok á palli, Einn með öllu, 
Verð 3.190.þ Arnarbílar, Malarhöfða 2. 
S: 5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

M. BENZ ML 350 4MATIC, árg. 2006, 
ek.99þús.km., 269 hö, leður, lúga, raf-
magn, loftpúðafjöðrun, Harman kardon 
hljóðkerfi, Hlaðinn aukabúnaði !! Ásett 
verð 4990 þús.kr,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Musso TDI (Dísel) sjálfskiptur drátt-
arkúla,álfelgur,ný skoðaður, heilsárs-
dekk,gott eintak ásett 590.000 sími 
898-7377

Nýkominn sending vönduðum fjar-
stýrðum leikfanga bílum í úrvali. 
Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 587 
0600, www.tomstundahusid.is

Ford Focus árgerð 2007 ekinn. 47þ.km. 
Sumar og vetrardekk fylgja. Verð 2.3 
miljónir. Upplýsingar í síma 696 9420.

Skoda octavia station árg 6/2002 
ek.108.000, nýleg tímareim, nýleg heis-
ársdekk, dráttarkúla, ný skoðaður, gott 
eintak skoða skipti ód.sími 844 7691.

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

 0-250 þús.

Almera 5dyra, árg ‘97, sko ‘09, selst 
ódýrt. S. 891 9847

WV Golf 97’ ek 145 þús, beinskiptur, 
5 dyra, skoðun 2010. Frábær bíll sem 
kemur þér frá A til B. Uppl. í síma 
690 5970.

WV Golf 97’ ek 145 þús, beinskiptur, 
5 dyra, skoðun 2010. Frábær bíll sem 
kemur þér frá A til B. Uppl. í síma 
690 5970.

 250-499 þús.

MMC Galant SE-V6 97 skoð. 2010 Mjög 
góður bíll. V. 390 þús staðg uppl 896-
7757

Toyota Yaris ‘01 ek. 180þ 3ja dyra, 
sumar og vetrardekk. Verð 350þ 
Sími:843 5801.

 Bílar óskast

Toyota Landcr.90 Disel árg.2001-2002 
óskast. Staðgreiðsla í boði fyrir gott 
eintak. S8918655

Óska eftir skoðuðum bíl fyrir allt að 
100-250þ. Uppl. í s. 847 0822.

Óska e.að leigja kæli/frystirými frá 
1.sept-1.maí. Uppl.í síma 8958134.

 Jeppar

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

 Pallbílar

8feta hvítt pallhús til sölu, kemur af 
Ford 350. Tilb óskast. Uppl 8920544, 
Jón

Nissan Capstar m/sturtum. árg 94. 
burðargeta 1,5t. Þarfnast lagfæringar, 
verð tilboð. uppl. í 843 5306

 Vörubílar

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

Óska eftir ódýrum vörubíl, með burða-
getu yfir 5 t, og sturtum, í skiptum fyrir 
Reno Kangoo.Uppl. í s. 898 1649.

 Mótorhjól

Til sölu Honda Shadow 1100 árg. 2005 
ekið 21000 mílur lítur mjög vel út. Ásett 
verð 900.000kr Upplýsingar í síma 898-
9862

Komdu með í alvöru Enduro ferð um 
landið. Allt innifalið, - gisting, matur, 
fylgdarbíll, leiðsögn og fullt af fjöri. Þú 
getur leigt af okkur hjól eða komið á 
þínu eigin hjóli. Helgarferðir og fimm 
daga ferðir. Kíktu á heimasíðuna okkar 
eða hringdu í okkur strax og bókaðu 
pláss. Takmarkaður fjöldi. Sími 578 
7860 eða info@bluemountain.is

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.

Kawasaki Z750 árg. 2008. Keyrt 3000-
3500 km. Uppl. í s. 894 7902.

TM Racing krossari f. 6-9 ára. & X-Motos 
250cc. krossari & Yamaha 125cc. kross-
ari. s. 897-4418.

 Fjórhjól

GÓÐAR VESPUR Á GÓÐU VERÐI. 
MARGIR LITIR Í BOÐI. VERÐ AÐEINS 
199.999. HAGKAUP GARÐABÆ 563 
5000.

 Kerrur

Innanmál: 203x119x35 cm - heild-
arþyngd 750 kg - burðargeta 600 kg 
- dekk 13“ TILBOÐ: 125.000 Lyfta.is 
- Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími 
421 4037 - www.lyfta.is

 Hjólhýsi

Frábært fjölskyldu hjólhýsi til sölu. Tvær 
stórar kojur í sér herbergi. Glæsilegt 
fortjald og skyggni, sólarsella og ýmis-
legt annað. Verð 3,8 millj. Uppl. í s. 
861 0006.

Til sölu glæsilegt hobby exclusive 720 
árgerð 2006. Svefnrými fyrir 7 manns, 
sólarrafhlaða, markísa. Vel með farið 
og glæsilegt í alla staði. Ekkert áhvíl-
andi. Allar nánari upplýsingar í síma 
898 4455 .

Tökum í umboðssölu. Fellihýsi, Hjólhýsi 
og Húsbíla. Mikil sala. vikurverk.is S. 
557 7720

 Fellihýsi

Til sölu Coleman Fleetwood 1998 
Fortjald, sella, eitt með öllu, gott verð 
uppl. 894 4548.

 Pallhýsi

Til sölu Starcraft pallhýsi. 8,fet með felli 
topp gasmiðstöð ísskáp ofl passar á 
ameríska pallbíla 2000 árg. eins og nýtt 
alltaf geimt inni verð ca 700 þús. eða 
tilboð sími 896 4502.

Pallhús til sölu. Uppl. hjá Bílamarkaðnum 
Smiðjuvegi 46e Kóp. S. 567 1800.

 Tjaldvagnar

Til sölu Combi Camp Family D/L tjald-
vagn árgerð 1991, ásamt fortjaldi,gas-
helluborði,gashitara og ýmsum auka-
hlutum.Góður vagn,aðeins upphækk-
aður og á breiðari dekkjum en á stand-
ard vagni. Upplýsingar í síma 665-7526

Óska eftir notuðum tjaldvagni eða felli-
hýsi. Uppl. í s. 845 3007.

Til sölu Ægisvagn með fortjaldi, yfir-
breiðslu og grjótgrind (3 ára). Verð 
690.000. Upplýsingar í síma 8630332 
eða +4745251560

 Vinnuvélar

Atvinnuskapandi
Massey Ferguson 575, 3 haugktank-
ar, haugsuga, 3 Nall dráttarvélar, 
Chevrolett árg. ‘07 v. 760þ. 60þ. út og 
19þ. á mán., vindivél, pökkunarvél ofl. 
Uppl. í s. 865 6560.

 Bátar

 Varahlutir

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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.

 Hjólbarðar

Ótrúlegt verð á Motocross dekkjum 
í tilefni af 6 tíma Midnight Off-Road 
Challenge Maxxis 18 - 110/100 kr 
7999 Michelin 19 - 120/80 S-12 kr 
9999 Michelin 19 - 130/70 S-12 kr 
9999. Gildir dagana 19 og 20 júní. Opið 
10-20 alla daga. Hagkaup Garðabæ 
S.563 5000.

 Hreingerningar

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

 Ræstingar

Tek að mér þrif í heimahúsum. 
Sanngjarnt verð. Uppl. í s. 692 8255.

 Garðyrkja

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

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

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

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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 

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.

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

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

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.

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

 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.

Vanir málarar geta bætt við sig verkefn-
um. Uppl. í s. 659 7587.

 Meindýravarnir

 Búslóðaflutningar

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

Ætla vinstri flokkarnir virkilega að 
bregðast okkur? 
Slá skjaldborg um heimilin hvað?????
Við teljum að FLUGFREYJAN, 
JARÐÁLFURINN & TRÉHESTURINN 
Viðskiptaráðherra séu ekki í neinu 
sambandi við fólkið í landinu. Við 
krefjumst þess að íbúðarlánin verði 
færð til byrjun árs 2008. Annars kostar 
það ríkisjóð  3 sinnum meira en ella. 
Jóhanna sagði einhverstaðar að þjóðin 
hefði ekki efni á þessari tilfræslu, stað-
reyndin er hins verar sú að við (þjóð-
in) hefur ekki efni á að gera það ekki. 
Gönguhópurinn 
PS vakniði 
Gylfi,  Jóhanna og Steingrímur.

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

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

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.

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

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

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Nudd

Whole body massage. S. 841 8529.

Whole body massage. S. 696 4399.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Tantrik massge in down town eny time! 
869 8602

Excellent tantric whole body massage. 
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.

 Spádómar

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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 bið-

tími !
Tek við öllum gerðum af reiðhjólum 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, 

 S. 821 0040.

Heimilistækjviðgerðir. 
Þvottavélar ofl.

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

Skemmtanir
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 Önnur þjónusta

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

Tek að mér að rífa hús
Tek að mér að rífa hús og alla aðra lóða 
vinnu. Uppl. í s. 770 7133.

 Til sölu

stubbahus.is
Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

Bátur til sölu: 22 feta flugfiskur, vél 48 
hö. Volvo Penta, þarfnast lagfæringar, 
nýtt stýrishús.Verðhugmynd 1.400.000 
Uppl. í síma 892-5504

Tjald og dýna, vaskur , skápar , gesta-
rúm , gasofn, gashella , borð , stólar. 
Ónotað. Selst á hálfvirði. S. 586 1935 
& 694 7530.

Rammaverkstæði
Til sölu rammaverkstæði, vel tækjum 
búið á góðum stað. Gott starf fyrir rétt-
an mann. Stuðningur og leiðsögn getur 
fylgt. Uppl. í s. 862 9050.

 Gefins

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

Nánast ónotuð sláttuvél fæst gefins. 
Fyrstur kemur fyrstur fær. Uppl. í s. 822 
8825, Einar.

Ísskápur 143cm fæst gefins gegn því að 
vera sóttur. Uppl. í s. 659 1209.

 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

Álvinnupallar.
Óskum eftir 2 hæðum af álvinnupöll-
um. Uppl. í s. 659 9489

 Hljóðfæri

Óska eftir að kaupa nýlegan, notaðan 
saxofon. Vantar hljóðfærið strax í dag! 
Uppl. í s. 899 3925, baldur1@simnet.is

 Sjónvarp

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

 Verslun

Öryggis- og peningaskápar.

 Tölvur

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

 Vélar og verkfæri

SKYJACK 4x4 SKÆRALYFTA. Bensíndrifin, 
11m vinnuhæð. Tilboð kr. 650.000+vsk. 
824 0676.

 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 
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.

5 stk. beikispónlagðar innihurðir í 
körmum til sölu. Gott verð. Uppl. í s. 
899 7021.

 Heilsuvörur

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

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

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

HERBALIFE 50% AFSLÆTTI. Vegna 
búferlaflutninga mun ég selja stór-
an lager af Herbalife vörum á 50% 
afslætti. Fyrstir koma fyrstir fá. Ef allur 
lager keyptur þá fæst 60% af. Hafið 
samband í síma: 868 9080 Lóló

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

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.

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

 Námskeið

Unleash the Power 
Within

TONY ROBBINS LIVE 
Róm 25-28.september

www.englar.is 
567-6617 / 699-6617

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

 Heimilistæki

Til sölu AEG þvottavél 1800 s, nýleg 
38.þús. Sófi með skemil 25.þús og 
hár skápur 20 þús frá Tekkhúsinu. 
Leðurhnakkur með beislum 50.þús. 
Uppl. í s: 6612007 eða 5573440

 Dýrahald

 Fyrir veiðimenn

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

 Húsnæði í boði

Til sölu eða leigu 120m² hús á 4000 
m², áður Kaffi Grindavík, gæti einn-
ig hentað sem sumarhús,verslun eða 
m.fl.. Við húsið er 300 m² sólpallur. 
Hús sem er auðvelt að flytja. Uppl. 
8976302

Glæsileg nýuppgerð 4ra herb. íbúð 
í Furugrund til leigu. Uppl. í s. 772 
3993.

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

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

Andels íbúð í hjarta Köben! Ný upp-
gerð 2hb, 52m2 andelsíbúð til sölu á 
Christianshavn í Kaupmannahöfn. Mjög 
kosí með svölum og stórum bakgarði. 
Nánari upplýsingar + myndir í e-mail: 
rosinkrans@gmail.com

15 fm risherbergi í vesturbænum fæst 
leigt fyrir 20.000 kr. á mán. Aðgangur 
að WC en ekki sturtu. S. 822 9515 á 
milli 17:00-19:00.

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

 Húsnæði óskast

Íbúð óskast fyrir fullorðinn, reglusam-
ann einstakling. Fyrirframgr. mögul. 
Skammtímaleiga 3-4 mánuðir. Uppl. í 
s. 847 5545.

28 ára kvk óskar eftir 2 herb. íbúð í 101, 
105 eða 107. Reyklaus og reglusöm. 
Langtímaleiga. 699 7528

óska eftir ca. 2ja herb. íbúð miðsvæðis 
til leigu. Reglusemi og skilvísargreiðslur. 
(Fyrirfram greiðsla). S: 867 5870

Húsnæði óskast í Hfj helst í Suðurb. 
eða á holtinu. Greiðslugeta 110 þús. 
Allt kemur til greina s: 690 4159.

 Sumarbústaðir

Sumarbústaður í Grímsnesi til sölu, 
á mjög góðum stað. Innbú fylgir og 
búsáhöld og fl. Rúml. 1 h. eignal. Uppl. 
í s. 847 3098.

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

 Atvinnuhúsnæði

100m2 verslunarhúsnæði Staðsett í 
Hlíðasmára, Kópavogi. Mjög ódýrt fer-
metra verð. Uppl. í síma 695 7045.

Hlíðasmári Kópavogi Aðstaða fyrir 
nuddara, snyrtifræðinga o.þ.h., mism. 
stærðir. Mjög hagstætt leiguverð. Uppl. 
í 695 7045.

 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

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

 Gisting

Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum 
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, net-
tenging, sjónvarp, eldunar- og þvotta-
aðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á 
viku. Uppl. í síma 899 7004.

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

 Atvinna í boði

M1 ehf
M1 ehf óskar eftir málurum í 
vinnu eða eftir samstarfi við 

málaraverktaka.
Uppl í s. 896 6614 Kolbeinn 
Hreinsson Múrarameistari 

m1@m1.is

Múlakaffi óskar eftir að ráða uppva-
skara í fullt starf, vaktavinnu. Um fram-
tíðarstarf er að ræða. Vinsamlegast 
sendið upplýsingar á gudridur@mula-
kaffi.is We are hiring people for dish 
washing, 100% job, shifts. Permanent 
job is offered for the right person. 
Plesae send information to gudridur@
mulakaffi.is

Ítalía Veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir 

starfsfólki í sal á kvöldin og um 
helgar. Íslenskukunnátta nauð-

synleg. Ekki yngri en 18 ára 
Nánari upplýsingar eru einungis 
veittar á staðnum milli kl. 12 og 

17 næstu daga.
Veitingahúsið Ítalía Laugavegi 11

Sjávarkjallarinn
Framreiðslumaður á einum 

besta veitingastað í Reykjavík? 
Er þinn einbeitti vilji að skara 
framúr? Framreiðslunám? Viltu 

læra fagið hjá þeim bestu 
og verða þjónn? Vinna sem 
almennur starfsmaður? Eru 

framúrskarandi þjónustulund, 
góð framkoma og mannleg 

samskipti styrkleikar hjá þér? 
Getur þú unnið undir álagi?

Sæktu um á: 
http://umsokn.foodco.is

Óska eftir málara eða manni vönum 
málningarvinnu. Uppl. í s. 691 2017.

Við erum að leita eftir bæði þjónum og 
kokkum í vinnu í Noregi! AL FORNO er 
ítalskur veitingastaður í Stavanger og 
Sandnes sem mun opna fleiri staði í 
framtíðinni. Við leitum eftir fólki sem 
hefur reynslu í þessum bransa og 
hæfniskröfur eru: - 18 ára aldurstak-
mark - góð mannleg samskipti - geta 
nokkurnvegin talað og skilið eitt skand-
inavískt tungumál (dönsku, norsku eða 
sænsku) - dugnaður og geta til þess 
að vinna undir álagi Ef þú hefur áhuga 
endilega sendu okkur e-mail á: post@
alforno.no Góð laun og jafnvel hús-
næði er í boði fyrir samviskusamt og 
duglegt starfsfólk.

Sveit
Unglingur óskast í sveit. Uppl. í s. 865 
8104.

Óska eftir að ráða gröfumann, bæði á 
belta og hjólagröfu. S. 892 0848.

Málarar
Óska eftir málara eða manni vönum 
málningarvinnu. Umsóknir sendist á 
hallgrimur@hive.is

 Atvinna óskast

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

Smiði vantar vinnu. Áhugasamir hafið 
samb. í s. 847 0638.

 Tapað - Fundið

Þessum bíl var stolið aðfaranótt þriðju-
dags frá Hofteig 24 Rvk. Dodge Ram 
sendibíll árg. ‘94 -númer ME 380. Þeir 
sem hafa orðið varir við bílin eða hafa ein-
hverjar upplýsingar er vinsamlega beðnir 
um að hafa samband í s. 897 0842.

 Einkamál

Draumurinn minn og 
þinn.

Við erum heitar um helgina og 
langar í djarfan símaleik og að 
spjalla um daginn og veginn.

S. 908 6666

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

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

Til sölu WV Passat arg 2001 ek 130.000 
Verð 750.000 simi 865 3224

31 árs einhleyp kona
leitar að einhleypum karlmanni á svip-
uðum aldri til að stunda með djarfa 
símaleiki OG til að spjalla við um 
daginn og veginn. Augl. hennar er hjá 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort), 
augl.nr. 8311.

Ný upptaka!
Hún lýsir því í einstökum smáatriðum 
hvernig þú gælir við hana og þú flýgur 
ofar og ofar með henni í þessari heitu 
og nautnafullu (og töluvert háværu) 
upptöku! Þú heyrir hana hjá Sögum 
Rauða Torgsins í s. 905-2002 (símatorg) 
og 535-9930 (kreditkort), upptökunr. 
8396.

Þjónusta



20  19. júní 2009  FÖSTUDAGUR

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.

Þennan dag árið 
1960 var fyrsta 
Keflavíkurgangan 
gengin en göng-
urnar voru mót-
mælaaðgerðir sem 
Samtök hernáms-
andstæðinga 
og síðar Sam-
tök herstöðva-
andstæðinga stóðu 
fyrir í baráttu sinni gegn veru banda-
ríska setuliðsins á Íslandi á árunum 
1951 til 2006. 

Ýmis félagasamtök hernáms- og 
herstöðvaandstæðinga stóðu fyrir 
samanlagt ellefu Keflavíkurgöngum 
en margar þeirra voru með mestu 
fjöldaaðgerðum 20. aldar á Íslandi.

Göngurnar fóru þannig fram að 

þátttakend-
ur söfnuð-
ust saman við 
hlið herstöðvar-
innar á Mið-
nesheiði. Þar 
var haldinn 
upphafsfund-
ur og síðan 
gengið undir 
fánum og kröf-

uspjöldum sem leið lá til Reykjavík-
ur, en leiðin var hátt í 50 kílómetra 
löng. Eftir því sem nær dró Reykjavík 
fjölgaði jafnan í göngunni en stutt-
ir fundir voru haldnir á hvíldarstöð-
um á leiðinni. 

Aðgerðirnar enduðu svo með 
fjöldafundi í miðborginni, oftast á 
Lækjartorgi.

ÞETTA GERÐIST:  19. JÚNÍ ÁRIÐ 1960

Fyrsta Keflavíkurgangan gengin
SALMAN RUSHDIE ER 62 

ÁRA Í DAG

„Megnið af því sem 
skiptir máli í lífi fólks 

gerist að því fjar-
stöddu.“

Rushdie er indverskur 
rithöfundur búsettur á 
Englandi. Hann bland-
ar gjarnan töfraraun-

sæi við sagnfræðilegar 
staðreyndir og gerast 

skáldsögur hans flest-
ar á Indlandi og í Pak-

istan.

Í tilefni aldarafmælis Guðmundar 
Jónassonar fjallabílstjóra heitins 
hafa fyrrum bílstjórar hjá fyrirtæki 
Guðmundar Jónassonar reist 
honum minnisvarða við Hófsvað, en 
Guðmundur ásamt fleirum fann bílfært 
vað yfir Tungnaá árið 1950. Vaðið 
nefndi hann Hófsvað og markaði það 
tímamót í akstri vélknúinna ökutækja 
um hálendi Íslands. 

„Þessi fundur varð upphafið að 
heilmikilli ferðaþjónustu á svæðinu 
og opnaði leið inn í Veiðivötn og 
norður Sprengisand svo dæmi séu 
tekin,“ segir Þórhallur Geirsson, einn 
af bílstjórunum sem starfaði með 
Guðmundi þegar blómaskeið hálendis-
tjaldferða stóð sem hæst. Hann og fleiri 
fyrrum samstarfsmenn Guðmundar 
mynda Gullaldarlið G.J. en það lét gera 
styttu úr sandsteini um aldamótin þar 
sem dregin eru fram helstu sérkenni 
Guðmundar og er hún varðveitt á 
Jöklasafninu á Höfn í Hornafirði. 

„Fljótlega eftir að við höfðum látið 
gera styttuna fórum við að tala um 
að reisa minnisvarða við Hófsvað og 
ákváðum að miða við aldarafmæli 
gamla mannsins sem hefði orðið 
hundrað ára hinn 11. júní. Við létum 
gera flága á stuðlaberg hjá S. Helgasyni 
og fengum Stimplagerðina til að gera 
áletraða plötu en minnisvarðinn, sem 
fellur vel inn í umhverfið, er staðsettur 
á leiðinni í Landmannalaugar.

 Þórhallur segir það mikið afrek 
hjá Guðmundi og félögum að hafa 
fundið vaðið á sínum tíma en ekki 
er um að ræða einstaka bíllengdir 
heldur rúma 800 metra og hefði áin 
tekið meðalmanni í klof þar sem hún 
var dýpst á vaðinu. „Þeir hafa þurft 
að vaða ána fram og aftur til að finna 
bílfæra leið,“ segir Þórhallur en ferðin 
gekk þó eins og best verður á kosið.

„Skömmu síðar fór Guðmundur að 
bjóða upp á ferðir yfir vaðið auk þess 
sem hann stofnaði ferðaskrifstofu 
Guðmundar Jónassonar sem enn er 
rekin með miklum myndarbrag. Árið 
1968 var Tungnaá síðan brúuð upp 
við Sigöldu sem vitanlega hefur greitt 
götur ferðamanna enn frekar,“ segir 
Þórhallur.

vera@frettabladid.is

GULLALDARLIÐ G. J.:  REISIR MINNISVARÐA VIÐ HÓFSVAÐ

Vaðið upphafið að mikilli 
ferðaþjónustu á hálendinu

VIÐ MINNISVARÐANN Hluti af Gullaldarliði G.J. Frá vinstri: Pálmi Sigurðsson, Gunnar Ólason, 
Þórhallur Geirsson, Þórir Magnússon, Ómar Hafliðason, Einar Valdimarsson og Þórður 
Stefánsson. MYND/ÚR EINKASAFNI

Ástkær fósturfaðir minn, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Geir Sigurðsson 
pípulagningamaður, Strandaseli 1, 
Reykjavík,

lést á Landspítalanum 15.  júní sl. Jarðarförin verður 
auglýst síðar.

Ása Birna Áskelsdóttir Stefán Ómar Oddsson
Þórný Pétursdóttir Baldur Bragason
Ómar Rafn Stefánsson
Ragnhildur Birna Stefánsdóttir
og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir,  tengda-
móðir og amma,

Guðný Kristín Árnadóttir
Funalind 1, Kópavogi,

lést að morgni 17. júní.

                     Einar Markússon
Markús Einarsson Hólmfríður Pálsdóttir
Árni Dan Einarsson Sigrún Dan Róbertsdóttir
Kristín Einarsdóttir Jón Karlsson
og barnabörn.   

Okkar innilegustu þakkir til allra er 
auðsýndu okkur samúð og hlýju vegna 
andláts og útfarar elskulegs bróður, mágs 
og frænda,

Svanlaugs Magnússonar
Lilla
Ægisgrund 19, Garðabæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Ægisgrund 19 og 
einnig til starfsfólks á deild 11G á Landspítalanum við 
Hringbraut fyrir frábæra umönnun. Megi Guð blessa 
ykkur öll.

Ragnheiður Magnúsdóttir Friðgeir Hallgrímsson
Eva Friðgeirsdóttir Bjarni Gunnarsson
Hallgrímur Friðgeirsson Þorbjörg Dögg Árnadóttir
Sesselja Friðgeirsdóttir
Magnús Pétur, Friðgeir Óli og Sigríður Dís Bjarnabörn.
Árni Freyr, Anton Hrafn og Karen Dögg Hallgrímsbörn.

Elskuleg dóttir okkar og systir,

Sandra Lind Pétursdóttir
Eyrarvegi 8, Akureyri,

lést miðviðkudaginn 10. júní. Útför hennar fer fram frá 
Akureyrarkirkju mánudaginn 22. júní kl. 10.30. Þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á SÁÁ.

Pétur Steinar Hallgrímsson            Eygló Tryggvadóttir
Sunna Lind Pétursdóttir

Ástkær móðir okkar og  tengdamóðir,

Sigríður Þórlaug Elsa Björg 
Sveinsdóttir
Mýrarvegi 111, Akureyri,

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju í dag, föstudag, 
kl. 13.30. 

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

Móðir okkar, tengdamóðir, amma, lang-
amma og langalangamma,

Anna Friðriksdóttir
Þórunnarstræti 127, Akureyri,

lést laugardaginn 13. júní á Sjúkrahúsinu á Akureyri. 
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju þriðjudag-
inn 23. júní kl. 10.30. Þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á Kvenfélag Akureyrarkirkju.

Kristinn Traustason
Gunnlaugur Traustason
Friðrik Gylfi Traustason
og fjölskyldur þeirra.

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

Reinhardt Ágúst 
Reinhardtsson 
fyrrverandi leiksviðsstjóri,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju mánudaginn 
22. júní kl. 13.00.

                                 Sigrún Linda Kvaran        
Halldór Reinhardtsson Þóranna Andrésdóttir
Linda Björk Kvaran Höskuldur Björnsson
Kolbrún Kvaran Tómas Þráinsson
barnabörn og barnbarnabörn 
Kristján G. Reinhardtsson  
Önundur Þór Reinhardsson
Erna G. Reinhardtsdótir
Pauline J. Karlsdóttir       

timamot@frettabladid.is

Innilegar þakkir færum við öllum þeim er 
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna and-
láts og útfarar eiginkonu minnar, móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Þóru Gabríellu 
Valdimarsdóttur
Melgerði 13 (áður Gimli), Reyðarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks deildar 11E á 
Landspítalanum við Hringbraut og starfsfólks 
Sjúkrahússins á Egilsstöðum.

Páll Þór Elísson
Bjarney  A. Pálsdóttir Vilhelm Jónsson
Georg Þór Pálsson Hjördís Ingvadóttir
Sigrún Rós Pálsdóttir Leopold Castro
barnabörn og barnabarnabörn.
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Blessunarlega er slysasaga mín nokk-
uð stutt miðað við marga aðra, ætli 
hún mundi ekki helst falla undir skil-

greininguna örsaga. Ég hef til að mynda 
aldrei brotið bein eða tognað og aðeins einu 
sinni á ævinni fengið blóðnasir. Blóðnas-
irnar komu í kjölfarið á leiðinlegri flensu. 
Horið rann úr nösunum nánast án afláts og 

ég hafði snýtt mér svo oft og kröftug-
lega að á endanum sprakk háræð. 
Og þannig fékk ég mínar fyrstu 

blóðnasir. Fyrst lak aðeins úr hægri 
nösinni, en stuttu seinna hafði einnig 

farið að flæða úr þeirri vinstri. 
Verandi alls kostar óreynd í 

svona málum vissi ég ekki alveg 
hvernig bregðast ætti við þessum 
ósköpum og því brá ég á það ráð 
að halla höfðinu aftur. Því hefði 
ég betur sleppt því blóðið fór þá 
að leka ofan í kok. Í örvæntingu 

minni leitaði ég aðstoðar hjá sambýl-
ingnum, sem potaði að mér handklæði og 
teymdi mig út í bíl. Því næst keyrði hann 
mig á bráðamóttöku Landspítalans þar sem 
áhyggjufullar hjúkrunar konur tóku á móti 
mér. Sambýlingurinn útskýrði stuttlega 
hvað amaði að mér. Hjúkrunarkonurnar 
drógu mig því næst afsíðis og spurning-
unum rigndi yfir mig. Hvað hafði gerst, 
hversu lengi höfðu blóðnasirnar staðið 
yfir, hafði ég áður fengið blóðnasir og loks 
spurðu þær mig alvar legar á svip hvort ég 
væri með fleiri áverka. Út undan mér sá 
ég hvar sambýlingurinn stóð tvístígandi á 
flúorlýstum ganginum og ég fann til með 
honum fyrir að liggja svona undir grun, vit-
andi hvaða mann hann hefur að geyma. Á 
sama tíma þótti mér gott að vita til þess að 
kynsystur mínar, hjúkrunar konurnar, væru 
á varðbergi og hefðu þor til að spyrja nauð-
synlegra spurninga. 

Á varðbergi gagnvart ódæðismönnum

NOKKUR ORÐ
Sara 

McMahon

■ 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

Ég elska að fara í kajaksiglingar 
og tjalda í náttúrunni. Ég dýrka 
bara allskyns útivist en hvað 
með þig? Hvað finnst þér 

gaman að gera í fríinu þínu?

tja

Ég safna 
kóktöppum!

Heldurðu að þú 
afsakir mig eitt 

augnablik, ég ætla 
bara að hlaupa út!

Ekkert 
mál!

Slæmar 
fréttir,

Lína er 
hætt með 

þér!

Hver er 
Lína?

Hún er stelpan með 
stutta hárið og sæta 

brosið,
í morgun fannst 

henni eins og hún 
kynni vel við þig en 
um kaffileytið leið 
henni eins og þið 

væruð ekki sköpuð 
handa hvort öðru

Hrikalegt að það 
hafi þurft að vera ég 

sem sagði þér frá 
þessu.

Mér líður eins 
og fórnarlambi 
brjálæðislegs 

skots.

Spákúlan er svo 
gamaldags, í dag 
gúggla ég bara 
framtíðina þína.

Ansans.
Hvenær lýkur 

eiginlega þessum 
mánudegi?

Þú ert reið, 
hvað er að?

Mamma vildi ekki 
kaupa neitt handa 

mér í búðinni!

Það er nú ekki 
svo slæmt.

Hún keypti ekkert handa þér heldur!

Glætan!!!

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

Fréttablaðið 
stendur upp úr

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

Allt sem þú þarft...

34%

74%



Tugir þúsunda barna búa við örbirgð í stríðshrjáðum héruðum Kambódíu 
og Norður-Úganda. Þau þurfa að sjá fyrir sér með vinnu við ómanneskjulegar 
aðstæður og eru berskjölduð fyrir mansali og ofbeldi. Þau fá enga menntun 
og fara á mis við það sem við teljum eðlilega barnæsku.

580 8025580 8025
Hringdu núna

eða skráðu þig á
barnaheill.is

Í 90 ára löngu starf i hafa Save the Children, alþjóðasamtök Barnaheilla, stuðlað að betra lífi milljóna barna um allan heim.

Save the Children Iceland

Þú getur hjálpað þessum börnum og gefið þeim möguleika á menntun og betra lífi 
með því að gerast Heillavinur. 500 –1.000 kr. framlag á mánuði getur breytt miklu 
í lífi barnanna. Skráðu þig á barnaheill.is eða í síma 580 8025.
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Frábærar
   grillsósur!

                

                



100% nautakjöt

í einni ferð!

spennandi
    BBQ sósur!
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folk@frettabladid.is

>LÉT MINNKA BRJÓSTIN

Fyrrum kryddpían Victoria Beckham 
hefur nú lagst undir hnífinn í þriðja 
sinn og látið minnka brjóstin. Söngkon-
an sagði ástæðuna fyrir minnk-
uninni vera þá að stór 
brjóst væru á skjön við 
nýja ímynd hennar sem 
hönnuður og móðir.

Gubbað af gleði, tvöföld safn-
plata með helstu lögum og grín-
atriðum grallaranna í Tvíhöfða, 
er komin í verslanir. Á fyrri plöt-
unni er áður óútgefið efni en á 
þeirri síðari er efni sem hefur 
áður komið út, þar á meðal lagið 
My Bitch. Þarna geta því hinir 
fjölmörgu aðdáendur útvarps-
þáttarins Tvíhöfða fundið eitt-
hvað við sitt hæfi því af nógu 
er að taka á diskunum tveimur. 
Alls eru nítján lög og grínatriði 
á fyrri disknum og 43 á þeim síð-
ari. 

Tvöföld plata 
frá Tvíhöfða

No Limits heldur á laugardagskvöld 
90´s-partí á skemmtistaðnum 
Sódómu Reykjavík. Partíin byrjuðu 
fyrir þremur árum á Bar 11 og er 
partíið á Sódómu hugsað sem lítið 
afmæli og jafnframt upphitun 
fyrir næsta stóra kvöld sem verður 
haldið á Nasa 15. ágúst. Ætlunin 

er að prufukeyra nýjar syrpur og 
nýfundna gullmola. Curver og DJ 
Kiki-Ow hafa staðið fyrir 90‘s-
kvöldunum en í þetta sinn verður 
Curver einn við stjórnvölinn því 
Kiki er stödd í Bretlandi. Partíið 
byrjar á miðnætti og miðaverð er 
1.000 krónur.

No Limits þriggja ára
CURVER OG KIKI Curver og Kiki-Ow halda enn eitt 90´s-kvöldið um helgina.

Á Íslensku auglýsingastofunni vinnur 
hópur af stúlkum sem æfir nú svifflug 
í frístundum sínum. Hópurinn gengur 
undir nafninu The High Five, þar 
sem stúlkurnar sem skipa hann eru 

fimm talsins. „Samstarfskona 
okkur, Aníta Björnsdóttir, hefur 
stundað svifflug í nokkurn tíma 
og hún var alltaf að dásama 
þetta og eftir að hafa hlustað á 
hana tala svona vel um íþróttina 
ákváðum við að slá til og 
prófa,“ segir Berglind Laxdal 
svifflugsáhugamaður. Stúlkurnar 
hafa tekið bóklega kúrsa, meðal 
annars í veðurfræði, og eru 
nú að læra það sem kallast að 
„ground-höndla“. „Núna erum 
við að læra hvernig eigi að 
koma vængnum á loft, en það 

getur verið ansi snúið. Næst förum við 
í svokallað hólahopp, þá svífur maður 
niður hóla og fær betri tilfinningu fyrir 
þessu öllu. Planið er svo að vera orðinn 
fleygur eftir mánuð,“ segir Berglind. 

Námskeiðið sem stúlkurnar hafa 
sótt síðustu daga er á vegum Fisfélags 
Reykjavíkur sem býður upp á kennslu í 
svifflugi á hverju vori. Þeir sem stunda 
svifflug verða að hafa góðan skilning 
á veðurfræði og hreyfingu loftstrauma 
til þess að ná sér á flug. Svifvængurinn 
sjálfur minnir um margt á fallhlíf og er 
úr þunnum nælondúk. Berglind segir 
svifflugið vera skemmtilega íþrótt og 
segist sjálf vera orðin forfallin. „Nú 
gengur maður um og spáir í skýin 
og vindáttir og athugar veðurspána 
daglega. Fólk verður fljótt alveg 
heltekið af íþróttinni og grípur hvert 

tækifæri sem gefst til þess að fara 
að fljúga, ætli skrifstofan verði ekki 
hálftóm í framtíðinni þegar viðrar vel,“ 
segir Berglind að lokum.  - sm

Stúlkur sem spá í ský og vindáttir

TEKST Á FLUG Stúlkurnar læra svifflug á 
námskeiði hjá Fisfélagi Reykjavíkur og hafa 
gaman af.  MYND/BERGLIND LAXDAL

Stórleikarinn og söngvarinn 
Jóhann Sigurðarson efnir 
til söngskemmtunar um 
helgina á Café Rosenberg 
með einvala liði leikara og 
tónlistarmanna.

„Já, það er bara bílskúrsæfing 
í kreppunni,“ segir Jóhann 
Sigurðarson leikari, sem jafnan 
gengur undir nafninu Jói stóri, en 
hann efnir til söngskemmtunar á 
Café Rosenberg í kvöld og annað 
kvöld. Hann er með einvala lið 
tónlistarmanna sér til fulltingis: 

Pálma Sigurhjartarson, Þórð 
Högnason, Daníel Böðvarsson og 
Sigurvald Helgason en þetta lið 
kallar sig: Jói Sig & Sigursveinarnir. 
Jói segir þetta nafn einfaldlega 
þannig til komið að það fer vel í 
munni. „Það er ekki þannig að menn 
séu að springa úr sigurvímu.“ Og í 
gær var bílskúrsæfing á heimili 
Jóa á Arnarnesinu. Þangað mættu 
menn auk gestasöngvara sem öll 
eru úr leikhúsgeiranum en eru ekki 
síðri söngvarar: Hansa, Valgerður 
Guðnadóttir og Jóhannes Haukur. 
Þótt Jói sjálfur sé þekktastur sem 
leikari á hann að baki margra ára 
nám í söng þannig að það er varlega 

orðað að tala um að hann búi með 
söngvara í maganum – eins og 
persónan sem hann gerði svo góð 
skil í Brúðgumanum. „Ég lærði 
hjá Sigurði Dementz fjóra vetur, 
var tvo hjá Kristni Sigmundssyni 
og svo fékk ég árs leyfi frá störfum 
veturinn 2000 til 2001 og var þá 
búsettur á Ítalíu og nam söng 
hjá ítölskum kennara,“ segir Jói. 
Hann segist vera með tuttugu laga 
dagskrá söngleikja- og leikhúslaga, 
revíusöngva og slagara. „Við vorum 
að slútta Söngvaseið, lékum 32 
sýningar á fimm vikum og tökum 
upp þráðinn aftur í haust.“ 
 jakob@frettabladid.is

Bílskúrsæfing hjá Jóa stóra

„Ég get ekkert kvartað. Eina sem 
ég get kvartað undan er gengið, 
sem er eitthvað sem allir finna 
fyrir,“ segir Páll Óskar Hjálm-
týsson. Hann fær á sunnudaginn 
afhenta platínuplötu fyrir að hafa 
selt Silfursafnið sitt í sextán þús-
und eintökum. Reyndar rauf plat-
an tíu þúsund eintaka platínumúr-
inn um síðustu jól en það er fyrst 
núna sem hann fær sjálfa plötuna 

afhenta, á árlegum sólstöðutón-
leikum í Grasagarðinum í Laugar-
dal með Moniku hörpuleikara. 

Til að ná inn fyrir kostnaði 
hljóðaði upphafleg kostnaðar -
áætlun Palla vegna Silfursafnsins 
upp á fjögur þúsund eintök. Vegna 
hruns krónunnar breyttist hún í tíu 
þúsund eintök en núna eru sextán 
þúsund komin í hús. „Ég get ekki 
kvartað en mikil ósköp hefði verið 
huggulegt að ná kostnaðinum í 
fjögur þúsund eintökum eins og 
upphaflega planið var. Ég hefði 
ekki slegið hendinni á móti því að 
ná í þann pening. En ég get prísað 
mig sælan. Ég gæti gert plötu núna 
án þess að taka eitt einasta lán og 
þannig vil ég helst vinna.“

Þess má geta að platan Allt fyrir 
ástina sem kom út 2007 hefur selst 
í svipuðu upplagi og Silfursafnið. 
Samanlagt hafa þær því selst í um 
þrjátíu þúsund eintökum á tveim-
ur árum, sem er vitaskuld frábær 
árangur. 

Sólstöðutónleikarnir á Café 
Flóra í Laugardalnum hafa verið 
haldnir nær óslitið síðan 2001. 
Hefjast þeir klukkan 23 og lýkur 
rétt eftir miðnætti. Spiluð verða 
lög af Silfursafninu í nýjum útsetn-
ingum auk annars góðgætis. Eftir 
það ganga gestirnir út í miðnætur-
sólina, vonandi með bros á vör. - fb

Á pening fyrir næstu plötu

PÁLL ÓSKAR OG MONIKA Palli og Mon-
ika spila í Grasagarðinum í Laugardal á 
sunnudagskvöld.

Tónlistarmaðurinn Eberg, sem 
heitir réttu nafni Einar Töns-
berg, mun halda tónleika í dag í 
versluninni 12 Tónum. Einar mun 
leika lög af nýjustu plötu sinni, 
Antidote, en með honum verða 
Nói Steinn Einarsson á trommum 
og Haraldur Þorsteinsson á bassa 
auk þess mun Rósa, söngkona í 
hljómsveitinni Sometime, taka 
lagið með Einari. „Þetta er sama 
fólk og spilaði með mér á útgáfu-
tónleikunum, nema þá gat Rósa 
ekki komið því hún var upptekin 
við barneignir,“ segir Einar. 

Þess má geta að söngvarinn 
flutti í byrjun sumars í sveita-

sæluna í Hvalfirði. „Húsið er 
að mestu tilbúið og það fer að 
líða að því að öll þægindi verði 
komin. Okkur líður mjög vel 
hérna í sveitinni og kærastan 
hreinlega blómstrar.“ Aðspurð-
ur segist Einar vera með kart-
öflugarð í bakgarðinum en hann 
hefur einnig fest kaup á bát með 
samsveitungum sínum. „Nú róum 
við sjálfir til fiskjar hér í firðin-
um, þannig að það mætti segja 
að maður sé kominn í hálfgerð-
an sjálfsþurftarbúskap,“ segir 
Einar. Tónleikarnir í 12 Tónum 
hefjast klukkan 17 og er aðgang-
ur ókeypis.  - sm 

Eberg blómstrar í 
sveitasælunni

EBERG verður með tónleika í versluninni 12 Tónum í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

JÓI, SIGURSVEINAR OG GÓÐIR GESTIR Jóhann Sigurðarson og félagar ætla að syngja og spila leikhúslög, revíusöngva og slagara á 
Rosenberg í kvöld og annað kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

TVÍHÖFÐI Tvöföld safnplata frá Tvíhöfða 
er komin í verslanir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

7
7
7
L
12
L
14

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

7
7
12

YEAR ONE   kl.  3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
YEAR ONE  LÚXUS kl.  3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  5.45 - 8 - 10.15
GULLBRÁ   kl.  3.45
TERMINATOR: SALVATION kl.  8 - 10.30
NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.  3.30 - 5.40
ANGELS & DEMONS     kl.  5 – 8 – 10.45

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

5%

7
7
L
14

YEAR ONE   kl.  6 - 8.30 - 10.40
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  5.45 - 8 - 10.15
GULLBRÁ   kl.  6
ANGELS & DEMONS    kl.  6 - 8 - 10

SÍMI 530 1919

7
12
L
14
14

YEAR ONE  kl.  5.45 - 8 - 10.15
TERMINATOR kl.  5.30 - 8 - 10.30
NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.  5.40
X-MEN  WOLVERINE kl.  10.20
ANGELS & DEMONS kl.  5.30 - 8.30 
KONUR Á RAUÐUM SOKKUM kl. 8

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”

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

750 KR. FULLORÐNIR
600 KR. BÖRN

750 KR. FULLORÐNIR
600 KR. BÖRN

28.000 GESTIR - LALANG VINSÆSÆLALAASTATA MYMYNDIN

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

HANGOVER kl. 4 - 6 - 6:50 - 8 - 9 -  10:20 - 11:20 12

MANAGEMENT kl. 6 - 8 - 10:20 10

CORALINE 3D m/ísl.tali kl. 4(3D) L

HANNAH MONTANA kl. 4 L

HANGOVER kl. 6 - 8 - 10 12

ADVENTURELAND kl.  8 12

LET THE RIGHT ONE IN kl. 10 16

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 6 L

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

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

ANGELS AND DEMONS kl. 10 14

YEAR ONE kl. 5:50 - 8 - 10:10 7

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

SparBíó 550kr

SparBíó 850kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU

- bara lúxus
Sími: 553 2075

YEAR ONE kl. 2, 4, 6, 8 og 10 L

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

GULLBRÁ - 750kr. kl. 2 og 4 - Ísl. tal L

TERMINATOR SALVATION kl. 8 og 10.15 14

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl. 2, 4 og 6 L

550 kr. í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

María Sigurðardóttir 
leikhússtjóri Leikfélags 
Akureyrar og hennar fólk 
er að púsla saman leikárinu 
2009-2010 og óhætt er að 
segja að verkefnaskráin sé 
spennandi.

„Þetta er leikrit sem Jón Gunnar 
Þórðarson leikstjóri skrifar og 
setur upp og byggir lauslega á 
myndinni Lilja forever,“ segir 
María Sigurðardóttir leikhússtjóri 
hjá LA.

Eitt þeirra verka sem eru á 
dagskrá Leikfélags Akureyrar 
næsta leikár er Lilja sem byggir 
á hinni sláandi mynd Lilja forever 
– ógnvekjandi mynd sem margir 
þekkja og fjallar um mansal. Búast 
má við áhrifamikilli sýningu. 
María segir að nú sé verið að prófa 
í hlutverk drengsins, vinar Lilju, 
sem fremur sjálfsmorð í myndinni. 
María Þórðardóttir fer með stórt 
hlutverk í sýningunni en Lilju leikur 
Jana María Guðmundsdóttir sem er 
að útskrifast úr mjög góðum skóla í 
Skotlandi en verður fastráðin fyrir 
norðan næsta leikár. Í sýningunni 
leika jafnframt Atli Þór Albertsson 
sem hefur fastráðið sig við leikhúsið 
sem og hinn erni og frábæri Þráinn 
Karlsson sem er orðinn sjötugur og 
lætur hvergi deigan síga.

Jón Gunnar verður fyrir -
ferðarmikill hjá LA því hann 
leikstýrir jafnframt Rocky 
Horror sem síðast var sett upp 
á Íslandi fyrir fjórtán árum, 
þá í Loftkastalanum. Andrea 
Gylfadóttir verður tónlistarstjóri 
þeirrar sýningar og meðal leikara 
verða Magnús Jónsson og þeir Atli 
og félagi hans af Rás 2, Jóhann G. 
Jóhannsson.

Atli og Jói verða  í lykilhlutverkum 
í 39 þrepum sem er verk sem hefur 
gengið fyrir fullu húsi í London um 
skeið. Verk sem byggir að nokkru 
á samnefndri kvikmynd Hitchcock 
en er gamanleikrit og bregða fjórir 
leikarar sér í 139 hlutverk. María 
leikstýrir því verki sjálf enda segir 

í samningi leikhússtjóra að hann 
setji sjálfur upp eina sýningu á 
hverju leikári. Að auki verða á 
fjölum LA sýningar sem íslenskir 
leikhúsáhorfendur þekkja mæta 
vel sem eru Fúlar á móti og Við 
borgum ekki, við borgum ekki.
 jakob@frettabladid.is

Lilja „forever“ á leiksvið

MARÍA SIGURÐARDÓTTIR LEIKHÚSSTJÓRI Er að setja saman spennandi dagskrá fyrir 
næsta leikár.

ÚTVARPSSTJÖRNUR RÁÐA SIG NORÐUR Leikararnir og útvarpsmennirnir Atli og Jói 
hafa ráðið sig til starfa hjá Leikfélagi Akureyrar næsta vetur.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

við inngöngu
í klúbbinn

kr. 695
BÁÐAR

KILJURNAR



SJÁIÐ „THE HANGOVER“ UM 
HELGINA OG FARIÐ SVO MEÐ 
MIÐANN Í VERSLANIR ELKO ÞAR 
SEM ÞIÐ FÁIÐ 20% AFSLÁTT AF 
ÞESSUM FRÁBÆRU MYNDUM 
FRÁ WARNER BROS.
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sport@frettabladid.is

HANDBOLTI „Það er voða lítið hægt 
að segja um hnéð á þessu stigi. Ég 
verð bara að bíða og sjá hvernig 
þetta verður. Það var verið að gera 
það sama og síðast nema að hnjá-
liðurinn er orðinn ónýtur, sem er 
ekki gott. Svo var verið að laga 
brjósk, bora göt og reyna að lappa 
upp á þetta og þá aðallega til þess 
að ég geti gengið óhaltur og verkja-
laus í framtíðinni. Ef ég spila aftur 
handbolta þá er það bónus,“ sagði 
handknattleikskappinn Sigfús 
Sigurðsson.

Þessi 34 ára gamli handknatt-
leikskappi hefur að öllum líkindum 
spilað sinn síðasta handboltaleik. 
Hnéð á honum er illa farið eins 
og hann sagði sjálfur. Nú skiptir 
heilsan miklu máli enda hefur Sig-
fús ekki áhuga á því að haltra eða 
ganga við staf það sem eftir er 
ævinnar.

Silfrið var ekki án fórna
„Ég var orðinn slæmur í hnénu 
fyrir svona einu og hálfu ári. 
Svo kom þessi undankeppni fyrir 
Ólympíuleikana og þá tók ég þá 
ákvörðun að hætta öllu væli og 
reyna að koma mér í stand ef mér 
stæði síðan til boða að fara til 
Kína. Það kostaði sitt. Silfrið var 
ekki án fórna,“ sagði Sigfús. 

„Nú snýr maður sér bara að ein-
hverju öðru, hvort sem það verð-
ur golf eða þjálfun eða eitthvað 
annað. Nú er ég bara að reyna að 
venjast þeirri tilhugsun að þess-
um kafla sé lokið. Ég get ekki gert 
annað þar til annað kemur í ljós. 
Það er betra að vera með minni 
væntingar en meiri á þessu stigi 
málsins.“

Miðlar af reynslu sinni til ungra 
krakka
Sigfús fór í aðgerð fyrir þrem 
vikum og hnéð er enn afar bólgið. 
Hann styðst við hækjur til að kom-
ast leiða sinna. Hann segist þurfa 
að vera þolinmóður en síðan tekur 
endurhæfing við.

„Ég er nokkurn veginn kominn 
á aldur í handboltanum og þarf að 

hugsa um annað. Ég mun fara að 
þjálfa hjá Val og halda svo áfram 
í útbreiðslu- og kynningarstarfi 
hjá HSÍ. Svo verð ég eitthvað í því 
að fara áfram í grunn- og gagn-
fræðaskólana til að sinna forvarn-
arstarfi sem ég hef verið í. Svo er 
aldrei að vita nema ég skelli mér í 
skóla eftir átján ára hlé,“ sagði Sig-
fús léttur spurður hvað tæki við að 
loknum ferlinum.

Hann hefur lifað tímana tvenna 

á löngum ferli sem meðal annars 
varð hlé á þegar hann varð undir 
í baráttunni við Bakkus. Það var 
lærdómsrík reynsla fyrir Sig-
fús, sem hefur reynt að miðla af 
reynslu sinni til ungra krakka svo 
þeir brenni sig ekki á sama hátt og 
hann.

„Ef það hefði verið almenni-
legt forvarnarstarf þegar ég var í 
grunnskóla hefði ruglið og vitleys-
an á mér líklegast ekki orðið eins 
mikið og raun bar vitni. Hugsan-
lega hefði ég aldrei byrjað. Það 
verða einhverjir að verða öðrum 
víti til varnaðar og það er komið 
að mér að deila minni reynslu með 
þeim sem þurfa á því að halda. Ef 
það verður til þess að hjálpa ein-
hverjum, jafnvel þó það séu ekki 
nema einn til tveir í hverjum 
árgangi, þá er það frábært og þess 
virði,“ sagði Sigfús.

Var í lélegasta forminu af öllum í 
Ólympíuþorpinu
„Það er ekkert létt að sætta sig við 
þá hugsun að þetta sé líklega búið. 
Ég setti mér aftur á móti mark-
mið þegar ég fór af stað aftur árið 
1998. Þá vildi ég sjá hvort ég gæti 
þetta ekki ennþá og svo í kring-
um EM 2002 lýsti ég því yfir að ég 
ætlaði mér að vinna til verðlauna 
á stórmóti. 

Það tókst síðasta sumar og ég get 
því ekki annað en stigið sáttur frá 
borði. Ég er mjög sáttur við minn 

feril og ekki ónýtt að enda með 
medalíu á Ólympíuleikum,“ sagði 
Sigfús, sem er þakklátur fyrir að 
hafa fengið að taka þátt í ævintýr-
inu í Peking.

„Það er ekkert sjálfgefið að 
maður eins og ég, sem var á síð-
ustu dropunum, fái að taka þátt 
í stærsta íþróttamóti heims. Ég 
held ég geti vel sagt að ég hafi 
verið í lélegasta forminu af öllum 
í Ólympíu þorpinu og það er ekki 
sjálfgefið að slíkur maður fái að 
vera með. Ég tel mig samt hafa náð 
að skila einhverju til liðsins. 

Ég vissi að ég yrði varaskeifa 
en þá fór ég áður í fýlu. Ég gerði 
hugarfarsbreytingu þar fyrir leik-
ana enda vissi ég líka að ástæðan 
fyrir því að ég fór var sú að Vignir 
[Svavarsson] var svo óheppinn að 
meiðast. Því miður fyrir hann 
en eins dauði er annars brauð 
í þessum bransa,“ sagði Sigfús 
auðmjúkur.

Í hönd fara hjá honum erfiðir 
mánuðir í endurhæfingu þar sem 
hann þarf meðal annars að taka af 
sér þrjátíu kíló til þess að létta á 
álaginu á hnénu. Það er ekki auð-
velt verk þegar menn eiga erfitt 
með að hreyfa sig.

„Það gengur vel því fjögur kíló 
eru farin á fjórum vikum bara 
út af breyttu mataræði. Ég held 
jákvæður inn í þennan nýja slag 
sem bíður mín,“ sagði Sigfús að 
lokum. henry@frettabladid.is

Rússajeppinn kominn á endastöð
Einn ástsælasti íþróttamaður þjóðarinnar, Sigfús Sigurðsson, þarf líklega að leggja skóna á hilluna vegna 
þrálátra hnémeiðsla. Sigfús var að koma úr enn einni aðgerðinni og vonast til þess að verða ekki haltur til 
æviloka. Hann ætlar að einbeita sér að þjálfun og forvarnarstarfi í grunnskólum landsins.

SÍÐASTI LEIKURINN? Sigfús huggar hér liðsfélaga í Val síðasta vor eftir að Valur hafði tapað úrslitaeinvíginu gegn Haukum um 
Íslandsmeistaratitilinn. Það var líklega síðasti handboltaleikur Sigfúsar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SILFRIÐ KOSTAÐI SITT Sigfús lagði mikið á sig til þess að spila í Peking en það kost-
aði sitt þar sem hnéð var afar illa leikið eftir leikana.. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÍÞRÓTTIR Vegna viðgerðar á 
háspennukerfi í Hafnarfirði og 
Garðabæ þurfti Fréttablaðið að 
fara í prentun klukkan 20 í gær-
kvöldi.

Af þeim sökum eru engin 
úrslit úr VISA-bikarnum í blað-
inu í dag. Við bendum lesendum á 
íþróttavef Vísis þar sem má finna 
öll úrslit gærkvöldsins.

Prentun Fréttablaðsins:

Engin úrslit

KÖRFUBOLTI Körfuknattleiksdeild 
Keflavíkur stendur nú frammi 
fyrir því í fyrsta sinn í langan 
tíma að finna nýjan þjálfara.

„Sigurður er búinn að vera hjá 
okkur í tólf ár og við höfum ekk-
ert þurft að hugsa um. Nú er allt 
í einu komin upp ný staða,“ sagði 
Margeir Elentínusson, formaður 
körfuknattleiksdeildar.

„Við erum annars ekkert farnir 
að spá í framhaldið. Við munum 
boða til fundar eftir helgina og 
fara yfir þá möguleika sem eru 
í stöðunni. Eftir það munum 
við ræða við einhverja aðila. 
Við erum opnir fyrir öllu í þeim 
efnum og næsti þjálfari þarf ekki 
endilega að koma frá Keflavík,“ 
sagði Margeir.   - hbg

Þjálfaramál Keflavíkur:

Erum opnir 
fyrir öllu

> Fram og FH fá tíu milljónir frá KSÍ

KSÍ úthlutaði á dögunum í annað sinn úr mannvirkjasjóði 
sínum. Að þessu sinni var 34 milljónum króna úthlutað 
sem fóru til átta félaga. Mest fengu Fram og FH eða tíu 
milljónir hvort félag. Fram vegna aðstöðu í Úlfarsárdal og 
FH vegna stúkubyggingar sinnar. Sjóðnum er ætlað að 
styðja við nýframkvæmdir knattspyrnumann-
virkja til að skapa iðkendum, stjórnendum og 
áhorfendum sem besta aðstöðu. KSÍ gerir 
ráð fyrir að úthluta 200 milljón-
um úr sjóðnum til ársins 2011.

Landsliðsþjálfarinn Siguður Ingimundarson hefur ákveðið 
að venda sínu kvæði í kross og yfirgefa herbúðir Kefla-
víkur og skrifa undir árs langan samning við sænska 
úrvalsdeildarfélagið Solna frá Stokkhólmi.

„Þetta er bara klappað og klárt og ég skrifaði undir 
eins árs samning við Solna. Mér leist bara vel á allar 
aðstæður hjá félaginu og þetta er góður klúbbur með 
mikinn metnað. Þeir hafa staðið sig vel undanfarin 
ár og stefna enn lengra þannig að þetta er bara 
skemmtileg áskorun sem mér líst mjög vel 
á,“ segir Sigurður brattur en hann tekur við 
starfinu af Finnanum Pekka Salminen.

Sigurður tók við þjálfun Keflavíkur haustið 
1996 og stýrði því til ársins 2003 þegar hann 
tók sér árs frí frá þjálfun. Sigurður stýrði svo 
Keflavíkurliðinu frá árinu 2004 og út síðasta 
keppnistímabil. Á þessum árum hefur 
Sigurður unnið fimm Íslandsmeistaratitla 
með félaginu.

„Ég var búinn að vera lengi hjá sama félaginu og það er því 
skemmtilegt að breyta algjörlega um umhverfi þegar maður ákveður 
loks að yfirgefa Keflavík. Sænska deildin hefur líka styrkst mikið síð-
ustu ár og er orðin nokkuð kröftug deild með mörg góð lið. Sænska 
og finnska deildin eru svipaðar að styrkleika og eru sterkustu 
deildirnar á Norðurlöndum,“ segir Sigurður en hann hefur engar 
áhyggjur af því að Keflavík finni ekki góðan eftirmann til að þjálfa 

Suðurnesjaliðið.
„Keflavík er í sterkri stöðu að mínu mati og það er mikið af 

góðum þjálfurum sem eru á lausu,“ segir Sigurður.
Samningur Sigurðar við Solna mun ekki hafa neinar 

breytingar í för með sér varðandi landsliðsþjálfarastarf 
hans hjá karlalandsliðinu en hann ætlar að standa við 
núgildandi samning sinn við KKÍ.

„Ég virði bara minn samning við KKÍ og klára því þessa 
leiki sem landsliðið á eftir í b-deild Evrópukeppninnar í 
ágúst. Við höfum ekkert rætt um framhaldið því það var 
bara ákveðið að klára þessa leiki fyrst,“ segir Sigurður 
sem heldur svo út til Svíþjóðar í byrjun september.

SIGURÐUR INGIMUNDARSON: SKRIFAR UNDIR EINS ÁRS SAMNING VIÐ SÆNSKA ÚRVALSDEILDARFÉLAGIÐ SOLNA 

Skemmtilegt að breyta algjörlega um umhverfi

FÓTBOLTI Þýska félagið FC Bayern 
hefur sett portúgalska bakvörð-
inn Jose Bosingwa efstan á óskal-
ista sinn fyrir sumarið.

Bayern staðfesti í gær að við-
ræður við Chelsea um kaup á 
leikmanninum væru í gangi.

Miðað við hversu vel Bosingwa 
spilaði í vetur er ekki talið líklegt 
að Chelsea vilji selja hann nema 
Bayern sé tilbúið að selja þeim 
Frakkann Franck Ribery sem 
er undir smásjá margra félaga 
þessa dagana.  

Þar á meðal er Man. Utd og 
Real Madrid. Bayern segir það 
ekki koma til greina að selja leik-
manninn eins og staðan sé í dag.
 - hbg

FC Bayern:

Vill fá Jose 
Bosingwa

BOSINGWA Var frábær með Chelsea í 
vetur. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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FÓTBOLTI  Enska dagblaðið 
The Guardian birti í vikunni 
frétt þess efnis að spænska 
úrvalsdeildarfélagið Real Madrid 
hefði gripið til óvenjulegra aðferða 
til að vekja athygli annarra á 
leikmönnum sem munu vera til 
sölu hjá félaginu.

Real Madrid var í fréttinni sagt 
hafa faxað lista á nokkur útvalin 
félög í ensku úrvalsdeildinni. Á 
listanum voru nöfn níu leikmanna 
sem allir voru sagðir til sölu fyrir 
rétt verð.

Hér ræðir um alla sex 
Hollendingana sem eru á mála hjá 
Real Madrid. Þeir eru Ruud van 
Nistelrooy, Arjen Robben, Wesley 
Sneijder, Klaas-Jan Huntelaar, 

Royston Drenthe og Rafael 
van der Vaart. Hinir eru 
Mahamadou Diarra frá 
Malí og Javier Saviola og 
Gabriel Heinze, báðir 
frá Argentínu.

Félagið er sagt 
þurfa að selja 
þessa leikmenn 
til að fjármagna 
leikmannakaup 
sumarsins en nú 
þegar er Kaka 
kominn til félagsins 
o g  C r i s t i a n o 
Ronaldo bætist 
fljótlega í hópinn.

Að auki staðfesti 
Florentino Perez, 

nýkjörinn forseti félagsins 
og maðurinn sem keypti 
Kaka og Ronaldo, að það 
væri aðeins tímaspursmál 
hvenær félagið myndi 
semja við Valencia 
u m  k a u p  á 
framherjanum 
David Villa.

Real Madrid 
sendi frá sér 
yfirlýsingu í gær 
þar sem frétt The 

Guardian var harðneitað, en í gær 
tjáði Ruud van Nistelrooy sig um 
málið og hvatti landa sína til að 
yfirgefa Real Madrid.

Sjálfur vi l l hann þó 
klára samning sinn við 

félagið. „Þegar hinir 
leikmennirnir fá tilboð 

fá stóru félagi ættu 
þeir þó að taka því,“ 
sagði van Nistelrooy. 

„Allir eru þeir með 
h á l e i t  m a r k m i ð 

og vilja taka þátt í 
heimsmeistarakeppninni á 

næsta ári með landsliðinu. 
Sjálfur er ég meiddur og 
veit ekki hvað Real Madrid 
vill með mig gera.“ - esá

Real Madrid neitar frétt The Guardian um að félagið vilji losna við hóp leikmanna með öllum ráðum:

Níu leikmenn sagðir á útsölu hjá Real

ROBBEN OG 
SNEIJDER
Báðir sagðir á 
listanum góða.

NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Fyrirhuguð kaup 
Liverpool á Glen Johnson frá 
Ports mouth á átján milljónir 
punda munu næsta örugglega 
verða til þess að Spánverjinn 
Alvaro Arbeloa verði seldur frá 
félaginu en Real Madrid er talið 
vera á höttunum eftir honum.

„Ég er ánægður hjá Liverpool 
en ef kauptilboð berst í mig verð-
ur það örugglega skoðað vel því 
ég á aðeins eitt ár eftir af samn-
ingi mínum. Það er annars alltaf 
gaman þegar maður er orðaður 
við stórlið á borð við Real Madrid 
og ég er viss um að ég eigi eftir 
að spila á Spáni í framtíðinni,“ 
segir Arbeloa, sem lék á sínum 
tíma með unglingaliði Real Madr-
id og á einnig að baki leiki með 
aðalliði og b-liði félagsins.  - óþ

Alvaro Arbeloa, Liverpool:

Á leiðinni aftur 
til Spánar?

ARBELOA Er orðaður við uppeldisfélag 
sitt, Real Madrid. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Framherjinn Roque 
Santa Cruz býst við því að vera 
áfram í herbúðum Blackburn 
á næstu leiktíð þar sem 
forráðamenn félagsins hafa fram 
til þessa ekki verið viljugir að 
selja hann.

„Ég er samningsbundinn 
Blackburn til ársins 2012 og fram 
til þessa hefur félagið ekki verið 
reiðubúið að selja mig fyrir lægri 
upphæð en er í uppsagnarklausu 
í samningi mínum,“ segir hinn 
27 ára gamli Santa Cruz en Sky 
Sports-fréttastofan full-
yrðir að klausan kveði á 
um litlar tuttugu millj-
ónir punda.

Manchester 
City er þó talið 
ætla að reyna 
aftur við 
Santa Cruz 
en hinir 
forríku 
eigend-
ur félags-
ins urðu að láta 
í minni pok-
ann fyrir þrjósk-
um forráðamönn-
um Blackburn í 
félagaskipta-
glugganum í 
janúar.

  - óþ

Santa Cruz hjá Blackburn:

Fáanlegur á 20 
milljónir punda

FÓTBOLTI Forseti franska félagsins 
Lyon hefur viðurkennt að framtíð 
Karim Benzema sé í óvissu þrátt 
fyrir að leikmaðurinn sjálfur hafi 
sagt að hann vilji vera áfram í 
herbúðum félagsins.

„Það eru vissulega góð tíðindi 
fyrir okkur að Benzema vilji vera 
áfram en félagaskipti Kaka og 
Cristiano Ronaldo sýna það og 
sanna að allir leikmenn hafa sinn 
verðmiða þegar fyrirbæri eins og 
Real Madrid kemur kallandi. Ég 
tel samt vera meiri líkur en minni 
að hann verði áfram hjá Lyon,“ 
segir Jean-Michel Aulas, forseti 
Lyon, í samtali við L‘Equipe.

Manchester United, 
Manchester City, Chelsea, 
Barcelona og Real Madrid eru 
öll talin vera á höttunum eftir 
Benzema. - óþ

Framtíð Benzema hjá Lyon:

Allir leikmenn 
hafa verðmiða

WWW.SJOVA.IS

VIÐ TRYGGJUM LÍF OG FJÖR
Í SJÓVÁ KVENNAHLAUPI ÍSÍ
Líftrygging að gjöf og afsláttur af Barnavernd Sjóvá
Konur á aldrinum 18-55 ára sem taka þátt í Sjóvá Kvennahlaupi ÍSÍ 

á morgun eiga kost á að sækja um ókeypis líftryggingu að upphæð

1 milljón króna í 1 ár. Einnig stendur þeim til boða 6 mánuðir fríir af 

Barnavernd Sjóvá sem er trygging sniðin að hagsmunum barna og 

fjölskyldna. Það eina sem þú þarft að gera er að fylla út umsókn á 

þínum hlaupastað.

TÖKUM ÞÁTT – HEILSUNNAR VEGNA!
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

15.35 Leiðarljós  (e)

16.15 Leiðarljós  (e)

17.00 Táknmálsfréttir

17.10 Spæjarar  (23:26)

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  (Sprengjuhöllin - 
Ljótu hálfvitarnir) Dr. Gunni og Felix Bergs-
son stjórna spurningakeppni hljómsveita. 
Að þessu sinni leiða saman hesta sína 
Sprengjuhöllin og Ljótu hálfvitarnir. 

21.10 Niður hæðirnar  (Down the Long 
Hills) Bandarísk fjölskyldumynd frá 1986 
byggð á sögu eftir Louis L’Amour um strák 
í gamla villta vestrinu og hestinn hans. 
Leikstjóri er Burt Kennedy og meðal leik-
enda eru Bruce Boxleitner, Bo Hopkins og 
Michael Wren.    

22.40 Jötunninn ógurlegi  (Hulk) 
Bandarísk ævintýramynd frá 2003. Erfða-
fræðingur verður fyrir óhappi þegar hann 
er að gera tilraun og eftir það breytist hann 
gjarnan í grænt skrímsli ef hann kemst í 
uppnám. Leikstjóri er Ang Lee og meðal 
leikenda eru Eric Bana, Jennifer Connelly 
og Nick Nolte. Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi ungra barna. (e)

00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar. Heimastjórn stöðvarinnar; Jón 
Kristinn Snæhólm og Hallur Hallsson ásamt 
gestaráðherra, ræða um það sem er efst á 
baugi í stjórnmálunum.

21.00 Mér finnst  Í umsjón Katrínar 
Bessadóttur, Haddar Vilhjálmsdóttur og Vig-
dísar Másdóttur. Farið er vítt og breitt um 
samfélagið.

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

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  (14:22) Bandarísk 
gamanþáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

18.55 One Tree Hill  (21:24) (e)

19.45 America’s Funniest Home Vid-
eos  (37:48) Bráðskemmtilegur fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot 
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu. 

20.10 Greatest American Dog  (2:10) 
Bráðskemmtileg bandarísk raunveruleika-
sería þar sem hundar eru í aðalhlutverki. 

21.00 Heroes  (24:26) Nathan, Claire, 
Peter og HRG hjálpa Angelu að grafast fyrir 
um fortíð hennar og hún uppljóstrar stóru 
leyndarmáli sem hefur ásótt hana í mörg ár. 

21.50 Painkiller Jane  (18:22) 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. 

22.40 World Cup of Pool 2008  (3:31) 
Bestu pool-spilarar heims sýna snilldartaka í 
heimsbikarkeppninni í pool. 

23.30 Brotherhood  (7:10) (e)

00.20 The Dead Zone  (2:13) (e)

01.10 The Game  (10:22) (e)

01.35 The Game  (11:22) (e)

02.00 Penn & Teller: Bullshit  (5:59) (e)

02.30 Penn & Teller: Bullshit  (6:59)

03.00 Óstöðvandi tónlist

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

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (16:25) 

09.55 Doctors (17:25)

10.20 Hæðin (3:9) 

11.10 Gossip Girl (5:18)

11.50 Grey‘s Anatomy (12:24)

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (215:260) 

13.25 Wings of Love (84:120)

14.10 Wings of Love (85:120)

14.55 Wings of Love (86:120) 

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 (4:24) 

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 í gamanþætti þar sem allt er leyfi-
legt.

20.00 Total Wipeout (4:9) Hér er á ferð 
ómenguð skemmtun, gamall og góður buslu-
gangur með nýju tvisti sem ekki nokkur 
maður getur staðist. Kynnir þáttarins er 
Richard Hammond.

20.55 Stelpurnar (6:20) Stöð 2 
endursýnir nú valda þætti af Stelpunum, sem 
tvisvar sinnum í röð hefur verið valinn besti 
leikni þátturinn á Edduverðlaunahátíðinni. 

21.20 Grease 

23.05 Darkness  Unglingsstúlka flytur 
með foreldrum sínum í afskekkt sveita-
býli en kemst fljótlega að því húsið á sér 
skuggalega sögu og leyndarmál sem eru í 
þann mund að koma í ljós.

00.50 X-Men: The Last Stand 

02.30 North Country 

04.35 Total Wipeout (4:9) 

05.30 Stelpurnar (6:20) 

05.55 Fréttir og Ísland í dag 

Íslendingar hafa ekki haft mikið til að 
gleðjast yfir að undanförnu. Við erum 
til að mynda að fara að skrifa undir 
Versalasamningana okkar; svokallað-
an Icesave-díl þar sem við heitum 
Bretum og Hollendingum hollustu 
fram í rauðan dauðann. Samningur-
inn virðist vera svo afleitur að gömlu 
nýlenduherrarnir gætu farið í stríð 
við Norður-Kóreu en í stað þess að 
senda tjalla og túlípana yrðu nokkrir 
mörlendingar látnir standa í fremstu 
víglínu við höfuðborgina Pyongyang.

Jafnvel 17. júní funduðu ráðamenn þjóðarinnar um hvernig 
væri nú best að skera niður í ríkisfjármálum. Og þau voru alveg 

sérstaklega uppbyggileg ummælin sem höfð voru eftir formanni 
ASÍ á forsíðum dagblaðanna. „Þetta eru hrikalega erfiðar ákvarðan-
ir sem eru íþyngjandi fyrir fólk að mörgu leyti.“ Jess! Í ljósi þess að 

matarkarfan hefur hækkað um næstum 
helming, bensínið er aðeins fyrir fáa 
útvalda og það fer með mánaðarhíruna 
að fá sér í glas er það orðið opinbert 
að helvítis fokking fokk-maðurinn hitti 
naglann á höfuðið.

Sem betur fer eigum við þó alltaf 
„strákana okkar“. Þeir virðast alltaf hafa 
jafn gaman af því að skemmta íslensku 
þjóðinni þegar henni líður illa. Það var 
því nokkuð góð og sjaldgæf tilfinning 
sem hríslaðist um líkamann fyrir framan 
sjónvarpið þegar landsliðið kjöldró 

Makedóníumenn í fullri höll og tryggði sér sæti á EM. Sjónvarpið 
hefur nefnilega hingað til verið boðberi válegra tíðinda. Verst þykir 
mér þó að það er ekkert útlit fyrir að gengi krónunnar eigi eftir 
að lagast fyrir byrjun janúar þannig að sennilega verða „strákarnir 
okkar“ bara einir í Austurríki þegar flautað verður til leiks á EM. 

TAKK FYRIR Íslensku strákarnir eru skemmtikraftar 
þjóðarinnar og leika sér að því að fá hana til að gleyma 
bæði stund og stað.

06.10 Revenge of the Nerds 

08.00 Everything You Want 

10.00 Aquamarine 

12.00 Book of Eve 

14.00 Revenge of the Nerds 

16.00 Everything You Want 

18.00 Aquamarine 

20.00 Book of Eve Áhrifamikil og rómant-
ísk mynd um Evu sem ákveður um sextugt 
að söðla um hrista rækilega upp í lífi sínu. 
Hún fellur fyrir manni sem er tuttugu árum 
yngri og eignast áhugaverða nýja vini.

22.00 Miami Vice 

00.10 Charlie‘s Angels 

02.00 Hot Fuzz 

04.00 Miami Vice 

14.15 US Open Útsending frá fyrsta 
keppnisdegi US Open í golfi.

17.15 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.

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

18.10 World Supercross GP Chase Að 
þessu sinni fór mótið fram á Chase Field í 
Phonenix.

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

19.30 F1: Bretland / Æfingar Sýnt frá 
æfingum liðanna fyrir Formúlu 1 kappakstur-
inn í Bretlandi.

20.00 US Open Bein útsending frá 
öðrum keppnisdegi US Open í golfi en til 
leiks eru mættir allir bestu kylfingar heims.

23.00 Ultimate Fighter - Season 9 Allir 
fremstu bardagamenn heims mæta til leiks 
og keppa um titilinn The Ultimate Fighting 
Champion.

23.45 Ultimate Fighter - Season 9 
Magnaðir bardagar í þessari frábæru seríu. 
Allir fremstu bardagamenn heims mæta 
til leiks og keppa um titilinn The Ultimate 
Fighting Champion.

00.30 Poker After Dark Margir af snjöll-
ustu pókerspilurum heims mæta til leiks.

01.15 Poker After Dark

02.00 F1: Bretland / Æfingar

07.00 Bandaríkin - Brasilía Útsending 
frá leik í Álfukeppninni.

19.00 Egyptaland - Ítalía Útsending frá 
leik í Álfukeppninni.

20.40 Bandaríkin - Brasilía Útsending 
frá leik í Álfukeppninni.

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

22.50 Goals of the Season 2000/2001 
Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvals-
deildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

23.45 Football Rivalries: Celtic vs. 
Rangers Í þessum þætti er fjallað um ríg 
Celtic og Rangers innan vallar sem utan. Það 
er varla hægt að finna meiri ríg á milli ná-
grannaliða í heiminum og í þessum þætti 
fáum við að kynnast því.

> Richard Hammond
“Ég gerði mér grein fyrir því 
að ég varð að fullorðnast 
þegar ég þurfti að selja 
fyrsta mótorhjólið mitt til að 
eiga fyrir mat.” 
Hammond er áhugamaður 
um bíla og kynnir þáttarins 
Total Wipeout sem Stöð 2 
sýnir í kvöld.

18.30 Lucky Louie   
 STÖÐ 2 EXTRA

20.00 US Open, beint   
 STÖÐ 2 SPORT

20.10 Popppunktur   
 SJÓNVARPIÐ

20.10 Greatest American Dog  
 SKJÁREINN

20.55 Stelpurnar   STÖÐ 2

VIÐ TÆKIÐ FREYR GÍGJA GUNNARSSON SPRINGUR

Guði sé lof fyrir íslensku strákana
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

10.10 The Inspector Lynley Mysteries 11.00 The 
Inspector Lynley Mysteries 11.45 After You‘ve Gone 
12.15 The Weakest Link 13.00 EastEnders 13.30 
My Hero 14.00 My Hero 14.30 After You‘ve Gone 
15.00 The Inspector Lynley Mysteries 15.50 The 
Inspector Lynley Mysteries 16.35 Any Dream Will 
Do 18.00 My Hero 18.30 After You‘ve Gone 19.00 
Extras 19.30 The Catherine Tate Show 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 23.25 Extras 23.55 The 
Catherine Tate Show

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Jersild 
Live 10.35 Aftenshowet med Vejret 11.00 Venner 
på eventyr 11.30 Søren Ryge præsenterer 12.00 
Det lille hus på prærien 12.50 Nyheder på 
tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og vejr 
13.10 Boogie Mix 14.00 Boogie Listen 15.00 
Amigo 15.30 Sigurds Bjørnetime 16.00 Dig og 
mig 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 
Disney Sjov 18.00 aHA Award 19.00 TV Avisen 
19.30 Den forkerte helt 21.20 Leg med døden 
23.10 Boogie Mix

10.00 NRL Nyheter 10.10 Uventet besøk 10.40 
Urter 11.00 NRL Nyheter 11.05 Tracey Ullmans 
USA 11.30 Klostrene kaller 12.00 NRL Nyheter 
12.05 Norge rundt 12.30 Camilla Plum i hagen 
13.00 NRL Nyheter 13.05 Jessica Fletcher 13.55 
Kystlandskap i fugleperspektiv 14.00 NRL Nyheter 
14.10 Disneys verden 15.00 NRL 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 16.20 Tøfferud 16.35 Herr Hikke 16.40 
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Norge 
rundt 18.00 Michael Palin - Jorda rundt på 20 
år 18.55 VG-lista Topp20 - Rådhusplassen 2009 
21.00 Kveldsnytt 21.15 Hotell Babylon 22.10 Dark 
Side of the Moon 23.05 Trygdekontoret 23.35 
Country jukeboks m/chat 

06.38 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.03 Morgunvaktin heldur áfram
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Óskastundin
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Sagnaslóð
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Tónleikur

15.03 Útvarpssagan: Sumar í Sóltúni
15.25 Án ábyrgðar
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Trompetmeistarar sveiflunnar
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
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

10.25 Jan och räven 10.40 Vildmark fiske 11.10 
100 procent bonde 11.40 Kan inte läsa 12.35 Plus 
sommar 13.05 Mitt i naturen 13.35 Gomorron 
Sverige 14.25 Resan till dej 16.00 Rapport med 
A-ekonomi 16.10 Så såg vi sommaren då 16.15 
Strömsö 16.55 Guld och gröna skogar 17.25 
Anslagstavlan 17.30 Rapport 17.45 Kronprinsessan 
Victorias fond 17.55 Konstverk berättar 18.00 
Program ej fastställt 19.00 Livet från den ljusa sidan 
21.15 Minnenas television 22.20 Pojkarna i mitt liv 
00.30 Sändningar från SVT24  

Bíómyndin sem kveikti Grease-æðið 
um allan heim. Hér segir af töffar-
anum Danny Zuko og kynnum hans 
af hinni fögru Sandy Dee. Hann er 
veraldarvanur og harður í horn að 
taka en viðhorf hennar til lífsins eru 
talsvert öðruvísi. Geta villingurinn 
og feimna stúlkan náð saman?
Aðalhlutverk: John Travolta, Olivia 
Newton-John og Stockard Chann-
ing.

STÖÐ 2 KL. 21.20

Grease

Litið verður á bestu atriði vetrarins 
áður en Auddi og Sveppi fara í 
sumarfrí. Strákarnir ætla meðal ann-
ars að rifja upp hvernig er að faðmast 
naktir, að fá piparúða í augun og að 
sjá sjálfan sig naktan aftan á strætó-
vagni. Að sumri liðnu munu strákarnir 
svo mæta tvíefldir á nýjan leik.

VIÐ MÆLUM MEÐ 

Auddi og Sveppi
Stöð 2 kl. 19.15

▼
16.45 Hollyoaks (214:260) 

17.15 Hollyoaks (215:260) 

17.40 The Sopranos (17:26) Þrátt fyrir að 
hafa átt mikilli velgengni að fagna í starfi og 
eiga góða fjölskyldu er Tony Soprano þjáður 
á sálinni og á stöðugt í vandræðum með að 
finna jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 

18.30 Lucky Louie (13:13) 
Bráðskemmtilegir gamanþættir um draum-
óramanninn Louie og hans fjölskyldulíf.

18.50 Hollyoaks (214:260) 

19.15 Hollyoaks (215:260) 

19.45 Lucky Louie (13:13) 

20.15 Grey‘s Anatomy (15:24) Meredith 
og Derek komast að því að það að viðhalda 
hinu fullkomna sambandi er mun erfiðara 
en þau áttu von á. Líf læknanna ungu hefur 
tekið stakkaskiptum þegar einn úr hópnum 
veikist alvarlega.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 The Mentalist (18:23) 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 (21:24) Ein vinsæl-
asta spennuþáttaröð Stöðvar 2 frá upphafi. 
Ný ógn steðjar nú að bandarísku þjóðinni og 
heimsbyggðinni allri og Jack Bauer er að sjálf-
sögðu sá eini sem er fær um að bjarga mál-
unum.

23.30 The Sopranos (17:26) 

00.30 Grey‘s Anatomy (15:24)

01.15 Fréttir Stöðvar 2 

02.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Rafmagnshlaupahjól kr. 7.995!

DVD 500
Tölvuleikir 500
DVD Þáttaraðir 1.000

Dömubolir 695
Dömubuxur 995
Dömutöskur 995
Dömuskór, með hæl 1.295
Dömublússur 1.595
Kjólar 1.995

Barnabolir 495
Barnanáttföt 995
Barnaskór 995
Barnabuxur 1.495

Englagúmmískór (21-35) 995
Englagúmmístígvél (29-42) 1.495
Viking barnastígvél 1.895
Gúmmístígvél, svört (35-40) 3.995
Íþróttaskór, karla og kvenna 5.495

Bikinítoppar og buxur 595
Arena sundskýlur, stráka 2.495
Arena sundbolir 2.995
Arena sundskýlur, karla 3.495
Arena bikiní 3.995

Hummel sokkar, 3 pör í pk. 895
Hummel stuttermabolir 3.995
Hummel háskólabolir 5.495
Hummel hettupeysur 5.995
Hummel íþróttabuxur 6.995 Sandalar, bláir og bleikir 2.495

Solla stirða, strigaskór 2.495
Solla stirða, sandalar 2.495
Íþróttaálfurinn, strigaskór 2.495
Íþróttaálfurinn, sandalar 2.495
Æfi ngabuxur, stelpu 2.995

Gallabuxur, karla 3.995
Didriksons útivistarbuxur 2.495
Didriksons útivistargalli,
barna og unglinga 4.995
Regngallar (86-134) 5.999

Tamaris dömuskór  3.995
Sandalar (36-46) 3.995
Herraskór 5.995

| Dömufatnaður | Herrafatnaður |
| Íþróttafatnaður | Barnafatnaður |

| Sundfatnaður | Skór | Töskur | DVD |

KORPUTORGI

Stærsta Outlet landsins!
Opið alla daga frá 12 til 18 - Sími 578 9400

▼
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT 2. skíðaíþrótt, 6. gat, 8. 
fyrirboði, 9. kvk. nafn, 11. fyrir hönd, 
12. flatfótur, 14. kvk nafn, 16. skóli, 
17. dýrafita, 18. andi, 20. tveir eins, 
21. staðarnafn.

LÓÐRÉTT 1. tarfur, 3. í röð, 4. ósigur, 
5. lík, 7. land í Evrópu, 10. flýtir, 13. 
angan, 15. illgresi, 16. skammst., 19. 
tveir eins.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. brun, 6. op, 8. spá, 9. lóa, 
11. pr, 12. ilsig, 14. lilja, 16. ma, 17. 
mör, 18. önd, 20. ff, 21. oddi. 

LÓÐRÉTT: 1. boli, 3. rs, 4. uppgjöf, 
5. nár, 7. pólland, 10. asi, 13. ilm, 15. 
arfi, 16. möo, 19. dd. 

Íslenskir aðdáendur Íþróttaálfsins og Sollu stirðu 
ættu að geta tekið gleði sína á ný. Því samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins eru forsvarsmenn 
Latabæjar nánast búnir að ákveða að setja upp 
Latabæjar leiksýningu á Íslandi á næsta ári. Tíu 
ár verða þá liðin síðan leiksýningin Glanni glæpur 
í Latabæ sló öll aðsóknarmet í Þjóðleikhúsinu. 
Latibær hóf í kjölfarið mikla útrás til Evrópu, 
Bandaríkjanna og nú síðast Suður-Ameríku þar 
sem þetta hugarfóstur Magnúsar Scheving hefur 
slegið rækilega í gegn. Latabæjarleiksýningar hafa 
nú verið settar upp bæði í Mexíkó og á Bretlandi 
og samkvæmt síðustu tölum höfðu yfir ein milljón 
aðgöngumiða verið seldir. 

Ekki liggur fyrir hvar og hvenær sýningin verður 
frumsýnd. Hins vegar má reikna með að sýningin 
verði mikill smellur enda 
selst Latabæjarvarningur nú 
sem aldrei fyrr. Eftir því sem 
Fréttablaðið kemst næst er 
enn ekki komið á hreint hvort 
leitað verði að nýjum íslenskum 
Íþróttaálfi eða hvort Magnús 
Scheving sjálfur bregði sér í ljósbláa 
ofurhetjubúninginn. Þá hefur ekki fengist 

staðfest hvort Stefán Karl Stefánsson, sjálfur 
Glanni glæpur, muni endurtaka hlutverk sitt sem 
skúrkurinn ógurlegi. Fréttablaðið hafði samband 
við Hlyn Sigurðsson, upplýsinga -
fulltrúa Latabæjar, en hann vildi 
hvorki játa né neita því að þetta væri 
satt. 
 - fgg 

Latabæjarsýning fyrirhuguð á Íslandi

SAMAN Á SVIÐ Glanni glæpur og 
Íþróttaálfurinn endurnýja kynni sín við 
íslenskt smáfólk þegar ný íslensk Lata-

bæjarsýning verður sett upp á næsta ári.

„Við erum að styrkja hópinn. Hér 
er sterkur hópur leikara fyrir og 
það er að bætast í hann,“ segir 
Magnús Geir Þórðarson, leikhús-
stjóri í Borgarleikhúsinu.

Þau tíðindi berast nú úr Borgar -
leikhúsinu að einn vinsælasti 
leikari þjóðarinnar, Hilmir Snær 
Guðnason, hafi fastráðið sig við 
Borgarleikhúsið. Hann hefur 
ekki verið á föstum samningi 
við leikhús í fjögur ár en hann 
sagði samningi sínum við 
Þjóðleikhúsið lausum við síðustu 
leikhússtjóraskipti. Magnús 
Geir er að sópa til sín öflugum 
leikurum. Þannig er Rúnar Freyr 
Gíslason einnig að ganga til liðs 
við Borgarleikhúsið – en hann 
leikur nú í Kardimommubæ 

Þjóðleikhússins. Áður höfðu 
Þröstur Leó, Jóhann Sigurðarson, 
Guðjón Davíð Karlsson, Kristín 
Þóra og Hallgrímur Ólafsson 
gengið til liðs við Magnús og hans 
fólk. „Hilmir er klárlega einn 
vinsælasti leikari undanfarinna 
ára og hér bíður hans fjöldi 
spennandi verkefna. Hann mun 
verða áberandi á fjölunum en 
Hilmir mun einnig leikstýra. 
Hann tekst fyrst á við gríðarlega 
flott og margverðlaunað verk, 
August, eftir Tracy Letts, sem 
hefur sópað til sín verðlaunum 
á borð við Tony- og Pulitzer-
verðlaunin. Þetta leikrit hefur 
verið heitasta verkið á Broadway 
að undanförnu og fer nú sem eldur 
um sinu um heiminn.“

Stór hópur leikara fer með 
hlutverk í sýningunni en 
það er svo sjálfur KK sem 
semur tónlistina en hann 
hefur ekki verið á stóra sviði 
Borgarleikhússins síðan hann 
sló rækilega í gegn í Þrúgum 
reiðinnar. Magnús Geir 
segir að frumsýning 
verði í október. 

 - jbg

FENGUR FYRIR 
MAGNÚS GEIR 

Borgarleikhúsið 
styrkir leikhóp sinn til 

muna og eru Hilmir 
Snær og Rúnar Freyr 

meðal þeirra sem hafa 
fastráðið sig við húsið.

Rúnar Freyr og Hilmir í Borgarleikhúsið

HUMAR 2000 KR/KG

MARINERUÐ 
STÓR LÚÐU STEIK

ROÐLAUUS/BEINLAUS 
1.990KR/KG

Áheyrnarfulltrúar Bandalags 
íslenskra listamanna, BÍL, í menn-
ingar- og ferðamálaráði lögðu fram 
bókun við þá ákvörðun að Stein-
unn Sigurðardóttir fata hönnuð-
ur var útnefnd borgarlistamaður 
Reykjavíkurborgar. Allir kjörnir 
fulltrúar menningar- og ferða-
málaráðs greiddu útnefningunni 
atkvæði sitt.  Í bókun áheyrnar-
fulltrúanna kemur fram að 
ástæðulaust sé fyrir menningar- 
og ferðamálaráð að leita út fyrir 
Bandalag íslenskra listamanna 
en félagar í BÍL eru þrjú þúsund. 
„Borgar listamaður er heiðursnafn-
bót sem jafnframt fylgir peninga-
upphæð. Á þeim tímum þegar mjög 
þrengir að hjá listamönnum, jafn-
vel meira en hjá flestum öðrum 
starfsstéttum er mikilvægt að 
listamenn hljóti þó það sem lista-
mönnum ber,“ segir í bókuninni. 
Jafnframt er tekið skýrt fram að 
ekki sé verið að vega að Steinunni 
Sigurðardóttur í bókuninni. „Enda 
hefur hún þegar fengið margvís-
lega og verðskuldaða viðurkenn-
ingu fyrir störf sín.“ Eftir því sem 
Fréttablaðið kemst næst er þetta í 
fyrsta skipti í mörg ár sem fram 
kemur bókun frá áheyrnarfulltrú-
um BÍL þegar borgarlistamaður er 
tilnefndur.

Ágúst Guðmundsson kvikmynda-
leikstjóri var annar áheyrnar-

fulltrúanna frá BÍL. Hann sagðist 
í samtali við Fréttablaðið ekki ætla 
að taka það hlutverk að sér að skil-
greina orðið listamaður. „Borgar-
stjórn vill þó greinilega túlka 
það hugtak á víðari hátt en við.“ 
Ágúst segist hafa viljað að borg-
arlistamaður kæmi úr hefðbundn-
ari hópi listamanna og bendir í því 
samhengi á að aðildarfélögin að 
BÍL séu fjórtán. „Margir íslensk-
ir hönnuðir eru að gera það gott 
á erlendum vettvangi og þá ekki 
síst Steinunn. Okkur finnst full 
ástæða til að meta það að verð-
leikum en útnefning borgarlista-
manns er ekki rétti vettvangurinn 
fyrir það.“

Fulltrúar meirihlutans í menn-
ingar- og ferðamálaráði lögðu 
fram bókun í kjölfar þessa og 
þar kemur fram að í reglum um 
útnefningu borgarlistamanns sé 
þess ekki getið að sá sem hljóti 
útnefningu þurfi að tilheyra félagi 
Bandalags íslenskra listamanna né 
öðrum fagfélögum. Á fundinum, 
sem haldinn var hinn 11. júní en 
var trúnaðarmál allt þar til í gær, 
kom jafnframt fram tillaga um að 
stofna til sérstakra Hönnunarverð-
launa Reykjavíkur  borgar. Full-
trúar listamanna lýstu yfir ein-
dregnum stuðningi sínum við slík 
verðlaun. 

 freyrgigja@frettabladid.is

ÁGÚST GUÐMUNDSSON:  ÞRENGIR AÐ HJÁ LISTAMÖNNUM

LISTAMENN ÓSÁTTIR VIÐ 
VAL Á BORGARLISTAMANNI

ÓSÁTT VIÐ VALIÐ
Þau Ágúst Guðmundsson og Áslaug 
Thorlacius lögðu fram bókun þegar 
menningar- og ferðamálaráð hafði 
útnefnt Steinunni Sigurðardóttur 
fatahönnuð sem borgarlistamann.  Þau 
töldu ástæðulaust að leita út fyrir BÍL og 
að á tímum þegar kreppti að listamönnum 
væri mikilvægt að þeir hlytu það sem 
listamönnum bæri. 

„Ég hlusta helst á iPodinn minn, 
sem hefur að geyma mjög fjöl-
breytta tónlist, allt frá Talking 
Heads til David Byrne.“ 

Þorgerður Ólafsdóttir, listamaður og 
gallerírekandi. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Garðabæ.

 2 The Mars Volta.

 3 Grosswallstadt.

Einkaþjálfarinn Egill „Gillzenegg-
er“ Einarsson, sem til skamms 
tíma kallaði sig „Störe“, hefur fengið 
nýtt viðurnefni: „Þykki“ sem vísar til 
þess að hann mun aldrei hafa verið 
þykkari yfir axlir og upphandleggi en 
þessa dagana. Félagar hans gerðu því 
skil með því að skipta um bílnúmer 
á bíl Egils að honum forspurðum og 

settu að næturþeli einka-
númerið „ÞYKKI“ á bíl Egils. 
Þetta var nóttina áður 
en hann útskrifaðist sem 
íþróttafræðingur og ráku 

háskólamenn upp 
stór augu þegar 
hann mætti til 
útskriftarinnar á 
bíl sínum þannig 

merktum – ekki eins virðulegur og 
hann vildi.

Sigurður Kaiser, kandídat í stöðu 
þjóðleikhússtjóra, stýrði Grímuhátíð-
inni af mikilli röggsemi og er óhætt 
að segja að mikil og góð stemning 
hafi myndast í sal Borgarleikhúss-
ins. Slegið var upp balli í anddyri 
leikhússins þar sem hver leikarinn á 
fætur öðrum tróð upp við undirleik 
frábærrar húshljómsveit-
ar. Þó er um það rætt 
innan leikhússins að 
ekki hafi verið mikið 
tillit tekið til smekks 
áhorfenda sem greiða 
atkvæði með veskjum 
sínum í miðasölunni. 
Sigursýningarnar 
Utangátta, Húman-
ímal og Steinar í Djúpinu – eins 
ágætar og þær eru – teljast ekki með 
vinsælustu leiksýningum síðasta árs.

Sagan segir að þríeykið Sveppi, Auddi 
og Eiddi (Eiður Smári Guðjohn-
sen) sé í mikilli og gríðarlega flottri 
strákareisu í Bandaríkjunum þar sem 
staðir á borð við Las Vegas og Miami 
eru inni á ferðaáætlun stjarnanna. 

Grínararnir munu vera 
þarna í boði fótbolta-

kappans en auk 
þeirra munu með 
í för gamlir félagar 
Eiðs úr Chelsea 
svo sem John 
Terry.  - fgg, jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

Í dag er föstudagurinn 19. júní, 
170. dagur ársins. 

2.55 13.29 0.03
1.30 13.14 0.59

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

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%

Nú er lag...

Vinur minn er í Jónafélag-
inu. Í því eru allir, hvort sem 

þeir vita það eða ekki, sem heita 
nöfnum sem dregin eru af nafni 
Jóhannesar skírara í Biblíunni. Í 
Jónafélaginu eru því allir Jónar, 
Jónasar, Jensar, Jóhannesar og 
Jóhannar, og svo líka þeir sem 
heita Hannes, Ívan, Jean og John, 
Sean, Giovanni og öðrum skyld-
um nöfnum. Og svo auðvitað allar 
Jónur, Hönnur og Jóhönnur.

HÚN stóð í fyrradag, hvíthærð 
og hvítklædd, við hliðina á nafna 
sínum og forvera og sagði að nú 
væri hafin ný sjálfstæðisbarátta. 
En nú snýst baráttan ekki um að 
slíta samhengi við aðra þjóð heldur 
að styrkja tengslin við löndin í 
kringum okkur. Við berjumst ekki 
fyrir því að fá að vera ein heldur 
fyrir því að fá að vera með.

HINN 17. júní 2008 stóð dökk-
hærður og dökkklæddur karl-
maður í hennar sporum og sagði 
að íslenska þjóðin nyti trausts, að 
ríkissjóður væri nánast skuldlaus 
og lífeyrissjóðakerfið firnasterkt. 
Það hefur sumsé ýmislegt breyst 
frá 17. júní í fyrra.

Í dag er hins vegar ekki sautj-
ándi júní heldur sá nítjándi. Kven-
réttindadagurinn, baráttudagur 
íslenskra kvenna, haldinn til að 
minnast dagsins fyrir 94 árum 
þegar konur á Íslandi fengu kosn-
ingarétt og kjörgengi til Alþingis. 
Og það hefur líka margt breyst frá 
19. júní í fyrra.

KONA gegnir nú valdamesta 
embætti landsins og aldrei hafa 
fleiri konur setið á Alþingi en 
núna. Íslenska kvennalandsliðið 
í fótbolta er á heimsmælikvarða 
og íslensk söngkona vann silfur-
verðlaun á Evrópumótinu í söng 
og lagasmíð.

JÓHANNA og Jóhanna kunna 
báðar að bíða. Önnur beið í tuttugu 
ár eftir því að hennar tími kæmi, 
hin í níu. Í ár áttu þær báðar sína 
stund.

HVORUG þeirra náði takmarki 
sínu í krafti þess að vera lítt klædd 
og lostafull til augnanna og eru þó 
báðar hávaxnar og ljóshærðar. 
Þær komust áfram vegna þess að 
þær vissu hvað þær vildu, vissu 
hvað þær þurftu að gera til að ná 
markmiðum sínum og vissu að þær 
myndu standa sig þegar á reyndi.

VIÐ hin í Jónafélaginu, meðal-
Jónar og -Jónur þessa lands, 
þurfum líka að kunna að bíða af 
okkur hvassviðrið sem nú skellur 
á okkur. Bráðum kemur betri tíð 
með blóm í haga. Það er satt, þessu 
mun ljúka. Okkar tími mun koma.

Sómi Íslands 

BAKÞANKAR
Brynhildar 
Björnsdóttur
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