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FÓLK 58

VIÐTAL 

SUMARÞJÓNUSTA

Viðbótarsýning Frétta 
Stöðvar 2 og Íslands í dag 
kl. 21.00 alla virka daga
á Stöð 2 Extra

FERÐALÖG Í DAG

UMRÆÐAN 18

VIÐTAL 30

FÓLK 36

VIÐTAL 32

Fararstjóri 
Kollywood-
tökuliðsins

FORSTJÓRINN SEM 
BOÐAR NÝJA HUGSUN 
KRISTÍN PÉTURSDÓTTIR HJÁ AUÐI CAPITAL

LÉTU LANGÞRÁÐAN DRAUM RÆTAST
HJÓNIN EYÞÓR GUÐJÓNSSON OG
INGIBJÖRG GUÐMUNDSDÓTTIR

BIRTA HELDUR FYRIR MÉR VÖKU
ANNA CLAUSEN Í ÞRIÐJU GRÁÐU YFIRHEYRSLU

Herdís Þorgeirsdóttir 
skrifar um Icesave-
samninga

Hetjuferð á hjólum 

 Hópur ungra manna í ævintýra-

för um Ísland 
SÍÐA 6

HÁTÍÐ LITANNA!

ÁSLAUG SNORRADÓTTIR MYNDAR HINDÚA-

HÁTÍÐINA HOLI Á INDLANDI.

Eyjahopp í Grikklandi  

Leynistrendur og himinblátt haf

 
SÍÐA 2

JÚNÍ 2009

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]
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Einar Már gerir heim-
ildarmynd um fót-
boltalið alkóhólista
ALLT Í MIÐJU BLAÐSINS

AF HVERRI ER STYTTAN? Þessi börn sungu fyrir frú Vigdísi Finnbogadóttur og aðra gesti þegar ný heimasíða tileinkuð forsetanum fyrrverandi var opnuð í gær í tilefni kvenna-
dagsins. Börnin stilltu sér svo upp við hlið Vigdísar. Einhver spurðu af hvaða konu styttan fyrir utan hátíðarsal Háskóla Íslands væri, en hún er af Vigdísi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Lánveitingar stjórnar 
Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópa-
vogsbæjar (LSK) til bæjarfélags-
ins Kópavogs námu 500 til 600 
milljónum króna þegar mest lét, 
samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins. Hlutfall lánveitinga 
af eignum sjóðsins fór allt upp 
í tuttugu prósent en leyfilegt 
hámark samkvæmt lögum er tíu 
prósent. 

Fjármálaeftirlitið hefur kært 
stjórn LSK til efnahagsbrotadeildar 
Ríkislögreglustjóra. 

Helgi Magnús Gunnarsson sak-
sóknari vill ekki tjá sig efnislega 
um málið að svo stöddu. Fjármála-

ráðherra vék stjórn sjóðsins frá í 
gær og skipaði honum tilsjónar-
mann.

Flosi Eiríksson, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar, og Ómar 
Stefánsson, bæjarfulltrúi fram-
sóknarmanna, sem sátu í stjórn 
LSK segjast afar undrandi. Flosi 
segir stjórnina ekki hafa átt aðra 
fjárfestingarkosti. „Allt í einu 
eigum við töluverða peninga sem 
losna hjá Sparisjóði Mýrasýslu 
sem og öðrum; hvað á að gera við 
þá? Hverjum er best treystandi 
fyrir þeim? Það sem við ákváðum 
að gera var að lána bænum þá til 
mánaðar í senn á hæstu vöxtum.“

Flosi segir stjórnina aldrei hafa 
farið í grafgötur með að hún hafi 
brotið lög þegar lánahlutfallið var 
yfir tíu prósentum. „Ég veit ekki 
hvort ég hafi brotið af mér sem 
bæjarfulltrúi með því að gæta 
hagsmuna bæjarins og bæjarbúa 
eins vel og ég veit og kann. Ég held 
ég hafi ekkert að óttast í þessu 
efni,“ segir hann aðspurður.

Ómar Stefánsson segist undr-
ast ákvörðun Fjármálaeftirlitsins, 
ekki síst í ljósi þess að umræddir 
peningar hafi farið aftur til lífeyris-
sjóðsins 29. maí þó fresturinn sem 
bærinn hafði til þess renni ekki út 
fyrr en 31. júlí.

Lánuðu fimmtung 
sjóðsins til bæjarins
Lánveitingar stjórnar Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar til bæjarfélags-
ins námu 500 til 600 milljónum króna. Hlutfall lánveitinga af eignum sjóðsins 
fór allt upp í tuttugu prósent. Málið hefur verið kært til efnahagsbrotadeildar. 

UTANRÍKISMÁL Verulega verður 
dregið úr fjárframlögum til 
Varnarmálastofnunar í ár en 
ætlunin er að leggja stofnunina 
niður í núverandi mynd. Þetta 
er meðal sparnaðaraðgerða 
sem gripið verður til hjá utan-
ríkisráðuneytinu. 

„Ætlunin er að leggja stofn-
unina niður í núverandi mynd 
en þess verður gætt að það 
bitni ekki á öryggis- og varnar-
skuldbindingum Íslands,“ 
segir Kristján Guy Burgess, 
aðstoðar maður Össurar Skarp-
héðinssonar utanríkisráðherra. 
Rætt verði við önnur ráðuneyti 
um hvort verkefni sem heyra 
undir Varnarmálastofnun verði 
færð milli stofnanna.

Sendiherrum verður einnig 
fækkað á þessu ári. Ekki fékkst 
uppgefið hvaða sendiráðum 
verður lokað. 

 Þá hafa sendiskrifstofur 
Íslands í Ottawa og Tókýó verið 
settar á sölu. 

Einnig verður dregið úr 
framlögum til þróunar og 
friðar gæslu. Framlagið verði 
hins vegar aukið um leið og 
kostur gefst.  - kh

Breytingar í utanríkismálum:

Varnarmála-
stofnun verð-
ur lögð niður 
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Ágúst, eru þeir ekki með allt á 
hreinu þarna hjá menningar- 
og ferðamálaráði?

„Þeir eru í takt við tímann.“

Ágúst Guðmundsson kvikmyndaleik-
stjóri er ósáttur við að menningar- og 
ferðamálaráð hafi leitað út fyrir Bandalag 
íslenskra listamanna við útnefningu 
borgarlistamanns Reykjavíkur. Ágúst 
leikstýrði eins og kunnugt er Stuðmanna-
myndunum Með allt á hreinu og Í takt 
við tímann.

JAPAN, AP Elsti maður í heimi, 
Japaninn Tomoji Tanabe, lést í 
svefni í gær. Hann var 113 ára 
gamall. 

Tanabe var fæddur 18. septem-
ber árið 1895 og fékk viðurkenn-
ingu frá heimsmetabók Guinness 
sem elsti maður heimsins þegar 
hann var 111 ára. Hann átti átta 
börn, fimm syni og þrjár dætur, 
25 barnabörn, 53 barnabarnabörn 
og sex barnabarnabarnabörn. 

Japanar eru á meðal langlíf-
ustu þjóða heims, og í fyrra voru 
36 þúsund manns í landinu meira 
en 100 ára að aldri.  - þeb

Tomoji Tanabe var 113 ára: 

Elsti maður í 
heimi látinn

SÍÐASTI AFMÆLISDAGURINN Tomoji 
Tanabe á 113 ára afmælisdaginn sinn í 
september síðastliðnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Þrír menn, sem 
setið hafa í gæsluvarðhaldi að 
undanförnu, hafa verið úrskurð-
aðir í áframhaldandi gæsluvarð-
hald til 1. júlí.

Mennirnir, þeir Ársæll Snorra-
son, Sigurður Ólason og Gunnar 
Viðar Árnason, eru grunaðir um 
aðild að innflutningi fíkniefna og 
peningaþvætti. Mennirnir hafa 
áður komið við sögu hjá lögreglu. 
Þeir hafa allir kært niðurstöðuna 
til Hæstaréttar. 

Rannsókn málsins er mjög 
viðamikil. Að henni hafa komið 
lögregluliðin á höfuðborgarsvæð-
inu og Suðurnesjum auk tollyfir-
valda.   - jss

Fíkniefni og peningaþvætti:

Þrír menn eru 
áfram í gæslu

SAMFÉLAGSMÁL Í bókun kirkjuráðs af fundi sem hald-
inn var í gær kemur fram að ráðið biðji þær konur 
og börn sem brotið hefur verið á af hálfu starfs-
manna og þjóna kirkjunnar fyrirgefningar á þeirri 
þjáningu og sársauka sem þau hafa liðið.

Sigrún Pálína Ingvarsdóttir, sem hefur sakað séra 
Ólaf Skúlason um kynferðislega áreitni þegar hún 
leitaði til hans sem sóknarprests í Bústaðakirkju, 
mætti á fund kirkjuráðsins í gær. Í kjölfarið var 
einnig bókað að kirkjuráð harmi sársauka og von-
brigði sem fram hafi komið í frásögn Sigrúnar á 
fundinum. Einnig að ráðið harmi skort á skilningi 
og máttleysi í viðbrögðum kirkjunnar á sínum 
tíma. Þó hafi ráðið ekki vald til að leggja mat á eða 
úrskurða um sakargiftir í því máli, þar sem ákæra 
hafi ekki verið gefin út og séra Ólafur sé nú látinn.

Kirkjuráð samþykkti einnig að beita sér fyrir 
endurskoðun starfsreglna kirkjunnar um meðferð 
kynferðisbrotamála. Einnig að leita allra leiða til að 
kirkjan geti tekið á slíkum málum af festu, með fag-
legum vinnubrögðum og fyrirbyggjandi aðgerðum 
svo og aukinni aðstoð við þau sem líða vegna slíkra 
mála og þau samtök sem starfa í þeirra þágu.

Þá bókaði ráðið að enginn geti verið í þjónustu 
þjóðkirkjunnar sem gerst hafi sekur um kynferðis-
brot. - kg

Sigrún Pálína Ingvarsdóttir gekk á fund Kirkjuráðs í gær:

Kirkjuráð biðst fyrirgefningar

KIRKJURÁÐ Ráðið samþykkti að beita sér fyrir endurskoðun 
starfsreglna kirkjunnar um meðferð kynferðisbrotamála.

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra ætlar að legga 
til að Alþingi samþykki að afnema 
sérstakar þóknanir sem handhafar 
forsetavalds fá fyrir að hlaupa í 
skarðið fyrir forseta Íslands.

Hrannar B. Arnarsson, aðstoðar-
maður forsætisráðherra, segir að 
samkvæmt lögum eigi þrír hand-
hafar forsetavalds að skipta með 
sér upphæð sem svari til launa for-
setans á meðan þeir fara með for-
setavaldið.

„Á undanförnum fjórum árum 
hefur þetta kostað íslenska ríkið á 
bilinu átta til tæplega ellefu milj-
ónir króna á ári. Þannig að þetta 
eru umtalsverðar fjárhæðir, miklu 

hærri fjárhæðir 
en okkur hafði 
órað fyrir. Á 
þessum tíma 
hefu r  þet ta 
verið að skila 
sér í 250 til 300 
þúsund krónum 
að meðaltali á 
mánuði fyrir 
þessa einstakl-
inga,“ segir 
Hrannar.

Sjálf sagði forsætisráðherra á 
blaðamannafundi í gær að þessar 
greiðslur væru „2007“ og Hrann-
ar segir að Jóhanna muni leggja til 
að fyrirkomulagið verði afnumið. 

„Það er auðvitað gert í því sam-
hengi að það er verið að lækka 
launin hjá þeim sem hafa það 
best í ríkiskerfinu. Laun forsætis-
ráðherra hafa lækkað talsvert 
nú þegar en þetta er til viðbótar 
því.“

Handhafar forsetavalds eru 
forsætisráðherra, forseti Alþingis 
og forseti Hæstaréttar. Forseti 
Alþingis er nú Ásta Ragnheiður 
Jóhannesdóttir og forseti Hæsta-
réttar er Gunnlaugur Claessen. 
Aðspurður segir aðstoðarmaður 
forsætisráðherra sér ekki kunnugt 
um að ráðherrann hafi rætt þetta 
máli við hina tvo handhafa forseta-
valdsins.  - gar

Tillaga forsætisráðherra um aukalegan milljónasparnað hjá æðstu stjórn ríkisins:

Handhafar forsetavalds missi launin

EFNAHAGSMÁL Landsvirkjun og 
íslenska ríkið hafa gert með sér 
viðbúnaðarsamning til að bregð-
ast við neikvæðri lánshæfis-
einkunn Landsvirkjunar.

Í tilkynningu frá Landsvirkj-
un kemur fram að neikvæð láns-
hæfiseinkunn helgist einkum af 
óvissu um hvort íslenska ríkið 
muni koma tímanlega til aðstoð-
ar ef fyrirtækið lendir í fjár-
hagserfiðleikum. - kg

Málefni Landsvirkjunar:

Gerir viðbúnað-
arsamning við 
íslenska ríkið

JÓHANNA 
SIGURÐARDÓTTIR

RÍKISSAKSÓKNARI „Nýlega var fata-
skápur starfsfólks rifinn til að 
koma fyrir skjalaskápum.“

Þannig lýsir Valtýr Sigurðsson 
því starfsumhverfi, sem embætti 
hans er búið, í bréfi til Jóhönnu 
Sigurðardóttur forsætisráðherra 
frá 17. maí. Bréfið hefur verið birt 
á vefsíðu embættisins. Tilgang þess 
segir ríkissaksóknari vera að gera 
forsætisráðherra og ríkisstjórn 
grein fyrir stöðu embættis síns, 
sem að sínu mati sé ekki viðunandi. 
Jafnframt leggur ríkissaksóknari 
til leiðir til úrbóta.

Hann segir nauðsynlegt að staða 
embættisins sé styrkt. 

„Á undanförnum 2-3 árum hafa 
verkefni embættisins meira en tvö-
faldast en fjöldi starfsmanna nán-
ast staðið í stað,“ segir í bréfinu til 
forsætisráðherra. „Allur aðbún-
aður að embættinu er á mörkum 
þess að teljast boðlegur starfsfólki 
vegna þrengsla. Á embættinu er 
enginn fundarsalur, bókasafn er á 
göngum og geymsluaðstaða skjala 
alls óviðunandi og er þá vægt til 
orða tekið.“

Ríkissaksóknari segir að áfram 
verði að leggja mikla áherslu á að 
halda uppi faglegum gæðum í öllum 
málaflokkum og að ákæruvaldið 
geti tekist á við flókin og skipulögð 
afbrot. Þá vill ríkissaksóknari geta 
sinnt markvissri fræðslu, þjálfun 
nýrra ákærenda og endurmennt-
un þeirra sem þegar starfa, og að 
embættið geti fylgt eftir fyrirmæl-
um með eftirliti. Þjálfun og endur-
menntun sé ekki unnt að sinna nú.

Ríkissaksóknari segir að sameina 
þurfi efnahagsbrotadeild Ríkislög-
reglustjóra og embætti sérstaks 

saksóknara til að nýta fjármagnið 
sem best. Þá leggur hann til að hætt 
verði við stofnun embættis héraðs-
saksóknara, en embætti Ríkissak-
sóknara þess í stað eflt. Til saman-
burðar við samsvarandi embætti 
Í Noregi og Danmörku þá fái þau 
nauðsynlegt fjármagn, auk pólitísks 
styrks, sem þau hafi frá þjóðþingi, 
ríkisstjórn og dómsmálaráðherra, 
segir Valtýr Sigurðsson enn fremur 
í bréfinu. Ríkisstjórnir beggja ofan-
greindra landa hafi virka refsipólit-
íska stefnu og láti sig varða hlutverk 
ákæruvalds og áherslur. Fundað sé 
með ríkissaksóknurum reglubundið 
til að ganga úr skugga um að mark-
mið hafi náðst.

„Hér á landi nýtur ríkissak-
sóknari ekki slíks baklands við að 
styrkja ákæruvaldið, forgangsraða 
málum og tilraunir til að halda uppi 
málshraða,“ segir ríkissaksóknari.
 jss@frettabladid.is

Kallar eftir sterkara 
pólitísku baklandi
Ríkissaksóknari kallar eftir sterkara pólitísku baklandi í starfi sínu í nýlegu 
bréfi sínu til Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra. Hann segir allan 
aðbúnað embættisins á mörkum þess að teljast boðlegur og bendir á úrbætur.

EMBÆTTI RÍKISSAKSÓKNARA Nýlega var fataskápur starfsfólks hjá embætti Ríkissak-
sóknara rifinn til að koma fyrir skjalaskápum. Allur aðbúnaður að embættinu er á 
mörkum þess að teljast boðlegur starfsfólki vegna þrengsla.  

„Ég tel eðlilegt að dóms- og 
kirkjumálaráðherra, sem ber ábyrgð 
á starfsemi ríkissaksóknara og því 
málefnasviði sem hann starfar á, 
leggi mat á þær röksemdir sem 
hann færir fram.“

Þetta segir Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra um bréf Valtýs 
Sigurðssonar ríkissaksóknara um 
stöðu embættis síns.

Jóhanna bendir jafnframt á að 
því miður sé verið að sigla inn í afar 
sérstaka tíma þar sem leita verði 
allra leiða til hagræðingar. Á sama 
tíma verði að tryggja vandaðar 
og skilvirkar rannsóknir, ekki síst í 
kjölfar efnahagshrunsins.  - jss

Forsætisráðherra:

Boltinn í dóms-
málaráðuneyti 

UMRÆÐAN Fyrrverandi ritstjóri 
Fréttablaðsins, Þorsteinn Páls-
son, mun eftir-
leiðis skrifa 
reglulegar 
greinar í 
Fréttablað-
ið og birt-
ist sú fyrsta í 
dag. Þorsteinn 
kvaddi Frétta-
blaðið fyrir 
skömmu til að 
snúa sér að rit-
störfum og Jón 
Kaldal er nú eini ritstjóri blaðs-
ins. Í grein sinni í dag fjallar 
Þorsteinn um mikilvægi þess að 
tryggja stöðugleika í ríkisfjár-
málum, á vinnumarkaðnum, í 
peningamálum og í samskiptum 
við aðrar þjóðir en að pólitísk 
lausung standi í vegi fyrir gangi 
þessara mála. 
Þorsteinn segir einnig að fram-
tíðaráform ríkistjórnarinnar séu  
enn að stórum hluta til á huldu 
og að hún hafi enn ekki skapað 
trú á að áform hennar í ríkis-
fjármálum dugi. 
 - amb / sjá síðu 16

Þorsteinn Pálsson: 

Pólitísk lausung 
veikleikamerki

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Lögreglumaður deyr í 
sprengjutilræði
Háttsettur lögreglumaður í hryðju-
verkadeild spænsku lögreglunnar lét 
lífið í bílsprengju í borginni Bilbao í 
norðurhluta Spánar í gær.  Þetta er 
fyrsta banatilræði hryðjuverkasam-
takana ETA í um hálft ár. Forsætis-
ráðherra Spánar segist aldrei munu 
sætta sig við aðgerðir af þessu tagi, 
þó hættan af þeim kunni að vera til 
staðar. 

SPÁNN

SPURNING DAGSINS



Ertu á leið í brúðkaup? 
Ef þú kaupir brúðargjöf í Kringlunni 
gætirðu átt von á glæsilegri gjöf og 
sent brúðhjónin á vit ævintýranna 
með Iceland Express. 

Dregið verður í beinni á Bylgjunni 8. ágúst.

Glæsilegir vinningar:Byggt og Búið – Kitchen Aid hrærivél, Kitchen Aid matreiðslubók og svunta að andvirði 81.200 kr.Hagkaup – Grill; Grandhall Classic að andvirði 69.000 kr.
Eymundsson – Eclipse ferðataska að andvirði 44.690 kr.Kúnígúnd – Georg Jensen skál að andvirði 25.490 kr.Casa – 12 kampavínsglös frá Ritzenhoff  að andvirði 30.000 kr.

Tekk Company – inneign: 25.000 kr.Duka – inneign: 20.000 kr.Tékk Kristall – rúmföt að andvirði 15.000 kr.Mýrin – Blýantsteikning eftir Hrafnhildi Bernharðsdóttur að andvirði 12.000 kr.
Kaup á brúðargjöf í ofantöldum verslunum gefur kost á þátttöku í leiknum. 

Mán til mið 10–18.30, fi m og fös 10–19, lau 10–18, sun 13–17 |  Sími  517 9000  |  www.kringlan.is Komdu í heimsókn
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EFNAHAGSMÁL Skattahækkanir 
ríkisstjórnarinnar munu kosta 
hverja fjölskyldu 130 þúsund 
krónur að meðaltali á þessu ári 
en 270 þúsund á því næsta sam-
kvæmt Hagsjá Landsbankans.

Einnig kemur fram að um 
tuttugu prósent af þessari upp-
hæð megi rekja til hátekjuskatts-
ins, sem mun ekki hafa áhrif á 
ráðstöfunartekjur þeirra sem eru 
með lægri laun.

Einnig er gert ráð fyrir að 
breytingar á virðisaukaskatti 
hækki vísitölu neysluverðs um 
0,25 prósent. Breytingarnar 
munu taka gildi hinn 1. septem-
ber næstkomandi. - bþa

Kostnaður skattahækkana:

130 þúsund á 
hverja fjölskyldu

MENNTUN Alls bárust sextíu 
umsóknir um kennaranám fyrir 
listamenn í Listaháskóla Íslands. 
Fjöldi umsóknanna er langt 
umfram það sem skólinn getur 
orðið við.

Á næsta skólaári verður í fyrsta 
sinn boðið upp á meistaranám í 
kennslu og miðlun við skólann. 
Námið miðar að því að þjálfa lista-
menn til kennslu. Umsækjendur 
þurfa að hafa lokið háskólaprófi 
eða sambærilegu námi í myndlist, 
hönnun, leiklist eða tónlist. - kg

Listaháskóli Íslands:

Sextíu sóttu um 
listkennaranám

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Á MORGUN 

5-10 m/s og dálítil væta í 
fl estum landshlutum. 

MÁNUDAGUR
8-13 m/s og skúrir, 

einkum vestantil. 
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VÍÐA VÆTA Á 
MORGUN   Það 
verður fínt veður 
um allt land þegar 
Kvennahlaupið 
fer af stað núna 
fyrir hádegi og ekki 
fyrr en síðdegis 
að það fer rigna 
smávegis vestantil. 
Íbúar Norður- og 
Austurlands ættu 
að njóta veðurblíð-
unnar í dag því að 
í fyrramálið dregur 
fyrir sólu og rigna 
seinni partinn. 

Elísabet
Margeirsdóttir
Veður-
fréttamaður

EFNAHAGSMÁL Aðgerðir ríkisstjórnar-
innar í fjármálum hins opinbera 
voru kynntar í gær. Helstu aðgerð-
ir ríkisstjórnarinnar eru hækk-
un á fjármagnstekjuskatti úr tíu í 
fimmtán prósent, upptaka hátekju-
skatts yfir 700 þúsund króna launa 
og hækkun virðisaukaskatts á sæl-
gæti og drykkjarvöru auk víðtækra 
sparnaðaraðgerða í ríkisútgjöldum.

Í áætlun ríkisstjórnarinnar er gert 
ráð fyrir að aðgerðirnar muni skila 
22,3 milljörðum á þessu ári og 63,3 
milljörðum á því næsta. Um helm-
ing upphæðarinnar má rekja til sam-
dráttar í útgjöldum og hinn helm-
inginn til aukinnar tekjuöflunar. 
Samkvæmt áætlun ríkisstjórnar-
innar er ekki gert ráð fyrir að jöfn-
uður náist í ríkisútgjöldum fyrr en 
árið 2013.

Meðal þeirra aðgerða sem ráðist 
verður í er að draga úr heildarlauna-
kostnaði opinberra starfsmanna. Á 
blaðamannafundi í Stjórnarráðshús-
inu í gær var tilkynnt að yfirfara 
skuli heildarlaun þeirra starfsmanna 
sem hafa umfram 400 þúsund krón-
ur á mánuði. Þessi breyting tekur til 
um 9.000 af um 18.000 starfsmönn-
um ríkisins.

Jóhanna Sigurðardóttir forsæt-
isráðherra segir að ekki verði farið 
inn í samninga en markmið með 
þessum niðurskurði sé að ná niður 
heildarlaunum svo sem fastri yfir-
vinnu, risnu, ferðakostnaði, bifreiða-
hlunnindum og öðrum kostnaði utan 
fastra launa. Ekki er gert ráð fyrir 
uppsögnum opinberra starfsmanna. 
Þess í stað verður reynt að lækka 
starfshlutfall og draga úr launa-
kostnaði.

Steingrímur J. Sigfússon, fjár-
málaráðherra segir að hátekju-
skatturinn sé einungis tímabundin 
ráðstöfun og gerir ráð fyrir 
umfangsmiklum breytingum á 
skattkerfinu á næsta ári. Hann telur 
nauðsynlegt að grípa til aðgerða til 
að auka tekjur ríkisins. Meðal þeirra 

aðgerða sem gripið er til er að lækka 
laun nefndar manna um helming auk 
þess sem dregið verði úr aðkeyptri 
sérfræðiþjónustu. 

Á seinnihluta þessa árs er gert 
ráð fyrir að spara um 1,8 milljarða 
í almennu aðhaldi hins opinbera. 
Meðal aðgerða sem ráðist verður í 
eru að spara 1,5 prósent í almennri 
stjórnsýslu og rekstri, 1,2 prósent 
í menntamálum og 0,75 prósent í 
velferðarútgjöldum. Athuga ber að 
tölurnar eru á ársgrundvelli. 

„Gengið verður miklum mun 
lengra á næsta ári,“ segir Stein-
grímur. Hann segir að krafa sé um 
að öll almenn stjórnsýsla ráðuneyta 
verði dregin saman um tíu prósent 
árið 2010. Auk þess er gert ráð fyrir 
að spara um sjö prósent í mennta-
málum og fimm prósent í velferðar- 
og heilbrigðisþjónustu. Áætlað er að 
aðgerðirnar spari um fjórtán millj-
arða króna. Endurskipulagning og 
samnýting stofnana er einnig á dag-
skrá auk færslu verkefna til sveitar-
félaga. bta@frettabladid.is

GENGIÐ 19.06.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Helmingur lækkar í launum
Launakostnaður hins opinbera dreginn saman. Ekki gert ráð fyrir uppsögnum. Hátekju- og sykurskattur 
notaður til að fylla í fjármálagatið. Ráðist í umfangsmiklar breytingar á skattkerfinu fyrir næsta ár.

AÐHALDSAÐGERÐIR Í RÍKISFJÁRMÁLUM KYNNTAR Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra og Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra ræða við blaðamenn um 
frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Breytingar á Almannatryggingum:
Lækkun á frítekjumarki ellilífeyrisþega.
Skerðing grunnlífeyris vegna lífeyris-
sjóðstekna.
Hækkun skerðingarhlutfalls tekju
tryggingar.
Skerðing aldurstengdra örorkubóta 
vegna tekna.

AÐHALDSAÐGERÐIR - TEKJUHLIÐ
Helstu liðir áætlunar ríkisstjórnarinnar:
Upptaka 8% hátekjuskatts á tekjur yfir 700 þúsund (til ársloka)
Hækkun fjármagnstekjuskatts úr 10% í 15% (til ársloka)
15% skattur á vaxtagreiðslur sem greiddar eru til aðila erlendis
Hækkun virðisaukaskatts á sælgæti og drykkjarvöru úr 7% í 24,5%
Hert skattaeftirlit
Hækkun atvinnutryggingargjalds úr 0,65% í 2,21%
Hækkun gjalds í ábyrgðarsjóð launa úr 0,1% í 0,2%

Aðhaldsaðgerðir í útgjöldum hins 
opinbera:
Lækkun hámarksgreiðslu úr 
Fæðingar orlofssjóði.
Breytingar á bótum í sakamálum, þol-
enda afbrota og hámark á greiðslur 
gjafsókna í einkamálum.
Breytingar á sóknargjöldum sem gerir 
ráð fyrir lækkun framlaga til trúfélaga.
Uppbót á eftirlaun verður felld niður.

AÐHALDSAÐGERÐIR 
- ÚTGJALDAHLIÐ

SAMFÉLAGSMÁL Björn Mikkaelsson, 
maðurinn sem reif á þjóðhátíðar-
daginn hús á Álftanesi sem hann 

hafði nýlega 
misst ,  hafði 
tæpar tíu millj-
ónir af hjónum 
á Vestfjörðum í 
viðskiptum árin 
2006 og 2007. 

Í samtali við 
Vísi.is segja hjón-
in Barbara Ósk 
Guðbjartsdóttir 
og Viðar Guð-
mundsson, sem 

búa í Miðhúsum í Kollafirði ásamt 
þremur börnum, frá því að þau hafi 

ætlað að kaupa einingahús af Birni 
í gegnum fyrirtækið Sunhouse ehf. 
árið 2006. Þau hafi borgað staðfest-
ingargjald upp á 2,7 milljónir og 7,2 
milljónir ári síðar. Húsið áttu þau að 
fá afhent síðastliðið sumar og höfðu 
þá lokið við að steypa grunn fyrir 
húsið. Ekkert varð af þeirri afhend-
ingu og gaf Björn þær skýringar að 
langur biðlisti væri í verksmiðjunni 
í Finnlandi sem framleiðir eining-
arnar. Hjónin höfðu samband til 
Finnlands og fengu að vita að ein-
ungis brot af upphæðinni sem þau 
hefðu borgað Birni hefði skilað sér.

Barbara og Björn segjast hafa 
gefið húsið upp á bátinn, og kært 
Björn til lögreglu. 

Björn staðfestir sögu hjónanna í 
samtali við Vísi.is. Hann segist hafa 
verið að vinna að málinu, en verið 
svikinn um greiðslur. Það hafi undið 
upp á sig og þar með hafi hann farið 
að svíkja annað fólk. - kg

Niðurrifsmaður á Álftanesi viðurkennir að hafa svikið hjón í viðskiptum:

Hafði tíu milljónir af hjónum

RÚSTIR Björn reif hinn 17. júní hús á 
Álftanesi sem hann hafði nýlega misst.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BJÖRN 
MIKKAELSSON

AÐGERÐAÁÆTLUN Í RÍKISFJÁRMÁLUM
Tölur í milljörðum króna:  2009  2010
Aukin tekjuöflun  13,0  56,0
Almennt aðhald í stjórnsýslu (stjórnsýsla, menntamál  1,8 14,3
og velferðarþjónusta)
Sjúkratryggingar, elli- og örorkulífeyrir og fæðingarorlof  2,4  6,6
Almennt aðhald og önnur tilfærsluframlög  0,8 3,5
Barnabætur  0 1,0
Vegaframkvæmdir  3,5 8,3
Aðrar framkvæmdir   9,3 1,8
SAMTALS  22,4 63,4

Áætlun ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir þörf á 
sparnaði að upphæð 20,0 ma. í ár og 56,0 árið 2010.

AUKNAR TEKJUR LÆKKUÐ ÚTGJÖLD

Í greininni „Á kvenfrelsisdegi“ eftir 
Ragnheiði Jónsdóttur, sem birtist í 
blaðinu í gær, sagði að á þeim degi 
væri níutíu ár síðan íslenskar konur 
fengu kosningarétt. Hið rétta er að 
19. júní 2009 voru 94 ár frá því að 
íslenskar konur hlutu þessi mikilvægu 
réttindi. 

LEIÐRÉTTING

HEILBRIGÐISMÁL Ferskar kjötvörur 
ehf. hafa í varúðarskyni innkall-
að grísagúllas sem framleitt var 
af fyrirtækinu hinn 5. júní síðast-
liðinn. Ástæða innköllunarinnar 
er að í sýnum sem tekin voru úr 
vörunni greindist salmonella. 
Varan er ekki lengur á markaði. 

Eftirfarandi upplýsingar auð-
kenna vöruna sem innköllunin 
einskorðast við: Vöruheiti: Grísa-
gúllas. Pökkunardagur: 5.6.2009. 
Síðasti neysludagur: 11.6.2009. 
Strikamerki: 2282974. 

Heilbrigðiseftirlitið biður neyt-
endur, sem kunni að eiga vöruna 
í frysti, um að hafa samband við 
fyrirtækið í síma 693-5645 eða 
660-6330 og skila vörunni. - kg

Vara innkölluð af markaði:

Salmonella í 
grísagúllasi
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Virðing
Réttlæti

Fyrsta hjálp í 
fjárhagsörðugleikum

Fjárhagsráðgjöf
VR býður fjárhagsráðgjöf fyrir þá sem eru komnir í 
þá stöðu að tekjur fjölskyldunnar duga ekki fyrir 
afborgunum af lánum og/eða eru komnir í vanskil 
með afborganir af skuldbindingum sínum. Með 
ráðgjöfinni fá félagsmenn upplýsingar um þau 
úrræði sem þeim standa til boða og aðstoð við að 
velja hvaða úrræði henta þeim best. 

Samningar við kröfuhafa
Einnig aðstoðar VR félagsmenn við að semja við 
kröfuhafa, séu forsendur til þess. Ráðgjafi VR sér um 
að móta tillögu að samkomulagi, hefur samband við 
kröfuhafa og kemur á fundi með félagsmanninum 
og fulltrúa kröfuhafa. 

Allir fullgildir félagsmenn og fjölskyldumeðlimir 
þeirra sem eru í fjárhagserfiðleikum geta pantað 
tíma, annað hvort á heimasíðu VR eða hjá þjónustu-
veri í síma 510 1700.
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STANGVEIÐI Stofn stórlaxa á Íslandi 
er enn í sögulegu lágmarki og hætt 
á að stórlax hverfi að óbreyttu alveg 
úr ám þar sem 
honum er ekki 
hlíft við veiði, 
að því er segir í 
ályktun Lands-
sambands veiði-
félaga (LV).

Aðalfundur LV 
fól stjórn sam-
bandsins undir 
forystu Óðins 
Sigþórssonar for-
manns að kæra 
til umhverfisráðherra þá ákvörðun 
Skipulagsstofnunar að undanþiggja 

umhverfismati eldi á norskum laxi. 
„Aðalfundur LV samþykkti að vara 
við stórfelldum áformum um sjókví-
aeldi á norskættuðum laxi í Dýra-
firði og átelja þá ákvörðun Skipu-
lagsstofnunar að undanþiggja eldið 
umhverfismati þar sem um væri 
að ræða erlendan, innfluttan laxa-
stofn,“ segir í ályktuninni.

Landssambandið hvetur veiði-
félög og leigutaka til átaks um að 
veiðimenn sleppi stórlaxi og að um 
það verði settar reglur. „Sigurður 
Guðjónsson, forstjóri Veiðimála-
stofnunar, fjallaði um svokallaðan 
stórlax í erindi á aðalfundinum, lax 
sem verið hefur að minnsta kosti 
tvö ár í sjó. Hann sagði að stór-

laxi hefði fækkað stórlega í flest-
um ám og veruleg hætta væri á að 
laxinn hyrfi alveg á næstu áratug-
um. Veiðifélögum bæri skylda til að 
grípa til aðgerða, til dæmis með því 
að veiðimenn slepptu stórlaxi og að 
netaveiði yrði tímastýrð,“ segir í 
frétt frá LV. - gar

Landssamband veiðifélaga segir stórlaxa að hverfa og kærir eldi á norskum laxi:

Stórlaxinum verður að sleppa

SJÓKVÍAELDI Eldi á norskættuðum 
laxi er varasamt, segir Landssamband 
veiðifélaga.

ÓÐINN 
SIGÞÓRSSON

Bílahreinsivörur
Þú sparar 
4.590.-

TILBOÐ

2.990.-PAKKI 2
Verð áður 7.580.-

DAGSKRÁ Hjólastóladans er meðal 
þess sem boðið verður upp á í 
skemmtidagskrá sem MND félag-
ið heldur í miðbæ Hafnarfjarðar í 
tilefni af alþjóða MND-deginum á 
morgun, sunnudag.

Dagskráin hefst á Thorsplani 
í Hafnarfirði klukkan 14 með 
hjólastólarallíi. Meðal annars 
er keppt í svonefndum stjörnu-
flokki, þar sem þjóðkunnir 
Íslendingar leysa þrautir sem fólk 
sem bundið er við hjólastóla þarf 
að glíma við alla daga ársins.

Milli klukkan 17 og 19 verður 
boðið upp á skemmtun í Hafnar-
fjarðarleikhúsinu við Strandgötu. 
Um kvöldið verða síðan tónleikar 
á Thorsplani þar sem úrvals-
lið listamanna og hljómsveita 
skemmtir gestum. - kg

Alþjóðlegi MND-dagurinn:

Hjólastóladans 
og tónleikar

DANS Dansararnir Steven Fenech & 
Mandy Ghio frá Möltu sýna hjólastóla-
dans í Kringlunni klukkan 12 í dag, til að 
vekja athygli á MND-deginum.

ÚTIVIST Skátafélagið Landnemar 
heldur í dag heimsóknardag á 
skátamóti sínu í Viðey. Þangað 
eru allir velkomnir og munu 
gestir sem leggja leið sína í eyna 
fá að kynna sér skátastörf og sjá 
hvernig stemning er á stórum 
skátamótum. 

Meðal þess sem verður á dag-
skránni í Viðey eru ýmsir leikir, 
til dæmis ratleikur og víkinga-
leikir, en deginum lýkur svo á 
sólstöðuballi og söng. Ferja fer 
í land rétt eftir klukkan 22. Þá 
mun Kvennahlaup ÍSÍ verða 
þreytt í fyrsta sinn í Viðey í dag. 
Boðið verður upp á þriggja kíló-
metra langt hlaup. - þeb

Heimsóknardagur í Viðey: 

Skátamót fyrir 
almenning

Brot 256 ökumanna voru mynduð í 
Hvalfjarðargöngum á einni viku, frá 
11.-18. júní. Þarna er 70 kílómetra 
hámarkshraði. Nítján óku á 90 kíló-
metra hraða eða meira, en sá sem 
hraðast ók mældist á 103. 

LÖGREGLUMÁL

Rúmlega 250 óku of hratt

STJÓRNMÁL Guðmundur Hálfdánar-
son sagnfræðingur segir að umræð-
an um Icesave-samninginn ætti 
fyrst og fremst að snúast um það 
hvort þörf væri á því að gera þenn-
an samning eða ekki. Umræðan 
um að Íslendingar afsali sér að ein-
hverju leyti fullveldi með samn-
ingnum sé á misskilningi byggð því 
afsal á fullveldisrétti sé ekki afleið-
ing af samningnum heldur afleiðing 
hegðunar stjórnvalda, bankamanna 
og þeirra sem ofurskuldsettu sig.

„Í þessari stöðu sem við erum 
í þá erum við ekki alveg full-
valda, það að þurfa að leita á náðir 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins skerðir 
okkar fullveldi,“ segir hann. „Það 
er alveg ljóst að okkar efnahags-
stefna er ekki fullkomlega í höndum 
íslenskra stjórnvalda eins og sakir 
standa heldur í höndum þeirra sem 
veita okkur þetta lán. En það er ekki 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem 
gerir það að verkum að við þurfum 
að taka þetta lán heldur okkar eigin 
hegðun. Það sama á við um Icesave-
samninginn, það eru ekki lánveit-
endur sem skerða fullveldi okkar 
heldur hegðunin sem gerir það að 
verkum að við skulum þurfa að 
semja við þá. Það er að segja hegð-
un íslenskra stjórnvalda, sem áttu 
að hafa eftir lit með því sem var að 
gerast, bankamanna og einhverra 
þeirra sem skuldsettu sig of mikið. 

Það er þessi hegðun sem vegur að 
fullveldinu nú.“

Hann segir að umræðan ætti 
fyrst og fremst að snúast um það 
hvort við þurfum virkilega að taka 
lánið. „Þeir sem halda því fram að 
við ættum að fara með málið fyrir 
dómstóla hafa enn ekki sannfært 
mig, því ég veit ekki fyrir hvaða 
dómstól væri hægt að fara með 
málið. En það er ekki svo að mér 
hugnist lánið. Þetta eru náttúrlega 
gríðarlegar upphæðir og það er það 
sem vekur mér ugg fyrst og fremst. 
Að öðru leyti tel ég, eftir því sem ég 
hef heyrt, að þarna sé um eðlilegan 
lánasamning að ræða.“

Jakob Möller hæstaréttarlögmaður 
segist ekki geta séð að það styðjist 
við nein lögfræðileg rök að með 
samningnum séu Íslendingar að 
afsala sér neinum hluta sjálfstæðis 
síns eða fullveldis. „Það má ekki 
gleyma minnisblaði fyrrverandi rík-
isstjórnar frá í október þar sem fjár-
málaráðherrann, fyrir hönd ríkisins, 
viðurkenndi skyldu Íslendinga til að 
greiða fyrir Icesave-skuldbinding-
arnar. Þáverandi forsætisráðherra 
lýsti því einnig yfir opinberlega að 
Íslendingar bæru ábyrgð á þeim. 
Þetta er vandamálið. Samningarn-
ir nú eru um efndir á skuldbinding-
um Íslands,“ segir Jakob Möller. 
 jse@frettabladid.is 

 kjartan@frettabladid.is

Segir Íslendinga sjálfa 
hafa skert fullveldið
Sagnfræðingur segir Icesave-samninginn ekki skerða fullveldi Íslendinga, það 
hafi Íslendingar gert sjálfir. Hæstaréttarlögmaður segir samningana snúast um 
efndir á skuldbindingum sem þáverandi ráðherrar hafi viðurkennt í október.

ÍSLENSKI FÁNINN BLAKTIR VIÐ HÚN 
Guðmundur Hálfdánarson segir umræð-
una um að Íslendingar afsali sér að 
einhverju leyti fullveldi með samningun-
um vera á misskilningi byggða. 

GUÐMUNDUR 
HÁLFDÁNARSON

SAMFÉLAGSMÁL Jón Rafn Valdimars-
son og Elín Rósa Guðmundsdóttir 
fóru ekki hefðbundnar leiðir þegar 
þau gengu í það heilaga á sjálfan 
þjóðhátíðardaginn. Þau voru gefin 
saman á golfvelli eftir að hafa 
leikið holurnar átján.

„Ég hef aldrei þurft að ganga 
svo langt til minna embættis-
verka,“ segir Hjálmar Jónsson, 
dómkirkjuprestur, sem lét ekki sitt 
eftir liggja og fór holurnar átján 
ásamt hjónunum og fleiri kepp-
endum. „Nítjánda holan var síðan 
hjónavígslan sjálf,“ segir hann 
kankvís.

„Við ákváðum þetta tíu dögum 
fyrir stóra daginn,“ segir Jón 
Rafn. Þá rákust þau á séra Hjálm-
ar á Urriðakotsvelli í Garðabæ og 
kvaðst hann hafa tíma, tök og vilja 
til að ganga til verksins. Þegar 
búið var að slá kúlur í átján holur 
var slegið til veislu í skálanum við 
völlinn. Jón Rafn lenti í fjórða sæti 
í sjálfu mótinu. „Elín Rósa var eitt-
hvað aðeins neðar þó hún sé efst 
hjá mér,“ segir Jón Rafn. „Prestur-
inn átti reyndar ekki sérlega góðan 
dag en þó var stundum eins og að 
hann fengi hjálp að ofan þegar 
hann var kominn í klandur.“

Við  athöfnina lagði séra 
Hjálmar út af 23. Davíðssálmi 
en hann hefst á þessa leið: Drott-
inn er minn hirðir, mig mun ekk-
ert bresta. Á grænum grundum 

lætur hann mig hvílast ...“ Svona 
er það með golfið, það leynist alls 
staðar,“ segir guðsmaðurinn, sem 
þótti sálmurinn eiga sérlega vel 
við. - jse

Voru gefin saman á golfvelli eftir að hafa slegið átján holur með prestinum:

Giftu sig á nítjándu holunni

ÁST VIÐ NÍTJÁNDU HOLU Jón Rafn og Elín Rósa eru miklir golfunnendur eins og 
presturinn sem gaf þau saman á Urriðakotsvelli þann 17. júní. MYND/EYJÓLFUR JÓHANNESSON

STJÓRNSÝSLA Skýringar við allar 
greinar Icesave-samningana við 
Hollendinga og Breta hafa verið 
birtar á upplýsingavef stjórn-
valda, island.is. „Þar er samning-
urinn skýrður lið fyrir lið. Sömu-
leiðis eru fjölmörg lögfræðileg 
hugtök og heiti skýrð eftir því 
sem við á og sett í samhengi 
alþjóðlegra samninga. Staldrað 
er stuttlega við þau ákvæði samn-
ingsins sem teljast hefðbundin, 
en reynt að skýra með nákvæm-
ari hætti þau sem telja má að 
skipti Ísland sérstöku máli. Sér-
staklega er vikið að þeim atriðum 
sem mjög hafa verið til umræðu 
svo lögum og lögsögu og friðhelgi 
og fullveldi,“ segir í tilkynningu 
forsætisráðuneytisins.  - gar

Upplýsingavefur stjórnvalda:

Icesave útskýrt 
á íslensku máli

EFNAHAGSMÁL Í nýju frumvarpi 
sem Ragna Árnadóttir dómsmála-
ráðherra lagði fyrir ríkisstjórn-
ina í gær er lagt til að þrír sjálf-
stæðir saksóknarar verði skipaðir 
við hlið sérstaks saksóknara. 
Einnig er í frumvarpinu lagt til 
að skipaður verði sérstakur rík-
issaksóknari sem muni starfa við 
hlið sitjandi ríkissaksóknara og 
sinna málum sem snúa að rann-
sókn bankahrunsins.

Ekki er ljóst hvort frumvarpið 
verði afgreitt á sumarþingi. Gert 
er ráð fyrir að auglýst verði í þau 
fjögur embætti sem um ræðir. - kg

Frumvarp dómsmálaráðherra:

Leggur til skip-
un sjálfstæðra 
saksóknara

Hefur þú prófað kannabisefni?
Já  32,8%
Nei  67,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Ætlar þú að ferðast innanlands 
um fyrstu helgina í júlí?

Segðu skoðun þína á Vísir.is

JAKOB MÖLLER

KJÖRKASSINN



í sumar

spennandi
    á grillið!

100% nautakjöt
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ÍRAN Æðsti klerkur Írans, Aya-
tollah Ali Khamenei, hótaði því 
í gær að ef mótmælum yrði ekki 
hætt í landinu yrði gripið til 
harðra aðgerða gagnvart þeim. 
Þúsundir manna hafa mótmælt 
úrslitum forsetakosninganna í 
landinu á götum Teheran síðast-
liðna viku. 

Khamenei tjáði sig í fyrsta 
skipti um mótmælin í gær, og 
sagði engin brögð hafa verið í 
tafli í forsetakosningunum. Þá 
tók hann afstöðu með Ahmad-
inejad forseta og útilokaði að 
kosið yrði aftur. Hann kallaði 
kosningarnar sigur fólksins og 
sagði „óvini landsins“ í mismun-
andi heimshlutum hafa reynt að 
véfengja öruggan kosningasigur 
forsetans. Jafnframt sagði hann 
að atkvæðamunurinn, ellefu millj-
ónir atkvæða, hefði verið allt of 
mikill til þess að um svindl hefði 
verið að ræða. Ekki væri hægt að 
falsa ellefu milljónir atkvæða. 

Stuðningsmenn stjórnarand-
stöðuleiðtogans Mousavi brugðust 
ekki við hótunum æðsta klerks-
ins og þegar blaðið fór í prentun 
stóð enn til að mótmæla í dag við 
Frelsis torgið svokallaða. Mótmæl-
in eru bönnuð samkvæmt lögum 
en þau hafa ekki verið stöðvuð 
enn. Á því gæti orðið breyting í 
dag. 

Leiðtogar Evrópusambandsríkj-
anna funda þessa dagana og marg-
ir þeirra, meðal annars Gordon 
Brown, forsætisráðherra Bret-
lands, og Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, lýstu yfir ótta sínum 
vegna yfirlýsinga um að ráðist 
yrði gegn mótmælendum. 

Farsímaþjónusta liggur að 
mestu niðri í Teheran og yfirvöld 
hafa lokað fyrir margar heima-
síður á internetinu. Meðal annars 
hefur verið lokað fyrir vef breska 

ríkisútvarpsins og samskiptavef-
ina Facebook og Twitter. Aðstand-
endur Facebook hafa brugðist við 
með því að láta Írani nota pers-
neska útgáfu af vefnum og Google 

hefur tilkynnt að þýðingarvél 
úr persnesku yfir á ensku verði 
hleypt af stokkunum. Það hefur 
því verið hægt að skipuleggja 
mótmælin.  thorunn@frettabladid.is

MEXÍKÓ, AP Sjö borgarstjórar, 
fyrrum ríkissaksóknari og nítján 
aðrir embættismenn í Michoacan 
í Mexíkó hafa verið ákærðir fyrir 
að hafa aðstoðað við eiturlyfja-
smygl. 

Lögreglan í Mexíkó fór í 
umfangsmiklar aðgerðir í lok 
maí og handtók mennina og fleiri 
sem ekki hafa enn verið ákærðir. 
Mennirnir eru sagðir hafa aðstoð-
að La Familia glæpasamtökin og 
misnotað aðstöðu sína sem emb-
ættismenn. Glæpasamtök í Mex-
íkó hafa löngum verið þekkt fyrir 
að múta lögreglumönnum, en svo 
víðtæk tengsl við háttsetta emb-
ættismenn eru sögð vera merki 
um aukin völd þeirra.  - þeb

Fíkniefnastríð í Mexíkó: 

Borgarstjórar 
meðal ákærðra

GRIKKLAND, AP Safnstjóri nýs 
grísks safns hefur óskað eftir að 
Þjóðminjasafn Bretlands skili 
styttum sem eru til sýnis í safn-
inu og voru fjarlægðar frá Akró-
pólishæð fyrir tveimur öldum.

Dimitris Pantermalis safnstjóri 
hins nýja Akrópólissafns segir að 
opnun safnsins um helgina veiti 
tækifæri til að leiðrétta villi-
mennskuna sem fólst í að fjar-
lægja stytturnar frá Grikklandi.

Styttusafnið er nefnt eftir 
breska diplómatanum Elgin 
lávarði sem flutti þær til Bret-
lands í byrjun nítjándu aldar 
þegar Grikkland var enn hluti af 
heimsveldi Ottómana. 

Pantermalis vonast eftir góðum 
viðræðum en hingað til hefur 
breska Þjóðminjasafnið ekki vilj-
að láta stytturnar af hendi. - hds

Nýtt Akrópólissafn:

Vilja fornmuni 
sína til baka

1. Hvaða ráðherra féll af hjóli 
sínu fyrir utan ráðuneyti sitt á 
fimmtudag?

2. Hvaða íslenska stuttmynd 
er orðin mest verðlaunaða 
stuttmynd sögunnar?

3. Hvaða íslenski landsliðs-
maður í handbolta þarf líklega 
að leggja skóna á hilluna vegna 
meiðsla?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 58

Harðari aðgerðir 
gegn mótmælendum
Æðsti klerkur Írans hefur hótað því að hart verði gengið fram gegn mótmæl-
endum ef þeir láti ekki af mótmælunum. Leiðtogar Evrópuríkja hafa lýst yfir 
ótta vegna yfirlýsinganna. Áframhaldandi mótmæli eru fyrirhuguð í dag. 

Hanna Björk Valsdóttir hefur búið í Íran og þekkir vel til aðstæðna í Teheran. Hún 
þekkir fjölda fólks í borginni og er enn í nánast daglegu sambandi við fólk þar. 
„Allir sem ég þekki kusu Mousavi. Ég held að hann hafi 
unnið stóran sigur,“ segir Hanna Björk. Hún segir að vinir 
sínir tali um að valdarán hafi verið framið. 

Mótmælin sem nú fara fram eru þau langstærstu frá 
írönsku byltingunni fyrir þrjátíu árum síðan. Hanna segir 
fólk ekki hafa þorað að mótmæla neinu. Það segi því mikið 
um ástandið að nú sé mótmælt. „Venjulegt fólk er að fara 
út á götur og mótmæla, sem það hefur aldrei gert áður.“ 
Mótmælin eru að sögn Hönnu alveg þögul og fólk gengur 
um göturnar í þögn. Fólk sé jafnframt að mótmæla á 
stöðum þar sem ekki sé hefð fyrir mótmælum, til dæmis á 
venjulegum götum. 

Ein vinkona Hönnu hefur nýlokið háskólanámi. Fjöldi 
námsmanna sem hún þekkir voru handteknir fyrr í vikunni þegar ráðist var inn á 
heimavistir háskóla. 

HANNA BJÖRK 
VALSDÓTTIR

Í TEHERAN Blaðamönnum og ljósmyndurum hefur verið bannað að starfa á 
mótmælasvæðunum. Þessi mynd birtist á samskiptavefnum Twitter í fyrradag og 
er frá mótmælunum þann daginn. Mótmælendur klæddust margir svörtu. 

NORDICPHOTOS/AFP

12. júní
Forsetakosningar eru haldnar, þar 
sem valið stóð á milli harðlínufor-
setans Mahmoud Ahmadinejad, 
umbótasinnans Mir-Hossein 
Mousavi og tveggja annarra. Kosn-
ingaþátttaka var svo gríðarlega 
mikil að stjórnvöld þurftu að halda 
kjörstöðum opnum sex klukkutím-
um lengur en ætlunin var.

13. júní 
Tilkynnt er að Ahmadinejad hafi 
sigrað í kosningunum. Mousavi 
segir brögð í tafli og þúsundir 
mótmæla á götum úti. Æðsti klerk-
urinn Ayatollah Ali Khamenei biður 
fólk að styðja við bak forsetans.

14. júní
Ahmadinejad segir kosningarnar 
hafa verið löglegar. Þúsundir 
mótmælenda safnast saman á ný. 
Khamenei boðar að skoðað verði 
hvort brögð hafi verið í tafli. 

15. júní
Hundruð þúsunda mótmæla í Teh-
eran og einnig í öðrum borgum. 
Skotið er á mótmælendur og að 
minnsta kosti sjö láta lífið. 

16. júní
Fréttamönnum er bannað að 
stunda vinnu sína frá mótmæla-
svæðum. Þúsundir mæta á úti fund 
til stuðnings þeim, en enn fleiri 
halda áfram að mótmæla á götum. 

17. júní
Mótmæli halda áfram. Mannrétt-
indasamtök segja marga stjórn-
málamenn og aðgerðarsinna hafa 
verið handtekna. 

18. júní
Þúsundir halda áfram að 
mótmæla, margir í svörtu til 
minningar um þá sem látið hafa 
lífið. Farsímaþjónusta verður óvirk 
í Teheran um það leyti sem mót-
mæli hefjast. 

19. júní
Khamenei ávarpar þjóðina í 
bænastund. Hann segir kosning-
arnar sigur og tekur afstöðu með 
Ahmadinejad. Ekkert kosninga-
svindl hafi verið framið. Jafnframt 
hótar hann harðari aðgerðum 
gegn mótmælendum. 

RÖÐ ATBURÐA

VIÐSKIPTI Hrannar Pétursson, upp-
lýsingafulltrúi Vodafone, segir 
ákvörðun kærunefndar útboðsmála 
um að stöðva innkaupaferli Ríkis-
kaupa vegna fjarskiptaþjónustu-
samnings fyrir Landspítalann ekki 
taka til þess hvort tilboð Vodafone 
sé löglegt.

„Við viljum árétta að enginn 
samningur hefur verið gerður á 
grundvelli útboðsins enda stöðvaðist 
samningsferlið þegar Síminn kærði 
málsmeðferð Ríkiskaupa í byrjun 
júní. Umrædd ákvörðun kærunefnd-
ar útboðsmála er heldur ekki endan-
leg, því nefndin mun taka efnislega 
afstöðu til kæru Símans síðar þótt 
hún telji rétt að stöðva innkaupa-

ferlið hjá Ríkiskaupum,“ segir 
Hrannar og bendir á að ákvörðun 
kærunefndarinnar sé bráðabirgða-
úrskurður sem nái eingöngu til 
þeirrar ákvörðunar Ríkiskaupa að 

framlengja gildistíma tilboða sem 
bárust. Úrskurðurinn hafi því ekk-
ert að gera með lögmæti tilboðsins 
frá Vodafone – sem fyrirtækið telji 
að sjálfsögðu fullkomlega lögmætt.

„Það er hins vegar skiljanlegt 
að Síminn reyni með lagaklækj-
um að koma keppinautum sínum 
frá borðinu, því ekki býður hann 
samkeppnis hæft verð. Í þessu tilviki 
bauð Síminn rúmlega fjörutíu millj-
ónum króna hærra en Vodafone, 
sem hefur þjónustað Landspítalann 
í fimm ár án þess að nokkurn tíma 
hafi borið skugga á það samstarf,“ 
segir Hrannar, sem kveður Voda-
fone nú bíða endanlegs úrskurðar 
kærunefndarinnar. - gar

Vodafone áréttar að stöðvun símaútboðs fyrir Landspítalann sé ekki endanleg:

Síminn sagður beita klækjum

HRANNAR PÉTURSSON Upplýsingafull-
trúi Vodafone segir Símann ekki bjóða 
samkeppnishæft verð.

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært konu fyrir stórfellda lík-
amsárás. Konan, sem er á sex-
tugsaldri, særði sambýlismann 
inn að beini með hnífi.

Atvikið átti sér stað í ágúst 
á síðasta ári. Konan veittist 
að manninum með hnífi. Við 
atlögurnar hlaut hann rispu og 
skurði. Á framanverðum háls-
inum hlaut hann tíu sentímetra 
langa rispu. Á litla fingur hægri 
vinstri handar fékk hann sex 
sentímetra skurð. Annan álíka 
stóran skurð fékk svo maðurinn 
á baugfingur. Báðir náðu þessir 
skurðir inn að beini. 

 - jss

Kona á sextugsaldri ákærð:

Skar sambýlis-
mann með hníf

LÖGREGLUMÁL Um áttatíu prósent-
um fleiri innbrot voru skráð hjá 
lögreglu í maí en á sama tíma 
í fyrra, að því er fram kemur í 
afbrotatölfræði Ríkislögreglu-
stjóra.

Í maí á síðasta ári voru innbrot 
167 talsins en 303 í síðasta mán-
uði. Þá fjölgaði þjófnaðarbrotum 
einnig mikið, um 38 prósent, milli 
ára. Nytjastuldir eru einnig mun 
fleiri nú en áður, en þeim fjölgaði 
um rúm hundrað prósent.

Málum fækkar þó nokkuð í 
flestum öðrum brotaflokkum, svo 
sem eignaspjöllum, fíkniefnabrot-
um, ölvunarakstursbrotum og lík-
amsmeiðingum. - jss

Ríkislögreglustjóri:

Innbrotum 
stórfjölgar

SVEITARSTJÓRNARMÁL „Ég hef sjálfur 
heyrt þennan orðróm,“ segir 
Ólafur Þór Gunnarsson, bæjarfull-
trúi vinstri grænna, spurður hvort 
sjálfstæðismenn hafi boðið honum 
sæti bæjarstjóra hefji hann meiri-
hlutasamstarf með þeim.

„Auðvitað hef ég rætt við bæjar-
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins eins 
og aðra bæjarfulltrúa um það 
hvaða staða gæti komið upp en það 
hefur enginn sem hefur eitthvert 
umboð haft samband við mig, né 
get ég litið svo á að einhver hafi 
verið að bjóða mér neitt í þessa 
veru.“ 

Gunnsteinn Sigurðsson, annar 
maður á lista Sjálfstæðisflokks, 

segir ekkert þessu líkt standa 
til né heldur að verið sé að leita 
að nýjum bæjarstjóra utan raða 

bæjar fulltrúa Sjálfstæðisflokks-
ins. Spurður hvort þá sé ekki borð-
leggjandi að búið sé að ákveða að 
annað hvort hann eða Ármann 
Kr. Ólafsson, sem er í þriðja sæti, 
verði næsti bæjarstjóri, svarar 
Gunnsteinn: „Ég segi ekkert um 
það, þetta kemur í ljós á mánudag-
inn.“

Flosi Eiríksson, bæjarfulltrúi 
Samfylkingar, var einnig spurður 
hvort hann hefði heyrt af því að 
sjálfstæðismenn hefðu reynt að 
fá Ólaf til samstarfs. „Nei, ég hef 
ekki heyrt af því en ég hef enga 
trú á því að hann sé svo vitlaus að 
ljá máls á slíku,“ svarar hann.

 - jse

Orðrómur í Kópavogi um að sjálfstæðismenn biðli til vinstri grænna: 

Allir spá í það hvað gæti gerst

ÓLAFUR ÞÓR GUNNARSSON Bæjarfull-
trúar í Kópavogi hafa rætt um þann 
möguleika að læknirinn komi sjálfstæðis-
mönnum til hjálpar. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

GENF, AP Kona sem myrti einn 
af ríkustu mönnum Frakklands 
árið 2005, með því að skjóta hann 
fjórum sinnum í höfuðið meðan 
maður inn var bundinn fastur í 
stól íklæddur latex-galla, var í 
gær dæmd til átta og hálfs árs 
fangelsisvistar í Sviss.

Cecile Brossard viðurkenndi að 
hafa orðið bankajöfrinum Edou-
ard Stern að bana í miðjum kyn-
lífsleik. Brossard útskýrði athæfið 
þannig að Stern hefði reitt hana til 
reiði með því að kalla hana „millj-
ón dollara vændiskonu.“

Brossard hefur verið í haldi 
síðan 2005 og gæti losnað úr fang-
elsi í lok næsta árs. - kg

Dæmd í átta ára fangelsi:

Myrti bankajöf-
ur í latex-galla

VENJULEGT FÓLK FLYKKIST ÚT Á GÖTUR

Skjálfti upp á 4,2
Jarðskjálfti upp á 4,2 á Richter 
mældist um tvo kílómetra suðvestur 
af Krísuvík laust eftir klukkan 18 í 
gær. Skjálftinn fannst á Akranesi og í 
Landsveit, samkvæmt upplýsingum 
frá Veðurstofu Íslands.

JARÐHRÆRINGAR

VEISTU SVARIÐ?



• Á heimasíðu Orkuveitu Reykjavíkur www.or.is er ítarlegt fræðslu- og upplýsingaefni sem vert er að kíkja á.  www.or.is

Vatnsveitan í Reykjavík 100 ára
Í ár eru liðin 100 ár síðan Vatnsveita Reykjavíkur tók til starfa. Vatnsveitan var þá mesta mannvirki 
sem Íslendingar höfðu ráðist í. Til að fagna þessum tímamótum býður Orkuveita Reykjavíkur öllum 
íbúum á höfuðborgarsvæðinu að koma í heimsókn í Gvendarbrunna í Heiðmörk og skoða og fræðast 
um þessa dýrmætu auðlind.

Svæðið verður opið kl. 10:00 - 17:00

Rútuferðir til og frá Gvendarbrunnum
Frá Bæjarhálsi 1 að Gvendarbrunnum: Kl. 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00.
Frá Gvendarbrunnum að Bæjarhálsi 1: Kl. 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00.

Kynnisferðir um vatnsverndarsvæðið
Bílferð með leiðsögumanni á klukkustundarfresti í Vatnsendakrika með viðkomu í Myllulæk.

Gönguleiðir
Gengið frá Gvendarbrunnahúsi að dæluhúsinu T-1 og þaðan að Jaðri
og göngunni er lokið við gamla inntakið frá 1947 að Gvendarbrunnum.

Veitingar í boði

Sögu- og fræðslusýning í sýningarsal á 1. og 2. hæð 

Allir velkomnir  

Opið hús í 
Gvendarbrunnum
í dag
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ASÍUBIKARINN Íranskur knattspyrnu-
áhugamaður klæddist bol með mynd 
af stjórnarandstöðuleiðtoganum 
Mir-Hossein Mousavi á leik Írans og 
Suður-Kóreu á miðvikudag. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BESSASTAÐIR Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
sæmdi tíu Íslendinga heiðursmerki hinnar íslensku 
fálkaorðu á Bessastöðum 17. júní síðastliðinn.

„Þetta er góð tilfinning, þetta var mjög indælt og 
hátíðlegt. Ég met það mikils að hafa fengið fálka orðuna 
þótt ég hafi alls ekki búist við því, þetta kom mér 
mjög á óvart,“ sagði Árný J. Guðjohnsen en hún var 
ein þeirra sem hlutu orðuna í ár. Fimm konur og fimm 
karlar fengu orðuna á þjóðhátíðardaginn.

Eftirtaldir voru sæmdir fálkaorðunni: Árný J. Guð-
johnsen ritari, Reykjavík, Björn Jónsson, fyrrverandi 
skólastjóri, Böðvar Guðmundsson rithöfundur, Guð-
rún Jónsdóttir bóndi, Hafsteinn Þorvaldsson, fyrrver-
andi formaður UMFÍ, Helga Jónsdóttir bæjarstýra, 
Hólmfríður Árnadóttir, fyrrverandi prófessor, Ólafur 
Eggertsson bóndi, Pálína Ása Ásgeirsdóttir hjúkrunar-
fræðingur, Páll Bergþórsson, fyrrverandi veðurstofu-
stjóri. - hds

Forseti Íslands veitti heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu á Bessastöðum á þjóðhátíðardaginn:

Fimm konur og fimm karlar heiðraðir

VIÐ ATHÖFNINA Ólafur Ragnar Grímsson ásamt orðuhöfunum tíu.
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1  1 TOKYO
13.06.09–13.07.09
SNERTING VIÐ JAPAN
Í  NORRÆNA HÚSINU REYKJAVÍK

„Japanskur stíll” og 
vöruhönnun
Hönnunarráðgjafinn og 
menningarfrömuðurinn,
Tadanori Nagasawa
frá Musashino-listaháskólanum 
heldur fyrirlestur um japanska 
hönnun.

Í DAG KL.18:

SÆNSK JÓNSMESSUHÁTÍÐ 
Í DAG KL. 15.00. DANSAÐ Í KRINGUM MAÍSSTÖNGINA VIÐ 
HARMÓNÍKUUNDIRLEIK – LEIKIR OG SÖNGUR. 
HVETJUM GESTI TIL AÐ KOMA MEÐ NESTI TIL AÐ SNÆÐA 
VIÐ NÝJA GRÓÐURHÚS NORRÆNA HÚSSINS

AÐGANGUR ÓKEYPIS

EFNAHAGSMÁL Viðræður eiga sér nú 
stað á milli Seðlabanka Íslands og 
Seðlabanka Evrópu í Lúxemborg 
vegna skuldar Landsbankans upp á 
einn milljarð evra, jafnvirði tæpra 
180 milljarða íslenskra króna. 

Skuldin, sem kallast Avens, er 
tilkomin vegna endurhverfra við-
skipta Landsbankans í Lúxemborg 
við Evrópska seðlabankann um 
mitt síðasta ár. 

Veð á bak við skuldina eru íslensk 
íbúðabréf og flokkast því til krónu-
eigna erlendra aðila hér. Ekki ligg-
ur fyrir upphæð vaxtagreiðslna 
vegna skuldarinnar við Evrópska 
seðlabankann. En vaxtagreiðslur 
vegna krónueigna erlendra aðila 
hér eru meðal helstu ástæðna fyrir 
veikingu krónunnar upp á síðkast-
ið.

Þetta er ekki eina skuld Lands-

bankans við Evrópska seðlabank-
ann. 

Hin skuldin hljóðar upp á 830 
milljónir evra, jafnvirði 140 millj-
arða króna. Skuldin, sem nefnist 
Betula, er frá byrjun síðasta árs. 
Hún er sömuleiðis tilkomin vegna 
endurhverfra viðskipta Lands-
bankans við þann evrópska þegar 
harðna fór á dalnum á alþjóðlegum 
lánsfjármörkuðum. 

Veð á bak við skuldina eru safn 
úrvalseigna Landsbankans í Bret-
landi og hlutabréf í evrópskum 
fjármálafyrirtækjum. 

Lánapakkinn fékk hæstu ein-
kunn hjá alþjóðlega matsfyrirtæk-
inu Fitch Ratings á sínum tíma en 
var færður niður um tólf flokka 
eftir að skilanefnd Landsbank-
ans tók lyklavöldin í bankanum í 
október í fyrra. 

Viðmælendur Fréttablaðsins 
segja erfitt að geta sér til um hvað 
sé orðið eign Evrópska seðlabank-
ans í Lúxemborg og hvað tilheyri 
enn eignasafni Landsbankans 
vegna óvissunnar um afdrif veð-
anna.

Glitnir í Lúxemborg skuldaði 
Evrópska seðlabankanum á annan 
milljarð evra vegna endurhverfra 
viðskipta eftir bankahrunið í 
haust. Samningar náðust um 
greiðslu skuldarinnar í mars og 
fengu lánar drottnar Glitnis sitt að 
fullu, að sögn Árna Tómas sonar. 

Samningarnir munu hafa tekist 
vel og munu aðrar skilanefndir 
stefna á að ná svipuðum samning-
um við Evrópska seðlabankann, 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. 

 jonab@markadurinn.is

Skuldirnar veikja 
gengi krónunnar
Viðræður standa yfir um 180 milljarða króna skuld Landsbankans við Evrópska 
seðlabankann. Veð á bak við skuldina eru í íbúðabréfum og flokkast því til 
krónueignar útlendinga hér á landi. Önnur skuld nemur 140 milljörðum króna.

EITT ÚTIBÚA LANDSBANKANS Landsbankinn skuldar Evrópska seðlabankanum í það minnsta 1,8 milljarða evra, jafnvirði rúmra 
300 milljarða íslenskra króna.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Auglýsingasími

– Mest lesið
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INNILEGAR HAMINGJUÓSKIR

Við erum stolt af þessum frábæra hópi nemenda sem 

nú er að útskrifast úr MBA náminu við Háskóla Íslands. 

Innilegar hamingjuóskir með áfangann.

Kveðja,
kennarar, starfsfólk og stjórn MBA námsins

www.mba.is
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Umsjón: nánar á visir.is 

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

OMX ÍSLAND 15 OMX ÍSLAND 6
266 +0,25% 740 +0,21%

MESTA HÆKKUN
BAKKAVÖR +2,50%
FØROYA BANKI +0,82%

MESTA LÆKKUN
ICELANDAIR GR. -5,00%
ÖSSUR -1,34%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Alfesca 4,20 +0,00% ... Atlantic 
Airways 164,00 +0,00% ... Atlantic Petroleum 485,00 +0,00% ... 
Bakkavör 1,23 +2,50% ... Eik Banki 89,00 +0,00 ... Eimskipafélagið 
0,70 +0,00% ... Føroya Banki 122,50 +0,82% ... Icelandair Group 
4,75 -5,00% ... Marel Food Systems 53,40 +0,00% ... Össur 110,50 
-1,34%

Landsbankinn hefur gert samninga 
við alþjóðlega banka um greiðslu-
miðlun í erlendri mynt. Frá því í 
haust hefur erlend greiðslumiðl-
un að mestu farið fram í gegnum 
Seðlabanka Íslands. 

„Nú liggur fyrir samstarfs-
samningur við Citibank um opnun 
reikninga í öllum helstu viðskipta-
myntum bankans,“ segir í tilkynn-
ingu Landsbankans.

Landsbankinn hefur jafnframt 
opnað reikning í kanadískum 
dölum hjá Royal Bank of Canada 
í Kanada, sænskum krónum hjá 
SEB í Svíþjóð, dönskum krónum 
hjá Jyske Bank í Danmörku og 
norskum krónum hjá DnB Nor í 
Noregi.  - óká

Hafa samið við 
erlenda banka
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• Allt dreifikerfi rafmagnsveitu er neðanjarðar og er því ekki sjónmengun eins og víða erlendis. www.or.is

Jónsmessu-
ganga
á Hengilinn

Sunnudaginn 21. júní verður farin göngu-
ferð upp á Hengil. Gengið verður upp 
Sleggjubeinsskarð og upp á Vörðuskeggja 

sem er 805 metra hár. 
Þaðan niður í Innstadal og 
niður Sleggjubeinsskarðið. 
Gangan tekur um fimm 
klukkustundir og er frekar 

erfið, að jafnaði um brattar fjallshlíðar. Nauðsynlegur búnaður: góðir 
gönguskór, góður hlífðarfatnaður og nesti. Mæting í Hellisheiðar-
virkjun við Kolviðarhól klukkan 20:00. Þátttaka er ókeypis og allir 
velkomnir. Leiðsögumaður er Almar Sigurðsson, kynningarfulltrúi 
Hellisheiðarvirkjunar. Ef veður verður tvísýnt verður gengin auðveldari leið.

Njóttu góðrar máltíðar 
með vinum og vanda- 
mönnum með SS grill- 
kjöti.

Ljúffengur krydd- 
lögurinn dregur fram 
það besta í kjötinu og 
vel grillað kjöt laðar 
fram brosið á fólkinu 
þínu.

Grillkjötið frá SS – 
fyrir sérstakar 
stundir.
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Í góðum
félagsskap

www.ss.iswww.ss.is

Air Atlanta Icelandic og 
norska flugfélagið Sundt 
Air hefja samstarf um 
fraktflug frá Noregi með 
júmbóþotu. Samdráttur á 
fraktflugsmarkaði verður 
til þess að leita þarf á ný 
mið, segir forstjóri Air 
Atlanta. Félögin fara saman 
í verkefnið undir heitinu 
Sundt Atlanta Skybridge.

Air Atlanta Icelandic og norska 
einkaþotuleigan Sundt Air hafa 
hafið samstarf undir heitinu 
„Sundt Atlanta Skybridge“.

Tilgangur samstarfsins er sagð-
ur vera að kanna möguleika á 
markaðssetningu fraktflugs til 
fjarlægra landa með varning frá 
Skandinavíu. Fyrstu skref sam-
starfsins voru tekin í gær þegar 
tekin var í notkun Boeing 747-200F 
risaþota sem nota á í flutninginn. 
Um er að ræða þriggja mánaða til-
raunaverkefni, hefur norski frétta-
vefurinn e24.no eftir Tor Bratli, 
forstjóra Sundt Air. Enn hafa vél-
inni ekki verið tryggð verkefni, en 
félagið hefur þó þegar fengið fyr-
irspurnir. Þá hefur verðskrá ekki 
verið búin til enn. „Við sitjum við 
að reikna út verð, en við fengum 
fyrirspurn frá Rauða krossinum 
um flutninga til Srí Lanka. Þar 
reiknast okkur til að verðmiðinn sé 
300.000 dalir [rúmar 38 milljónir 
króna] fram og til baka,“ segir 
Bratli.

Hannes Hilmarsson, forstjóri 
Air Atlanta, segir aðstæður á 
markaði hafa ráðið því að leitað var 
þessa samstarfs við norska félag-
ið, en vegna efnahagssamdráttar 
hefur á heimsvísu orðið 25 til 30 

prósenta sam-
dráttur í frakt-
flugi. 

„Við vorum 
með vél sem var 
að losna af samn-
ingi í Mið-Austur-
löndum og hún 
endaði sitt flug í 
Evrópu. Frekar 
en að láta hana 
standa fórum við 

með hana til Oslóar og í samstarf 
við þetta norska félag,“ segir hann. 
Fyrsta kastið er gert ráð fyrir að 
leigja vélina í stök verkefni, segir 
Hannes, en jafnframt sé verið að 
kanna frekari tækifæri á markaði 
með Sunt Air. „Við horfum til þess 
hvort aðstæður leyfi að hefja áætl-
unarflug með vörur út úr þessum 
markaði. Við erum svona að hugsa 
dálítið „út fyrir boxið“ með að finna 
þessari vél verkefni sem annars 
hefði staðið aðgerðalaus.“

Helst segir Hannes horft til 
tækifæra í að flytja lax og iðnaðar-
varning til Bandaríkjanna. „En 
þetta er dæmi sem þarf að skoða 
vandlega,“ segir hann. Ekki verði 
farið út í áætlunarferðir með frakt 
án þess að það dæmi hafi verið 
reiknað til enda og vélin nýtist 
báðar leiðir. 

Í viðtali e24.no við forstjóra 
Sundt Air kemur jafnframt fram 
að forsvarsmenn félagsins séu í 
góðu sambandi við framleiðendur 
fiskmetis í Noregi og hafi þegar 
hafið viðræður við framleiðendur 
víðar á Norðurlöndum.

Sundt Air er í eigu fjölskyldu 
milljarðamæringsins Pette C. 
G. Sundt og nokkuð gróið á sínu 
sviði í umsýslu flugvéla og leigu á 
einkaþotum. Félagið er sagt skuld-
lítið og í góðri stöðu til að kanna 
ný tækifæri á markaði með Air 
Atlanta. 

 olikr@frettabladid.is

HANNES 
HILMARSSON

FLUGVÉL AIR ATLANTA Risaþota eins og þessi hér er nú til taks á Gardemoen-flugvelli 
í Osló í Noregi undir merkjum Sundt Atlanta Skybridge tilbúin í til að flytja varning 
til fjarlægra landa. Vélin hefur vakið nokkra athygli enda fátítt að jafnstórar vélar hafi 
aðsetur eða fljúgi þaðan.

Leita nýrra tæki-
færa í samdrætti

Allgóð sátt hefur náðst um frum-
varp um eignaumsýslufélag ríkis-
ins í efnahags- og skattanefnd. 
Helst er deilt um hvernig stjórn 
félagsins skuli skipuð. Annarri 
umræðu um frumvarpið lauk á 
þingi í gær. 

Frumvarpið hefur tekið nokkr-
um breytingum og félagið sem 
stofna á til færst í áttina að því að 
verða „ráðgjafar og samræmingar-
félag,“ svo notuð séu orð Péturs 
Blöndals, þingmanns Sjálfstæðis-
flokks í umræðum þingsins í gær.

Helgi Hjörvar, formaður efna-
hags- og skattanefndar, kveðst 
mjög sáttur við hvernig til hafi 
tekist við að skapa sátt um frum-
varpið, en málið vakti harðar 
deilur og viðbrögð þegar fyrst var 
við því hreyft að ríkið stofnaði sér-
stakt félag til að fara með eignar-
hald á „þjóðhagslega mikilvægum“ 
fyrirtækjum. Í umræðum á þingi 
kom fram að í þingnefndinni væru 

menn orðnir 
nokkuð sam-
stíga um málið 
og urðu margir 
til að hrósa bæði 
samstarfinu og 
verkstjórninni í 
nefndinni.

Helst er deilt 
u m hver n ig 
félaginu skuli 

skipuð stjórn, en fulltrúar Fram-
sóknarflokksins í efnahags- og 
skattanefnd hafa gert athugasemd-
ir við að ráðherra sé þar einráður. 
Fulltrúi Borgaraflokksins gerði 
einnig fyrirvara vegna þessa.

Helgi segir að farið verði yfir 
þetta mál í lokayfirferð nefndar-
innar áður en frumvarpið fer aftur 
fyrir þingið og verður að lögum. 
„Ég býst við að við gefum okkur 
næstu viku til að ljúka umfjöllun-
inni endanlega,“ segir hann. 

Mats Josefsson, sænskur 

ráðgjafi forsætisráðuneytisins um 
endurreisn bankakerfisins, hreyfði 
fyrstur við hugmyndinni um eigna-
umsýslufélagið, en slík skipan gaf 
góða raun í bankakreppu í Svíþjóð. 
Helgi segist hafa látið þýða frum-
varpsdrögin og bera þau undir 
Mats sem sé sáttur við þau eins og 
þau séu.  - óká

HELGI HJÖRVAR

VERÐMÆTI SÓTT Í HAFIÐ Á Alþingi bíður 
lokaafgreiðslu frumvarp um endurskipu-
lagningu rekstrarhæfra atvinnufyrir-
tækja.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Mats Josefsson, ráðgjafi ríkisstjórnarinnar, gefur breyttu frumvarpi blessun sína:

Sátt að nást um eignarhaldsfélagið

Stjórnendur svartsýnir
„Stjórnendur stærstu fyrirtækja 
landsins eru vægast sagt svartsýnir 
á horfurnar í hagkerfinu en 55,2 
prósent þeirra telja að aðstæður í 
efnahagslífinu verði verri eftir sex 
mánuði en þær eru í dag,“ segir í 
umfjöllun hagfræðideildar Landsbank-
ans, en í daglegri Hagsjá bankans var 
í gær vitnað í niðurstöður könnunar 
Capacent Gallup sem framkvæmd var 
dagana 19. til 29. maí síðastliðinn. Í 
könnuninni kom fram að ekki einn 
einasti maður taldi aðstæður vera góðar 
í efnahagslífinu, en það þarf ef til vill ekki 
að koma á óvart. Og þá ekki heldur að 
97 prósent aðspurðra töldu þær vera 
slæmar. Hagkerfið er enda „í miðri 
stærstu gjaldeyris- og bankakreppu 
sem landið hefur þurft að takast á 
við,“ segir í Hagsjánni.

Fólksfækkun í pípunum
Þá kemur fram að um níutíu prósent stjórnenda 
stærstu fyrirtækja landsins telja sig hafa nægt 

framboð af starfsfólki um þessar mundir. 
Ógnvænlegra er að tæplega þriðjung-
ur þeirra telur að fækka muni í hópi 
starfsmanna sinna á næstu sex mán-
uðum. „Endurspeglar þetta slakann 
sem er á vinnumarkaði og bendir til 
þess að undirliggjandi atvinnuleysi 
geti aukist enn á næstunni,“ segir í 
Hagsjá Landsbankans. Eins er vitnað 
til þess að 37 prósent stjórnenda 
telji að hér verði verðhjöðnun næstu 

tólf mánuði. Þeir spá verðbólgu eftir tólf 
mánuði í -0,1 prósent sem er talsvert minni 
verðhjöðnun en þeir gerðu ráð fyrir í mars. 
„Þetta gæti skýrst af lækkun krónunnar 
á tímabilinu en verðbólgan hefur haldist 
hærri af þeim sökum,“ segir í riti hag-

fræðideildar Landsbankans.

Peningaskápurinn ...



LAUGARDAGUR  20. júní 2009 13

Seðlabanki Íslands hyggst boða 
tíu til tuttugu stærstu útflutn-
ingsfyrirtæki landsins á fund til 
að fara yfir gjaldeyrisviðskipti 
þeirra. „Við munum setjast niður 
með þeim og fara yfir þeirra við-
skipti,“ segir Tómas Örn Kristins-
son, framkvæmdastjóri upplýs-
ingasviðs Seðlabanka Íslands.

Hann segir að bankinn muni fara 
yfir viðskipti einstakra fyrirtækja 
og ræða við þau um hvað að baki 
liggur. Hann bendir á að ýmislegt 
geti haft áhrif á gjaldeyris tekjur, 
svo sem verðþróun afurða og afla-
brögð. Hann segir að Seðlabank-
inn hafi sögulegt yfirlit yfir gjald-
eyrisviðskipti fyrirtækjanna sem 

notað sé til að bera saman við 
þróun síðustu mánaða. 

Tómas segir að grunur sé um 
að fyrirtæki geymi gjaldeyri á 
erlendum reikningum í stað þess 
að flytja hann til Íslands. Aðspurð-
ur segir hann það geta verið ákaf-
lega dýrkeypt og mikið áhyggju-
efni ef útflytjendur skili ekki 
gjaldeyri til landsins. Það haldi 
aftur af styrkingu krónunnar og 
seinki vaxtalækkunarferli Seðla-
bankans.

Þrír starfsmenn Seðlabanka 
Íslands fást einvörðungu við mál 
tengd gjaldeyrissvikum. Auk þess 
er starfsfólk Fjármálaeftirlitsins 
að rannsaka málið. - bþa

Seðlabankinn krefst skýringa á gjaldeyrisviðskiptum:

Útflytjendur boðaðir til viðtals

SEÐLABANKI ÍSLANDS Sérfræðingur 
Seðlabanka Íslands segir að slök skil á 
gjaldeyri geti seinkað vaxtalækkunarferli 
Seðlabankans.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Olíuverð hækkaði á mörkuðum í 
gær og nálgaðist á ný 72 Banda-
ríkjadali tunnan. Hækkunin er 
rakin til væntra verðbólguáhrifa 
af auknum opinberum útgjöldum 
í Bandaríkjunum.

Olíuverð náði átta mánaða 
hámarki 11. júní og hefur haldist 
yfir 70 dölum á tunnuna í vikunni. 
AP fréttastofan segir hátt verð 
skýrast af því að fjárfestar séu 
bjartsýnni á það en áður að heims-
hagkerfið sé að ná jafnvægi eftir 
gífurlegan samdrátt. 

Aukinheldur eru miðlarar á 
markaði sagðir fjárfesta í aukn-
um mæli í hráolíu og öðrum iðnað-
arvarningi til að verjast möguleg-
um verðbólguáhrifum og veikingu 
dollarsins.  - óká

OLÍUVINNSLA Maður gengur meðfram 
olíuleiðslu á borpalli Venoco fyrir utan 
Kaliforníuströnd í Bandaríkjunum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Verð olíu hækkar á ný

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 
hefur úthlutað símafyrirtækinu 
Nova tíðniheimild á GSM 1800 
MHz-tíðnisviðinu, án útboðs.

Ákvörðunin um úthlutunina er 
tekin að höfðu samráði við önnur 
fyrirtæki á fjarskiptamarkaði, þar 
sem jafnframt var til umfjöllunar 
framtíðarskipan tíðnisviðsins. 

Þegar kallað var eftir athuga-
semdum var meðal annars vísað til 
þess að nokkur þeirra fyrirtækja 
sem fengið höfðu leyfi til uppbygg-
ingar á 1800-tíðnisviðinu hefðu 
ekki staðið við skilyrði úthlutun-
arinnar og eitt leyfi meðal annars 
verið afturkallað. Þá komi aðstæð-
ur í efnahag þjóðarinnar til með 
að hafa áhrif á áform um uppbygg-
ingu á þriðju kynslóðar farsíma-
neti (3G) og hægja á endur nýjun 
farsíma yfir í síma sem nýtt geti 
það kerfi.  - óká

Nova fær GSM 
1800-leyfi PFS

FARSÍMI Póst- og fjarskiptastofnun segir 
fyrirséð að samdráttur efnahagslífsins 
hægi á þeirri þróun að fleiri taki upp 
notkun 3G-farsíma.

Eva Joly, ráðgjafi sérstaks sak-
sóknara vegna efnahagshrunsins 
og fyrrverandi rannsóknardómari 
í Frakklandi, er meðal þeirra sem 
harðlega hafa gagnrýnt norræna 
flugfélagið SAS fyrir tengsl við 
fyrirtæki í skattaparadís.

Í norskum fjölmiðlum hefur 
verið frá því greint að SAS hafi 
leigt sextán flugvélar af óþekktu 
fyrirtæki sem skráð er á Caym-
an-eyjum.

Eva segir viðskiptin algjörlega 
óviðunandi í viðtali við E24.no. 
Undir þau sjónarmið hefur meðal 
annars tekið Erik Solheim, ráð-
herra umhverfismála í Noregi.

SAS flugfélagið hefur hins vegar 
áréttað að félagið sé innan ramma 
laga sem gilda um viðskipti af 
þessu tagi. 

Joly segir að heyra eigi fortíð-
inni til að óþekktir eigendur fái 
staðið á bak við rekstur norskra 
félaga og fyrirtækja. Hún segir 
að tekjur og skattgreiðslur þessara 
félaga eigi að vera uppi á borðum. 
 - óká

Joly gagnrýnir 
SAS-flugfélagið

Á BLAÐAMANNAFUNDI Eva Joly ráðgjafi 
og Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra 
á blaðamannafundi í marslok.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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www.bluelagoon.is     sími 420 8800

Kynnisferðir verða með sætaferðir til Grindavíkur frá BSÍ kl. 19.30 og SBK fer frá Reykjanesbæ kl. 20.00. 
Sætaferðir frá Bláa lóninu verða til Grindavíkur kl. 00.30 og til Reykjanesbæjar og Reykjavíkur kl. 01.00.

Jónsmessuganga
    20. júní með Eyfa

Þegar á toppinn er komið mun Eyfi skemmta þátttakendum yfir varðeldi. 
Gangan endar við Bláa lónið þar sem Eyfi mun spila til miðnættis. Lagt 
verður af stað frá sundlaug Grindavíkur kl. 20.30. Ókeypis er í gönguna 
en þátttakendur greiða aðgang að Bláa lóninu.

Bláa Lónið og Grindavíkurbær bjóða upp á hina árlegu 
Jónsmessugöngu á fjallið Þorbjörn laugardagskvöldið 20. júní.

Grindavíkurbær



20%
AFSLÁTTUR

ÖLL
GRILLÁHÖLD

Tráplöntu-
tilboð

Gljámispill 499kr

Birkikvistur 799kr

Blátoppur 999kr

Fjallarós 999kr

Allir fá grillaðar pylsur

kl 12-14 í dag
í eftirtöldum verslunum:

BIRKI
80-100sm

699

10
STJÚPUR

799 20
STJÚPUR

1499

í Skútuvogi

Ís
10kr

PYLSUPARTÝ!

Skútuvogur
Grafarholt
Selfoss
Borgarnes
Ísafjörður

Reykjanesbær
Reyðarfjörður
Húsavík
Höfn



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

AF ÖLLUM 
TRJÁKLIPPUM

TAX FREE
TAX FREEBLÓMAKASSI

OG 100sm SÝPRIS

3999

15%
AFSLÁTTUR

ÖLL
GRILL FRÁ



16  20. júní 2009  LAUGARDAGUR

greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is 

og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt 
að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu 
formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

Flestir eru á einu máli um að 
endurreisn efnahagslífsins 
er möguleg. Hitt er er 
alveg sjálfstæð spurning 

hvort þannig verði haldið á málum 
að það takist. Fram hjá því verður 
ekki horft að ýmis veikleikamerki 
blasa við.

Viðfangsefnið er að tryggja 
stöðug leika í ríkisfjármálum, á 
vinnumarkaðnum, í peningamálum 
og í samskiptum við aðrar þjóðir. 
Á öllum þessum sviðum þurfa hlut-
irnir að ganga hratt og örugglega 
fyrir sig. Til þess að svo megi verða 
þarf pólitíska festu og stöðug leika. 
Er þetta að gerast?

Athyglisvert er að í ýmsum 
stórum málum hefur verið óvissa 
um hvort allir þingmenn ríkisstjórn-
arinnar styddu þau mál sem hún er 

með á prjónun-
um. Þetta á við 
aðildar umsókn 
að Evrópusam-
b a n d i nu  o g 
framtíðarstefnu 
í peningamálum, 
Icesave-samn-
ingana og svipt-
ingu veiðiheim-
ilda. 

Þegar fyrstu 
skattahækkanir ríkis stjórnarinnar 
voru afgreiddar á dögunum var 
sama uppi á teningnum. Atfylgi 
sumra þingmanna stjórnarflokk-
anna kom ekki í ljós fyrr en við 
þriðju og síðustu umræðu málsins. 
Ofan á þetta kemur að heilbrigðís-
ráðherrann talar áfram gegn sam-
starfinu við Alþjóðagjaldeyris-

sjóðinn eins og þegar hann var í 
stjórnar andstöðu.

Látið hefur verið í veðri vaka 
að þetta sé merki um ný lýðræð-
isleg vinnubrögð. Svo er þó ekki. Í 
reynd er hér um að ræða pólitískan 
veikleika. Þegar ríkisstjórn lendir 
í þeirri stöðu að þurfa stöðugt að 
berja í innbyrðis bresti er einfald-
lega ekki næg orka í önnur við-
fangsefni. Hættan er líka sú að 
þessi staða dragi smám saman 
kjarkinn úr ríkisstjórninni til að 
taka á viðfangsefnunum af því afli 
sem þarf.

Við venjulegar aðstæður getur 
pólitískur veikleiki af þessu tagi 
gengið í einhver ár án stórs skaða. 
Eins og nú háttar til er hann hins 
vegar hættumerki. Það gæti þýtt að 
endurreisnin dragist á langinn. 

Meðan gjaldeyrishöftin 
eru við lýði verður 
engin endurreisn. 
Meðan bankarnir mara 

í hálfu kafi verður engin endur-
reisn. Meðan gula spjald Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins er á lofti og við 
fáum ekki umsamin lán afgreidd 
verður engin endurreisn. Spurn-
ingin er: Leysa þau mál sem nú eru 
á döfinni um þessa bóndabeygju? 

Viðræður aðila vinnumarkaðar-
ins við ríkisstjórnina eru ljós 
punktur í stöðunni. Stöðugleiki á 
vinnumarkaði er ein af helstu for-
sendum endurreisnarinnar. Greini-
legur vilji er til að gera stöðug-
leika á þessu sviði að veruleika. 

Að einhverju leyti á að kaupa þann 
frið með aukinni verðbólgu. Það 
getur verið réttlætanlegt ef annað 
helst í hendur.

Þá er það spurningin um ríkis-
fjármálin. Þau eru stærsti höfuð-
verkurinn. Á alla hefðbundna 
mælikvarða eru þær ákvarðanir 
sem ríkisstjórnin hefur nú þegar 
tekið á þessu sviði umfangsmiklar. 
En um margt eru þær ekki sann-
færandi þegar horft er á þá sér-
stöku stöðu sem nú ríkir. 

Með hæfilegri einföldun má 
segja að ráðagerðir ríkisstjórnar-
innar sýnist vera of hefðbundnar 
við algjörlega óhefðbundnar 
aðstæður. Kjarni málsins felst í 

þeirri staðreynd að skattahækk-
anir hafa of mikið vægi en endur-
skipulagning ríkiskerfisins of 
lítið.

Framtíðaráformin eru enn að 
stórum hluta til á huldu. En að því 
leyti sem þau hafa komið fram er 
þar ekki að finna vísbendingar um 
þá róttæku endurskipulagningu 
opinberra umsvifa sem nauðsyn-
leg er til að skapa vissu um að ætl-
unarverkið muni takast þegar upp 
verður staðið. Ósanngjarnt væri að 
segja að ríkisstjórnin hefði setið 
með hendur í skauti. Hún hefur 
hins vegar ekki enn skapað trú á 
að áform hennar í ríkisfjármálum 
dugi.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

SPOTTIÐ

K
osningaréttur var baráttumál íslenskra kvenna í upphafi 
síðustu aldar. Margir áfangasigrar hafa unnist síðan í bar-
áttunni fyrir samfélagi þar sem fullt jafnrétti ríkir milli 
kvenna og karla, og enn er barist. 

Á þessari vegferð hafa margar og merkar konur lagt sitt 
af mörkum en stærstu skrefin í átt til jafnréttis unnust áreiðanlega á 
áttunda áratug síðustu aldar og fram á þann níunda, fyrir bein og óbein 
áhrif þeirrar hreyfingar kvenna sem kennd var við rauða sokka. 

Nýfengnir áfangasigrar eru einnig talsvert merkir; kona í stóli 
forsætisráðherra í fyrsta sinn á Íslandi og hærra hlutfall kvenna á 
Alþingi en nokkru sinni fyrr. Því miður skiluðu síðustu þingkosningar 
þó ekki áframhaldi á því metnaðarfulla verkefni vinstristjórnarinnar 
að hafa kynjahlutfall ráðherra jafnt.

Nú þegar níutíu og fjögur ár eru síðan lög um kosningarétt kvenna 
voru undirrituð fer nokkuð nærri að konur hafi öðlast jafnrétti á 
við karla samkvæmt laganna hljóðan. Að auki eru í landinu sérstök 
jafnréttislög sem eiga að tryggja að ekki sé brotið á rétti kvenna 
vegna kynferðis þeirra.

Því fer þó fjarri að björninn sé unninn. Enn er alllangur vegur 
að jafnrétti kynjanna og á stundum virðist það í órafjarlægð. Það 
sem er óunnið er aukheldur allnokkuð erfiðara að festa á hönd en 
lagaumhverfið, því nú er fengist við hefðir, viðhorf, traust, gildismat 
og virðingu, svo eitthvað sé nefnt.

Meðal þess sem fest er í lög, og hefur verið um áratuga skeið, er að 
ekki megi mismuna fólki í launum eftir kynferði. Tölur um launamun 
kynjanna segja þó allt aðra sögu, sögu sem snýst um viðhorf, ekki bara 
þeirra sem launin greiða, heldur líka þeirra sem við þeim taka.

Hlutfall kvenna á valdapóstum samfélagsins, utan Alþingis, er 
ömurlegt, þrátt fyrir að konur gegni hér vissulega mikilvægum stjórn-
unarstörfum svo sem í háskólum og á stærsta sjúkrahúsi landsins. Á 
þessu sviði er við öflugt tregðulögmál að etja. Á toppi samfélagsins 
gilda leikreglur sem mótaðar eru af körlum og svo virðist sem konur 
nái ekki inn í þann innsta hring nema að hafa náð tökum á þeim 
leikreglum. Þetta verður að breytast. Í jafnréttissamfélagi mótast 
leikreglur af viðhorfum beggja kynja og slíkt samfélag er áreiðanlega 
bæði frjórra og skilvirkara en það sem við búum nú við, auk þess að 
vera að líkindum friðvænlegra.

Dr. Joyce Neu, hópstjóri viðbragðshóps Sameinuðu þjóðanna 
og Norska flóttamannasjóðsins á sviði sáttaumleitana, sem hér er 
stödd á ráðstefnu þar sem fjallað er um aukna þátttöku kvenna í 
ákvarðanatöku og friðarferlum, var í viðtali í Fréttablaðinu í gær. 
Neu telur afar mikilvægt að konum fjölgi í friðarviðræðum, bæði sem 
sáttasemjurum og sem samningamönnum deiluaðila. Hún bendir á að 
almenningur, og þar með konur og börn, séu áttatíu til níutíu prósent 
fórnarlamba í vopnuðum átökum en að raddir þessa hóps heyrist 
aldrei við samningaborðið heldur eingöngu raddir hinna stríðandi 
fylkinga. 

Þetta er talandi dæmi um mikilvægi þess að sjónarmið beggja 
kynja séu uppi á borði alls staðar í samfélaginu og alltaf. Baráttunni 
má ekki linna fyrr en því takmarki er náð.

Eilífðarbaráttan fyrir jafnrétti kynja:

Níutíu og fjórum 
árum síðar

STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Pólitísk lausung er veikleikamerki

Samskipti Íslands við 
umheiminn eru einn af 
hornsteinum stöðugleika 
og endurreisnar. Samning-

ana við Breta og Hollendinga um 
Icesave-reikninga Landsbankans 
verður að skoða í því ljósi. Að því 
leyti eru þeir nauðungarsamn-
ingar að bankastjórar og banka-
ráð Landsbankans komu Íslandi í 
þá stöðu að fjármálaleg samskipti 
landsins hafa lotið sömu lögmál-
um og gilda um hryðjuverkamenn. 
Stjórnvöld verða að koma landinu 
úr þeim fjötrum.

Fyrri ríkisstjórn kaus að fara 
samningaleiðina að því marki. Það 
var raunsætt mat. Alþingi sam-

þykkti þá stefnumörkun. Núver-
andi ríkisstjórn valdi að fylgja 
henni þó að aðeins annar stjórnar-
flokkanna bæri ábyrgð á upphaf-
legri ákvörðun þar um. Samning-
sniðurstaðan er hins vegar alfarið 
á ábyrgð núverandi ríkisstjórnar-
flokka.

Aðrir kostir voru ófæruleiðir. 
Síðasti möguleiki til að reyna 
við þær ófærur var við myndun 
núverandi ríkisstjórnar í lok jan-
úar. Enginn þeirra þriggja flokka 
sem tóku ábyrgð á þeirri stjórnar-
myndun gerði þá kröfu um breytta 
stefnu. 

Réttilega má deila um niður-
stöðu samningsins. Það varð fjár-

málaráðherranum til pólitísks lífs 
að draga til baka fullyrðingu um 
að hún væri glæsileg. En það væri 
óðs manns æði að fella samningana 
á Alþingi eins og málum er komið. 
Ríkisstjórnin ber alla ábyrgð á að 
koma þeim í gegn. 

Þeir þingmenn og ráðherrar 
stjórnarflokkanna sem lýst hafa 
efasemdum eða andstöðu verða 
einfaldlega að skipta um skoðun. Í 
sjálfu sér er engin hætta á öðru. 
Völdin eru sætari en svo. Sinna-
skiptin verða skýrð með því að 
nýjar upplýsingar hafi komið fram 
við meðferð málsins. Það hefur nú 
á vorþinginu orðið að eins konar 
löggiltri sinnaskiptaástæðu.

Skortur á markvissri kerfisbreytingu

Valkosturinn við samninga er ófæruleið
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Verkfræði- og náttúruvísindasvið HÍ og MPM námið óska nemendum sínum innilega til hamingju með 

áfangann. Við erum afar stolt af nemendum okkar, boðberum nýrrar hugsunar og aukinnar skilvirkni 

sem á eftir að gagnast íslensku atvinnulífi, jafnt sem erlendu. Við óskum þeim velfarnaðar í leik og starfi.
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Í dag, laugardaginn 20. júní, kl. 11.00 
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til að fagna þessum tímamótum.
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UMRÆÐAN
Herdís Þorgeirsdóttir skrifar 
um Icesave-samninga

Fámenn þjóð á hjara veraldar 
stendur ein andspænis vold-

ugum nágrannaríkjum, þjóð-
um sem hún til langs tíma hefur 
álitið vinaþjóðir. Þessari þjóð 
sem háð hefur harða lífsbaráttu 
á mörkum hins byggilega heims 
í meira en þúsund ár er gert að 
kokgleypa samning um óviðráðan-
legar skuldir sem kunna að gera 
út af við efnahagslegt sjálfstæði 
hennar og skerða grundvallarrétt-
indi þeirra sem áttu engan þátt í 
að stofna til þeirra. Skuldir sem 
urðu til í útrás fjármálafyrir-
tækja, sem uxu ríkinu yfir höfuð 
þegar þau tóku þátt í darraðar-
dansi óheftrar markaðshyggju. 
Íslenska ríkið hafði gengið til 
samstarfs við aðrar Evrópuþjóð-
ir með undirritun EES-samnings-
ins 1993, sannfært um að evrópskt 
efnahagssvæði myndi stuðla að 
uppbyggingu Evrópu á grundvelli 
friðar, lýðræðis og mannréttinda 
eins og segir í inngangsorðum 
samningsins. Þar áréttuðu þessi 
ríki náin samskipti sín, sameigin-
legt gildismat frá fornu fari og 
evrópska samkennd. 

Bretar og Hollendingar eru 
stofnaðilar að Evrópuráðinu og 
ásamt Íslendingum í hópi fyrstu 
Evrópuþjóðanna til að undir-
rita Mannréttindasáttmála Evr-
ópu 1950. Á rústum síðari heims-
styrjaldarinnar strengdu þessar 
þjóðir heit um að virða mannrétt-
indi, lýðræði og réttarríki. Þegar 
lagður var grunnurinn að stofnun 
Evrópuráðsins 1949 sagði Win-
ston Churchill forsætisráðherra 
Breta að þessi ríki hefðu ekki 
tekið höndum saman gegn öðrum 
kynþáttum eða þjóðum heldur 
gegn kúgun og harðstjórn sem 
birtist í alls konar dulargervum. 
„Við verðum að hefja okkur yfir 
hömlulausar, eigingjarnar hvat-
ir sem hafa sundrað þjóðum Evr-
ópu og breytt þeim í rústir,“ sagði 
hann. Nú sextíu árum síðar stönd-
um við andspænis tveimur vold-
ugum þjóðum sem í bandalagi 
við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn eru 

að gera atlögu að íslensk-
um almenningi, börnum 
okkar og framtíð. Þær 
krefjast þess að stjórn-
völd geri samninga fyrir 
hönd barna okkar og 
barnabarna, samninga 
sem munu bera fámenna 
þjóð ofurliði. Bretar eru 
komnir langan veg frá 
þeim hugsjónum sem 
birtast í ræðu Churchills 
eftir stríð og minna má Hollend-
inga á óráðsíu og sífelld gjaldþrot 
Rembrandts. Sem betur fer voru 
skuldunautarnir ekki utanlands 
því þá hefðu meistaraverkin verið 
flutt úr landi.

Er það skylda okkar að greiða 
fyrir þessa reikninga? Ef svarið 
er afdráttarlaust já hví hræð-
ast þessar þjóðir dómstólaleið-
ina eða alþjóðlegan gerðardóm? 
Hví ganga þessar þjóðir á skjön 
við þann grunn, sem Evrópusam-
bandið byggir tilverurétt sinn á 
sem eru hin sameiginlegu gildi 
Evrópu? Ef þær gera það þá lið-
ast Evrópusambandið í sundur. 
Evrópusambandið með sinn innri 
markað og markmið um hagsæld 
hefur staðfest með breytingum 
á Rómarsáttmálanum að virð-
ing fyrir grundvallarréttindum 
er forsenda fyrir því að annað 
gangi, líka fjármálamarkaðir. 
Bandalag var lykilorðið í stofn-
un Evrópubandalagsins. Minni 
á orð Roberts Schumans, eins af 
stofnendum Evrópuráðsins og 
kola- og stálbandalagsins, for-
vera Evrópubandalagsins, manns 
sem skildi út á hvað evrópsk sam-
vinna ætti að ganga, ekki út á 
„hernaðarbandalag og ekki aðeins 
út á efnahagslegu einingu heldur 
fyrst og fremst út á hið siðmennt-
aða bandalag í víðtækasta skiln-
ingi þess orðs.“ Forystumenn 
Evrópuríkja sem nota eða nýta 
sér tengsl við Alþjóðagjaldeyris-
sjóðinn til að kúga fámenna þjóð 
eru komnir svo langt frá þeim 
stórhuga mönnum sem stofnuðu 
Evrópuráðið, þeirri siðmenntuðu 
hugsun sem þar réði för, að þeir 
eiga meira sameiginlegt með rúst-
unum en hugmyndinni um réttar-
ríkið og virðingu fyrir mann-
réttindum. Sú leið sem hér hefur 

verið farin sýnir að fleira 
hefur skemmst í alþjóða-
væðingu viðskipta en 
fjárhagslegir hagsmunir. 
Forystumenn þessara 
þjóða eru að koma fram 
við íslensku þjóðina af 
fádæma óvirðingu.

Íslenska þjóðin stofnaði 
ekki til þessara skulda. 
Hvaðan kemur henni 
skyldan til að greiða 

skuldir sem einkaaðilar stofnuðu 
til eftir að bankarnir fóru úr ríkis-
eigu? Einkavæðing fyrirtækja og 
afnám miðstýringar og reglna var 
fylgifiskur alþjóðlegra viðskipta 
og fjármagnsflæðis yfir landa-
mæri. Stjórnvöld kváðust vera að 
draga úr eigin áhrifum með því að 
gefa markaðinum svigrúm. Þær 
voru lágværar raddirnar – ein-
stakra fræðimanna, sem bentu 
á hættur þessarar þróunar þar 
sem stórfyrirtæki myndu vaxa 
ríkjum yfir höfuð – fjármála-
reglur fylgdu ekki ógnvænlegri 
hnattvæðingu sem studd var af 
Alþjóðagjaldeyris sjóðnum og 
Alþjóðaviðskiptastofnunni sem 
hafa vanrækt að gefa því gaum 
hvaða samfélagslegu áhrif fram-
ganga þeirra hefur á samfélög.

Setning Evróputilskipana sem 
var liður í að mynda sameigin-
legan markað fyrir banka- og 
verðbréfaþjónustu innan EB áttu 
að koma á samræmdum reglum 
og eftirlitskerfi sem ætlað var 
að efla öryggi fjármálaþjónustu, 
verjast kerfisáhættu, auka neyt-
endavernd og stuðla að skilvirk-
um og samkeppnishæfum mark-
aði á þessu sviði. Stofnaður var 
tryggingarsjóður innistæðu-
eigenda með lögum 98/1999 og 
skyldu aðildarfyrirtæki ekki 
bera ábyrgð á skuldbindingum 
sjóðsins umfram lögbundin fram-
lög til hans. Stefán Már Stefáns-
son prófessor og Lárus Blöndal 
hæstaréttarlögmaður hafa bent 
á sterk lögfræðileg rök um að 
íslensku þjóðinni beri ekki að end-
urgreiða þeim innistæðueigend-
um sem lögðu inn í útibú íslensku 
bankanna fyrir hrunið. Þeim 
rökum hefur ekki verið hnekkt. 
Þeir benda á að ríkisábyrgð verði 
ekki til úr engu. Til þess að ríkisá-

byrgð stofnist þarf afdráttarlausa 
lagaheimild sem ekki er til staðar 
nú vegna tryggingarsjóðsins. 

Það má benda á atriði sem veikja 
stöðu íslenskra stjórnvalda, eins 
og skort á eftirliti með útibúum 
erlendis; yfirlýsingar ráðamanna 
í samtölum í miðju fátinu þegar 
hér verður kerfishrun og neyðar-
lög eru sett. En skuldbindur slíkt 
komandi kynslóðir? Ríkisábyrgð 
verður ekki til í samtölum manna 
á milli. Setning hryðjuverkalaga á 
íslenskan banka er einnig stórfellt 
álitamál í þessu samhengi. Þessi 
álitaefni æpa á meðferð dómstóla 
eða óháðra úrskurðaraðila.

Þetta eru þó ekki aðeins lög-
fræðileg álitaefni, þau snúast einn-
ig um pólitík en fyrst og síðast 
um siðferði í samskiptum á milli 
þjóða. Einn þekktasti lögspekingur 
20. aldarinnar, Louis Henkin, 
sagði að alþjóðalög vikju alltaf 
fyrir þjóðarhagsmunum. Engin 
þjóð beygir sig undir lög sem 
ógna öryggi hennar og sjálfstæði. 
Þjóðir gera samninga sín á milli 
og grundvallarregla í þjóðarétti er 
að samninga beri að virða. En ekki 
nauðasamninga. Ekki samninga 
sem er fyrirséð að ekki er hægt 
að standa við. Icesave-samning-
arnir eru eins og Versalasamning-
arnir þar sem sigurvegarar fyrri 
heimsstyrjaldarinnar, Bandaríkin, 
Bretar og Frakkar sömdu um þær 
stríðsskaðabætur sem Þjóðverjar 
skyldu borga án þess að Þjóðverjar 
kæmu að þeim samningum. 

Með þessum samningum er 
gerð aðför að einstaklingum sem 
byggja þetta land til frambúðar. 
Öryggi íslensku þjóðarinnar og 
sjálfstæði er ógnað. Forsvarsmenn 
þessara ríkja setja inn í samning-
inn að þeim verði gert kleift að 
gera fjárnám í eigum íslensku 
þjóðarinnar ef hún getur ekki 
staðið í skilum. Ásælast forsvars-
menn þessara nágrannaþjóða nátt-
úruauðlindir okkar? Hve langt eru 
þeir ekki komnir frá þeim hugsjón-
um sem evrópsk samvinna bygg-
ir á? Hvar er evrópska samkennd-
in? Vilja þeir að ungir Íslendingar 
yfirgefi landið sitt þannig að því 
blæði? Vilja þeir hneppa næstu 
kynslóð í fjötra skulda? Vilja þeir 
draga niður lífskjör heillar þjóðar 

til framtíðar? Vilja þeir Gullfoss, 
Geysi og Þingvelli? Við myndum 
aldrei gera kröfu um Shakespeare 
og Rembrandt. Á maður að trúa 
því að eftir 60 ár af evrópsku sam-
starfi þá standi aðeins ein evrópsk 
þjóð með íslensku þjóðinni – og 
hún er enn fámennari. 

Við getum þráttað endalaust 
um að setning neyðarlaga eða að 
gallar í evópskri löggjöf hafi kall-
að yfir saklausa þjóð ábyrgð. Á 
meðan blæðir okkur út. Þessar 
voldugu þjóðir treysta sér ekki til 
að fara dómstólaleiðina eða kalla á 
úrskurð óháðra aðila utan lögsögu 
hlutaðeigandi ríkja. Þó er ljóst að 
hin lögfræðilegu álitaefni snúast 
ekki um tæknilegar útfærslur á 
lagaákvæðum heldur grundvall-
arspurningar í þjóðarétti.

Hví taka þessar þjóðir þá ekki 
allt eignasafnið sem á að duga 
langleiðina fyrir Icesave-inni-
stæðunum og láta áhættuskiptin 
eiga sér stað hér og nú? Þær hafa 
mannafla og aðstöðu til að gera 
sem mest úr þessum eigum innan 
sinnar lögsögu. Þessar fjölmennu 
evrópsku þjóðir þurfa ekki að ótt-
ast að með því móti bresti stífl-
an og enginn muni lengur taka 
mark á Evrópusambandinu og 
að hinn innri markaður muni 
hrynja. Ábyrgð þeirra er mikil. 
Nú reynir á hvort þar eru stjórn-
spekingar í ætt við þá sem hófu 
evrópska samvinnu upp úr rúst-
um mikilla hörmunga fyrir meira 
en hálfri öld. Raunveruleg stjórn-
kænska er að þora að gera hið 
ómögulega og takast það. Lymska 
er heigulsháttur. Íslendingar efast 
sumir hvort þeir eigi, svo vitnað 
sé í Shakespeare „að þreyja þolin-
móðir í grimmu éli af örvum ógæf-
unnar eða vopn grípa mót bölsins 
brimi og knýja það til kyrrðar.“ 
Hvorugt kann góðri lukku að stýra 
– hvorki fyrir Íslendinga né fyrir 
evrópska samvinnu. Voldugar 
evrópskar þjóðir hafa í hendi sér 
framtíð evrópskrar samvinnu. Ef 
hún hefst á atlögu gegn fámennri 
þjóð með stuðningi Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins eru það váleg tíðindi 
fyrir framtíð Evrópu. 

Höfundur er prófessor og doktor í 
lögum frá lagadeildinni í Lundi.

Ógn við öryggi og sjálfstæði þjóðar 
– og framtíð evrópsks samstarfs

HERDÍS 
ÞORGEIRSDÓTTIR

UMRÆÐAN 
Björg Þórðardóttir skrifar um 
samfélagsmál

Ég hef velt því fyrir mér síðustu daga 
hvort ég búi virkilega í sama landi 

og þau Jóhanna Sigurðardóttir og Stein-
grímur J. Sigfússon. Það eru þau og 
flokkssystkini þeirra sem eru afrakstur 
„Búsáhaldabyltingarinnar“ og stór hluti 
þjóðarinnar lagði traust sitt á að þau kæmu 
hinum almenna borgara til hjálpar. Leiðréttu 
skuldastöðu heimilanna og kæmu bönkum í starf-
hæft ástand þannig að þeir færu að sinna fjárþörf 
fyrirtækjanna svo hjólin færu að snúast á nýjan 
leik. 

Ég ætla ekki að fara í það hlutverk að túlka þá 
stöðu sem  kom upp sl. haust, læt öðrum það eftir 
því nú keppist fólk við að koma sínum skýringum á 
hruninu á spjöld sögunnar og hver bókin af annarri 
kemur út um það. Bloggarar landsins hafa ekki 
legið á liði sínu og hefur verið fróðlegt að skoða 
margt af því sem komið hefur fram í bloggheimum.

Væntanlega eru nú  þúsundir Íslendinga agndofa 
yfir þeirri ákvörðun ríkisstjórnar landsins að hafa 
haft það sem forgangsverkefni að ganga til samn-
inga við Breta um Icesave-reikningana með þeim 
hætti sem við höfum verið upplýst um í fjölmiðlum. 

Nær hefði verið fyrir ríkisstjórnina að hafa 
það sem forgangsverkefni að horfast í augu við 
þá slæmu stöðu sem heimili og fyrirtæki landsins 

standa frami fyrir og greiða úr vandamál-
um þeirra á raunhæfan hátt. Leiðrétta þarf 
þá miklu hækkun á höfuðstól íbúðalána 
sem átt hefur sér stað með því mikla og 
óraunhæfa skriði vísitölunnar. Sú leiðrétt-
ing ætti að gilda frá 1. janúar 2008 til dags-
ins í dag. 

Í framhaldi af því þarf að afnema vísi-
tölubindingu lána hér á landi. Einnig ætti 
að kanna leiðréttingu lána fyrirtækja með 
sama hætti.

Hagsmunasamtök heimilanna eru sam-
tök sem þú lesandi góður ættir að skrá þig í. Með-
limir í samtökunum eru á þriðja þúsund og hægt er 
að skrá sig í samtökin á vefsíðunni www.heimilin.is  
Með þátttöku þúsunda Íslendinga í þessum samtök-
um verður vonandi hægt að koma stjórnmálamönn-
unum í skilning um að þeir þurfi að vinna fyrir 
fólkið í landinu. Þeir þurfa að hlusta á þá kröfu 
samtakanna að gera leiðréttingu á höfuðstól íbúð-
arlána og afnema vísitölubindingu lána í kjölfarið.  

Snúum bökum saman og mótmælum aðgerða-
leysi stjórnvalda. Það þarf að grípa til áhrifameiri 
aðgerða en að lemja potta og pönnur. Nú er það 
ykkar lesendur góðir að koma með tillögur um 
hvað gera skal og koma þeim á framfæri á heima-
síðu Hagsmunasamtaka heimilanna www.heimili.
is.  Gerum þessi samtök að virku afli.

Því það sem blasir við þjóðinni í okkar góða landi 
er að heimilin og fyrirtækin eru að brenna upp.

Höfundur er markaðs- og sölustjóri. 

Hvað verður um 
þegna þessa lands?

BJÖRG 
ÞÓRÐARDÓTTIR





KONUR

TÖKUM ÞÁTT – HEILSUNNAR VEG

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GARÐABÆ, GARÐATORGI KL. 14:00

Dagskráin hefst kl. 13:30

Hrafnkell og Jónsi í Svörtum fötum
Helga Braga með skemmtiatriði
Kvennatríó frá FÍH syngur söngleikjalög
Sjóvá kórinn
Úthlutun úr 19. júní sjóði
Elsti þátttakandinn fær viðurkenningu
Upphitun og teygjur í umsjón Lindu í Hress
Listgjörningur listakvenna í Garðabæ

AKUREYRI, RÁÐHÚSTORGIÐ KL. 11:00
Upphitun hefst kl. 10:45

MOSFELLSBÆR KL. 11:00
Upphitun hefst kl. 10:45

Allir þátttakendur fá Egils Kristal og verðlaunapening.
Frítt í sund að loknu hlaupi.
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Konur sem fæddust árið sem 
fyrsta Kvennahlaupið var 
haldið eru nú boðaðar í sína 
fyrstu krabbameinsskoðun. 
Einn af hverjum þremur 
Íslendingum fær krabbamein 
á lífsleiðinni. Með því að 
þekkja einkennin, stunda 
heilbrigt líferni og mæta 
reglulega í skoðun eykur þú 
verulega líkurnar á að sigrast 
á þessum erfiða sjúkdómi.

Í tilefni af 20 ára afmæli Sjóvá 
Kvennahlaups ÍSÍ, þann 20. júní  
geta þátttakendur á aldrinum 
18-55 ára sótt um að fá fría 
líftryggingu að upphæð 1 milljón 
króna í eitt ár. Það eina sem þú 
þarft að gera er að fylla út umsókn 
á þínum hlaupastað.

�

Staður Hlaupið  frá 

Garðabær Garðatorgi kl. 14:00 
Vogar Íþróttamiðstöðinni kl. 11:00 
Keflavík Sundmiðstöðinni við Skólaveg kl. 11:00 
Grindavík Sundmiðstöð Grindavíkur kl. 11:00 
Sandgerði Íþróttahúsinu kl. 11:00 
Garður Íþróttamiðstöðinni Garði kl. 11:00 
Mosfellsbær Íþróttamiðstöðinni að Varmá (gervigrasvellinum) kl. 11:00 
Kjós Kaffi Kjós kl. 14:00 
Akranes Dvalarheimilinu Höfða kl. 10:30 
Hvalfjarðarsveit Stjórnsýsluhúsi Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3 kl. 11:00 
Borgarnes Íþróttamiðstöðinni kl. 12:00 
Hvanneyri Íþróttavellinum kl. 11:00 
Kolbeinsstaðahreppur Akurholti kl. 13:30 
Stykkishólmur Íþróttamiðstöðinni kl. 11:00 
Flatey Breiðafirði Samkomuhúsinu í Flatey (Hótelinu) kl. 13:30 
Grundarfjörður Íþróttahúsinu kl. 12:00 
Ólafsvík Sjómannagarðinum kl. 11:00 
Snæfellsbær Lýsuhólsskóla kl. 11:00 
Búðardalur Samkaup í Búðardal kl.  11:00 
Reykhólahreppur Grettislaug á Reykhólum kl. 11:00
Ísafjörður Íþróttahúsinu Torfnesi kl. 11:00
Bolungavík Hrafnakletti kl. 10:30 
Súðavík Gamla pósthúsinu kl. 11:00 
Flateyri Sundlauginni kl.13:00 
Suðureyri Sundlauginni kl. 11:00 
Patreksfjörður Bröttuhlíð kl. 12:00 
Barðaströnd Innri-Múla kl. 21:00 
Bíldudalur Slökkvistöðinni kl. 14:00 
Þingeyri Íþróttamiðstöð Þingeyrarodda kl. 10:30 
Hólmavík Íþróttamiðstöðinni kl. 11:00 
Drangsnes Fiskvinnslunni Drangi kl. 11:00 
Hvammstangi Íþróttamiðstöðinni kl. 11:00 
Blönduós Grunnskólanum á Blönduósi kl. 11:00 
Skagaströnd Íþróttahúsinu Skagaströnd kl. 11:00 
Sauðárkrókur Sundlaug Sauðárkróks kl. 11:00 
Hólar Hólaskóla kl. 11:00 
Varmahlíð Sundlauginni í Varmahlíð kl. 11:00 
Hofsós Félagsheimilinu Höfðaborg Hofsósi kl. 11:30 
Fljót Haganesvík - Sólgarðaskóla kl. 11:00 
Siglufjörður Torginu kl. 11:00 
Akureyri Ráðhústorginu kl. 11:00
Eyjafjarðarsveit Hrafnagilsskóla kl. 11:00 

  Staður Hlaupið  frá 

  Grenivík Íþróttamiðstöðinni kl. 10:00 
  Dalvík Sundlauginni kl. 11:00 
  Ólafsfjörður Íþróttamiðstöðinni kl. 11:00 
  Hrísey Eyjabúðinni kl. 14:00 
  Húsavík Sundlaug Húsavíkur kl. 11:00 
  Laugar Húsmæðraskólanum á Laugum kl. 10:00 
  Mývatn Íþróttamiðstöðinni kl. 14:00 
  Kópasker Heilsugæslunni á Kópaskeri kl. 11:00 
  Raufarhöfn Íþróttamiðstöðinni kl. 11:00 
  Þórshöfn Íþróttamiðstöðinni Ver kl. 11:00 
  Bakkafjörður Grunnskólanum kl. 11:00 
  Vopnafjörður Skrifstofu Einherja, Hafnarbyggð 4 kl. 11:00 
  Egilsstaðir Tjarnargarðinum kl.  11:00 
  Seyðisfjörður Íþróttahúsinu kl. 11:00 
  Reyðarfjörður Andapollinum á Reyðarfirði kl. 11:00 
  Eskifjörður Sundlaug Eskifjarðar kl. 11:00 
  Neskaupstaður Kaffihúsinu Nesbæ kl. 11:00 
  Fáskrúðsfjörður Sundlaug Fáskrúðsfjarðar kl. 10:00 
  Stöðvarfjörður Veitingahúsinu Brekkunni kl. 11:00 
  Breiðdalsvík Íþróttamiðstöð Breiðdalshrepps kl. 11:00 
  Djúpivogur Íþróttamiðstöðinni kl. 10:00 
  Höfn Sundlaug Hafnar kl. 13:00 
  Selfoss BYKO Langholti kl. 13:00 
  Sólheimar Grænu könnunni, Sólheimum kl. 11:00 
  Gnúpverjahreppur Félagsheimilinu Árnesi kl. 13:30 
  Úthlíð Úthlíð kl. 11:00
  Hraunborgir Grímsnesi Þjónustumiðstöðinni Grímsnesi kl. 14:00 
  Flóahreppur Mjósyndi Flóahreppi kl. 11:00 
  Hveragerði Sundlauginni kl. 11:00 
  Ölfus Gljúfri 18. júní kl. 18:00 
  Þorlákshöfn Íþróttamiðstöðinni 18. júní kl. 20:00
  Eyrarbakki Gónhól kl. 12:00 
  Stokkseyri Sundlaug Stokkseyrar kl. 11:00 
  Laugarvatn Íþróttahúsinu á Laugarvatni kl. 14:00 
  Hella Sundlauginni á Hellu kl. 11:00 
  Þykkvibær Borg 17. júní kl. 11:00 
  Hvolsvöllur Íþróttamiðstöðinni á Hvolsvelli kl. 10:00 
  Grandavör Grandavör kl. 14:00 
  Seljalandsfoss Seljalandsfossi kl. 14:00 
  Vík Íþróttamiðstöðinni kl. 11:00 
  Kirkjubæjarklaustur Íþróttamiðstöðinni Klaustri kl. 11:00 
  Vestmannaeyjar Íþróttamiðstöðinni Vestmannaeyjum kl. 12:00 

www. sjova.is Þátttökugjald 1.000 kr.
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UMRÆÐAN 
Þórður Grímsson skrifar um framlag 
Íslands á Feneyjatvíæringnum

Undirritaður gerir sér grein fyrir því að 
gagnrýni á ákvörðun Kynningarmið-

stöðvar íslenskrar myndlistar, undir stjórn 
Christians Schoen framkvæmdastjóra, um 
að velja Ragnar Kjartansson og verk hans 
„The End“ sem fulltrúa Íslands á Feneyja-
tvíæringnum, kann að hljóma eins og biturt, 
öfundsjúkt og innantómt þvaður fyrir hinni 
íslensku listaelítu og fleirum. Undirritaður biður þó 
lesanda að skoða nokkur atriði áður en hann lofar 
þetta merkilega verk og listamanninn að baki því.

Undirritaður las fréttatilkynningu um verkið The 
End, horfði á sjónvarpsviðtöl við listamanninn og 
fylgist með allri umræðu og umfjöllun um Feneyja-
tvíæringinn.

Fréttatilkynningin er stútfull af lofyrðum og 
háfleygum setningum um sannindi og mikilvægi 
verksins og listamannsins, til dæmis í þá veru að 
hann „vegi salt á milli hins háfleyga málara Caspar 
David Friedrichs og tvíeykisins Gilberts og George 
sem sækja öllum stundum í hversdagsleikann“; að 
verkið spanni „epískar víddir í tíma og rúmi“. Andr-
eas Eriksson kemst svo að orði: „Ég sé skálann í 
Feneyjum fyrir mér eins og vita á heimsenda sem 
gín yfir tóminu. Öldur á höttunum á eftir týndum 
sálum og mistur við sjóndeildarhringinn varna því 
að þig sundli á barmi hyldýpisins. Hafið ber ekkert 
nafn og á bryggjunni situr maður án örlaga.“

Í sjónvarpsviðtali við Einar Fal Ingólfsson á mbl.
is, einhvers konar kynningu/umfjöllun um lista-
verkið og Ragnar sjálfan, eyddi Ragnar mestum 
tíma í að útskýra litinn á sundskýlunni sem fyrir-
sætan, Páll Haukur Björnsson, átti að klæðast og 
hvers vegna. „Ég er búinn að vera sko að stúdera 
hvernig skýlu Palli eigi að vera í sko,“ sagði Ragnar 
og bætti við: „Þetta verður svona svört Speedo-
skýla, verst ég er ekki með hana, hún er núna inni í 
Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, hann hérna 
hann Guðmundur þar er að sauma sko gula rönd 
á svörtu skýlurnar.“ „Af hverju gula rönd?“ spyr 
fréttamaðurinn og Ragnar útskýrir: „Það er eitt-
hvað sem ég var alveg „obsessed“ af sko, fannst það 
rosa mikilvægt að það væri svona gul rönd hérna“ 
og bendir á hlið skýlunnar. „Er það eitthvað ákveðið 
tísku-steitment?“ spyr fréttamaður. „Je, það bara 
tjsu gasalega smart (mikill hlátur).“

Á engum tímapunkti í allri þessari þvælu gat 

undirritaður fundið útskýringu á neinu sem 
listamaðurinn ætlaði sér með verkinu, ein-
ungis samhengisleysu.

Undirritaður hugsar til verks sem hann 
sá sýnt í Hafnarhúsinu 18. september 2006 
sem hafði yfirskriftina „Stúka Hitlers“. 
Ragnar Kjartansson sýndi þetta verk í 
sýningunni Pakkhús Postulanna og var 
búinn að skipuleggja gjörning sem hann 
svo aflýsti sökum „uppgjafar við verkið 
sjálft“. Að panta stúku Hitlers af Helga 
Björnssyni, fá hana senda til Íslands, fá nei-
kvæða umfjöllun og gefast að lokum upp 

fyrir verkinu. Í hverju er listin fólgin? Hver var 
meiningin, var tilgangur með verkinu og hver er 
yfirlýsingin?

Er hugsanlegt að meistarinn gefist upp fyrir mál-
verkinu margfaldaða í Feneyjum, slökkvi á Kletta-
fjallamyndböndunum og komi heim því tóbaks- og 
áfengisneyslan reynist honum um of?

Undirritaður veltir því fyrir sér, hvort það sé 
óeðlilegt að listamenn sem sýna fyrir hönd Íslands á 
Feneyjatvíæringnum skýri list sína. Auðvitað væri 
það óeðlilegt ef allir listamenn væru með svör á 
reiðum höndum um allar hliðar verka sinna og hug-
leiðingar, en á ekki listamaður að geta gert grein 
fyrir því hvað hann er að gera, hvaðan hann kemur 
í sambandi við áhrifavalda, hafa einhvers konar 
rökstuddar hugmyndir um eigin listsköpun og kom-
ast betur að orði en sex ára barn, í stað þess að nota 
hikorð inn á milli annars hvers orðs, vera ýkt krútt-
aður og sætur, og koma sér á Feneyjatvíæringinn 
með því að vera ógó næs? 

Að mati undirritaðs er vandamálið það að hér á 
landi taka mjög fáir mark á myndlist og finnst eigin-
lega bara rosalega flott hjá „litlustu“ þjóðinni og 
„litlasta“ landinu að taka þátt í sýningu á borð við 
Feneyjatvíæringinn, og að það sé bara besta hug-
myndin að senda mesta krúttið út hlæjandi með 
gítar, bjór og mann í Speedo-sundskýlu. Guð forði 
okkur frá því að taka okkur sjálf alvarlega. Undir-
rituðum finnst að Christian Schoen, Kynningar-
miðstöð íslenskrar myndlistar og menntamálaráðu-
neytið megi og eigi að skammast sín fyrir þessa 
ákvörðun. 

Það er líka undarlegt að í allri umræðunni í þjóð-
félaginu í dag um ríkisútgjöld komi það hvergi fram 
að Ragnar Kjartansson og allt hans fylgdarlið sé 
styrkt bak og fyrir í sex mánuði í Feneyjum til að 
drekka bjór og reykja sígó.

Höfundur er myndlistarmaður.

Prump er ekki list 

UMRÆÐAN
Bára Friðriksdóttir skrif-
ar um gjöld kirkjunnar

Hinn 26. maí sl. birtist 
grein í Fréttablaðinu 

eftir Guðmund Guðmunds-
son, um að Þjóðkirkjan sé 
undanþegin fasteignaskatti 
og lóðagjöldum. Þar vísar 
hann í lög  um tekjustofna 
sveitarfélaga nr. 4/1995. Honum 
finnst ekki ástæða til þess að nefna 
að allar kirkjur og bænhús annarra 
trúfélaga sem eru skráð hjá dóms- 
og kirkjumálaráðuneytinu fá sama 
afslátt. Í 5. gr. laganna er líka til-
tekið að safnhús sem ekki eru rekin 
í ágóðaskyni eru undanþegin sama 
skatti. Einnig lætur hann liggja á 
milli hluta að sendiráð erlendra 
ríkja hér á landi og hús alþjóða-
stofnana eru undanþegin fasteigna-
skatti og lóðaréttindum. Guðmund-
ur talar um lóðagjöld en í lögunum 
segir að ofantaldar stofnanir hljóti 
niðurfellingu á  lóðarréttindum. 
Fasteignagjöld samanstanda af fast-
eignaskatti, lóðaleigu, sorphirðu-
gjaldi, holræsagjaldi og vatnsgjaldi 
og fá ofantaldir aðilar niðurfellingu 
á fyrstu tveim liðunum, af hinum 
greiðir Þjóðkirkjan sín gjöld.  

Afsláttur fasteignagjalda
Auk afslátta af gjöldum til ofan-
greindra aðila fella sveitarstjórnir 
oft niður fasteignaskatt fleiri aðila. 
Þær hafa heimildir í lögum nr.  
4/1995 sjá 5. gr. „Sveitarstjórn er 
heimilt að veita styrki til greiðslu 
fasteignaskatts af fasteignum þar 
sem fram fer starfsemi sem ekki 
er rekin í ágóðaskyni, svo sem 
menningar-, íþrótta-, æskulýðs- 
og tómstundastarfsemi og mann-
úðarstörf.“ Neðar í sömu grein er 
vísað til heimildar sveitarstjórna 
að veita afslátt eða niðurfellingu til 
tekjulágra elli og örorkuþega. Víða 
gefa sveitarfélög eldri borgurum 
afslátt á fasteignagjaldi. Vonandi 
halda þeir ívilnun þó að þrengi að 
því þeir hópar þurfa sannarlega 

á fjárstuðningi að halda. 
Einnig hafa íþróttafélög 
víða fengið afslátt. Von-
andi fær hann að halda sér 
í kreppunni því öll félögin 
fyrir utan sendiráðin í 5. 
gr. 4/1995 vinna að mann-
úðarmálum og öll að bættu 
samfélagi. 

Þjóðkirkjan leggur fram 
þjónustu við mikið félags-
starf frá vöggu til grafar, 

t.d. æskulýðsstarf sem hefur mikið  
forvarnargildi.

Þjóðkirkjan og aðrir
Guðmundur talaði um 16 kirkjur í 
Reykjavík með fasteignamat upp 
á 6 milljarða. Þær eru reyndar 15 
(kannski telur hann Seltjarnar-
neskirkju með) og er fasteigna-
mat þeirra auk safnaðarheimila 
5.848.320.000 krónur. Hann gerir 
ráð fyrir 100 milljónum í fast-
eignagjöld. Af B-flokki fasteigna 
í Reykjavík reiknast mér að fast-
eignagjöldin séu 401.345.542 kr. 
þar af greiðir kirkjan 324.147.718 
kr. Hann sér ofsjónum yfir þessum 
afslætti hjá Þjóðkirkjunni. 

Til að átta sig á þessu í sam-
hengi við annað og víkka myndina 
má nefna að fasteignamat íþrótta-
hússins Fjölnis í Grafarvogi er 
1.374.650.000. Það er eitt stakt hús, 
byggt alfarið á kostnað Reykjavíkur-
borgar. Það hefur rétt á að sækja 
um fasteignaskattsafslátt og fær 
góða styrki, eins og önnur íþrótta-
félög frá borginni. Væri réttlátt að 
antisportistar heimtuðu að notend-
ur stæðu undir öllum kostnaðinum? 
Íþróttamannvirki, kirkjur, safn- og 
menningarhús, allt er þetta samfé-
lagsauður þegar það er notað til 
uppbyggingar og viðhalds góðu 
mannlífi. Við eigum að styðja það. 

Guðmundur hafði allt á hornum 
sér varðandi Hallgrímskirkju og 
núverandi viðhaldskostnað sem 
hann taldi allan úr vasa skattborg-
ara. Bygging Hallgrímskirkju var 
alfarið ákvörðun Alþingis, enda 
ekki á færi safnaðarins að standa 
undir henni. Núverandi viðhald 

skiptist jafnt á milli ríkis, borgar 
og Hallgrímskirkju það ég best veit. 
Það kemur kannski sumum á óvart 
en Hallgrímskirkja er fjölsóttasti 
ferðamannastaður á Íslandi. Þar 
koma 300.000 ferðamenn á ári, það 
er fyrir utan allt safnaðarstarf 
og tónleikahald. Á veraldarvefn-
um flokkast hún sem ein af 10 ein-
stæðustu kirkjum í heiminum þó að 
Guðmundur sjái ekkert fallegt við 
hana (sjá til dæmis „10 most unique 
churches“ á google).

Viðhald kirkna
Viðhaldskostnaður kirkna leggst 
almennt að langmestu leyti  á við-
komandi sókn. Það eru félagsgjöld 
þjóðkirkjufólksins sem borga. Auk 
þess getur sóknin sótt um styrk 
í jöfnunarsjóð kirkna en hann 
er hlutfalls lega lítill, enda eiga 
margar kirkjur í vanda með við-
hald. Það er ekki spennandi að 
skera niður gróskumikla starfsemi 
svo að steinninn haldi sér. Þess 
vegna skiptir félagsgjald skráðra 
þjóðkirkju meðlima miklu máli. 
Ríkið innheimtir gjaldið, 855 krónur 
á mánuði af 16 ára og eldri og skil-
ar kirkjunni. Það kostar þig 10.260 
krónur að vera í kirkjunni á ári og 
ekkert fyrir börnin. Af þessari inn-
komu þarf hver kirkja að standa 
straum af öllum kostnaði sínum.

Félagsauður er mikill í kirkjunni 
auk menningarlegs- og trúarlegs 
auðs. Dýrmætasti auður kirkjunn-
ar felst í von trúarinnar. Við eigum 
aðgang að höfundi sköpunarverks-
ins í gegnum Jesú Krist. Þar er 
elskandi hugur sem skilur okkur 
og heyrir. Þar er máttugur Guð sem 
vill leiða þjóðina í gegnum aðsteðj-
andi erfiðleika. Það veitir mér styrk 
og hjálp að biðja fyrir þjóð og ráða-
mönnum í þessum þrengingum. 
Trúin í kristinni kirkju veitir mikla 
huggun, uppörvun, aðhald og von. 
Þeim hefur fjölgað sl. vetur sem 
hafa leitað til kirkjunnar. Guð gefi 
að siðferði Krists fái að byggja upp 
sterkari þjóð.

Höfundur er sóknarprestur. 

Kirkjan skilar mannauði 

BÁRA 
FRIÐRIKSDÓTTIR 

ÞÓRÐUR 
GRÍMSSON 

      Það er allt í lagi. Pappelina vill láta ganga yfir 
sig á skítugum skónum. Hún er nefnilega úr plasti. 
Pappelina virkar því best þar sem mikið álag er 
á gólfinu. Tilvalinn félagi í forstofuna eða eldhúsið. 
Svo vill hún líka fara í þvottavél.
Plastmotturnar frá Pappelinu hafa farið sigurför 
um heiminn og eru nú loksins fáanlegar á Íslandi.  
Kíktu á úrvalið í verslun Kokku eða á kokka.is.

Á skítugum 
skónum?
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H
ér eru mikil tækifæri en 
það þarf að leggja fram 
skýra framtíðarsýn og 
segja hvert við ætlum að 

stefna. Það getum við. En við verð-
um að hugsa hlutina svolítið upp á 
nýtt og nýta okkur tækifærin.“ Svo 
mælir Kristín Pétursdóttir, for-
stjóri fjárfestingarfélagsins Auðar 
Capital. 

Hún hélt þrumandi erindi á fundi 
Félags viðskiptafræðinga og hag-
fræðinga í vikunni þar sem hún 
lýsti eftir framtíðarsýn, skýrri leið 
úr rykmekki hrunsins. 

Hún sagði aðild að Evrópusam-
bandinu (ESB) og upptöku evru á 
næstu árum leið til þess að auka til-
trúa alþjóðasamfélagsins á Íslandi 
á nýjan leik og reisa atvinnulífið við 
í kjölfar þess að efnahagslífið fór á 
hliðina í fyrrahaust. 

Hún segir afturhvarf til sama 

hugarfars og fyrir efnahagshrunið 
það versta sem geti komið fyrir á 
næstunni. Slíkt sé ekki ákjósanlegt 
enda hafi skammtímahugsun og 
ákveðið skeytingarleysi ráðið ríkj-
um. „Ég vona að það gerist ekki. 
Við verðum að hugsa hlutina upp á 
nýtt,“ segir hún.

Kristín hóf störf hjá Kaupþingi 
árið 1997 og var aðstoðarforstjóri 
Singer & Friedlander, banka Kaup-
þings í Bretlandi, þegar hún hætti 
störfum hjá bankanum í árslok 
2006. 

Hún stofnaði Auði Capital ásamt 
Höllu Tómasdóttur, fyrrverandi 
framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs, 
fyrir tveimur árum. 

Ný og sjálfbær hugsun
Kristín segir sjálfbærni í fyrir-
tækjarekstri það sem koma skuli 
hér á landi. Hugtakið hefur verið 
til í alþjóðlegum viðskiptaheimi 
um nokkurra ára skeið. Hana rak á 
land hér fyrir nokkru en ekki vakið 
mikla athygli fyrr en fyrir nokkr-
um mánuðum. 

Kristín lýsir sjálfbærum fyrir-
tækjum á þann veg að þau séu fjár-

hagslega arðbær, sýni samfélags-
lega ábyrgð og séu umhverfislega 
meðvituð. Þau gangi um umhverfið 
og samfélagið þannig að þau skerði 
ekki möguleika komandi kynslóða. 
Hættulegt sé þegar fyrirtæki leggi 
byrðar á framtíðina, börnin. „Fyrir-
tæki mega ekki verða fjárhagslega 
arðbær á kostnað framtíðarinnar,“ 
segir hún og bendir á að síðustu ár 
hafi stjórnendur fyrirtækja í raun 
og veru tekið út framtíðarhagnað 
fyrirtækja með gríðarlegri skuld-
setningu. Sá hagnaður hafi í allt of 
mörgum tilvikum ekki verið sjálf-
bær. 

Hún bendir á að í venjulegum 
fyrirtækjarekstri snúist allt um 
að skila hluthöfum arði og sé það 
skammtímahugsun. Hugmyndin um 
sjálfbærni í fyrirtækjarekstri feli 
hins vegar í sér langtíma arðsemi 
þar sem líka sé hugsað um við-

skiptavininn, starfsmennina og 
samfélagið sem fyrirtækið starf-
ar í. 

„Þetta snýst um að hafa hags-
muni allra aðila að leiðarljósi í 
fyrirtækjarekstri. Það er ekki hægt 
að reka fyrirtæki með arðsemi hlut-
hafa eina að leiðarljósi,“ segir hún. 

Neytendur vakna
Kristín segir neytendur orðna mjög 
meðvitaða um sjálfbæra hugsun. 
Þeir horfi til þess hvar vörur eru 
framleiddar, hvort þær eru lífræn-
ar eður ei og við hvaða aðstæður 
þær eru búnar til. Sem dæmi vilji 
fáir orðið kaupa vörur sem unnar 
eru hjá fyrirtækjum sem vitað er 
að stundi barnaþrælkun. 

„Öll þessi vitund er farin að 
skipta neytendur miklu máli. 
Þeir horfa ekki aðeins á verð og 
gæði,“ segir Kristín og bætir við 
að Íslendingar geti komið sterkir 
inn í sjálfbæru vakninguna. 

„Fyrirtæki verða að svara þess-
ari eftirspurn neytenda. Í þessu 
felast viðskiptatækifæri þar sem 
bæði hluthagar og samfélagið 
hagnast,“ segir hún. 

Samfélagsleg ábyrgð
„Heimurinn er allur að breytast,“ 
bætir hún við og vitnar til þess 
að í fyrirtækjarekstri nútímans 
sé samfélagsleg ábyrgð lykilorð-
ið. Það hafi áhrif á ímynd fyrir-
tækja sem geti skilað sér í aukn-
um viðskiptatækifærum. 

Hún telur miklar líkur á að 
mannauður framtíðarinnar, ungt 
fólk, vilji fremur vinna hjá fyrir-
tækjum sem séu samfélagslega 
ábyrg en hjá hinum sem hugsi ein-
göngu um hag hluthafa. 

Styrkur í fjölbreytni
Hún segir engum blöðum um 
að fletta að ákveðin einsleitni í 
íslensku atvinnulífi hafi átt þátt í 
því hvernig fór hér í haust. Mikil-
vægt sé að endurtaka ekki leikinn 
og tjalda þá lengur en til einnar 
nætur og reisa fleiri stoðir undir 
hagkerfið en fyrir hrun. 

„Íslendingar hafa ekki verið 
mjög framsýnir. Hér hefur ríkt 
vertíðarstemning þar sem gjarn-
an er horft eitt ár fram í tímann. 
Við verðum að horfa lengra, jafn-
vel til tíu ára,“ segir hún. 

Áhersla á byggingu álvera er 
dæmi um einsleitnina. Hún telur 
ekki skynsamlegt að bæta við 
fleiri álverum, skynsamlegra sé 
að selja raforku til tíu mismun-
andi minni fyrirtækja sem skapa 
jafnmörg störf og eitt álver. 

„Hér eru mjög mikið af áhuga-
verðum sprotafyrirtækjum og 
fólki sem er að hugsa um spenn-
andi hluti. Það skiptir máli að 
sprotarnir komast á legg og fái 
að vaxa og dafna,“ segir Kristín. 
Hún segir sprotafyrirtækin mörg 
hafa goldið fyrir góðærið þar sem 
þeim tókst ekki að keppa við há 
laun í fjármálageiranum. 

Auður Capital vinnur að stofn-
un fjárfestingarsjóðsins Bjark-
ar, sem fjárfestir í sprotafyrir-
tækjum sem komin eru á legg og 
hafa náð ákveðnum áfanga. Stefnt 
er að því að sjóðurinn muni hafa 
yfir að ráða um tveimur milljörð-
um króna og fjárfesta til allt að 
tíu ára.

„Það er margsannað að í efna-
hagslægð verða oft bestu hug-
myndirnar til en þá kennir neyðin 
naktri konu að spinna. 

Fólk neyðist til að hugsa út fyrir 
boxið og í nýjum lausnum. Við það 
verða til nýir hlutir og frjór jarð-
vegur verður til fyrir nýsköpun. 
Bestu tækifærin verða til við þær 
aðstæður,“ segir Kristín Péturs-
dóttir að lokum.

Forstjórinn sem boðar nýja hugsun 

KRISTÍN PÉTURSDÓTTIR Á skrif-
stofu Auðar Capital er einn veggur 

með myndum af öllum börnum 
starfsfólksins. Það er auður 

fyrirtækisins, að sögn Kristínar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Þetta gefur okkur byr undir báða 
vængi og gerir okkur kleift að byggja 
fræðslumiðstöð,“ segir Ruth Gylfa-
dóttir, stofnandi og stjórnarformaður 
hjálparsamtakanna Enza. 

Ruth var hæstánægð í gær en þá 
hlutu samtökin styrk úr AlheimsAuði, 
góðgerðasjóði Auðar Capital. Sjóður-
inn var settur á laggirnar í mars á 
þessu ári og stefnt að því að veita úr 
honum árlega. Það var gert í fyrsta 
sinn í gær. 

Auður Capital leggur eitt prósent 
af hagnaði sínum í sjóðinn ásamt 
frjálsum framlögum viðskiptavina.

Á sama tíma var Guðrúnu Margréti 
Pálsdóttur, formanni og stofnanda 
ABC barnahjálpar, veitt sérstök viður-
kenning fyrir ötult starf sem hefur 
gefið um tólf þúsund börnum tæki-
færi til menntunar í fátækari löndum 
heimsins síðastliðin 21 ár. Um sjö 
þúsund stuðningsaðilar styðja börn á 
vegum ABC í dag og stendur aðeins 
einn aðili að baki hverju barni.

Hjálparsamtökin Enza, sem voru 
sett á laggirnar fyrir tæpu ári, vinna 
að því að styðja konur og stúlkur 
í Mbekweni-fátækrahverfinu við 
Höfðaborg í Suður-Afríku og hvetja 
þær til athafna og frumkvæðis. 

Ruth ólst að hluta upp þar í landi 
og er nú búsett á Höfðasvæðinu, 
sem er skammt frá Wellington og er 
næsti bær við fátækrahverfið.

Stúlkurnar sem hjálparsamtökin 
aðstoða eru stúlkur, allt niður í ellefu 
ára gamlar, sem hafa orðið barns-
hafandi í kjölfar nauðgunar. Í sumum 
tilvikum var gerandinn nánasti 
ættingi stúlknanna, faðir eða bróðir. 
Stúlkurnar bera sjálfar allar byrðar 
af þessari hræðilegu reynslu og eru 
oft nauðbeygðar til að yfirgefa eigið 
samfélag í kjölfarið. Þangað eiga þær 
ekki afturkvæmt. Oft eru þær ekki 
heldur í aðstöðu til að halda börnum 
sínum. 

Hjálparsamtökin ProCare veita 
stúlkunum húsaskjól á meðan á 
meðgöngu stendur og tekur Enza 
við móður og barni þegar barnið er 
komið í heiminn.

Enza stóð í fyrra fyrir því að safna 
fartölvum og kom Icelandair þeim 
á áfangastað ásamt sængurfatnaði 
sem Icelandair Hotels gaf samtök-
unum. Ruth segir tölvurnar hafa nýst 
mjög vel og gera það að verkum að 
stúlkurnar verða hæfari til að bjarga 
sér sjálfar og standa á eigin fótum 
síðar meir. 

HJÁLPARSAMTÖK VERÐLAUNUÐ

FRÁ AFHENDINGUNNI Í GÆR Margrét Pálsdóttir frá ABC barnahjálp, Sigríður 
Guðlaugsdóttir, talskona Enza á Íslandi, og Ruth Gylfadóttir, stofnandi Enza, taka á 
móti styrknum úr hendi Guðrúnar Pétursdóttur, formanns AlheimsAuðar, og Höllu 
Tómasdóttur, starfandi stjórnarformanns Auðar Capital. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Fyrirtæki og fjárfestar 
hafa horft of skammt 
fram á veg. Mikilvægt 
er að skoða hlutina 
upp á nýtt og innleiða 
sjálfbærni í hugsun og 
hátterni. Jón Aðalsteinn 
Bergsveinsson ræddi við 
Kristínu Pétursdóttur, 
forstjóra Auðar Capital, 
um framtíð lands og 
þjóðar í tilefni af því að 
fjárfestingarfélagið, sem 
nýverið fagnaði tveggja 
ára afmæli, afhenti í 
fyrsta sinn úr samfélags-
sjóði sínum í gær. 
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Íslendingar hafa ekki verið mjög 
framsýnir. Hér hefur ríkt vertíðar-
stemning þar sem gjarnan er horft 
eitt ár fram í tímann. Við verðum 
að horfa lengra, jafnvel til tíu ára.





LAMBAFILE
HEIÐMERKUR-
KRYDDAÐ

KR./KG

2799
39983998

30%
afsláttur

ÓDÝRT

BBESTIR
Í KJÖTI

ÚRKJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

Grillsumar
Nóatúns

Á GRILLIÐGOTT ÚRVAL

BBESTIR
Í KJÖTI

ÚRKJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

FRÁ NÓATÚNIGÆÐAHRÁEFNI

EMMESSÍS
SKAFÍS, 3 TEG., 1,5 L

KR./STK.649
FROSIN
JARÐABER
500 g

269

20%
afsláttur

40%
afsláttur

BBESTIR
Í KJÖTI

ÚRKJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

BBESTIR
Í KJÖTI

ÚRKJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

FRÁBÆRT

GOTT

VERÐ

Á GRILLIÐ

ÍSKALDUR

GÓMSÆT

& SVALANDI

JARÐARBER

FERSK KIRSUBER 
Í LAUSU

25%
afsláttur

KR./PK.

JARÐARBER BOX

399
549

ONTAGARD
STEINABRAUÐ

269
398

KR./STK.

RÚNSTYKKI 
MEÐ OSTI

99
145

Nýtt kortatímabil

Nóatún Hamraborg Nóatún Austurveri Nóatún Grafarholti Nóatún Nóatúni 17 Nóatún Hringbraut
Mán - Fös 10:00-20:00 / Lau. 10:00-20:00
Sun. 10:00-20:00 / Sími: 585-7130

Mán - Fös 10:00-20:00 / Lau. 10:00-20:00
Sun. 10:00-20:00 / Sími: 585-7110

Mán - Fös 10:00-20:00 / Lau. 10:00-20:00
Sun. 10:00-20:00 / Sími: 585-7180

Mán - Fös 10:00-21:00 / Lau. 10:00-20:00
Sun. 10:00-20:00 / Sími: 585-7185

Mán - Fös 10:00-21:00 / Lau. 10:00-20:00
Sun. 10:00-20:00 / Sími: 585-7150



www.noatun.is

GRILLAÐU

MEÐ GÆÐAHRÁEFNI 

FRÁ NÓATÚNI

109 KR. STK.

159 KR. STK.

179 KR. STK.

219 KR. STK.

EGILS KRISTALL
SÍTRÓNU, 2 L

KR./2 L149
229

KR./PK.

MAXWELL HOUSE 
KAFFI

569

129

EGILS GULL
LÉTTÖL 0,5 L

KR./0.5 L89

CAJ P
GRILLOLÍUR

KR./STK.299

BBESTIR
Í KJÖTI

ÚRKJÖTBORÐI
ÚR KJÖTBORÐI

F
ÚRFISKBORÐI

ÚR FISKBORÐI

HOP RITE STÓRAR
LDHÚSRÚLLUR

KR./PK.759
949

Ódýrt 
á grillið 
í Nóatúni

ÓDÝRT
OG SVALANDI

FRÁBÆRT
VERÐ

ÓDÝRT
NAMMI!

KR./PK.399
NÓA NIZZABITAR
MEÐ LAKKRÍSKURLI

HAMBORGARA-
VEISLA

MS, 3 TEGUNDIR
RIFNIR OSTAR

10%
afsláttur

20%
afsláttur
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Fólkið er 
ótrúlega 
þrautseigt. 
Þeir sem ég 
talaði við 
sögðust reiðir 
ísraelskum 
yfirvöldum 
en ekki Ís-
raelunum 
sjálfum.

Þ
að gengur allt vel hérna 
úti. Við höfum verið að 
kenna fjórum gervilima-
smiðum tæknina okkar 
stíft í eina viku og erum 
að klára að setja á þrjátíu 

fætur áður en við förum aftur heim á 
sunnudag,“ segir Sigrún Þorgeirsdóttir, 
sem stödd er í Afríkuríkinu Botsvana 
á vegum O.K. Prosthetics og utanríkis-
ráðuneytisins. „Við erum hér tvö frá 
Íslandi, ég og Össur Kristinsson, ásamt 
tveimur gervilimasmiðum frá Suður-
Afríku og einum sjúkraþjálfara. Við 
erum að vinna á endurhæfingarstöð 
sem Finnar settu hér upp 1988.“

Sjötug og hoppandi
Össur Kristinsson, stofnandi stoð-
tækjafyrirtækisins Össurar, er hug-
myndasmiðurinn að baki O.K.Pro-
sthetics. Fyrirtækið er ekki rekið í 
ágóðaskyni og fjármagnar verkefni sín 
með gjafafé. Fyrirtækið sérhæfir sig í 
tækni þar sem hægt er að setja hágæða 
gervifætur á fólk sem misst hefur fót 
fyrir neðan hné á innan við klukku-
stund, við mjög erfiðar aðstæður. Sig-
rún segir ótrúlega upplifun að fylgjast 
með sjúklingunum prófa nýju fæturna. 
„Í dag fylgdist ég til dæmis með 71 árs 
konu sem hafði áður verið á gömlum og 
lélegum fæti. Hún tók sig til og hoppaði 
þegar hún fékk nýja fótinn. Svo var hér 
rúmlega tvítugur strákur sem var að 
ganga í fyrsta sinn í fimm ár. Sá þriðji 
kom langt að og þurfti að flýta sér 
heim til þess að komast yfir ána fyrir 
myrkur. Þetta eru ólíkir heimar.“ 

Hægfara ferli
Sigrún fer þó að venjast því að sjá 
kraftaverkin gerast í nýjum heimum, 
en hún var líka verkefnastjóri í leið-
angri Félagsins Ísland-Palestína og 
O.K. Prosthetics í maí síðastliðnum, 
sem farinn var í kjölfar árása Ísraels-
manna á Gasasvæðið í janúar. Hópurinn 
smíðaði 26 gervilimi á 24 manneskjur 
sem misst höfðu fót. Starf Sigrúnar 

var að sjá til þess að allir kæmust frá 
Íslandi til Ísrael og inn í Palestínu og 
að lokum inn á Gasasvæðið án telj-
andi vandkvæða. Og til baka líka. „Það 
var mjög hægfara ferli að fá leyfi frá 
ísraelskum yfirvöldum til að fara til 
Palestínu. Bara það tók sjö vikur. Þegar 
leyfið svo loksins barst var okkur tjáð 
að við þyrftum líka skriflegt leyfi frá 
palestínskum yfirvöldum. Það var eng-
inn tími til að bíða eftir því, svo við 
fórum bara af stað, upp á von og óvon, 
og vissum ekki hvort við kæmumst á 
leiðarenda.“ 

Tálmar á leiðinni
Þegar hópurinn lenti á flugvellinum í 
Tel Avív kom fljótt að ungt einkennis-
klætt fólk sem spurði ítrekað sömu 
spurninganna: Hvert þau væru að 
fara, hvort allir innan hópsins þekkt-
ust, hvað þau ætluðu að skoða, hvort 
þau ættu vini í Ísrael og þar fram eftir 
götunum. „Mörg þeirra voru með litlar 
talstöðvar framan á sér, svo það var 
greinilegt að fleiri gátu hlustað á sam-
tölin. Þetta var auðvitað mjög óþægi-
legt. Þetta gerðist ítrekað alla ferðina 
og á leiðinni út úr landinu líka. Það var 
greinilegt að vel er fylgst með ferðum 
fólks.“ 

Fleiri tálmar urðu á vegi hópsins. 
„Við lentum nokkrum sinnum í því að 
þurfa að bíða í algerri óvissu og á tíma-
bili óttuðumst við að við myndum ekki 
geta lokið verkefninu. Það er alveg 
greinilegt að ísraelsk yfirvöld reyna að 
gera fólki mjög erfitt að komast inn í 
Palestínu og hvað þá inn á Gasasvæðið. 
Maður hugsar sig tvisvar um áður en 
manni dettur í hug að endurtaka leik-
inn. Að lokum komumst við samt á 
leiðarenda. Það var ótrúlegt að koma 
inn á Gasasvæðið eftir að hafa verið 
hinum megin. Að baki okkar var níu 
metra hár steinveggur með stálhurðum, 
fyrir framan okkur ónýtt land.“

Eyðilegging og hryllingur
Á Gasa blasti við hópnum eyðilegging 

sem Sigrún segir erfitt að hafa orðið 
vitni að. Byggingar sundursprengdar 
eftir ítrekaðar árásir Ísraelsmanna, 
fátækt og áþreifanleg mengun hafi 
verið eitt það fyrsta sem hún tók eftir 
á Gasa. Eyðilegginguna var þó ekki að 
sjá á fólkinu sjálfu að mati Sigrúnar. 
„Fólkið er ótrúlega þrautseigt. Þeir 
sem ég talaði við sögðust reiðir ísra-
elskum yfirvöldum en ekki Ísraelun-
um sjálfum. En auðvitað hlýtur reiðin 
að krauma undir þó að við sem gestir 
höfum ekki orðið vitni að því. En við 
upplifðum mjög sterkt það þakklæti 
sem okkur var sýnt fyrir að koma inn 
á þetta svæði. Fólk brosti við okkur á 
götum úti og það kom fyrir að við mátt-
um ekki borga fyrir okkur í verslun-
um. Með því að vera þarna færðum 
við þeim von, jafnvel meiri von held-
ur en með því að færa þeim fæturna. 
En það er auðvitað heldur ekkert hægt 
að lýsa því fyrir okkur, sem komum 
frá Íslandi, hvernig það er að lifa við 
sprengjuárásir í 22 daga, allan sólar-
hringinn. Óttanum við að fara að sofa 
og láta það svo verða sitt fyrsta verk 
þegar maður vaknar aftur að athuga 
hvort allir séu örugglega á lífi.“

Aftur til Palestínu
Til stendur að halda verkefninu á Gasa 
áfram með stuðningi og áframhaldandi 
söfnun Félagsins Ísland-Palestína (sjá 
www.palestina.is), enda þótti vel tak-
ast upp með fyrsta verkefnið. „Einn-
ig er möguleiki á frekari fjármögnun 
frá erlendum hjálparsamtökum. Næsta 
skref miðar við að senda út tvo gervili-
masmiði til að kenna þessa nýju tækni 
sem O.K. Prosthetics notar, í tæpar 
tvær vikur og aftur í eina viku þremur 
mánuðum seinna. Eftir það á að vera 
nóg að senda þeim efnið og við erum í 
samningaviðræðum við erlendan kost-
unaraðila til að aðstoða við það. Þá er 
reyndar spurning hvort efnið fái að 
komast á leiðarenda en við þurfum að 
fá leyfi frá yfirvöldum í Ísrael til þess. 
En við munum finna leiðir til þess.“ 

Snýst allt um mannleg samskipti
Fyrir ári skipulagði Sigrún Þorgeirsdóttir viðburði fyrir Kaupþing og undi hag sínum vel. Í dag rekur hún sitt eigið fyrirtæki, Rif 
verkefni, og skipuleggur meðal annars leiðangra O.K. Prosthetics ehf. sem fjármagna verkefni sín með gjafafé. Hólmfríður Helga 
Sigurðardóttir hitti Sigrúnu, rétt áður hún flaug út til Botsvana, þar sem þrjátíu manns fengu nýja gervifætur á dögunum.

ÓTRÚLEG LÍFSREYNSLA Þrjátíu manns í Botsvana hafa á síðustu dögum fengið gervifætur fyrir tilstilli utanríkisráðuneytisins og stoðtækjafyrirtækisins O.K. Prosthetics. Sigrún Þorgeirsdóttir er verkefnastjóri fararinnar. 
Hún er ýmsu vön en í síðasta mánuði fór hún fyrir leiðangri Félagsins Ísland-Palestína og O.K. Prosthetics til Palestínu, þar sem 24 heimamenn fengu alls 26 nýja gervifætur.   FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Bankinn yfirgefinn
Aðkomu Sigrúnar að hjálparstarfinu 
bar nokkuð brátt að. Fyrir ári var hún 
í krefjandi starfi sem forstöðumaður 
viðburða- og ferðadeildar hjá Kaup-
þingi og hafði unnið hjá bankanum í 
fimm ár. Eftir bankahrunið breyttist 
vinnan töluvert og Sigrún var orðin 
ein eftir í deildinni. „Svo ég var farin 
að horfa í kringum mig, var farin að 
vinna sjálfstætt og taka að mér ýmis 
verkefni. Um þetta leyti réðust Ísraels-
menn inn í Gasa og neyðarsöfnunin 
hófst hér heima. Sveinn Rúnar, for-
maður Félagsins Ísland-Palestína, 
hafði samband við O.K. Prosthetics 
og vildi fara til Palestínu. Maðurinn 
minn, sem er sonur Össurar og læknir 
á Landspítalanum, hafði tekið sér frí 
í eitt ár til að kynna O.K. Prosthetics 
fyrir hjálparsamtökum víða um heim.“ 
Einhvern vantaði til að halda utan um 
verkefnið og lá beinast við að fá Sig-
rúnu í verkið. „Þetta var nýr heimur 
fyrir mig að því leyti að ég hef aldrei 
komið að hjálparstarfi áður. En þar 
sem ég er tengdadóttir Össurar og 
hef verið í fjölskyldunni frá því ég 
var unglingur veit ég eitt og annað 
um gervifætur og sú þekking hefur 
komið sér vel.“

Af sama meiði
Sigrún hefur mörg járn í eldinum en 
meðfram störfum sínum með O.K. 
Prosthetics sinnir hún öðrum verkefn-
um og heldur meðal annars utan um 
uppsetningu leiksýningar um Vatn sem 
á að sýna í Borgarleikhúsinu í haust. 
Skipulagning virðist því vera henni 
í blóð borin. „Þótt þetta virðist vera 
ólíkir geirar að utan séð snýst þetta 
allt um það sama í reynd. Að halda utan 
um ýmsa þræði, sýnilega og ósýnilega, 
og reyna að halda öllum góðum. Þetta 
snýst bara um fyrirhyggju og mann-
leg samskipti,“ segir Sigrún að lokum 
og snýr sér svo aftur að vinnu sinni í 
Botsvana, þaðan sem hún kemur aftur 
heim á morgun. 



NOTAÐU FREKAR VISA
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ Á HVERJUM DEGI!
Í hvert sinn sem þú notar VISAkortið þitt átt þú möguleika
á frábærum vinningi. 100 stórglæsilegir ferðavinningar að 
verðmæti yfir 4.000.000 kr.

Dregið úr öllum færslum, innlendum sem erlendum, á tíma- 
bilinu frá 17. júní til 14. ágúst 2009.

20 ferðir fyrir 2 til Evrópu með Icelandair
32 ferðagjafabréf að andvirði 50.000 kr.
38 ferðagjafabréf að andvirði 15.000 kr.
2 vinningar frá Ferðafélagi Íslands
3 x 100.000 vildarpunktar
5 x 50.000 vildarpunktar
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Nýttu VISAkortið í heimilisreksturinn, fyrir bílinn, í ferðalagið og bara í hvað sem að höndum ber. Þannig færð þú frábæra yfirsýn yfir fjármálin og léttir þér lífið með VISA.

100 stórglæsilegir ferðavinningar
að verðmæti yfir 4.000.000 kr.

KEYPTI
TVÖ KÍLÓ AF
KARTÖFLUM
OG ENDAÐI
Í BARCELONA
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E
ftir um það bil þrjú 
ár verður Skemmti-
garður inn í Grafar-
vo g i  ó m i s s a nd i 
viðkomustaður ferða-
langa og heimamanna 

í Reykjavík í afþreyingarleit, 
gangi áætlanir eftir. Garður-
inn verður iðandi af lífi, fjöri og 
skemmtun, hvort sem er innan 
dyra og utan. „Hugmyndin er að 
nýta allan þann menningararf 
sem við Íslendingar eigum til að 
búa til eitthvað alveg einstakt. 
Ljósið, vatnið og náttúran verð-
ur í fyrirrúmi og líka þjóðsög-
urnar og ævintýrin,” segir Eyþór 
Guðjónsson sem oftast er titlaður 
athafnamaður, enda athafnasam-
ur með meiru. „Við viljum virkja 
áhuga Íslendinga á menningararfi 

sínum og líka þeirra ferðamanna 
sem hingað koma. Þetta kann líka 
að hljóma svolítið væmið en ef við 
getum gert Ísland að skemmti-
legra landi til að búa á, þá er til-
ganginum náð.“

Eyþór og kona hans, Inga, eiga 
þessa framtíðarsýn sameigin-
lega. Þau höfðu lengi haft auga-
stað á Gufunessvæðinu í Grafar-
voginum, sem þau sáu fyrir sér 
sem hinn fullkomna stað fyrir 
skemmtigarð. „Nú erum við 
að móta framtíðarsýnina fyrir 
næstu ár. Við höfum þegar hafið 
töluverða uppgræðslu á svæðinu 
en við fengum styrk til þess frá 
Reykjavíkurborg. Skógræktar-
félag Reykjavíkur ætlar líka að 

veita okkur liðsinni. Svo langar 
okkur að fá til liðs við okkur lista-
menn til þess að búa til útilista-
verk og hanna svæðið. Á endan-
um vonumst við til að þetta verði 
skjólsæll gróðurreitur, ekki ósvip-
aður því sem Laugardalurinn er 
orðinn í dag. Við viljum að það 
verði ein allsherjarupplifun að 
heimsækja garðinn.” 

Dreymin en raunsæ
Draumarnir eru stórir en þau 
Eyþór og Inga ana þó ekki að 
neinu. „Við erum raunsæ og förum 
varlega, sem sýnir sig til dæmis 
í því að við erum að vinna mest-
megnis í þessu sjálf,“ segir Inga. 
„Við höfum kappkostað að byggja 
þetta upp án skulda, sem hefur 
tekist að mestu leyti.”

Það er áskorun að byggja upp 
skemmtigarð utan dyra á Íslandi. 
Til stendur að byggja upp aðstöðu 
innan dyra líka en útivistin á alltaf 
að verða stór hluti af upplifuninni. 
„Okkur finnst mikilvægt að fólk 
takist á við íslenskar aðstæður og 
skemmti sér sjálft, án þess að láta 
mata sig. Þess vegna ætlum við til 
dæmis ekki að setja upp rússibana 
eða slík tæki. Gleðin verður að 
koma innan frá,“ segir Eyþór. 

Afþreying fyrir alla
Þegar þau Inga og Eyþór tóku við 
svæðinu í september í fyrra var 
það eitt risastórt tún. Þau byrjuðu 
á á því að búa til vegi og bílastæði, 
byggðu sér móttöku og settu upp 

lasertag-aðstöðu og litboltavelli. 
Svo hófst starfsemin smátt og 
smátt. Garðurinn var ekki opnað-
ur formlega fyrr en í maí síðast-
liðnum en þó hafa mörg þúsund 
manns þegar lagt leið sína í hann. 
Flestir hafa komið í fyrirtækja- 
og skólahópum. „Við fáum til 
okkar hópa, allt frá tíu manns upp 
í tvö hundruð. Við skipuleggjum 
líka stundum daga þar sem gleðin 
hefst innan fyrirtækjanna, fer svo 
um allan bæ og endar í Skemmti-
garðinum.”

Afþreyingarmöguleikarnir í 
garðinum eru margir nú þegar. 
Tveir leikvellir hafa verið 
byggðir, frumskógurinn og Villta 
vestrið, og innan skamms bæt-
ist víkingavöllur við. Við hönnun 
leikmyndanna fengu þau hjónin 

aðstoð Robb Wilson King, sem er 
þekktur leikmyndasmiður í Holly-
wood. Honum kynntist Eyþór 
fyrir nokkrum árum þegar hann 
lék góða gæjann í hrollvekjunni 
Hostel. „Við hönnuðum leikmynd-
ina reyndar sjálf. Við skoðuðum 
til dæmis Lukku-Láka bækurn-
ar og horfðum á kúrekamyndina 
Bandidas til að fá hugmyndir að 
rétta útlitinu. En svo var gott að 
fá Robb og aðra reynda sérfræð-
inga til að fara yfir hugmyndirn-
ar okkar og koma með tillögur 
að breytingum og sjá til þess að 
flæðið sé í lagi,” segir Inga. 

Þau eru í samstarfi við Frí-
stundamiðstöð ÍTR í Grafarvogi 
sem er með aðstöðu sína á sama 

Létu langþráðan draum rætast
Fleiri þúsund manns hafa þegar heimsótt Skemmtigarðinn í Grafarvogi. Hólmfríður Helga Sigurðardóttir hitti hjónin Eyþór 
Guðjónsson og Ingibjörgu Guðmundsdóttur, sem dreymir um að gera Reykjavík að skemmtilegri borg. 

ALLTAF SAMAN Ingibjörg og Eyþór eru saman frá morgni til kvölds og njóta þess. Þau segjast vera góð blanda. Hann sjái um að láta sig dreyma en hún kippi honum reglulega aftur niður á jörðina.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

GAMAN Í Skemmtigarðinum er afþreying fyrir fólk á öllum aldri. Þar geta þeir sem 
vilja fengið andlitsmálningu, eins og þessi hressa stelpa ber með sér.
 MYND/EYÞÓR GUÐJÓNSSON 

Hugmyndin er að nýta allan þann menningararf sem við 
Íslendingar eigum til að búa til eitthvað alveg einstakt. 
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ÞAÐ HEITASTA Í ...
HÓTELUM, VEITINGASTÖÐUM, GRÆJUM, BÚÐUM, MÖRKUÐUM OG FERÐANÝJUNGUMMIÐBAUGUR

ferðalög kemur út mánaðarlega 
með helgarblaði Fréttablaðsins. 

Ritstjóri Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is 
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir 
Forsíðumynd Áslaug Snorradóttir, tekin í Delí
Pennar Hómfríður Helga Sigurðardóttir
Ljósmyndir Fréttablaðið, Áslaug Snorradóttir
Auglýsingar Benedikt Freyr Jónsson bfj@frettabladid.is
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2   FERÐALÖG

MORGUNMATURINN:  Ég reyni að 
fara á fastandi maga í ræktina og 
fæ mér svo salat. Frosin jógúrt er 
líka rosalega góð.

SKYNDIBITINN:  Ég elska pitsu. 
Kemst ekki yfir það. Það er 
klárlega minn veikleiki, svo er það 
Taco Bell-æði. 

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA:  Sushi, 
katana, koi, katsuya. Rosa mikið af 
flottum notalegum sushi-stöðum 
þar sem er bæði hægt að sitja inni 
og úti með útsýni yfir alla borgina.

LÍKAMSRÆKTIN:  Equinox, Vestur-
Hollywood.

UPPÁHALDSVERSLUN:  H&M, 
Forever 21 og Aldo.

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ: 
 Runyon-gil. Það er stór hunda-
garður sem skiptist í margar mis-
jafnar leiðir upp fjall og er í miðri 
Hollywood en frekar falinn. Þarna 

fara allir sem búa hér til að hlaupa, 
í göngur og út með hundana sína. 
Þetta er æðislegt og það er eins og 
að fara til annars lands að koma 
þangað. 

BEST VIÐ BORGINA:  Borgin er 
æðisleg. Hún hefur upp á allt 
að bjóða, menningu, djamm og 
veitingastaði. Hún er stutt frá öllu, 
ströndinni, Las Vegas, San Diego, 
San Francisco og Santa Barbara. 
Svo er hægt að fara á skíði rétt hjá.   

HVERNIG ER BEST AÐ EYÐA 
DEGINUM:  Það er hægt að eyða 
hverjum degi á nýjan hátt. Það er 
bara alltaf best að vakna við sól-
skinið og blíðuna og bíða eftir hvað 
kemur næst.

HEIMAMAÐURINN 
 Los Angeles

HILDUR EIK ÆVARSDÓTTIR

Þ
rátt fyrir að hægt sé að fljúga 
beint til eyja eins og Krítar og 
Ródós er óneitanlega skemmti-
legra að ferðast með ferju út í 

eyjarnar. Þær búa allar yfir sínum eigin 
persónuleika þótt þær deili fegurð strand-
anna, hins túrkisbláa sjávar og hvítkölk-
uðu húsa. Það er lítið mál að skella dótinu 
sínu í bakpoka, finna gistingu á hverj-
um stað fyrir sig og leyfa örlögunum 
aðeins að ráða ferð. Á grísku eyjunum er 
hægt að finna frið og ró á leyniströnd-
um eða djamm á villtum næturklúbbum. 
Eyjarnar eru misfrægar og misvelsóttar 
af túristum. Krít, Ródos  Mykónos og jafn-
vel hin fagra Santorini eru allar pakkaðar 
yfir sumartímann og það er um að gera 
að kanna litlu eyjarnar sem ferðamenn 
þekkja minna. Hvernig væri til dæmis 

að byrja á Milos, þar sem hin víðfræga 
Venusarstytta fannst en hún er mjög vin-
sæl hjá pörum í rómantískum hugleiðing-
um, og eyjan Sifnos er kölluð Kalifornía 
Grikklands vegna hins afslappaða and-
rúmslofts. Rétt hjá henni er Serifos sem 
býður upp á stórfenglegar strandir. 

Heimsferðir fljúga beint til Ródos 
á Grikklandi en einnig er sniðugt að 
fljúga til Aþenu frá Frankfurt, London 
eða Kaupmannahöfn og taka ferju þaðan 
yfir til eyjanna. Skemmtilegan leiðarvísi 
er að finna á slóðinni http://www.fodors.
com/news/story_2980.html   - amb

EYJAHOPP Á GRIKKLANDI
Himinblátt haf, hvítkölkuð hús og sól er meðal þess sem ber fyrir augu á grísku eyjunum. 

Margar og misjafnar  Grísku eyjarnar búa allar yfir eigin sérkennum en eiga þó sól, sand og ouzo sameiginlegt.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES

Úr alfaraleið  Eyjurnar Milos, Sifnos og Serifos búa yfir leyniströndum. 

F
erðatíma ársins, sumrinu, fylgir óhjákvæmi-
lega að pakka þarf niður í töskur. Ég hef nú 
ferðast sæmilega mikið um ævina, innan-
lands sem utan, en seint ætla ég að verða 

mjög góð í þessari list. Ég tek nefnilega yfirleitt of 
mikið með mér í ferðalög. Og það kannast víst flestir 
við það hve pirrandi það er að rogast með níðþung-
ar ferðatöskur, og ekki er á það bætandi ef maður er 
á heimleið og veit að helmingurinn af farangrinum 
var ekki notaður. 

Það þurfti virkilega að horfast í augu við takmark-
anir mínar á þessu sviði fyrir nokkrum árum þegar 
ég fór í vikuferðalag til útlanda ásamt vini. Ég var 
með stóra tösku fulla af fötum en hann með nánast 
ekki neitt. Samt með föt fyrir öll tækifæri. Ég ein-
setti mér eftir þessa ferð að hún yrði sú síðasta þar 
sem ég tæki með mér föt sem ég fílaði ekki heima 
hjá mér – líkurnar væru engar á því að ég fílaði þau 
á ferðalagi.

Undanfarin ár hef ég mest ferðast innanlands og 
þá á eigin bíl. Pökkun í bíl lýtur aðeins öðrum lögmál-
um og lengi vel fannst mér lögmálið að best væri að 
hrúga sem mestu í bílinn alveg fullkomið. 

Það var hins vegar áður en eitt barn og svo annað 
bættust í fjölskylduna. Núna þarf ég sem sagt að 
pakka þannig að í ekki sérlega stóran bíl komist föt og 
tilheyrandi fyrir fjögurra manna fjölskyldu. Í fyrstu 
féllust mér nánast hendur, var næst-

um því búin að kaupa 
nýjan bíl. Vandamálið 
við ferðalög innanlands 
er að allan ársins hring 
er nauðsynlegt að taka 
ullarföt og úlpu með, 
það er virkilega allra 
veðra von.

En þar sem nýr bíll 
kostar sitt, ákvað ég 
bara að skilja eftir 
heima helminginn af 
því sem mér fannst ég 
þurfa að hafa með. Og 

viti menn – það var í 
góðu lagi.

Sigríður Tómasdóttir skrifar 

FARANGURINN

flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf 
hagstæðasta verðið 
á www.flugfelag.is



www.urvalutsyn.isFerðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Úrval-Útsýn – Lágmúla 4 – Reykjavík – Sími 585 4000
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

77.600 kr.
á mann í viku á Hotel Gala ****hóteli miðað við 2 
með 2 börn – brottför 24. júní. Hálft fæði.
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Það er  afskaplega auðvelt að komast í 

gott frí á sólarströnd með fjölskylduna 

með því að skipta kostnaðinum í fjórar 

jafnar vaxtalausar greiðslur 

á greiðslukort. Áratuga reynsla 

Úrvals-Útsýnar og þaulreyndir 

fararstjórar tryggja farþegum okkar 

ljúft og þægilegt frí á frábærum 

kjörum. Marmaris í Tyrklandi og 

náttúruperlan Tenerife hafa laðað 

Íslendinga til sín sumar eftir sumar. 

„...og nú allir af stað með Úrval-Útsýn“.

ast í

una

rar 

Skiptu kostnaðinum í fjórar vaxtalausar og 
jafnar greiðslur á www.urvalutsyn.is. Miðað 
við að greitt sé með greiðslukorti eða bókað 

á netinu. 3% færslugjald leggst ofan á uppgefið verð.

4 jafnar greiðslur

VERÐ FRÁ

96.960 kr.
á mann í viku á Forum íbúðarhóteli miðað 
við 2 með 2 börn – brottför 26. júní. 
Örfá sæti laus – hægt að fá hálft fæði, 
12.600 kr. fyrir fullorðna og 6.300 kr. fyrir börn.

VERÐ FRÁ

Við greiðum þér
leið í sólina

VVVERÐ FRÁ
Tenerife Þ ð f k l ð lt ð k t í

j
v

Síðustu sætin

í sólina í júní



4   FERÐALÖG

É
g var stödd í Delí til 
þess að sækja hönnunar-
ráðstefnu með vinkonu 
minni þegar allt ætl-

aði vitlaust að verða einn dag-
inn þarna úti. Þá kom í ljós að 
ein stærstu hátíðarhöld Indverja 
áttu sér stað þennan dag, en þau 
eru kölluð Holi eða hátíð litanna.“ 
Hindúar halda þennan dag hátíð-
legan á vori hverju en hann táknar 
sigur hins góða á hinu illa. „Aðal-
atriðið virðist vera að kasta lituðu 
vatni og litadufti hver á annan og 

því verður þetta mjög skrautlegt. 
Við ákváðum að taka „rikshaw“ um 
götur borgarinnar og þeystumst 
þar um í mannmergðinni. Maður-
inn sem dró okkur vildi ekki einu 
sinni fara með okkur inn í sumar 
göturnar því að hann sagði að það 
yrði of hættulegt enda fólk oft vel 
æst og hífað á hátíðarhöldunum.“ 
Hindúar kveikja líka elda á Holi 
til þess að minnast þess hvern-
ig hinn ungi guð Prahlad komst 
undan hinni illu gyðju Holika sem 
reyndi að kasta honum á bál. „Ég 

er svo afskaplega litaglöð kona að 
það þótti mjög fyndið að ég skyldi 
óvart hafa álpast á mestu litahátíð 
heims,“ segir Áslaug hlæjandi en 
þetta var önnur ferð hennar til Ind-
lands. „Um kvöldið fór allt að róast 
og fólk að skola af sér litina í gos-
brunnum eða öðru rennandi vatni. 
Síðla kvölds uppgötvuðum við, að 
líkt og á gamlárskvöld á Íslandi 
snæða allar fjölskyldur saman í 
heimahúsum á þessum hátíðlega 
degi. Það var því hvergi opið fyrir 
okkur um kvöldið.“ - amb

HÁTÍÐ LITANNA
Ljósmyndarinn Áslaug Snorradóttir lenti óvart í miðju Holi-hátíðarhaldanna í 
Delí, þar sem fólk kastar litum á hvert annað, og fangaði herlegheitin á fi lmu.

VATNSBYSSUR 
OG KANNABIS-
HRISTINGUR
HOLI-HÁTÍÐIN  er vorhátíð hindúa 
sem er haldin hátíðleg á Indlandi, 
í Pakistan, Nepal og Bangladess  
og fleiri löndum þar sem hindúatrú 
er algeng, eins og í Suður-Afríku, 
á Fídji-eyjum og Trínidad. Hátíðin 
stendur í sextán daga en aðal-
dagurinn nefnist Dulhendi en þá 
kastar fólk lituðu og ilmandi dufti í 
hvert annað og notar til þess eins 
konar vatnsbyssur. Daginn áður, 
Holika Dahan, eru eldar kveiktir 
um allt. Fólk neytir alls konar 
smárétta eins og malpua, mathri 
og dahi badas sem eru litlir vafn-
ingar fylltir af grænmeti og kjöti. 
Um kvöldið er búinn til eins konar 
mjólkurhristingur úr kannabis. 

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

56.570 kr.frá
Vikuferð 25. júní 
með hálfu fæði

Gran Hotel Bali

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn
56.570 kr.frá

Vikuferð 25. júní 
með fullu fæði

Gala Placidia Hotel

Spánn
- Síðustu sætin
á frábæru verði!

sumarferdir.is

...eru betri en aðrar



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

„Ég verð eiginlega bara „on the 
road“ í dag og á morgun,“ segir rit-
höfundurinn Einar Már Guðmunds-
son, beðinn um að lýsa fyrirætlun-
um sínum um helgina. Og það eru 
orð að sönnu því í dag ætlar höf-
undurinn að ferðast norður þar sem 
hann ætlar meðal annars að lesa 
upp úr verkum sínum á Hjalteyri.

„Ég verð þarna í yfirgefinni 
síldar verksmiðju um kvöldið 
ásamt tónlistarmönnunum Þór-
arni Hjartar syni og Kristjáni Pétri 
Sigurðs syni, sem eru báðir að norð-
an. Við erum hálfpartinn að endur-
taka leikinn frá árinu 1995 þegar 
við vorum fyrir norðan með upp-
lestur og tónlist í bland sem þótti 
skemmtilegt og minnisstætt að 
okkar mati og annarra.“ Ekki er þó 
áætlað að endur flytja dagskrána 
því Einar Már verður meðal annars 

með nýja bók í farteskinu. „Þetta 
er í raun bók um hamfarir sam-
tímans. Hún kallast Hvíta bókin,“ 
segir hann leyndardómsfullur og 
fæst alls ekki til að fjalla nánar um 
innihaldið að sinni.

Með í för verða einnig fram-
leiðandi og tökumaður þar sem til 
stendur að taka upp efni fyrir nýja 
heimildarmynd sem Einar Már er 
að vinna að. „Ég er bara kominn 
með enska titilinn á hana, það er 
How to Win a Lost Game. Myndin 
fjallar um fótboltafélag alkóhól-
ista, sem keppti í utandeildinni í 
fyrra,“ útskýrir hann, en segist þó 
ekki vera sjálfur í liðinu. „Það sam-
anstendur af mönnum á öllum aldri 
og úr öllum áttum, sem hafa tekið 
þátt í félagsstarfi SÁÁ. Ég tók ítar-
leg viðtöl við þrjá þeirra, sem eru 
algjört „masterpiece“. Einn býr 

þarna fyrir norðan og þar sem ég 
er að myndskreyta viðtölin ákvað 
ég að nota tækifærið og taka upp 
þar.“

Einar Már hefur unnið að gerð 
myndarinnar síðan í nóvember á 
síðasta ári og segir sér miða vel 
áfram með verkið. En hvenær má 
búast við að hún komi fyrir sjónir 
almennings? „Bara þegar við erum 
tilbúnir með hana,“ segir hann 
hlæjandi og býst við að hann muni 
gista um nóttina fyrir norðan til að 
ljúka verkinu.

Á þá ekkert að slaka á um helg-
ina? „Nei, ekki reikna ég með því,“ 
svarar hann yfirvegaður og segir 
annars engar sérstakar reglur gilda 
um helgarnar hjá sér. Þær helgist 
einfaldlega af þeim verkefnum sem 
hann vinnur að hverju sinni.

 roald@frettabladid.is

Á þönum alla helgina
Rithöfundurinn Einar Már Guðmundsson ætlar að leggjast í vegaferð um helgina. Upplestur úr nýrri bók 
og tökur á heimildarmynd um fótboltafélag alkóhólista eru á meðal þess sem er á dagskrá.

Einar hlakkar til kvöldsins. „Ég hef komið á Hjalteyri áður. Þetta er mjög fallegt svæði og sérstakt andrúmsloft í þessum gömlu 
verksmiðjum þar sem mikil starfsemi var í eina tíð en eru nú yfirgefnar. Svo eru menn núna að lífga þær við með menningar-
starfsemi.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SUMARHÁTÍÐ SKERFIRÐINGA  hefst í dag 

klukkan 10. Meðal viðburða má nefna leikfimi, jóga, 

sögugöngu um hverfið undir leiðsögn Þórs Magnús-

sonar, sjóböð, ýmsa skemmtun, pylsur og ís fyrir 

yngstu kynslóðina og grill og söng fram eftir kvöldi. 

Nánar á www.skerjafjordur.is.

ÚTSALA
 

DÚNDUR ÚTSALA!
Opið mán. - fös. frá kl. 11:00 - 18:00

Laugardaga frá kl. 11:00 – 16:00

Bonito ehf. Friendtex, Faxafen 10, 108 Reykjavík,
sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Allar stuttbuxur 
& sundföt á 

50% afslætti. 

Viðey 50% afsláttur
d 20 21 jú ídagana 20. og 21. júní

50 ára afmælismót skáta (Landnema)
verður í Viðey um helgina og verður því
50% afsláttur í ferjuna alla helgina.

Viðeyjarstofa verður opin frá
kl. 11:30 til kl. 17:00 með tilboð
á veitingum.

Nánari upplýsingar í síma:
555 3565 og á ww.elding.is

Siglingar á klst. fresti frá Skarfabakka.

Laugavegi 176, gamla sjónvarpshúsið |  Sími 533 2220  |  www.lindesign.is

www.lindesign.is/lagersala



SKÁTAFÉLAGIÐ LANDNEMAR  tekur á móti gestum sem 

vilja kynna sér skátastarfið á stóru skátamóti í Viðey í dag. Dagskráin 

er stútfull af uppákomum, svo sem ratleik, sólstöðubáli og söng, 

auk þess sem Kvennahlaup ÍSÍ er þreytt í fyrsta sinn á eyjunni.

Dansparið hefur unnið til verðlauna víða um heim. MYND/ÚR EINKASAFNI

Alþjóðlegi MND-dagurinn verður 
haldinn hátíðlegur í Hafnarfirði 
á morgun. 

„Þetta er dagur sem haldinn er um 
allan heim,“ segir Guðjón Sigurðs-
son, formaður MND félagsins. 
„Þetta er fyrst og fremst hugsað til 
að vekja athygli, ekki sníkja pen-
inga, heldur frekar gefa til baka.“

Á dagskrá verður meðal ann-
ars hjólastólarallí, hjólastóla-
dans og tónleikar á Thorsplani. 
Í hjólastólarallíinu verður keppt 
í þremur flokkum, á rafmagns-
stólum, handstólum og í svonefnd-
um stjörnuflokki. Í síðastnefnda 
flokknum munu þjóðþekktir ein-

staklingar setjast í hjólastóla og 
glíma við þrautir. 

„Við höfum fengið til landsins 
danspar frá Möltu ásamt þjálfara 
en annar aðilinn er í hjólastól,“ 
upplýsir Guðjón og bætir við að 
parið sýni í Hafnarfjarðarleikhús-
inu og bjóði upp á kennslu í fram-
haldinu. „Í kjölfarið verður svo 
frumsýnd heimildarmynd um lam-
aðan mann, Evald Krogh. Myndin 
fjallar um líf hans, hvernig hann 
kemur til Íslands og hjálpar okkur 
í slagnum við að bæta réttindi fatl-
aðra.“

Dagskráin hefst klukkan 14 og 
verður ókeypis á alla viðburð-
ina en söfnunarbaukur verður á 
staðnum. - mmf

Alþjóðleg hátíð 
í Hafnarfirðinum

Gönguvikan Á fætur í Fjarða-
byggð hefst í dag. Hún er haldin 
í annað sinn.

„Það er verið að safna saman við-
burðum og búa til eina viku. Það er 
ekki verið að finna neitt upp, þess-
ar gönguleiðir eigum við til,“ segir 
Sævar Guðjónsson, forsprakki vik-
unnar Á fætur í Fjarðabyggð. 

Sævar segir að farið sé í göngu-
ferðir alla daga vikunnar og að 
bæði sé boðið upp á lengri göng-
ur og auðveldari fjölskyldugöngur. 
„Svo er líka náttúruskóli og leikja-
námskeið fyrir sex ára og eldri, 
þannig að fólk getur ekki notað þá 
afsökun að börnin séu að þvælast 
fyrir.“

Sævar segir að þátttakendur 
gönguvikunnar keppist við að 
ná titlinum Fjallagarpur Fjarða-
byggðar í leik Ferðafélags Fjarða-
manna. Í leiknum er gengið á 
fimm fjöll Fjarðabyggðar og safn-
að stimplum á þeim.  - mmf

Gengið í 
heila viku

Hægt er að finna göngur við allra hæfi.
 MYND/SÆVAR GUÐJÓNSSON

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15 - 16

Hraunbrún 16 - Hafnarfirði

Í sölu glæsilegt 204 fm. tvílyft einbýli á þessum vin-
sæla stað Víðistaðatúnið í Hafnarfirði. Mjög vandað
hús sem lagt var mikið í í byggingu. 4 rúmgóð
svefnherbergi, tvöföld stofa og rúmgott sjónvarps-
hol. Staðsetning miðsvæðis í Hafnarfirði, mjög fjöl-
skylduvæn staðsetning, stutt í skóla. Allar nánari
upplýsingar og myndir á fasteignastofan.is. 
Verð kr. 58,5 millj.
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TIL SÖLU/LEIGU
Grandatröð 2 - Hafnarfi rði:

Í sölu mjög gott og vel staðsett 360 fm. atvinnuhúsnæði við 
höfnina í Hafnarfi rði.  Gólffl ötur er 270 fm. og auk þess eru 
90 fm. góð milliloft.  Húsnæðinu er skipt niður í tvö bil og er 
mögulegt að selja þau sér.  Mjög góð og snyrtileg lóð er í
kringum húsið, hellulagt með hitalögn.  Gott geymslupláss.  
Komin er samþykkt að ca. 100 fm. stækkun á hæsnæðinu.
Allar nánari upplýsingar gefur Ívar í s:861 2928 eða á 
skrifstofu Fasteignastofunnar

VÍNLANDSLEIÐ 6  -  S: 533 3109 

ECCO DAGAR Í TOPPSKÓNUM*
Vorum að fá úr ECCO búðunum nýja sendingu

30% afsláttur af öllum ECCO skóm auk frábærra tilboða!

*Frá fimmtudegi 18. til sunnudagsins 21. júní

Opnunartími
Fimmtudag 11 – 18
Föststudag 11 – 18
Laugardag 11 – 16
Sunnudag 12 – 16 

30753 00101 11.995 krkk .-rr
Verð áður:VV

Verð nú:

6.995krk .-rr

St

14.995 krkk .-rr
Verð áður:VV

Verð nú:

8.995krk .-rr

22464 50130

Stærðir: 41-47

9.995 krkk .-rr
Verð áður:VV

Verð nú:

6 995krk .-rr

77212 52588

St

68404 02001 15.995 krkk .-rr
Verð áður:VV

Verð nú:

9 995krk .-rr

St

22484 00101 14.995 krkk .-rr
Verð áður:VV

Verð nú:

8 995krkk .-rr

St

46923 00101

St

14.995 krkk .-rr
Verð áður:VV

Verð nú:

9.995krk .-rr

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Stóri músíkdagurinn verður haldinn hátíð-
legur hér á landi í fyrsta skipti á morgun en 
sams konar tónlistarhátíð er haldin víða um 
heim. „Í tilefni dagsins er fólk hvatt til að 
flykkjast út á götur og syngja og flytja tón-
list að eigin vali. Á það jafnt við um áhuga- 
sem atvinnumenn,“ segir Rannveig Sigur-
geirsdóttir, hjá Alliance Française. 

Dagurinn var fyrst haldinn hátíðlegur í 
Frakklandi árið 1982 og heitir á frummál-
inu Fête de la Musique. Hugmyndin breidd-
ist síðan út og er nú haldið upp á daginn 
í fimm heimsálfum, í yfir hundrað lönd-
um og 340 borgum. „Einhverra hluta vegna 
hefur Ísland, sem þó er mikið músíkland, 
ekki tekið siðinn upp og langaði okkur að 
vita hvort grundvöllur væri fyrir honum,“ 
segir Rannveig. Franska sendiráðið, Alli-
ance Française, Grapevine, Höfuðborgar-
stofa og Rás 2 standa að baki deginum. „Þar 
sem þetta er í fyrsta skipti sem við höldum 
upp á daginn verður haldið pínulítið utan um 
þátttakendur og verður hægt að skrá sig hjá 
okkur en þegar fram líða stundir vonumst 
við til að þátttaka verði að mestu sjálfsprott-
in að erlendri fyrirmynd.“

„Hugmyndin er að virkja almenning til 
að koma út að syngja og tralla,“ segir Svav-
ar Knútur Kristinsson, einn af talsmönnum 
dagsins.  „Við verðum með flögg á Austur-
velli og Ingólfstorgi þar sem fólk getur stillt 
upp en í framtíðinni erum við að vona að það 
verði óþarfi og að ungir sem aldnir fari bara 
út á næsta götuhorn.  Markmiðið er að fólk 
komi saman og deili ást sinni á músík hver 
svo sem hún er.“ 

Botn verður sleginn í daginn, sem er 
jafnan haldinn í kringum sumarsólstöður, 
með tónleikum á Rosenberg en þar verður 
franska tónlistamanninum Serge Gainsbourg 
gert sérstaklega hátt undir höfði. Hljóm-
sveitirnar Hraun, Retro Stefson, Sprengju-
höllin, Ólöf Arnalds og Rökkurró stíga á 
svið og taka allar eitt lag með Gainsbourg. 
Aðgangur er ókeypis og verður tónleikunum 
útvarpað á Rás 2. vera@frettabladid.is

Músíkdagur að erlendri fyrirmynd
Stóri músíkdagurinn verður haldinn í fyrsta skipti á morgun en þá er fólk hvatt til að flykkjast út á götur og torg og flytja músík að eigin vali. 
Sams konar dagur er haldinn hátíðlegur í yfir hundrað löndum og 340 borgum en hann var fyrst haldinn í Frakklandi árið 1982.

Dagurinn var fyrst haldinn hátíðlegur í Frakklandi árið 
1982 og heitir á frummálinu Fête de la Musique.

Fólk flykkist út á götur og torg til að hlýða á hvers kyns tónlist en aðgangur er ávallt ókeypis.  NORDICPHOTOS/GETTY

Svavar Knútur segir markmið dagsins að fólk deili ást 
sinni á músík með náunganum. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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Listflug, vélflug og svifflug 
verður á dagskránni á flughelgi 
Flugsafns Íslands um helgina.

Flughelgi Flugsafns Íslands hefst 
í dag og er hún haldin í tíunda 
sinn. Svanbjörn Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Flugsafns Íslands, 
segir hátíðina skemmtilega fyrir 
fjölskyldur. „Fjölskyldur hafa til 
dæmis komið og farið í útsýnis-
flug.“

Á dagskrá flughelgarinnar 
verður meðal annars Íslands mótið 
í listflugi á vegum Flugmálafélags 
Íslands, módelflug, fallhlífastökk 
og spyrnukeppni milli bíls og flug-
vélar. „Þá stillir flugvélin sér upp 
og fer lágflug yfir völlinn og bíll-
inn spyrnir og keppir við hana í 
hraðakstri.“

Svanbjörn segir að ákveðið hafi 
verið að halda heila flughelgi en 
ekki flugdag vegna þess að gott 
geti verið að hafa varadag til að 
hlaupa upp á ef veður bregst.

Flughelgin stendur frá 10 til 17 á 
laugardag og 11 til 17 á sunnudag 
við Akureyrarflugvöll. - mmf

Svifflug 
og vélflug

Listflug verður á dagskrá flughelgarinnar 
á Akureyri í dag. MYND/HÖRÐUR GEIRSSON



Subaru Legacy, árg 2000, sjálfskipt-
ur, ek:185þ.km, 4x4, Ásett Verð:690þ. 
Tilboð:560þús stgr. Upplýsingar í síma 
588-5300 eða í 690-1918.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

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

Mótorhjólaleigan
Sími: 695 1855

www.ridingiceland.is

Vantar bíla á skrá og á staðinn. Góð 
Bílasala.

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Volvo XC 70 3/2001 2.4 Turbo 200 
hö Leður og lúga, umboðsbíll með 
öllu Verð aðeins 1.790 þ Arnarbílar.
is , Malarhöfða 2. S: 5672700 raðnr 
112082

Volvo 850 GLI 2.0 ek 235 þ góður bíll 
skoðaður 10 á aðeins 360 þ Arnarbílar.
is, Malarhöfða 2. S: 5672700 raðnr 
112053

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

Dodge Charger R/T Daytona, árg.2006, 
ek.37þús.km, 340 hö, Sjálfsk, leður, 
lúga, Sport sæti,cd, omfl. Ásett verð 
aðeins 3790þús.kr, ákv. 2660 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

ATH SKipti!
TOYOTA HILUX TURBO 38“. Árgerð 
1998, ekinn 194 þ.km, DÍSEL, 5 
gírar. Verð 1.890.000. ath öll skipti. 
Bílabankinn S. 588 0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Bmw 540 Individual
Bmw 540 Individual árg 02 með öllu til 
sölu. Ek. 105.þús km. Mjög flott eintak. 
BBS felgur, sími ofl ofl. Ath. skipti á 
ódýrari eða dýrari. helst jeppa. Uppl í 
S:898 8228.

3, árg. 07, ek. 18.500km. Sjálfsk., einn 
með öllu, verð 2,65 m. Uppl. í s. 
868-3111

Til sölu Lexus SC 430, árg 2003, ekin 
aðeins 17þkm, glæsilegur sportbíll með 
felli topp. Uppl í s: 892 1116

MMC Pajero 2.8 sjsk. árg. 11/’99 ek. 
171 þús. V. 1.050 þús. Lán getur fylgt. 
S. 862 2545.

Til sölu Lincoln Navigator Ultimatum 
,árg 2005 , einn með öllu, 7manna, ný 
dekk, ekin 60þkm, sk á ódýrari, uppl í 
s: 892 1116

MMC Lancer árg. ‘99 ek. 172 þús. V. 315 
þús. S. 844 1720.

TILBOÐ
Honda Accord Sedan Special Edition 
árg. ‘08 (05/2008). Ek. aðeins 7.500 
km. Ssk. 2.0l, 17“ álfelgur og krókur. V. 
2.700þ. áhv. ca. 2.500þ. S. 840 3026 
Stefán.

Chrysler 300C 5,7 HEMI ‘05 til sölu. 
Ásett verð 3 milj. Selst á 1,5 milj. 
S:7720577

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

MMC Lancer ‘98 station ssk., ek. 110þ. 
Verð 380þ. Uppl. í s. 699 3988.

Chevrolet 3500 breyttur fyrir 38’ 
árgerð 99, 4x4, nýskoðaður 2009, 14 
manna, mjög gott eintak, lítið ekinn. 
Varahjólsfesting ryðfrí, Auka olíutank-
ur, Dráttarbeisli aftan og framan, Spil, 
Loftlæsing á framdrifi Toppgrind, 6 
kastarar og 6 vinnuljós, Loftpúðar aftan, 
Gormar framan, NMT Sími, Olíufýring, 
Öryggisbelti á öllum sætum, CB tal-
stöð, VHF talstöð, Upphækkaður á 38 
tommu GPS klár, Klár í túristaferðirn-
ar. Áhugasamir sendi póst á sbbib@
simnet.is

Pontiac Trans Am WS6 Ram Air árg 
2000 ek aðeins 20 þ.m. Hvítur með 
svörtu leðri. Fluttur inn frá New Jersey 
2008, hafði bíllinn þá alla tíð verið 
geymdur í bílskúr og aldrei keyrður 
í rigningu og hefur það sama átt við 
síðan bíllinn kom til Íslands. Bíllinn er 
með American Racing flækjum og 3“ 
SLP Loudmouth með Borla pústkerfi, 
Cold Air kit, Short throw shifter, skip 
shift override (400 hö). Bíllinn er gjör-
samlega lýtalaus í akstri og útliti. Verð 
2.9 millj. Uppl í 899-2205.

Nissan Terrano II SE Turbo ‘99 ssk. 
Dísel. Ek. 151þ. Sk. ‘10. 7 manna. Verð 
890þ.kr.- ÖLL SKIPTI SKOÐUÐ. Uppl. í 
síma 894 4618.

M. Benz Vario ‘96 ek. 250þ.km. Vinnubíll 
eða húsbílaefni. Olíumistöð 12 og 220 
volt V. 900þ. S. 899 6363.

Honda CRV 4x4 ‘99 ek. 160þ.km. 100% 
lán. V. 600þ. S. 899 6363.

Dodge grand caravan EX ‘03. Ek. 63þ. 
Loftkæling, spólvörn, fjarstýrð opnun 
á hliðarhurðum á skotti, aksturstölva, 
sumar og vetrardekk á álfelgum, drátt-
arbeisli ofl... Stgr. verð 1600þ. Uppl. s. 
693 7314.

Ford 250 á 40“ dekkjum, árg. 1990 
ekinn 40 þús. mílur. Frekari uppl. í síma 
848 4146.

BMW 730 diesel árg. 2004 ekinn 140 
þús. km. Frekari uppl. í síma 848 
4146.

Subaro Impreza station, árg. ‘99, ek. 
153 þ.km. Yfirtaka eða 270 þús. Uppl. 
í s. 770 4025.

Til sölu Honda CRV ‘99, sk. ‘09. Bíll 
í toppstandi. V.580þ. Uppl. í s. 868 
5090

AUDI 100, 2,0 árg’89 til sölu til niðurrifs 
eða viðgerðar. Uppl. 844 5547

Citroen C3 árg. ‘05 ssk., 5dyra. Ek. 
aðeins 36.600km. Grárblár. Toppbíll. 
Listav. 1590þ. Fæst með yfitöku á láni 
afb. 29þ. á mán. (53 greiðslur eftir). + 
50þ. Uppl. í s. 864 0442.

Til sölu 2 stórir miðstöðvarofnar. Einnig 
Ford 350 árg. ‘05 ek. 46þ. Topplúga, 
bakkskynjari, rafm. ofl., vsk.bíll. S. 864 
4777.

Skoda Octavia SLX 1999 125 hp. 1781 
ccm gearshift 63.000 km. 4 ms + 
4 spike-tyres (new). Good condition 
380.000 ISK Phone 662 0137.

 0-250 þús.

Nissan Terrano II LX 3ja dyra, árg. sept 
‘95, ek. 150þús. Góður bíll. Ásett: 
250.000. Upplýsingar í síma 820 0413.

Til sölu renault megane scenic’98 
ek.118þ.km bsk. ný timareim,sk.10 
verð:230þús uppl.i sima:691 7752.

Golf ‘96. 3ja dyra. 5 gíra. ek.212 þús. 
Sk.’10. Vel með farinn. Verð 120þús. 
S. 869 0777

Óska eftir endurohjóli gegn stað-
greiðslu, ekki minna en 400cc, ein-
gongu nýleg og vel með farin hjól 
koma til greina upplysingar á netfang 
pae@simnet.is

Til sölu Musso ‘98. Bensín, sjáfskiptur, 
sumar og vetrardekk á felgum, nýskoð-
aður, ekinn 166 þús. Þarfnast lagfær-
ingar. Verð 160 þús. Uppl. 8971516

Nissan Almera til sölu árg. ‘99. Nýsk. 
í góðu standi. Fæst á 200þ. S. 894 
2456.

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.

Ódýr Renault Clio árg. 2000, fæst fyrir 
80 þús. Þarf aðhlynningu og hentar f. 
laghenta. uppl. í s. 847 9769.

 250-499 þús.

Til sölu Nissan Almera,5 dyra, árgerð 
01.2000. Ekinn aðeins 101 þ.km 
Smurbók alltaf smurður og yfirfarinn á 
réttum tíma. Góð sumar og vetrardekk.

Nissan Primera SLX 2,0 4 dyra, ssk., 
ekinn 111þ. Dráttarbeisli, vel með far-
inn. Verð 480þ. Uppl. í síma 6608122

Nissan Almera 1500 ‘01. Ek. 136þ. CD, 
Filmur, ABS, Kastarar, Vindskeið. Ásett 
690þ. Verð 485þ stgr. Uppl. í síma 
691 4959.

Toyota Avensis árg. ‘01 ssk., ek. 180þ. 
Naglad. fylgja. Lisav. 590þ. fæst á 490þ. 
stgr. Uppl. í s. 696 0404.

Til sölu Ford Focus LX 99 árgerð ekinn 
96 þ. mílur Verð 490 þús. S:8473801

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

 500-999 þús.

VW Passat 1.8L árg. 98 ek. 140þús. 
sk. 2010 Xenon, græjur, filmur og fullt 
fl..! Fallegur bíll! Verð 550þús Uppl. s. 
8645611

 1-2 milljónir

Chrysler Sebring LX 2,4 árg. 04 ek. 
70þ km, skr 03, sk 10, ssk, tauákl. V. 
1500þ. Áhvl. ísl. lán 566 þ. Afb. 39 þ. 
lækkandi. Ný naglad. Álf. Brúnn. Uppl. 
í s. 8689490 e. kl. 20.

Honda HR-V árg. ‘03 ek. 81 þús. km. 
Topp eintak á góðu verði, lítið keyrður 
og vel með farinn. 4x4 og sjálfskiptur. 
Ný sumardekk og góð vetrardekk fylgja. 
Sími: 8405321

Til sölu Citroen C3, árg. ‘05, sjálfsskipt-
ur. Ekinn aðeins 37.000 km. Gráblár. 
Bíllinn fæst með yfirtöku á láni með 
greiðslubyrði ca. 29.000 á mán..(53 gr. 
eftir) + 50 þús. Toppbíll. Upplýs. í síma 
864 0442.

 Bílar óskast

ÓSKA EFTIR FJÖLSKYLDUBÍL Á 600-
1000 Þúsund 4-5 dyra 2004 eða nýrri. 
Staðgreiðsla möguleg Tilboð óskast á 
barnabilar@gmail.com

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

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

Ódýr bifreið óskast. Má þarfnast smá 
aðhlynningar. Stgr. ca. 40 -120þ. S. 821 
9887 & 845 4072.

 Jeppar

Nissan Terrano II Luxury 2.7 TDI. 1/00, 
ek. 110 þús. Sjálfskiptur, loftkæling, 
hiti sætum, sóllúga, skyggðar rúður og 
fleira. Verð 1.250 þús. Nánari uppl. í 
820 3141.

LANDCRUISER 120 GX - SKIPTI ek. 99þ, 
dísel, sjálfs., 33“, toppeintak. Ath. skipti 
á ód. eða L-90. 822 4850.

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

 Fornbílar

M. Benz 280 CE ssk., topplúga. 
Uppgerður í góðu ástandi. Skoðaður. 
Áætlað verð 1200þ. Skoða skipti á 
Toyota. S. 896 3044.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Sölumaður á ferðaskrifstofu

Iceland Excursions - Gray Line Iceland er alhliða ferðaþjónstufyrirtæki. Félagið er með viðskiptaleyfi 
og ferðaskrifstofuleyfi Gray Line sem eru sem eru stærstu samtök í heimi á sviði skoðunar- og 
pakkaferða. Það gefur okkur styrk og tækifæri. Iceland Excursions Allrahanda ehf. er leiðandi í 
nýsköpun fyrir ferðamenn á sviði dagsferða og annarra skipulagðra þjónustu fyrir ferðamenn. 
Fyrirtækið hefur vaxið hratt á undanförnum árum og komið upp góðum samböndum við aðila sem 
selja ferðir til Íslands. Varðandi frekari kynningu er vísað á heimasíðu félagsins www.grayline.is.

Leitað er að einstaklingi, manni eða konu, sem vill vinna með 
okkur í skemmtilegum hóp við að kynna og selja Ísland.

Krafan er að viðkomandi hafi reynslu af sölu og kynningu í 
ferðaþjónustu auk góðrar tungumálakunnáttu.
Umsóknir berist rafrænt á thorir@grayline.is fyrir 26 júní. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. 
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Nánari upplýsingar veitir Þórir Garðarsson í síma 660 1304
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  Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórn-
ar Íslands þann 1. janúar 2007.   Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 230 starfsmenn.  
Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur fl ugvalla og 

veita fl ugumferðar - og fl ugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsfl ug og alþjóðlegt fl ug 
yfi r Norður - Atlantshafi .  Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og 

kvenna til starfa.   

Flugvallarvörður 
Flugstoðir óska eftir að ráða fl ugvallarvörð til 
starfa á fl ugvöllinn á Egilsstöðum

Í boði er fjölbreytt og krefjandi framtíðarstarf fyrir réttan 
einstakling.  

Starfssvið
Starfi ð felst m.a. í eftirliti með fl ugvallarmannvirkjum og 
fl ugbrautum, eftirliti, viðgerðum og viðhaldi með vélbúnaði 
og tækjum á fl ugvellinum.  Í starfi nu felst einnig umsjón og 
framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna.  

Hæfniskröfur
Meirapróf og réttindi á þungavinnuvélar er skilyrði.  Æskilegt 
er að viðkomandi hafi  reynslu af snjóruðningi og hálku-
vörnum.  Reynsla af slökkvistörfum er kostur. 

Viðkomandi þarf að hafa lipra og þægilega framkomu. Hann 
þarf að eiga auðvelt með að vinna undir álagi, sýna af sér 
frumkvæði í starfi , vera skipulagður í verkum sínum og 
áhugasamur um störf sín. 

Um vaktavinnu er að ræða. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. 

Við bjóðum spennandi og skemmtilegt starfsumhverfi  og 
vinnufélagarnir eru fyrsta fl okks!  

Frekari upplýsingar um starfi ð eru gefnar í starfs-
mannahaldi Flugstoða í síma 424 4000.

Umsóknir
Ef þér líst vel á ofangreint og ert að 
leita að framtíðarstarfi  sendu inn 
umsókn til starfsmannahalds Flugstoða, 
Reykjavíkurfl ugvelli, 101 Reykjavík eða 
á netfangið shard@fl ugstodir.is fyrir 1. júlí 
2009 og við verðum í sambandi við þig. 

Laus störf í grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 2009 2010

Vakin er athygli á að í grunnskólum Reykjavíkurborgar eru ýmis störf laus til umsóknar.
Meðal annars er um að ræða stöður umsjónarkennara, sérgreinakennara, þroskaþjálfa,
skólaliða og stuðningsfulltrúa.

Störfin eru auglýst á starfavef Reykjavíkurborgar http://www.reykjavik.is/storf. Þar eru
nánari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti.

Upplýsingar veita skólastjórnendur í viðkomandi skólum. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Veitingahúsið Gullfoss Seafood & Grill er staðsett í 
einu af fallegustu húsum Íslands þar sem höfuðstöðvar 
Eimskipa voru frá 1919 til ársins 2004.  Við leitum nú að 
yfi r matreiðslumanni og vaktstjóra.  Starfsreynsla erlendis 
frá er æskileg. Upplýsingar í síma 842 0713 Jón Páll, eða, 
www.gullfoss@1919.is
 
Restaurant Gullfoss Seafood & Grill is located in one of 
Iceland’s most beautiful buildings in the heart of Reykjavik.  
We are now looking for a Head Chef and a Souse Chef.  
Experience from a Seafood Restaurant preferred.  Infor-
mation.  Tel: 842 0713 Jon Pall, or, www.gullfoss@1919
 

www.marel.com

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel www.marel.com fyrir 30. júní nk. Öllum umsóknum verður 
svarað og fyllsta trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

Marel Food Systems er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi 
í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa um 3700 manns í fimm 
heimsálfum, þar af um 350 á Íslandi.

Dynamics AX sérfræðingur í upplýsingatæknideild
Við leitum að einstaklingi með mikla reynslu af viðskiptakerfum og sem hefur gaman af að leita 
lausna til að vinna að þróun og aðlögun lausna fyrir Dynamics AX og tengd kerfi. Viðkomandi 
mun einnig veita ráðgjöf um notkun kerfisins og leysa úr ýmsum vandamálum sem geta komið 
upp hjá notendum. 

Menntunar- og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Lauga Ólafsdóttir, verkefnisstjóri, í síma 563 8000.

sérfræðiþekkingu

Forritari í upplýsingatæknideild

Menntunar- og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Haraldur Gunnlaugsson, forstöðumaður 
upplýsingatæknideildar, í síma 563 8000.

Sérfræðingur í fjárstýringu hjá móðurfélagi Marel

fjárstýringu.  

Menntunar- og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Jónsdóttir, framkvæmdastjóri fjárstýringar, 
í síma 563 8000.

alþjóðlegum vinnustað. Störfin eru á Íslandi en unnið er náið með starfsstöðvum Marel um allan 

þurft að ferðast erlendis vegna starfa sinna.

Við leitum að

Starfskraftur Óskast
The Body Shop á Íslandi óskar eftir starfsmönnum í fullt starf í 
verslanir í Kringlunni og Smáralind. Starfsmaður í Kringlunni þarf 
að geta hafi ð störf 1. júlí og starfsmaður í Smáralind þarf að geta 
hafi ð störf í lok ágúst. Um framtíðarstörf er að ræða. 
Lágmarksaldur umsækjanda er 22 ár. Umsækjandi hafi  áhuga 
og þekkingu á snyrtivörum, reynslu af afgreiðslustörfum og ríka 
þjónustulund.

Umsóknir sendist ásamt ferilskrá og mynd til:
Oddur Pétursson ehf. Dalvegur 16d, 201 Kópavogur

eða á vefpósti: ragnar@bodyshop.is
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  Flugstoðir ohf. er opinbert hlutafélag sem tók yfi r þjónustuverkefni Flugmálastjórn-
ar Íslands þann 1. janúar 2007.   Hjá Flugstoðum ohf. starfa um 230 starfsmenn.  
Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá um uppbyggingu og rekstur fl ugvalla og 

veita fl ugumferðar - og fl ugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsfl ug og alþjóðlegt fl ug 
yfi r Norður - Atlantshafi .  Flugstoðir ohf. leggja áherslu á jafnan rétt karla og 

kvenna til starfa.   

Fluggagnafræðingar 
Flugstoðir óska eftir að ráða 
fl uggagnafræðinga til starfa

Starfssvið
Fluggagnafræðingar vakta fl ugstjórnarkerfi  fyrir fl ugstjórnar-
miðstöð Reykjavíkur og sjá til þess að þau starfi  eðlilega. Þeir 
hafa samskipti við fl ugrekendur og fl ugafgreiðsluaðila vegna 
fl ugáætlana og bera ábyrgð á öruggri og skilvirkri úrvinnslu 
innsendra fl uggagna úr þeim kerfum sem notuð eru við fl u-
gumferðarstjórn. Fluggagnafræðingar gegna einnig störfum í 
þjálfunardeild við rekstur þjálfunarhermis og á verkefnastofu 
við prófanir á tæknikerfum.

Við upphaf starfs þarf viðkomandi að sitja 14 vikna nám-
skeið, sem haldið er á vegum þjálfunardeildar Flugstoða.

Hæfniskröfur
–  Stúdentspróf eða sambærilegt nám er skilyrði
–  Tölvunám og/eða haldgóð reynsla af tölvuvinnu er æskileg

Viðkomandi þarf að hafa lipra og þægilega framkomu. Hann 
þarf að sýna af sér frumkvæði og leggja metnað í starf sitt.  
Hann verður  að eiga auðvelt með að vinna undir álagi og 
vera skipulagður í verkum sínum. 

Um er að ræða vaktavinnu sem unnin er 24 tíma 
sólarhringsins, alla daga vikunnar.  

Við bjóðum spennandi og skemmtilegt starfsumhverfi .  
Hjá okkur er gott mötuneyti, öfl ugt félagslíf og
vinnufélagarnir eru fyrsta fl okks!  

Frekari upplýsingar um starfi ð eru gefnar í 
starfsmannahaldi Flugstoða í síma 424 4000.
 
Umsóknir
Ef þér líst vel á ofangreint og ert að 
leita að framtíðarstarfi  sendu inn 
umsókn til starfsmannahalds Flugstoða, 
Reykjavíkurfl ugvelli, 101 Reykjavík eða 
á netfangið shard@fl ugstodir.is fyrir 
1. júlí 2009 og við verðum í sambandi
 við þig. 

Bifhjóli stolið!Bifhjóli stolið!
Honda CRF 150 árgerð 2007 var stolið frá bílageymslu við Flatahraun 1 í 
Hafnarfi rði þann 10. maí síðastliðinn. Skráningarnúmer hjólsins er PV D38 og 
er það sambærilegt hjólinu á myndinni. 
Þeir sem mögulega geta veitt upplýsingar um málið eða hafa orðið 
hjólsins varir eru vinsamlegast beðnir um að hafa sambandi við Svein 
Fjalar á netfangið sveinna@vis.is eða í síma 560-5322. Fundarlaun í boði!

Vélvirkjar

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á fimmta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfin fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa 
m.a. verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, rafvirkjar, 

vélvirkjar, vélstjórar & rafsuðumenn, auk ófaglærða starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfingu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.  

Hvaða kröfur gerum við?
● Sveinspróf í vélvirkjun eða að umsækjandi 

sé kominn vel á veg með sveinsprófið
● Áhugi, góð samskiptahæfni og geta til að 

vinna sjálfstætt
● Reynsla af vinnu í iðnaðarumhverfi eða við 

sambærileg störf er æskileg
● Kunnátta í ensku og almennri tölvunotkun 

kemur í góðar þarfir

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér traust og gefandi starf hjá 
nútímalegu fyrirtæki. Þú vinnur mikilvæg verk 
með góðu samstarfsfólki og við tökum vel á 
móti þér. Verkefnin eru fjölbreytt og felast m.a. 
í viðhaldi, bilanaleit, endurnýjun og endurbótum 
á búnaði Norðuráls, með aukinni áherslu
á fyrirbyggjandi viðhald.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína 
við fyrsta tækifæri. Þú getur sótt um á vef 
fyrirtækisins, www.nordural.is, sent umsókn 
þína á netfangið umsokn@nordual.is eða 
póstlagt umsóknina merkta: Vélvirkjar 
Sumarafleysingar.

Trúnaður
Við förum með umsókn þína sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla 
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Nánari upplýsingar veitir:
Einar F. Björnsson, viðhaldsstjóri 
í síma 430 1000.

Getum bætt við nokkrum vélvirkjum 
í sumarafleysingar hjá Norðuráli á Grundartanga
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 Pallbílar

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

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

 Sendibílar

 Hópferðabílar

M.Benz Sprinter 518 árg. 07, sjálfsk. 
ekinn 55 þús.km. 18 manna, til sölu, 
skipti koma til greina, uppl. í síma 
820 5750.

 Vörubílar

Til sölu Daf dráttarbíll og malarvagn 
XF 105 2007 árgerð, 6x4, 510 hö. 
retarder, olíumiðstöð, ísskápur og fl. 
ný dekk, stellari á lofti, ekinn 58 þ.km. 
Glæsilegur bíll sem er eins og nýr. 
Einnig NPF eurotrailer malarvagn á 
einföldu 2008 árgerð. Uppl. í síma 848-
9327 og 865-1891

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.

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

 Húsbílar

Til sölu þessi stórglæsilegi húsbíll, Ford 
Transit árg. 2008 með Dethleffs húsi. 
Allar nánari upplýsingar í síma 662 
5050.

Til sölu 1 stk. olíumiðstöð 24 volt í 
húsbíl, 1 stk. gasmiðstöð 12 volt í húsbíl 
og 1 stk. rafmagnströppu í húsbíl. Uppl. 
848 5280

 Mótorhjól

Suzuki GSX R600 08/’08. Ek. aðeins 
500km. Ótilkeyrt. Stórglæsilegt hjól. 
V.1.450þ. Áhv. Ísl. lán 1millj. Óverðtryggt. 
S. 899 4466 Linda.

500þ. stgr.
2007 gsxr 600, þarf að selja vegna 
flutninga, þarf að fara í dag, ekkert 
áhvílandi, komið og skoðið hjólið á 
milli 8 og 16. Selvogsgata 14 kjallara-
íbúð, bjalla biluð bankið fast.

Tilboð
HONDA CRF 450 R. Árgerð 2008, ekinn 
38 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
640.000.- stgr. Bílabankinn S. 588 
0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

Yamaha Dragstar 1100 Classic árg 06, 
ek 10 þús. mikið króm. Verð: 1390 þús. 
699 0949.

Eigum gott úrval af vélhjólafatnaði á 
frábæru verði. Vandaður, hlýr og vatns-
heldur. Verð frá kr 24000 Jakki og 
Buxur. Einnig gott úrval af leðurfatnaði. 
Ský Trading Reykjanesbæ. Símar 892 
5005 og 892 1116.

Til sölu Honda Valkyrie Rune árg 2005, 
ekið 2þ km, allir aukahlutir, aðeins 
1200 hjól framleidd, aðeins bein sala. 
Uppl. í s. 892 1116.

Til sölu Honda VTX 1300 árg.’04, hjólið 
er í toppstandi og ríkulega búið auka-
hlutum, gullfallegt hjól. uppl. í s: 868-
1616 eða 820-0099 verð 1190 þ

Kawasaki Mean Streak VN 1600 Special 
Edition 2007 , Ekin: 1500 miles Verð 
1.000.000 Simi : 846 66 61

Krosshjól til sölu HUSABERG 450cc 
nýskr.4.2.2005 í toppstandi lítið not-
að,verðh.375þ uppl.897-1899

SUZUKI GSX HAYABUSA 1300RY ekið 
5000 km, árgerð 10.2006 nóg af auka-
búnaði verð: 1.250.000 stgr. Er til í að 
athuga skipti á KTM 450-530 Enduro 
hjóli nánari upplýsingar hjá Magga í 
síma : 6634576

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.

Honda VTX 1300 C árg. ‘07 ek. 5.500 
km. Ekkert áhv. engin skipti. V. 1.190 
þús. S. 897 8141.

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.

Beta 12 árg. ‘08, notað ca. 3-5 klst. 
Gott fyrir ca. 9-13 ára. Verð 170 þ. stgr. 
S. 820 8096.

 Fjórhjól

Yamaha Raptor 660 fjórhjól, árg. 05, 
verð 700þús. lítið notað. Uppl. í s. 
868-3111.

 Reiðhjól

Mongoose fjallahjól til sölu, vel með 
farið. controlaltdel@hotmail.com / 825 
6183

 Kerrur

Hjóla- hesta og bílaflutningakerra til 
sölu. Lengd 6,60 m. breidd og hæð 
2,50 m. Tilboð 1990 þús. Ákv. 1.100 
þús. Glitnir. Afb. 25 þús. Uppl. í s: 
898 1598.

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

 Hjólhýsi

www.vagnasmidjan.is
Heilsársfortjald 10fm, lítið notað fyrir 
Hobby Landhaus, með timbur uppi-
stöðum, gólfi og lofti. Verð 190 þús. Sjá 
myndir á www.vagnasmiðjan.is s. 587 
2200 & 898 4500.

Til sölu Hobby 560 UFE Exelent 2009 
m/Markísu sólarsellu Tv loftnet og flat-
skjá 12 og 220 w Gott staðgreiðsluverð 
Uppl, s: 8944437

Er með Hobby 720, árg 2005 til leigu/
sölu, það fer á sléttri yfirtöku. fleiri upp-
lýsingar gefur Gulli í síma 866-9290.

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

Til sölu Adria 502DK kojuhjólhýsi árg 
2004. Bjart, fallegt og vel með farið 
hús sem létt er að draga“minni eldsn.
eyðsla“. 12fm Isabella fortjald sem tvö-
faldar plássið fylgir með. Verðhugm. 
1,8m. Uppl. 860 5460.

www.hjolhysaleigan.is
Hjólhýsi til leigu í sumar!

Hobby 560 Ufe Hjólhýsi árg. ‘07 Fæst 
gegn yfirtöku á láni 3250þ. Hjólhýsinu 
fyglir 300þ. stgr. ásamt markísu, for-
tjaldi, TV loftneti og 2 gaskútum. S. 
699 1302.

Til sölu Hobby hjólhýsi árg. ‘05 m. 
kojum. Markisa með 3 hliðum, sólar-
sella og 2 gaskútar. S. 660 8860.

 Fellihýsi

FleetwoodUTAH 07 m/sólarsellu, for-
tjaldi, 2 gaskútar, grjótgrind, ískápur, 
miðstöð, eldavél. KLÁR Í ÚTILEGUNA. 
verð 1990 þús. uppl. 824 0011 Lárus

Coleman Fairlake. 02. 12 fet. verð 990þ 
búið að hækka og setja 13“ felgur. Ingi 
8983493

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

Til sölu vegna flutninga Coleman 
Cheyenne, 10 fet. árg ‘06. Lítið notað, 
mikið af fylgihlutum. Gott verð, skoða 
öll skipti. Uppl. í s. 848 1681, Guðrún.

 Pallhýsi

Lance Camper 8.2ft árg. ‘99 til sölu 
einn með öllu. Uppl. veitir Rafn í síma 
895 2255.

Til sölu pallhýsi. Ásett verð kr. 1150þús. 
Uppl. í s. 863 6687.

 Tjaldvagnar

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE 
Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 587 0626 
& 696 3522. www.ke.is

Raclet tjaldvagn til sölu. Einu sinni 
notaður. Kom á götuna ‘07. V. 500 þús. 
Uppl í s. 823 8419.

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

 Vinnuvélar

Komatsu PC 110R, 2001, t: 4330, tönn, 
tiltskófla, vökvafleygur. H.A.G. ehf, S: 
567 2520.

CRAFTASMANN LT2000 17.5 hp. árg. 
‘07. V. 350þ. Uppl. í s. 864 7612.

JLG 3969E Skæralyfta til sölu. Árg. 1998. 
Verð 500.000 kr. án/vsk. Kraftvélar ehf 
s. 535 3500.

 Bátar

Nýjir bátar frá seamaryachting.com á 
verði sem kemur aldrei til með að sjást 
aftur, 50-60% afsláttur. S. 892 6113.

Sæþota, Yamaha, GP1300R, ágerð 07, 
tjúnuð, Staða mælis <50 klst. í topp-
standi. Áhugasamir sendi póst á sbbib

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

Til sölu 5.tonna trilla. Vél og bátur í 
góðu standi. Uppl. í s. 557 7727.

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

 Bílaþjónusta

Bráðvantar
Þjónusta

5
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 Hjólbarðar

Til sölu 41“ dekk á 20“ krómfelgum, 
brettakantar, drullusokkar og krómstíg-
bretti. Passar undir Ford 350 og Harley 
Davidson. Tilboð 330 þús. Uppl. í s: 
898 1598. 

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.

Vantar ódýrar en heilar álfelgur undir 
Volvo 850 árg. ‘93. Uppl. í s. 898 
8030.

 Varahlutir

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

 Veislusalir

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

 Hreingerningar

 Garðyrkja

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

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

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

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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

- TRJÁPLÖNTUR TIL SÖLU 
-

Til sölu 2 ára Birki plöntur af 
Hrafntóftum 851 Hella.

Uplpýsingar í síma 487 5454 
og 861 4452.

Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir 
og sjáum um jarðvegsskipti gerum föst 
tilboð S 862 8530

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

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

Láttu okkur sjá um garð-
inn í sumar

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

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

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

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

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

 Bókhald

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

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

 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.

 Búslóðaflutningar

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

Ætla vinstri flokkarnir virkilega að 
bregðast okkur? 
Slá skjaldborg um heimilin hvað?????
Við teljum að FLUGFREYNJAN, 
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.

 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.

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

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

HÖNNUN - Ástandsskoðun húsnæðis, 
kostnaðargreining, gerð útboðsganga 
ásamt eftirliti. S: 697 8910.

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.

 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

Tantrik massage in down town any 
time! 869 8602

Whole body massage. S. 841 8529.

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

 Spádómar

Spákonan Michalina
Býð upp á tarotlestur, talnaspeki og/
eða orkuheilun. Umsögn: „Michalina 
er stórkostlegur spámaður og heilari.“ 
Sigríður Klingenberg. Uppl. í s. 845 
3455.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393.

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

 Iðnaður

Getum bætt við okkur smáum sem 
stórum verkefnum í mótauppslætti. 
Erum með mót og krana. Uppl. í s. 898 
2062 & 899 6482.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Trésmíði

Minigolf 
 www.bustadur.is

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg 
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félags-
samtök, útihátíðarsamtök eða þjón-
ustumiðstöðvar. Smíðum og gerum við 
sumarhús og útileiktæki og almenn 
trésmíðavinna, smíðum borð með 
áföstum bekkjum. Uppl. í s. 867 3245 
& 869 1690 Bergiðjan ehf Smiðshöfða 
12, pukinn@simnet.is

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

 Viðgerðir

Sláttuvéla og reiðhjóla-
þjónustan - enginn bið-

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

 S. 821 0040.

 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.

Pípulagningamaður getur bætt við 
sig verkefnum, venjuleg kerfi. S. 846 
5467.

 Til sölu

Einingar gróðurhús B 4,4 X L 3,2. Fljótlegt 
í uppsetningu - hægt að taka niður og 
færa. Verð, þolpasti 195þ. Báruplasti 
245þ. Uppl. 772 9030, Bjarki.

Mahony bílskúrshurðir, gott verð! Til 
sölu 5 nýjar bílskúrshurðir úr olíubornu 
Mahony, m/brautum og fylgihl., framl. 
af Byko. Stærð: br. 2,4m x hæð 2,32m. 
Verð 150.000 kr.pr.stk. Upplýsingar í 
síma 891-6214

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

Vegavinnuskúr með eldhúsi, ásamt 4 
fm. wc aðstöðu. Uppl. í s. 899 1529.
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Bílskúrssala verður í Starrahólum 4 
laugardaginn 20. júní frá kl. 13.00 til 
17.00.

Barnaleikgrind kringlótt kr. 18þ. og 
ungbarnabílstóll frá 2,2-9kg. kr. 5þ. S. 
699 3988.

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

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

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

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupi gull
Ég Magnús Steinþórsson gull-

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

Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 
og illa farið.

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

Pósthússtræti 13

Vantar þér pening? Ertu með gull-
skartgripi sem þú vilt selja gegn stað-
greiðslu? Komdu með það til okkar á 
Laugaveg 76

Óska eftir vinnulyftu eða málarastól, 
jeppakerru- yfirbyggð, bílafluttninga-
kerru, vinnuskúrum. S. 899 7012.

Óska eftir kúrekafatnaði og kúreka-
skóm nr. 46, helst með stjörnu. Uppl. 
í s. 662 1100.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 17.900 
Trommusett kr. 49.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

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

 Bækur

20 feta gámur til sölu. Verð 100þús. 
Upplýsingar hjá Óskari í síma 
6959870.

 Verslun

 Til bygginga

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.

Blikkstoðir og 20 feta gámur. 10 og 
20cm blikkstoðir ásamt leiðurum til 
sölu. Uppl. í s. 897 4553.

 Fyrirtæki

2 íbúðir í skiptum fyrir fyrirtæki eða ein-
býlishús. falcon.nordica@internet.is

 Ýmislegt

Til sölu, skápar, hljómflutningstæki, 
leðurgalli, hátalarar, loftpressa, gamall 
Herriffill og margt fl. S. 866 0167.

 Heilsuvörur

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

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

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

 Líkamsrækt

Viltu fría BRENNSLUMÆLINGU? 
Bjóðum aðhald og eftirfylgni !!!Uppl í 
síma 6923062.

 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

Ferðanuddbekkir og ferðaóléttubekkir, 
gæði og gott verð. Uppl. í síma 891 
6447.

Nýtt Nýtt! Nudd 
- Japanska baðið. 

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

 Snyrting

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

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

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

 Námskeið

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

Námskeið í fornhleðslu
Verður haldið í Miðseli, Rangárþingi 
ytra. laugardaginn 27. júní & sunnu-
daginn 28. júní. Kennd verður hleðslan 
grjót í streng. Leiðbeinandi er Víglundur 
Kristjánsson Fornhleðslumeistari. Uppl. 
í s. hjá Víglundi 771 4280 & 487 5757. 
Finnur s. 893 3585.

ICELANDIC - ENSKA fyrir 
BÖRN

Level I: 4 weeks Md to Fr; 13-14:30 & 
18-19:30 start: 6/7.Level II: 4w Md-Fr 
10-11:30 st. 6/7. Level III 4w Md to Fr 
20-21:30 st 6/7. Level IV:10w: Sat/Sun; 
10-11:30; st: 4/7. ENSKA: 2 vikur: 5-
8 ára: Md-Fös 10:00-11:30 og 9-12 
ára; 12-13 eða 16:30-17:30: 6/7, 20/7, 
3/8, 17/8, Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, 
s.588 1169. www.icetrans.is/ice

 Heimilistæki

ísskápur og blöndunartæki fyrir bað/
sturtu óskast ! s:822 0311 eða kiddik@
ru.is

Whirlpool þurrkari með barka. Selst 
ódýrt. Uppl. í s. 553 3543 & 864 3543.

 Dýrahald

3 mán. Maltese hvolpar til sölu, skráðir 
í HRFÍ foreldrar Ísl. meistarar. Uppl. í s. 
557 3717.

Smáhundagæsla á heimili án búra, hef 
leyfi, mjög góð umönnun. s. 8200878, 
5668066

 Gisting

Gisting, tjaldsvæði, salur f. hópa. www.
borgarvirki.com info@borgarvirki.com

Fáskúsfjörður - Gisting
 www.hotelbjarg.is

Hótel Bjarg - Tilboð á herbergjum - 
Sjóstangaveiði. S. 475 1466.

 Fyrir veiðimenn

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

 Hestamennska

Innréttingar í hesthús
Smíða innréttingar úr heitgalvanseruðu 
járni. Margra ára reynsla. Gott verð. 869 
6690 Aðalsteinn.

 Húsnæði í boði

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði, 
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími 
517-0150

Til leigu 3. herb. kjallaraíbúð m/sér-
inng. í parhúsi í 200 Kóp. Leiga 100. 
þús á mán m/hita. Laus 1. júlí. Uppl. í 
síma 693 8483.

3 herb. 61fm á Laugarnesvegi, verð 97þ. 
á mán. m. hita + rafm. Bakatrygging .S. 
896 5430.

2 herb. íbúð á lágu verði fyrir konu- full-
orðin hjón gegn því að aðstoða lítilega 
fullorðna konu. Uppl. í s. 843 0061.

Falleg íbúð Vestbæ sérinng. 3 svherb. 
nál. HÍ kr. 130þ. frá 1. ág. aegisida@
gmail.com

www.leiguherbergi.is 
Gistiheimili / Langtímaleiga 

/ Guesthouse long term rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu herb. á sv. 105 með sameig. 
eldh. þvottav,inntern & baðh. Uppl. í 
s. 895 1441.

Gott herbergi til leigu í 109 Rvk. Uppl. 
í s. 891 7630.

4ra herb. 120fm íbúð til leigu v/
Fellsmúla. Uppl. í s. 568 8440 & 588 
4440.

Sumartilboð
Nýuppgerð 20 fm. stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og int-
ernet fylgir. Laus. Leiga 49þ. S. 824 
6692.

Til leigu í Fossvogi 4 herb.íb+bílskúr. 
Stutt í leikskóla og aðra þjónustu. 
Uppl.861 2312.

4ra herb. 114fm nýlegt raðhús í 
Hraunbæ R.vík til leigu. Laust. S.898-
3420

Rúmgott herbergi í 101 til leigu með 
aðgangi að baði og eldhúsi. Uppl. í s. 
770 6090.

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.

Til leigu 2ja herb. íbúð í Þangbakka 
60-70 fm. Reglusemi og snyrtimennska 
skilyrði. Fyrirframgreiðsa. s. 8400955

4 herb. íbúð til leigu á Háaleitisbraut. V. 
130 þús. Frá 1. júlí. S. 842 7026.

HERBERGI TIL LEIGU M/ HÚSGÖGNUM 
á svæði 108 v/Kringlu og 109 Breiðholt 
897 3611.

Til leigu 3 herb. íbúð á jarðhæð í 
Stórholti Rvk. Uppl. í s. 899 3749 & 
895 8698.. Einnig til leigu herb. á 
sama stað.

4 herb. íbúð í Unufelli m. sér garði, 
snyrtileg og fín. Laus strax. 130 þús. S. 
770 2944.

Lítil studíó - Miðb. Rvk. húsg. fylgja. 
leiga 60þ. með hússjóð. Uppl. í síma 
895 0497

Þjónusta

Tilkynningar
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Herb með aðgangi að eldhúsi, baðher-
bergi, þvottavél og þurrkari, adsl ofl. 
S:693 4848.

Leiga 45 þús. óska eftir meðleiganda 
innifalið í leigu eru 2 herbergi með 
aðgang að baði eldhúsi og þvottaher-
bergi. Uppl. í s. 868 1461.

13 fm herb. til leigu í 105. Símatengill 
+ TV. Internet mögulegt. 40þ. S. 696 
3692.

Til leigu góð og björt 2 herb. íbúð, 60 
fm. í Hamraborg í Kóp. Verð 80 þús. 
Uppl. í s. 848 6472.

Góð 2ja herb. íbúð í Þingholtunum til 
leigu. M. eða án húsg. Fallegur garður. 
Trygginga víxill skilyrði. Uppl. í s. 896 
0990 & 693 7406.

Hlýleg 2 herb. íbúð í raðhúsi til leigu. 
Húsg. fylgja. 75þ. á mán. Uppl. í s. 
820 2459.

Til leigu herb. í Álftamýri. Reglusemi 
áskilin. S. 865 9637.

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.

 Húsnæði óskast

Snyrtileg 3ja herb. íbúð óskast frá og 
með 1.júlí í 101 eða nágr. Ýmir s. 866 
6180

Reglusamur 55 kk óskar eftir lang-
tímaleigu. Skilvísum greiðslum heitið. 
Greiðslug. 70 þ. Uppl. í síma 896 
3019.

Einstæð móðir óskar eftir íbúð í 
Hafnarfirðinum á verðbilinu 60-80 þús 
kr. S:659 4887, 564 4739. Róleg og 
reglusöm.

Óskum eftir 3ja herb. Íbúð á höf-
uðborgarsvæðinu Við erum reglusöm 
hjón og snyrtileg kisa í leit að 3ja herb. 
snyrtilegri og bjartri íbúð á rólegum 
stað. Jarðhæð, 1 hæð eða lítið grafinn 
kjallari koma til greina. Guðmundur 
GME@4tds.com 690 2409.

Stúdíó eða 2 herb. íbúð á sv. 101 eða 
105 óskast frá og með 1. júlí - áramóta 
eða lengur. S. 845 7090.

Rólegt og reglusamt par óskar eftir íbúð 
í RVK. Nálægt HÍ kemur sterklega til 
greina. s. 8652360

Kópavogur, tveir reglusamir nemendur 
óska eftir 2 - 3 herb. íbúð til leigu 
frá 1. ágúst í nágrenni við MK. Góðri 
umgengni og skilvísum greiðslum heit-
ið. Frekari upplýsingar, s. 896 1320 
(Elísabet) s. 434 1249 (Ásta).

We are a Danish family of 3, currently 
residing in Gardabær. We are looking 
for a house we can rent from 15.09.09 
untill 30.06.11. We are looking for 
180-300 m2, min. 4 bedrooms + living-
room. Please contact us at ker@san-
istaal.dk or by phone 661 8870.

Ungt reyklaust og reglusamt par frá 
Vestmannaeyjum óska e/ 2ja herb. 
íbúð til langtímaleigu á höfuðborg-
arsv. frá og með ágú. 2009. Fanney 
Finnbogadóttir, 867 3968.

Hjón og barn væntanlegt. Óska að taka 
á leigu Stúdíóíbúð á RVK Svæðinu. 
Reglusemi og skilvísi heitið. johann-
es51@isl.is - 8474651. Jóhannes.

Stelpa óskar eftir stúdíóíbúð eða lítilli 
íbúð. S. 860 3948.

Óska eftir stúdíóíbúð í miðbænum. 
Verðh. í kringum 50 þús. Reyklaus og 
drekk ekki. S. 618 2040.

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

 Sumarbústaðir

Þrastahólar Grímsnesi 
- Útsala

Snyrtilegt og nýstandsett 58fm sumar-
hús á góðri 5.500 fm eignarlóð. 100 fm 
sólpallur. Útsala 13,9 millj. Skoða skipti 
á hjólhýsi. Uppl. í s: 898 1598.

Óska eftir vinnuskúr til flutnings 
15-30 fm. allt kemur til greina. 
Byggingarverktakar þurfið þið ekki að 
losna við skúr. Uppl í síma 897 4463 
eða sholm1@simnet.id

Sumarbústaður óskast í eina viku. Milli 
9. - 23. júlí. S: 696 5460

 Atvinnuhúsnæði

Bæjarlind 14-16 - Til leigu 400m2 
versl./skrifstofuhúsnæði á jarðhæð, 
norðurendi (Tekk plássið). Innk.dyr, 
næg bílastæði, góð aðkoma. Hagstæð 
leiga. Uppl. s:895-503

Til leigu aðstaða f. meðf.aðila í snyrti-
legu húsn. í kóp. Bekkir á staðnum. 
Uppl. í s. 869 1970 & rut.bowen@
simnet.is

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Bílskúr

TIL LEIGU UM 30 FM 
GEYMSLUHÚSNÆÐI/BÍLSKÚR Á 
LOKUÐU VÖKTUÐU SVÆÐI. SNYRTING, 
HITI, VATN, RAFM. 822 4850.

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

 FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.

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

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

Landsbyggðarfólk ath. Ódýr næturgist-
ing í Rvk. Lítið herb. Uppbúið rúm, 
ísskápur örbylgjuofn, sjónvarp og fl. 
Þægileg gisting. Uppl. í s. 464 1680 & 
846 3130.

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

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben. 
Herbergi, íbúð, stúdíóíbúð email@gisti-
heimilid.dk S. 0045 2460 9552.

 Atvinna í boði

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

Golfskálinn 
Öndverðarnesi

Vantar starfsfólk til afgreiðslu 
og þjónustustarfa.

Upplýsingar gefur Björk í s. 
693 9091.

Rennismiður
óskum eftir að ráða rennismið 
eða mann sem hefur reynslu af 
vinnu við rennibekk og vélavið-

gerðir til starfa sem fyrst.
áhugasamir sæki um á www.

brimborg.is eða hjá Lovísu 
Jónsdóttur í s. 515 7188

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

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

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

Touring Cars Iceland 
ehf., Bolafótur 1, 260 
Reykjanesbær,is look-
ing to hire a person 

on a temporary basis, 
from 30th of June 

2009, until 30th of S

We are looking for: - A per-
son with good communicat-
ion skills, fluent in English 

and another language would 
be a plus. The person in 

question needs to have good 
customer service skills and 

positive attitude.- The posit-
ion requires irregular working 
hours and occasional week-

end work. - Salary is 300.000 
kr. per month, based on 160 

hours per month. - Applicants 
should send in their CV with 
a short description of why 
they apply for the position 
and how their experience 
would be an advantage.

The applications should be 
sent by e-mail in English to: 
geir.bachmann@touringcars.

eu, before 22nd of June 
2009. Interviews will be 

conducted shortly after the 
deadline expires

Starfsmaður í sal óskast í hluta-
starf á Ruby Tuesday Höfðabakka. 
Vinsamlegast sendið umsókn á brynd-
is@ruby.is eða hafið samband í s. 660 
1144.

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

Óska eftir bakara í skemmtilega vinnu 
í Hveragerði. Nánari upplýsingar gefur 
Almar bakari í síma 663 2326.

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.

Óskum eftir að ráða 1-2 menn vana 
stillasbyggingum og málningavinnu til 
vinnu í Noregi í 2-3 mán. Góð kjör fyrir 
rétta aðila - íbúð innifalin. Uppl. í s. 
0047 5787 7757.

 Viðskiptatækifæri

Hárgreiðslustofa til sölu eða í rekstr-
arleigu. 3 stólar, 1 vaskur, á frábærum 
stað, góð leiga. Upplýsingar í síma 
861-3434

 Tilkynningar

Bændur og Sumarbústaðareigendur. 
500W Flóðljós með nándarskynjara og 
myndavél. Fælir óboðna gesti. Sími 
867 7866.

 Tapað - Fundið

 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.

Vel vaxin kona
heit og notaleg, leitar kynna við karl-
mann, 40 ára eða eldri, með tilbreyt-
ingu í huga. Augl. hennar er hjá Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9930 (kreditkort), augl.
nr. 8801.

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.

Mávahlíð 1
105 Reykjavík
Góður staður í reisulegu húsi.

Stærð: 78,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 12.800.000

Verð: 19.900.000
78 fm² íbúð í Hlíðunum. Forstofu, eldhús, stofu, hjónaherbergi,  svefnherbergi,  baðherbergi,  þvottahús
og  geymslu  í  kjallara.   Flísalögð  rúmgóð  forstofa  með  innfelldum  fataskápum.  Eldhús  með
viðarinnréttingu,  flísar  á  gólfi.  Rúmgóð  og  björt  stofa  með  plastparketi.  Gott  hjónaherbergi  með
fatskápum,plastparket og útgengt á svalir.

5
Bær

Þórunn S. Eiðsd
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 14 júní kl 18:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

0

8980066

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15 - 16

Hraunbrún 16 - Hafnarfirði

Í sölu glæsilegt 204 fm. tvílyft einbýli á þessum vin-
sæla stað Víðistaðatúnið í Hafnarfirði. Mjög vandað
hús sem lagt var mikið í í byggingu. 4 rúmgóð
svefnherbergi, tvöföld stofa og rúmgott sjónvarps-
hol. Staðsetning miðsvæðis í Hafnarfirði, mjög fjöl-
skylduvæn staðsetning, stutt í skóla. Allar nánari
upplýsingar og myndir á fasteignastofan.is. 
Verð kr. 58,5 millj.

F
ru

m

Skemmtanir

Fasteignir

Til sölu / leigu

Atvinnuhúsnæði óskast

8
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Þýskaland

Kassi af bjór:
Horsens 2.170 kr.
Akureyri 5.208 kr.

Keflavík – Billund 12.900 kr.
Reykjavík – Vopnafjörður 15.800 kr.

Álaborg

Árósar

Óðinsvé

Billund

Skagen

Horsens

Silkeborg

Hamborgaramáltíð:
Óðinsvé 780 kr.
Reykjavík 999 kr.

K

SPARAÐU
með því að skipuleggja 

ferðina á netinu!

Álaborg og Billund

Verð frá 12.900 kr.

Þýskaland

Danmörk

Í Lególandi í Billund er gaman 
að vera. Rússíbanar, bátar, sjó-
ræningjar og eintóm ævintýri. 

Ekki klikka á frægustu 
kubbum í heimi.

með ánægju

Jótland í Danmörku hefur upp á margt að bjóða og þar 

skemmtir öll fjölskyldan sér konunglega í sumar. Við 

hvetjum alla hagsýna ferðalanga til að skipuleggja 

sig vel fram í tímann og kynna sér bestu tilboðin á 

netinu. Þannig er hægt að gera hagstæðustu kaupin 

í mat, gistingu og afþreyingu á Jótlandi.

Kynntu þér kostina á www.icelandexpress.is og 

bókaðu núna, því það er eins og alltaf, þeir sem 

fyrstir bóka fá besta verðið!fyr
BÓKAÐU

NÚNA!

*

* Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Um er að ræða valdar 

dagsetningar og takmarkað sætaframboð.
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2004
DAGUR 1
Hjóluð Landmannaleið inn að 
Landmannahelli.  

Á
rið 2004 fengum við félag-
arnir þá hugmynd að búa 
til árlega síðsumarsferð. 
Hún varð að vera í lok 

sumars, enda erum við flestir með 
börn og eyðum sumarfríum með 
fjölskyldunni,“ segir Benedikt Ingi 
Tómasson, einn hjólagarpanna. 

Hjólamassinn varð því til utan 
um vinahóp og vini vina, sem allir 
hafa það sameiginlegt að hafa 
unun af hjólaferðum og skemmt-
anahaldi. Um þrjátíu manns hafa 
farið í ferðirnar, en að jafnaði eru 
þeir á bilinu fimmtán til tuttugu í 
hverri ferð. 

Ferðirnar hafa verið hverri 
annarri eftirminnilegri, að sögn 

Benedikts. Stundum hefur hópur-
inn komist í hann krappann, meðal 
annars þegar stefnt var að því að 
hjóla á Sveinstind frá Hólaskjóli. 
Hjólað var að tindinum í nokkra 
tíma í stanslausri snjókomu. Að 
lokum var snúið við, enda átti 
hópurinn á hættu að snjóa inni. 
Naumlega tókst að koma bílnum 
aftur að Hólaskjóli. 

Þótt hópurinn fari upp um fáfar-
in fjöll og firnindi, í ýmiss konar 
færð og veðrum, eru hverfandi 
líkur á að kalla þurfi út björgunar-
sveitina hans vegna. Lendi menn í 
vanda bjarga þeir sér sjálfir, enda 
vill svo vel til að flestir þeirra eru 
meðlimir björgunarsveita. 

Oft hefur reynslan úr björgunar-
sveitunum komið sér vel. „Fyrsta 
árið okkar, þegar við vorum að 
koma niður á Mælifellssand í skíta-
veðri, keyrðum við fram á rennandi 
blautan, ískaldan og villtan Spán-
verja. Hann hafði fest bílinn í á og 
hafði ráfað tíu kílómetra frá bíln-
um. Hann var ekki með kort, ekk-
ert staðsetningartæki og almennt 
illa búinn. Hann hefði örugglega 
dáið þarna ef við hefðum ekki rek-
ist á hann. Við tókum hann upp í bíl-
inn okkar, fundum svo bílinn hans í 
ánni og drógum hann upp.“ 

Þótt Hjólamassarnir séu flestir 
í góðu líkamlegu formi er það ekki 
algjört skilyrði fyrir þátttöku. 

Trússbíll er alltaf með í för. Hinir 
lötu og þreyttu, svo ekki sé talað 
um þá ryðguðu eftir kvöldvökur á 

milli átaka, geta valið að fara með 
bílnum. Það þykir þó ekki sérstak-
lega hetjulegt. - hhs

Á hverju hausti fer félagsskapur hjóla- og skemmtanaglaðra ungra manna í 
ævintýraför um landið sem þeir kalla Hjólamassann. 

Lætur ekkert stöðva sig  Benedikt Ingi Tómasson, viðmælandi Fréttablaðsins og talsmaður 
hópsins, dembir sér ofan í á. 

Smáslökun  Trússbíll er alltaf með í för. Í honum fá þeir þreyttu og lúnu að sitja af og til. 

UPPSKRIFTIR AÐ GÓÐUM FERÐUM HJÓLAMASSANS 

DAGUR 2
Hjólað frá Landmannahelli fram 
hjá Sátubarni upp Pokahryggi. 
Hjólað niður í Reykjadali vestan 
Hrafntinnuskers og niður að 
Laufafelli og að Álftavatni. Farið 
um Hvanngil inn Mælifellssand í 
skálann Strút.

DAGUR 3
Hjólað frá Mælifelli út Mælifells-
sand og niður meðfram Öldufelli 
og Öldufellsjökli sem gengur 
norðaustur úr Mýrdalsjökli. Farið 
hjá Hólmsárfossi og endað í 
Hrífunesi. 

2005
DAGUR 1
Hjólað upp Austurdal sem gengur 
upp af Miðfirði og upp á Arnar-
vatnsheiði og að Arnarvatni stóra. 
Snúið við vegna torfærðar. Planið 
var að hjóla Skagfirðingaveg yfir 
Stórasand inn á Kjöl og niður á 
Hveravelli. Öllu pakkað í bílinn 
og byrjað aftur við Blöndustöð. 
Hjólað meðfram Blöndulóni niður 
Kjöl og endað á Hveravöllum.

DAGUR 2
Hjólað frá Hveravöllum inn í Kerl-
ingafjöll.

DAGUR 3
Hjólað um Hrunamannaafrétt. 
Farið frá Kerlingafjöllum um 
Leppistungur fram hjá Svínárnesi 
og nánast alla leið niður að Gull-
fossi austanmegin. Stoppað rétt 
ofan við Tungufellsdal.

2006
DAGUR 1
Byrjað í Setrinu, skála 4X4, austan 
við Kerlingarfjöll og sunnan við 
Hofsjökul. Hjólað um Gnúpverja-
afrétt niður um Botna og yfir 
Miklalæk. Hjólað um Gljúfurleit 
á vesturbökkum Þjórsár. Komið 
niður að Sultartangalóni og Sultar-
tangavirkjun og hjólað fram hjá 
Bjarnalóni og Búrfelli og endað á 
Ásólfstöðum.

DAGUR 2
Farið frá Hólaskógi fram hjá 
Háafossi og Granna. Farið um 
Fossölduver, sunnan við Geld-
ingarfell og niður í Tungufellsdal. 
Farið yfir Hvítá við Brúarhlöð og 
yfir Tungufljót við Fossavað og 
endað í Úthlíð.

DAGUR 3
Hjólað frá Úthlíð upp að Miðfelli. 
Farið að Högnhöfða og um Helli-
skarð og hjólað yfir Rótarsand og 
endað við Hlöðufell.

2007
DAGUR 1
Hjólað frá Hólaskjóli í áttina að 
Sveinstindi. Hjólað af stað en eftir 
nokkra tíma af stanslausri snjó-
komu var ákveðið að snúa við, 
enda hópinn að snjóa inni. Tókst 
með naumindum að koma bílnum 
aftur að Hólaskjóli.

DAGUR 2:
Hólaskjól – Þjóðvegur 1
Hjólað í suðurátt frá Hólaskjóli 
eftir mikla snjókomu, endað við 
þjóðveginn um það bil tuttugu 
kílómetrum austan við Vík í Mýr-
dal.

2008 
DAGUR 1
Hjólað úr Jökulheimum. Farið 
yfir Tungnaá við Botnaver. Hjólað 
um Tungnárfjöll upp á Breiðbak 
norðan við Langasjó. Hjólað 
um Skaftártunguafrétt fram hjá 
Sveinstindi um Skælinga að 
Hólaskjóli. 

DAGUR 2
Farið frá Hólaskjóli að Álftavötn-
um. Hjólað um Álftavatnskróka 
farið yfir Hólmsá og inn á Mæli-
fellssand. Hjólað fram hjá Mæli-
felli. Farið hjá Hvanngilskrókum 
fram hjá Hattfelli og endað við 
Markarfljót.

HETJUFERÐ Á HVERJU HAUSTI

Kafbylur  Árið 2007 var ætlunin að hjóla á 
Sveinstind. Snúið var við eftir margra tíma 
stanslausa snjókomu, enda hópurinn við 
það að snjóa inni. 

Á hálendinu  Hópurinn í 
Kerlingarfjöllum árið 2005. 



BSÍ , 101 Reykjavík ,           562-1011, main@re.is, www.flybus.is

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll 

Alltaf laus sæti

www.flybus.is

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!
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svæði. Gestir Skemmtigarðsins 
hafa því aðgang að klifurturni, 
strandblaki og gömlu hlöðunni 
sem hefur verið gerð upp og er 
meðal annars notuð sem veitinga-
aðstaða. 

„Það nýjasta hjá okkur er að 
bjóða upp á fjölskyldudag fyrir-
tækja hjá okkur. Þetta er tilval-
inn staður fyrir það, því hér er 
afþreying fyrir alla aldurshópa, 
meira að segja unglingana sem oft 
er svo erfitt að draga með á slíkar 
samkomu.” 

Áhuginn á garðinum hefur farið 
langt fram úr væntingum þeirra 
Ingu og Eyþórs og það er æ algeng-
ara að fólk vilji mæta á svæðið án 
þess að gera boð á undan sér. Það 
hefur ekki verið hægt hingað til, 
nema á föstudögum og laugardög-
um þegar fólk fær að ganga inn í 
aðra hópa sem eru á staðnum. Við 
ætlum að sjálfsögðu að bregðast 
við þessu og erum nú með í undir-
búningi að auka á afþreyinguna 
fyrir fjölskyldur og einstaklinga,” 
segir Inga. 

Töfrar hópeflisins
Eyþór og Inga hafa verið í afþrey-
ingarbransanum lengi og vita því 
sitthvað um hvernig á að skemmta 
fólki og hrista það saman. „Við 
erum búin að eiga litboltafyrir-
tæki í níu ár, fyrst í Kópavoginum 
og síðar í Hafnarfirði á meðan 
beðið var eftir Gufunesinu.“ Þau 
eru með tuttugu manna hóp starfs-
fólks að baki sér og hefur margt 
þeirra unnið með þeim lengi. „Það 
er okkar lukka að hafa frábært 
fólk á bak við okkur. Þegar hópar 
koma til okkar taka á móti þeim 
hópeflismeistarar en hver þeirra 
er sérhæfður í ákveðinni afþrey-
ingu. Við erum til dæmis með 
björgunarsveitagæja í klifrinu og 
sá sem kennir frisbígolfið keppir 
í sportinu. Við viljum að fólk fái 
bestu mögulegu leiðbeiningarnar 
svo það geti notið þess sem það er 
að gera.” 

Þau eru sannfærð um að hóp-
efli sé besta leiðin til að hrista fólk 
saman. „Við fáum fullt af fólki til 
okkar sem nennir ekki að taka þátt 
í hópefli. „Þetta er ekki ég“ segir 
það og harðneitar að taka þátt. En 
ég verð alveg ótrúlega svekkt ef 
ég næ ekki að sannfæra það um að 
vera með, því þetta er fólkið sem 
fær mest út úr hópeflinu. Þegar 
fólk hendir sér út í djúpu laugina 
verður það svo stolt af sjálfu sér 
og það færir því svo mikla gleði. 
Þess vegna höfum við svo mikla 
trú á hópefli; því við vitum hvað 
það gefur fólki. Við höfum fengið 
til okkar hópa úr fyrirtækjum sem 
hafa gengið í gegnum ofboðslega 
erfiðleika, til dæmis miklar upp-
sagnir. Fyrirtæki verða að gera 
eitthvað fyrir fólkið sem verður 
eftir, til að það haldi velli,“ segir 
Inga og Eyþór bætir við að það 
verði að minna fólk á að með rétta 
hugarfarinu geti það allt. „Það er 
ein ástæðan fyrir því að við feng-
um Guðmund Guðmundsson lands-
liðsþjálfara til liðs við okkur, en 
hann kennir okkur að yfirfæra 
hugarfar sigurvegarans yfir á 
fyrir tæki og einstaklinga. Það 
tekur jafnmikla orku að hugsa 
stóra hugsun eins og litla hugsun. 
Og það er ekkert erfiðara.”

Sterk heild
Þau Eyþór og Inga þakka hvort 
öðru velgengni garðsins og það 
er greinilegt að þau telja hvor-
ugt garðinn geta gengið án hins. 
Verkaskiptingin á milli þeirra er 
skýr. Eyþór sér um þróun heildar-
svæðisins á meðan Inga togar 
hann aftur niður á jörðina þegar 
hann er kominn fram úr fjárhags-
áætlun. „Inga er akkeri fyrirtækis-
ins. Hún heldur utan um allan dag-
legan rekstur, passar upp á allar 
áætlanir eins og konur gera,“ 
segir Eyþór og brosir. Inga hlær 
að hrósi Eyþórs en tekur undir að 
hún sé skipulagðari helmingur 
sambandsins. „Ég rek þetta bara 
eins og heimilisbókhald, þannig er 
langbest að gera þetta, ef maður 
ætlar að forðast að steypa sér í 
skuldir. Verkaskiptingin á milli 
okkar er gríðarlega mikilvæg og 
grunnurinn að því að samstarfið 
gangi á milli okkar. Eyþór er góður 
í að skipuleggja, hann er góður í 
hönnunar- og markaðs málunum og 
hefur þá framtíðarsýn sem þarf til 
að við getum haldið áfram að vaxa 
og dafna.” 

Nýtt í
Skífunni Laugavegi · Kringlunni 

www.skifan.is
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FULLORÐNIR LEIKA SÉR Margir fullorðnir eru búnir að gleyma því hvað það 
er gaman að leika sér. Í Skemmtigarðinum rifjast það upp. 

HÓPEFLI Inga og Eyþór segja fyrirtæki oft vanmeta mikilvægi þess að hrista saman starfsmenn.  
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J
ónmundur Guðmarsson er 
41 árs gamall og menntaður 
í heimspeki og stjórnmála-
fræði. Hann hefur verið 
bæjarstjóri Seltjarnarness 
síðan 2002. Jónmundur sló 

öll met 2006 þegar flokkur-
inn fékk rúm 67 prósent 

atkvæða undir hans forystu. Hann 
segist hafa verið varkár bæjar-
stjóri og ekki tekið eitt einasta lán 
til framkvæmda á ferlinum. Jón-
mundur skilar Seltjarnarnesi því 
skuldlausu á næstunni, þegar hann 
tekur við sem framkvæmdastjóri 
Sjálfstæðisflokksins.

Þú tekur ekki við glæstu búi. 
Ástandið hefur líklega aldrei verið 
verra á flokknum en síðustu miss-
eri. Hvernig líst þér á?

Ég hefði ekki fallist á að taka 
þetta að mér ef ég hefði ekki sann-
færingu fyrir því að við gætum 
snúið hlutunum á réttar brautir að 
nýju. Vissulega tekst ég á við ögr-
andi áskorun. En það eru tækifæri, 
með endurnýjun og endurskipu-
lagningu, til að hefja nýja sókn. Ég 
hef trú á því að okkar formaður, 
Bjarni Benediktsson, geti leitt þá 
vinnu og flokkurinn gangi þá í 
endurnýjun lífdaga.

Hvernig endurskipulagningu?
Flokkurinn er áttatíu ára gam-

alt fyrirbrigði og ég held að menn 
þurfi að líta í hvern krók og kima. 
Menn þurfa að íhuga flokksstarfið, 
stefnumálin og með hvaða hætti 
þau eru sett fram. Einnig að endur-
nýja í málefnanefndum og reyna 
að stuðla að nýrri grósku og hug-
myndaauðgi. Að finna nýtt erindi 
meðal kjósenda, og finna hvernig 
flokkurinn getur stuðlað að bætt-
um þjóðarhag. Viðfangsefnin blasa 
við.

Þú kemur úr skuldlausum rekstri 
að flokknum, en hvað skuldar Sjálf-
stæðisflokkurinn mikið og munt þú 
gera hann skuldlausan?

Veistu, ég veit ekki hvað hann 
skuldar mikið. Ég hef ekki hafið 
störf og mér hefur því ekki gef-
ist kostur á að athuga þetta. En 
ég vona að ég beri með mér það 
andrúmsloft inn í rekstur flokks-
ins sem ég hef reynt að stuðla að 
á Seltjarnarnesi. Það hlýtur alltaf 
að vera keppikefli að ná árangri án 
þess að reisa sér hurðarás um öxl.

Er ekki andstætt stefnu flokks-
ins, allavega þessari frjálshyggju-
legri, að vera batterí sem er rekið 
á ríkisstyrkjum?

Sjálfstæðisflokkurinn er náttúr-
lega ekki frjálshyggjuflokkur. En 
jú, það má kannski segja að það sé 
að einhverju leyti andstætt henni. 
En þetta er það fyrirkomulag sem 
var sett á laggirnar á sínum tíma 
og allir flokkar komu að og hafa 
unnið eftir.

Átök innan flokksins
Þegar síðasta stjórn sprakk 
heyrðist að f lokkurinn væri 
óstjórntækur. Að hann væri sam-
safn af litlum skæruliðahópum og 
ágreiningur um flesta hluti. Hvaða 
möguleika hefur Bjarni Ben til 
að gera þetta aftur að einhverri 
heild?

Sjálfstæðisflokkurinn hefur allt-
af innihaldið margvíslegar skoð-
anir og verið það stór að hafa haft 
með sér fólk af öllum stigum.

Ég myndi því ekki taka undir 
þau orð að þar væru skæruliða-
hópar innanborðs. Þvert á móti 
er stefna hans nægilega víð til að 
hafa góðar forsendur til að ná til 
margra, og þar af leiðandi ná for-
ystu í íslenskum stjórnmálum. 

Auðvitað eru skiptar skoðanir 
innan flokksins um stór mál eins 
og Evrópusambandið. Ég hef ekki 
talið það af hinu slæma að menn 
takist á um hlutina. Umræður sem 
áttu sér stað í aðdraganda lands-
fundar og síðan forysta Bjarna 
Benediktssonar sýna að flokkur-
inn á mikið erindi og ágætis líkur 
á að ná fyrri styrk.

Það er samt ekkert leyndarmál 
að það eru afgerandi armar innan 
flokksins. Hvar ert þú staðsettur?

Ég staðset mig ekki í neinum 
armi frekar en öðrum, ef þeir eru 
á annað borð til. Ég tek við starfi 
framkvæmdastjóra flokksins og 
mitt hlutverk er að leiða starf 
flokksins á daglegum grunni. Taka 
þátt í að vinna með flokksmönnum 
vítt um landið en taka að öðru leyti 
ekki þátt í umræðum eða deilum 
um einstök mál.

En þú sprettur upp úr jarðvegi 
Hannesar Hólmsteins og félaga, 
ekki satt? Menn eins og Sigurður 
Kári gera það líka og hann er 
nýorðinn aðstoðarmaður Bjarna 
Ben. Eru ykkar ráðningar til 
marks um að þessi armur sé að fá 
meira vægi með nýjum formanni, 
að Geirs tímanum liðnum?

Það vil ég alls ekki fullyrða. 
Ég hef aldrei talið mig sérstakan 
fylgis mann eins eða neins í stjórn-
málum. Ég hef ekki fengið neitt 
ókeypis á mínum ferli og hef fylgt 
minni sannfæringu í hverju máli 
fyrir sig. 

Vissulega er rétt að ég þekki 
þessa menn sem þú nefnir og það 
hefur bæði komið í gegnum mitt 
háskólanám á sínum tíma og starf-
ið í flokknum. En ég held að það sé 
ekki hægt að spyrða það saman í 
neina kenningu. Ég vona að þetta 
þýði bara að formaður flokksins 
hafi komið auga á tvo hæfa ein-
staklinga sem hann treystir. Ég er 

mjög þakklátur og stoltur yfir því 
að Bjarni hafi komið auga á mig og 
leitað til mín með þetta verkefni.

Stjórnarflokkur í andstöðu
Sjálfstæðisflokkurinn er vanur því 
að ráða mjög miklu. Hvernig held-
urðu að þið munið pluma ykkur í 
stjórnarandstöðu?

Af þessum fyrstu vikum að 
dæma er flokkurinn að vinna gott 
starf í stjórnarandstöðu. Formaður 
flokksins og þingmenn líta alls ekki 
á stjórnarandstöðu sem eitthvert 
hlutleysi eða ávísun á aðgerðaleysi. 
Þvert á móti sé ég að hann hefur 
verið mjög duglegur við að kynna 
lausnir, svo sem efnahagstillög-
urnar sem voru kynntar nýlega. 
Flokkurinn hefur fulla burði til að 
taka þátt í mótun lausna auk þess 
að veita ríkisstjórninni harða and-
stöðu og vera gagnrýninn á hennar 
fyrirætlanir.

En er nú ekki einmitt tíminn til 
að sýna samstöðu og fylkja sér að 
baki ríkisstjórninni?

Jú, en menn verða þá að hafa trú 
á því að lausnirnar séu sannfær-
andi og til langframa og farsældar 
fyrir þjóðina. Ég hef engar áhyggj-
ur af því að jafnvel allir flokkarn-
ir myndu standa saman að aðgerð-
um sem þeir væru sammála um að 
væru til framdráttar.

Vandinn er sá að menn eru ekki 

sammála um það sem á að gera. Við 
erum ekki í ádeilu á ríkisstjórnina 
í einhverju bríaríi og leik heldur 
hafa menn raunverulegar áhyggjur 
af því að verið sé að stefna í ranga 
átt. Maður verður að vona að út úr 
slíkum samskiptum komi að lokum 
einhverjar meginlínur sem menn 
geta staðið saman um.

Það virðist aldrei nein sátt um 
neitt á Alþingi, þrátt fyrir þennan 
vanda sem við erum í. Heldurðu 
að mætti treysta þjóðstjórn betur 
til að ná sáttum?

Mín persónulega skoðun er sú 
að það gæti verið vel ráðið. Síðan 
skelfingarnar dundu yfir hefur 
bæði meiri- og minnihluti unnið 
mjög vel saman í bæjarstjórn á 
Seltjarnar nesi og við ákváðum að 
leggja þessar pólitísku krytur til 
hliðar. Við einhentum okkur í að 
vinna úr málunum. Með framleng-
ingu á þeim hugsunarhætti held ég 
að ef þjóðarsamstöðu þurfi sé þjóð-
stjórn einn möguleiki til að nálg-
ast það markmið. Menn verða að 
velta því fyrir sér hvort slíkt fyrir-
komulag geti auðveldað til að leysa 
vandann skjótt og vel. Þótt maður 
hafi vonað innra með sér að núver-
andi ríkisstjórn gengi vel og leysti 
úr málum skjótt og vel, þá hefur 
hún komist allt of skammt á veg-
inn. 

Fólk kallar eftir forystu og vill 

fara að sjá vonarglætu, einhver 
ljós fyrir endanum á göngunum. 
Þar hefur stjórninni ekki tekist vel 
upp.

Flokkurinn og ESB
Sumir segja að eina vonarglæta 
ríkis stjórnarinnar sé ESB. Hvað 
finnst þér um ESB?

Ég hef sögulega séð verið and-
vígur aðild. Ég held að við höfum 
verið vel sett í þessu tvíhliða fyrir-
komulagi, EES. Við gátum stund-
að verslun og viðskipti án þess 
að fórna fullveldi eða auðlindum. 
Þetta taldi ég mjög góða skipun 
mála. Nú getur verið að umhverfið 
hafi breyst, nú finnst mér ekkert að 
því að menn ræði þetta í alla enda. 
En það verður að gera á grundvelli 
hagsmunamats og af yfirvegun og 
skynsemi. Ekki vera heittrúa með 
eða á móti. Við þurfum að setjast 
yfir þessa hagsmuni og skoða hvað 
tapast og hvað vinnst með aðild.

En þið hafið ekki gert það.
Það var auðvitað mikil umræða 

á landsfundinum og í aðdraganda 
hans, og með ákveðinni niður-
stöðu. Þannig að það má vel segja 
að við höfum allavega tekið eitt-
hvert skref fram á við. En þetta eru 
hlutir sem verða ekki afgreiddir á 
stuttum tíma.

Allt atvinnulífið nema sjávar-
útvegurinn talar um aðild. Það 
hlýtur að vera erfitt fyrir flokkinn 
að vita að hann framfylgir annarri 
stefnu en atvinnulífið vill. Er ekki 
brýnasta verkefnið að komast að 
skýrri niðurstöðu?

Jú, þetta er náttúrlega spurning 
sem þarf að svara.

Sérðu annað svar en ESB?
Hitt svarið er náttúrlega að við 

göngum ekki inn. En atvinnulífið 
og samfélagið er í mikilli gerjun og 
við munum ekki finna neina skjóta 
lausn á þessu máli. ESB hlýtur að 
koma til álita sem möguleiki, en 
menn verða líka að gera sér grein 
fyrir því að það kunna að vera aðrir 
möguleikar, sem koma sér betur 
þegar til lengdar lætur.

Auðvitað er það líka möguleiki að 
halda áfram eins og við höfum gert 
óbreytt. Við græddum ekkert sér-
staklega mikið á því að skipta um 
mynt í dag. Við getum notað krón-
una, í það minnsta fram að þeim 
tímapunkti að við sjáum að það sé 
hyggilegt að taka upp annan gjald-
miðil, eins og evruna.

Menn hafa svo deilt um hvort upp-
taka hennar þýddi að við þyrftum 
að fara í aðildarviðræður en ég skal 
ekkert segja um það sjálfur.

Tekur skuldlaus við flokknum
Jónmundur Guðmarsson er nýr framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. Hann á að baki farsælan feril sem bæjarstjóri á Seltjarn-
arnesi, og hefur til dæmis ekki tekið eitt einasta lán til framkvæmda. Klemens Ólafur Þrastarson forvitnaðist um hvernig væri að 
taka við flokknum við erfiðar aðstæður og hvernig hann ætlaði að stuðla að því að flokkurinn næði vopnum sínum að nýju.

JÓNMUNDUR GUÐMARSSON Telur að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að taka skýrari afstöðu til Evrópusambandsins og fara meðal fólks til að sýna fram á hvert erindi flokksins sé 
við breyttar aðstæður. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eftir hrunið hefur flokkur þinn fengið á sig ýmsa stimpla, 
til dæmis að hann sé samsafn lögfræðinga og kvóta-
eigenda eða gæti hagsmuna þeirra fyrst og fremst. Er 
þetta eitthvað sem þarf að skoða, hvernig flokkurinn 
kemst hjá svona stimplum?

Já, ég vil fyrst nefna það að ég er dæmi um 
sjálfstæðis mann sem er hvorki lögfræðingur né 
kvótaeigandi og get fullvissað þig um að þessi flokkur 
samanstendur af miklu fjölbreyttari hópi en svona tákn-
myndir gefa til kynna. Þetta er sá merkimiði sem okkar 
andstæðingar vilja hengja á okkur í pólitískum tilgangi. 
En þegar flokkurinn er skoðaður ofan í kjölinn kemur í 
ljós að enginn annar flokkur hefur haft jafn breiða skír-
skotun til almennings. Aðrir flokkar hafa notið stuðnings 
miklu einsleitari þjóðfélagshópa en við.

En maður losnar ekki undan þeim stimplum sem 
andstæðingar manns vilja hengja á mann, enda er það 
ekki forgangsatriði að eltast við það. Flokkurinn þarf að 
fara út á akurinn, út meðal landsmanna og gefa þeim 
tækifæri til að skilja fyrir hvað flokkurinn stendur. Hann 
þarf að eiga milliliðalaus samskipti við landsmenn alla 
svo hver og einn geti lagt mat á hann. Það er lykilatriði.

Meðan flokkurinn var í ríkisstjórn kom líka þessi spill-
ingarstimpill. Að fólk væri ráðið í helstu stöður ríkisins 
eftir ætterni eða flokksskírteini. Og síðan að þetta hafi 
stuðlað að því að illa fór þegar mikið lá við í hruninu. 
Er þetta eitthvað sem flokkurinn þarf að mynda stefnu 
um?

Ég myndi í fyrsta lagi mótmæla því að einhverjar 
línur hafi verið lagðar um þetta og þeim fylgt eftir. Ég 
trúi því að þeir einstaklingar sem komu að málum hafi 
verið metnir hæfir til að glíma við þau verkefni, sem 
um var að tefla, þó að hlutir hafi síðan misfarist, eins 
og við þekkjum öll. En síðan er það ekki mitt sem fram-
kvæmdastjóra að leggja línur um hvaða stefnu flokkur-
inn tekur, heldur landsfundar.

Á svipuðum tíma og þú rakst bæjarfélag skuldlaust 
margfaldaði flokkurinn ríkisútgjöld. Villtist hann af leið, 
að þessu leyti?

Nei, ég tel ekki að flokkurinn eða aðrir landsmenn 
hafi villst af leið. Við vorum öll vongóð um það að 
uppsveiflan gæfi okkur tilefni til að vera bjartsýn um 
framtíðina og hvernig við gætum veitt góða þjónustu og 
bætt lífsgæði okkar þjóðfélagsþegna.

➜ ÍMYND FLOKKSINS OG NEIKVÆÐIR STIMPLAR
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7.47.47.4949090,0,-,-
9.9.9.9999090,0,-,-

59599.9.9090000,0,-,-

5454.4.9.9090000,0,-,-

7.97.97.9999090,00,-,-

2.2.9.9999090,0,-,-

33.9.9999090,0,-,-3.3.

7.47.47.4949090,0,-,-

4.4.9.9999090,0,-,-

2.2.2.2929090,0,-,-

11.9.9999090,0,-,-

FRÁBÆRT

VERÐ!

4.4.9.9999090,0,-,-

44.9.9999090,0,-,-



Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

BJÓÐUM UPP Á PYLSUR & GOS

MILLI KL. 13:00 - 16:00

STÆRRI

 - Frír ís fyrir alla
 - Hoppkastali fyrir börnin
-  Veltibíllinn verður á staðnum

& BETRI VER
Í BÍLDSHÖFÐA



í takt við tímann

www.kronan.is

Íslandskaffi malað299kr.

pk.

Bravo ávaxtasafi

í dós

59kr.

stk.

Marshmallows

sykurpúðar

199kr.

pk.

First price kex

choco, 2 pakkar!
199kr.

pk.

Roka núðlur 

4 tegundir

29kr.

pk.

Pepsi max dósir

10 stk í kassanum!
669kr.

pk.

KLÁRT Í

KÆLINN

455555555555555555555%455554555555
afsláttur 400000000%44000

afsláttur

5222%55252222
afsláttur

Ananas ferskur239kr.

stk.

Grísalundir1299kr.

kg

verð áður 2698Ungnautapiparsteik1898kr.

kg

verð áður 3498 Lambalæri kryddað1069 kr.

kg

verð áður 1798

RSLUN
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UPPÁHALDSORÐIÐ ER SUND Anna Clausen er dönsk en uppáhaldsstaðurinn hennar er þó Reykjavík.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

Síðan hvenær hefur þú haft áhuga 
á tísku? Ég uppgötvaði klæðaskáp 
móður minnar þegar ég var fjög-
urra ára og fékk þá áhugann fyrir 
því að klæða mig upp í mismun-
andi föt. 

Hvenær varstu hamingjusöm-
ust ? Ég er nú ekki dauð ennþá. 

Hvaða starfi dreymdi þig allt-
af um að gegna? Mig langaði allt-
af að búa til fallega hluti og vinna 
með fólki sem veitir mér innblást-
ur. 

Hvað er það dýrasta sem þú 
hefur nokkurn tímann keypt þér?  
Það hlýtur að vera íbúðin mín hér 
í Reykjavík.

Hvað er það versta sem nokkur 
hefur sagt við þig? Ljótan hlut um 
pólskar ættir mínar.  

Ef þú byggir ekki í Reykjavík 

hvar myndirðu vilja búa? Í borg  
sem væri ekki svona hræðilega 
dýr. 

Uppáhaldskvikmynd ? Þær eru 
margar en mér finnst Suspiria 
eftir Dario Argento alveg frá-
bær og ég elska tónlistina eftir 
Goblin. 

Draumahelgin þín í einni setn-
ingu? Að sitja undir pálmatré og 
njóta sólsetursins. 

Hvert er versta starf sem þú 
hefur nokkurn tímann gegnt? 
Sem betur fer hef ég aldrei verið 
í leiðinlegu starfi. 

Uppáhaldsstaðurinn þinn á 
Íslandi? Reykjavík.

Hvers konar tónlist hefur mest 
áhrif á þig og hvaða lag ertu að 
hlusta mest á í dag? Ég hlusta á 
alls kyns tónlist en Tones on Tail 

og Bauhaus eru núna á „playlist-
anum“ mínum. 

Ef þú ættir tímavél, hvert 
myndirðu fara og af hverju? Ég 
myndi ferðast fram í tímann til 

þess að athuga hvernig mannkyn-
ið hefði brugðist við heimskreppu 
og mengun, svo myndi ég þjóta til 
baka með vitneskjuna í fartesk-
inu og flýta fyrir hlutunum. Það 
er kominn tími á nýja heimssýn. 

Er eitthvað sem heldur fyrir þér 
vöku á nóttunni? Stanslaus birta. 

Trúir þú á framhaldslíf? Já, ég 
trúi því að mannssálin hverfi frá 
jörðinni og breytist í stjörnur. 

Hvenær fékkstu síðast hlátur-
skast? Í gærkvöldi þegar ég horfði 
á Meet the Feebles eftir Peter 
Jackson. 

Áttu þér einhverja leynda 
nautn? Já, ég elska silki á silki 
ofan. 

Uppáhaldsbókin þessa stundina? 
Kilroy Kilroy eftir Ib Michelsen. 

Hver er tískufyrirmyndin 
þín? Natja Brunckhorst sem lék 
Christiane í Dýragarðsbörnunum 
hafði mikil áhrif á mig þegar ég 
var yngri. 

Uppáhaldsorðið þitt á íslensku?  
Sund.

Er krepputal leyfilegt heima hjá 
þér? Já. 

Hver verða þín frægu hinstu 
orð? Takk fyrir þennan tíma.

Hvað er nýjast í búðinni hjá þér 
og hvað er næst á dagskrá? Ný lína 
frá Jet Korine sem er að koma í 
Belleville og að taka myndaþátt 
fyrir tímaritið Lodown.  

Birta heldur fyrir mér vöku
Stílistinn og búðareigandinn Anna Clausen segir krepputal leyfilegt heima hjá sér. Anna Margrét 
Björnsson tók hana í þriðju gráðu yfirheyrslu. 

FULLT NAFN:   Anna Clausen.

STARFSFERILL Í HNOTSKURN:  Stílisti á Dazed&Confused, 
Purple og Lula og annar eigandi verslunarinnar Belleville 
Reykjavík. 

FÆÐINGARÁR OG HVAÐ GERÐIST MARKVERÐAST Á ÞVÍ ÁRI: 
 1979, þegar Patty Hearst losnaði úr fangelsi og Michael Jack-
son gaf út plötuna Off the Wall. 
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■ Á uppleið
Lundar  Lundastofninn í Eyjum er í 
hættu samkvæmt nýjustu fréttum. 
Dýr í útrýmingarhættu eru alltaf vin-
sælli en önnur dýr.

Systur  Þúsund krónur til UNIFEM og 
kona er gengin í systralag. Það hefur 
aldrei verið auðveldara að eiga systur. 

Tíska  Tísku-
hönnuður er 
orðinn borgar-
listamaður 
þannig að tísk-
an er opinber-
lega orðin list 
(nema listin sé 
loksins dauð). 

Fever Ray  Þessi snilldarafurð 
sænsku tónlistarkonunnar Karin 
Andersson úr The Knife er á vörum og 
iPodum allra. 

■ Á niðurleið
Innanlandsferðir  Að segjast 
endalaust ætla að sækja Ísland heim 
í sumar af því að það er kreppa, eins 
og einhver hafi verið að finna þetta 
upp. 

Víðir mynstraðir 
kjólar  Engin 
ástæða til að 
fela allar línur 
undir einhverju 
sem lítur út eins 
og ósmekklegt 
tjald. 

Reykingar  Sígarettupakkinn er 
orðinn svo dýr að fólk hreinlega 
verður að taka upp heilsusamlegri 
lifnaðarhætti. 

Sólin  Rigningu 
spáð alla 
næstu 
daga 
og tími 
kominn 
fyrir 
Fimbul-
famb 
og 
kakó-
þamb.  

MÆLISTIKAN

Vegna fjölda verkefna framundan leitum 
við að fólki af öllum stærðum og gerðum 
á aldrinum 14-100 ára til að hafa á skrá 
hjá okkur.

Við hvetjum áhugaleikara, meðlimi 
leikfélaga og kóra til að mæta.

Áhugasamir geta mætt í myndatöku 
sunndaginn 21.Júní að skúlatúni 4 á milli 
kl. 12 og 17.

ESKIMO ER FYRIRTÆKI SEM STARFAR VIÐ LEIT
OG RÁÐNINGU FÓLKS FYRIR KVIKMYNDA OG AUGLÝSINGALEIK



Fatnaður og skór
á alla fjölskylduna

Fatnaður og skór

á alla fjölskylduna
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timamot@frettabladid.is

LIONEL RICHIE SÖNGVARI FÆDD-
IST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1949.

„Þegar almenningur er í 
vanda gengur skemmtana-

iðnaðurinn best. Fólk vill 
ekki láta minna sig á erfið-

leikana í lífinu, hvort sem 
þeir eru vegna átaka eða 

annarrar óhamingju.“

Lionel Richie er bandarísk-
ur söngvari, lagahöfundur og 

plötuútgefandi. 

MERKISATBURÐIR
1750 Bjarni Pálsson og Eggert 

Ólafsson ganga fyrstir 
manna svo vitað sé á 
Heklutind. 

1923 Samþykkt eru lög um 
skemmtanaskatt sem 
renna skal í sjóð til bygg-
ingar Þjóðleikhúss. 

1936 Kristján 10., konungur Ís-
lands og Danmerkur, 
leggur hornstein að virkj-
unarhúsinu við Ljósafoss. 

1954 Ásmundur Guðmundsson 
vígður biskup yfir Íslandi 
og gegnir þeirri stöðu í 
fimm ár. 

1969 Strandferðaskipið Hekla 
sjósett við Slippstöðina á 
Akureyri. Hún er stærsta 
skip sem smíðað hefur 
verið á Íslandi, 950 tonn. 

Fyrsta bifreiðin kom til 
Íslands þennan dag árið 
1904 með gufuskipinu 
Kong Tryggve. Þetta var 
þýsk bifreið af gerðinni 
Cudell. Hún var reynd 
á götum bæjarins dag-
inn eftir og þyrptist 
að múgur og marg-
menni til að sjá þetta 
furðuverk. Það var 
kaupmaður inn og kons-
úllinn Ditlev Thomsen 
sem keypti bílinn með 
2.000 króna styrk 
frá Alþingi og því gekk bíllinn undir nafninu 
Thomsen-bíllinn. Hann var þriggja ára gamall 
þegar hann kom til landsins og þá þegar orðinn 
gamall og úreltur. Líktist raunar fremur hest-

vagni en bifreið og 
vélaraflið var 3 til 6 
hestöfl. Þó var hann 
með sæti fyrir þrjá 
til fjóra farþega og 
ökumann. Vélin var 
neðan til að aftan 
og tannhjól notuð 
til að færa aflið frá 
henni út í hjólin.  

Bifreiðin fór um 
göturnar með braki 
og brestum og gekk 
afar skrykkjótt. Að 
lokum stoppaði hún 

alveg og þrautalendingin varð að draga hana 
heim með handafli. Það fór svo að bíllinn var 
sendur aftur til Danmerkur árið 1908 eftir að 
hafa staðið ónotaður í þrjú ár.

ÞETTA GERÐIST:  20. JÚNÍ 1904

Fyrsti bíllinn kom til Íslands 

Hjartkær móðir mín,

Lýdía Bergmann 
Þórhallsdóttir,
Ásvallagötu 42, Reykjavík,

lést þann 18. júní á Landakotsspítala.

Jóhann Bergmann Ásgeirsson

90 ára afmæli
Jóna Kristín 

Hallgrímsdóttir
 verður níræð sunnudaginn 21. júní 
næstkomandi.  Af því tilefni verður 

fjöskyldan með afmæliskaffi   í Þrastar-
heimilinu að Flatahrauni 21, frá kl. 15 
til kl. 18 á afmælisdaginn og vonast til 

að sjá sem fl esta vini og ætting ja.

Útfararþjónusta
Davíðs Ósvaldssonar ehf.

Davíð Ósvaldsson
Útfararstjóri
S. 896 6988 / 553 6699

Óli Pétur Friðþjófsson
Útfararstjóri

S. 892 8947 / 565 6511

Okkar ástkæri,

Kristján Guðmundsson
ökukennari,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
þriðjudaginn 23. júní kl. 15.00.

Hólmfríður Kristjánsdóttir Jón Eiríksson 
og aðrir aðstandendur.

Faðir okkar, 

Jóhannes Arason, 
fyrrum bóndi að Múla í Gufudalssveit,  
Austur-Barðastrandasýslu,

andaðist á Vífilsstöðum, þriðjudaginn 16. júní.

Ari Óskar Jóhannesson 
Elías Í. Jóhannesson

„Páll lagði líf og sál í söfnun bóka 
þótt hann ætti líka önnur áhugamál 
eins og ferðalög og ljósmyndun,“ segir 
Guðrún Jónsdóttir, menningarfulltrúi 
Borgar byggðar, og á þar við Pál Jóns-
son bókavörð sem lést árið 1985. Hann 
var mikils virtur bókasafnari og gaf 
Héraðsbókasafni Borgarfjarðar safn 
sitt eftir sinn dag en í því eru um 7.000 
bindi frá ýmsum tímum. 

Í dag eru liðin 100 ár frá fæðingu 
Páls. Þess verður minnst með málþingi 
fyrir almenning um hugðarefni hans 
í menningarsal Menntaskóla Borgar-
fjarðar frá 13 til 16. Valdar bækur 
hans og ljósmyndir verða til sýnis á 
staðnum. Að þinginu loknu stendur 
Ferðafélag Íslands fyrir gönguferð 
um uppeldisslóðir Páls en hann skrif-
aði árbækur félagsins frá 1968 til 
1982. „Áætluð koma til Reykjavíkur 
er skömmu eftir mjaltir!“ stendur orð-
rétt í fréttatilkynningu um málið. 

Pálssafn er þjóðargersemi að sögn 
Guðrúnar. „Sérstaða þess felst í hversu 
margar merkilegar bækur eru í því. 
Fágætar útgáfur og með einstökum 
áritunum,“ segir hún og nefnir sem 
dæmi að fangamark Brynjólfs biskups 
sé á einni bók. Einnig megi þar finna 
eitt rita Marteins Lúthers, prentað í 
Wittenberg árið 1521, og 29 íslenskar 
bækur frá 17. öld. „Safnið hefur mikið 
varðveislu- og minjagildi. Svo er feg-
urð þess mikil því Páll var vandvirkur 
bókbindari og að horfa á bækurnar í 
hillunum er hrein unun,“ lýsir hún. 

Páll var fæddur í Stafholtstungum 
en ólst upp hjá vandalausu fólki til sex-
tán ára aldurs í Örnólfsdal í Þverárhlíð. 
Þá flutti hann á höfuðborgarsvæðið og 
átti þar sína starfsævi, fyrst við versl-
unarstörf og blaðamennsku en lengst 
af sem bókavörður hjá Borgarbóka-
safni Reykjavíkur. Auk þess var hann 
góður ljósmyndari og hafði dálitlar 

tekjur af þeirri iðju. „Páll setti allt sitt 
fé í bækur,“ segir Guðrún. „En hann 
og Þorsteinn Jósepsson, ljósmyndari og 
bókasafnari voru í góðum samskiptum 
og þeir fylltu upp í söfn hvors annars 
þegar þeir fundu eitthvað bitastætt á 
fornsölum eða uppboðum.“ 

Guðrún er forstöðumaður Safna-
húss Borgarbyggðar og segir Pálssafn 
varðveitt þar sem eina heild. „Eitt af 
skilyrðunum sem Páll setti fyrir gjöf-
inni var að fræðimenn hefðu aðgang að 
safninu og vinnuaðstöðu nálægt því. Nú 
hillir undir að það verði að veruleika. 
Við erum langt komin með að skrá safn-
ið í Gegni og þar með verður það mun 
aðgengilegra en áður,“ upplýsir hún og 
bætir við. „Borgarfjörður virðist hafa 
verið Páli afar kær svo við ævilokin 
hugsaði hann til heimabyggðarinnar 
og sendi safnið heim í Borgarfjörð. Nú 
þökkum við fyrir það, á hundrað ára af-
mælinu hans.“ gun@frettabladid.is

MÁLÞING:  Í MINNINGU PÁLS JÓNSSONAR BÓKAVARÐAR Á ALDARAFMÆLI HANS

Að horfa á bækurnar hans 
Páls í hillunum er hrein unun

MENNINGARFULLTRÚINN „Ein bókanna er með fangamarki Brynjólfs biskups Sveinssonar,“ segir Guðrún. MYND/ELÍN ELÍSABET EINARSDÓTTIR

Árleg Jónsmessuganga upp 
á fjallið Þorbjörn á Suður-
nesjum hefur verið vel sótt 
undanfarin ár en í ár er það 
Bláa lónið í samstarfi við 
Grindavíkurbæ sem stendur 
að göngunni. Gengið verður 
frá Sundlaug Grindavíkur 
klukkan 20.30 en gangan 
tekur um þrjár klukkustund-
ir undir leiðsögn hópstjóra. 

Göngugarpar munu njóta 
tónlistar Eyjólfs Kristjáns-
sonar við varðeld á fjallinu 
og að lokinni göngu mun 
hann einnig skemmta í Bláa 
lóninu. Þátttakendur þurfa 
að greiða fyrir aðgang að 
Bláa lóninu sem verður opið 
til miðnættis þetta kvöld en 
gangan er fólki að sjálfsögðu 
að kostnaðarlausu.

Eyjólfur Kristjáns 
í Jónsmessugöngu

OPIÐ TIL MIÐNÆTTIS Eyjólfur Kristjáns mun skemmta í kvöld í Bláa 
lóninu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi,

Guðmundur Halldór 
Atlason 
fyrrverandi flugumsjónarmaður,
Boðagranda 7,

lést á Skógarbæ, fimmtudaginn 18. júní. Útför verður 
auglýst síðar.

Lárus Atlason Nanna Guðrún Zoëga
Atli Helgi Atlason Ingibjörg Gréta Gísladóttir
Dóra Elín Atladóttir Johnsen Birgir Bárðarson

MOSAIK

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

Sigmars Björnssonar 
Vættaborgum 96, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks gjörgæsludeildar 
Landspítalans við Hringbraut.

Unnur Kristinsdóttir
Hrefna Sigmarsdóttir Bergþór Kristleifsson
Ólöf Sigmarsdóttir Quinten Elliott
Íris Sigmarsdóttir Ómar Pétursson
Jóhannes Sigmarsson Þórdís Sigurðardóttir
Elísabet Sigmarsdóttir
og afabörnin.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og  langafi,

Björn Björnsson
fyrrverandi póstmeistari í Reykjavík, til 
heimilis að Sléttuvegi 19, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítala í Kópavogi þriðjudaginn 
16. júní. Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju mið-
vikudaginn  24. júní kl. 13.00. Blóm eru vinsamlega 
afþökkuð en þeim sem vildu minnast hans er bent á 
Krabbameinsfélagið.

Jóna Finnbogadóttir
Þórhalla Björnsdóttir
Björn Björnsson
Sigurður Björnsson Guðrún Káradóttir
Jón Ingi Björnsson Aðalheiður Matthíasdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg dóttir okkar, systir og unnusta,

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             
Marvin Haukdal Einarsson

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna 
andláts og útfarar föður okkar, afa, sonar 
og bróður,

Kristins Finnboga 
Kristjánssonar.

 Hörður Ingi, Kristján Valur, Guðmundur Rúnar, Björn Þór 
og Birta Líf og Lorenzo,
Kristján Finnbogason
Eygló Sörensen Albert Ólafsson
Jón Brynjar Kristjánsson
Kolbrún Ósk Albertsdóttir
Bjarki Rafn Albertsson
Gunnhildur Sunna Albertsdóttir
Berglind Ösp Albertsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Unnur Guðfinna 
Pétursdóttir,
Arahólum 4, Reykjavík,

lést á Sjúkrahúsinu á Ísafirði mánudaginn 8. júní. 
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Innilegar þakkir til allra sem sýnt hafa okkur hlýhug 
og samúð á þessum erfiðu tímum.

Dagný Jóhannsdóttir Óskar Hálfdánarson
Elísabet Sigurðardóttir Ómar Karlsson
Ólafur Sigurðsson Gerður Sveinsdóttir
Gróa Sigurðardóttir Börje Karlsson
Vignir Pétursson Alda Þorsteinsdóttir
 Guðrún Magnúsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og 
sambýlismaður,

Guðgeir Jónsson
bifreiðastjóri, Hlíðargötu 21, Neskaupstað, 
síðast til heimilis að Drápuhlíð 24, 
Reykjavík,

lést mánudaginn 15. júní. Minningarathöfn fer fram 
í Fella- og Hólakirkju mánudaginn 22. júní kl. 15.00.  
Jarðarförin fer fram frá Norðfjarðarkirkju föstudaginn 
26. júní kl. 14.00.

Guðný Guðgeirsdóttir Bragi Finnbogason
Jón Grétar Guðgeirsson Bryndís Helgadóttir
Marteinn Már Guðgeirsson Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir
Bentey Hallgrímsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur sonur okkar, bróðir, mágur og 
frændi, 

Birkir Rúnar 
Sigurhjartarson 
Skarðshlíð 32b, Akureyri,

lést laugardaginn 13. júní. Útför hans fer fram frá 
Glerárkirkju miðviðkudaginn 24. júní kl.13.30.

Kristrún Bergsveinsdóttir Sigurhjörtur Stefán    
 Kristinsson
Bergsveinn Gunnar Sigurhjartarson
Sigrún Helga Sigurhjartardóttir Bjarni Sveinsson
Heiðar Valur Sigurhjartarson Hrafnhildur   
 Stefánsdóttir
                                       og frændsystkini.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og bróðir,

Guðlaugur Jónatansson, 
bifvélavirki, Faxabraut 28, Keflavík,

lést á Landspítalanum v/Hringbraut, mánudaginn 15. 
júní. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju, mánudag-
inn 22. júní kl. 13.00.

Anna Rodita Rufina Jónatansson
Gema Librando Leonardo Librando
Fanney Guðlaugsdóttir
barnabörn og Gunnar Jónatanssson.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og lang-
amma,

Valgerður Þorsteinsdóttir
Skógarbæ, Árskógum 2, Reykjavík,

lést á heimili sínu föstudaginn 19. júní. Útförin fer 
fram frá Háteigskirkju föstudaginn 26. júní kl. 15.00.

Þorsteinn A. Jónsson Martha Á. Hjálmarsdóttir
Helgi Jónsson Jónína Sturludóttir
Þórður Jónsson Jytte Fogtmann
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vináttu vegna andláts og útfarar ástkærrar 
eiginkonu minnar, móður okkar, tengda-
móður og ömmu,

Sigríðar Sigursteinsdóttur,
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi, áður 
til heimilis að Krókatúni 3.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Höfða og 
Lionsklúbbsins Eðnu.

Hákon Björnsson
Sigursteinn Hákonarson Sesselja Hákonardóttir
Guðbjörg Hákonardóttir Ásgeir H. Magnússon
og ömmubörn.

Dagbjört Höskulds-
d ó t t i r  s e g i r 
sögur á Hafnar-
k o nt ó r nu m  í 
Norska húsinu í 
Stykkishólmi á 
morgun og byrjar 
klukkan 14 stund-
víslega. Slíkar 
sögustundir 
verða þar næstu 
sex sunnudaga í 
tengslum við haf-
skipabryggjusýn-
inguna í húsinu. 
Sögurnar verða af 
mönnum og mál-
efnum sem tengjast hafnar svæðinu 
í Hólminum.  

Boðið er upp á kaffi og kleinur 

á staðnum. Auk þess geta gestir 
fengið sér í nefið, brilljantín í hárið 
og Old Spice á kinnina.  - gun

Sögustundir í Stykkishólmi
„Prjónum úti“-dagurinn verður 
haldinn hátíðlegur á morgun norðan 
heiða. Þar ætlar prjónafólk að hitt-
ast á flötinni við Gróðrarstöðina í 
Lystigarðinum á Akureyri og prjóna 
saman frá klukkan 16 til 18. 

Ef rigning hamlar handavinnunni 
verður hist á Punktinum sem er í 
Rósenborg að Skólastíg 2. Að þess-
ari stund standa, auk starfsfólksins 
á Punktinum, Quiltbúðin, verslunin 
Hjá Beggu og Laufáshópurinn. 

Útiprjónadagur

HANDAVINNA Þessi mynd var tekin í Hallar-
garðinum á alþjóðlega prjónadaginn í fyrra. 

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

NORSKA HÚSIÐ Þar er hafskipabryggjusýning. 
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Svo virðist 
sem við séum 
komnir inn í 

land hinna stóru 
katta!

Hér stendur 
að konur vilji 
rakaða karl-

menn! Hár er 
slökkvari!

Ég get 
sagt þér 
að ég er 
loðinn 

frá toppi 
til táar!

Heldur 
betur.

Og á ég þá að 
leggja það á mig 
að fylgja hallæris-

legri tísku? 
Aldrei í lífinu!

Ég held reynd-
ar að konur 
fíli karlmenn 

með ör!

Hvað með 
umskorna 
menn? Eru 
þeir hafðir 

hátt í metum?

Því meira sem ég 
les, því fylgnari verð 
ég því sem vinstri-
vængurinn segir.

Hvað veist 
þú um 
pólitík?

Bara það sem ég hef 
lesið í „Doonesbury“. Að þú skulir 

hafa tíma 
til að lesa 
dagblöðin.

Eru 
myndasögur 
í dagblöðun-
um núna?

Ég veit aldrei 
hvort ég 

eigi að gefa 
þjórfé.

Við erum búin 
að fá nýjan 

bíl!!

Af hverju 
keyptirðu 

nýjan 
bíl?

Ég gerði 
það ekki.

Ég er bara með þennan 
í láni á meðan verið er 
að gera við okkar bíl.

Því miður, 
þetta er bara 

lánsbíll.

Þýðir það að 
ég eigi ekki 

að ná í restina 
af dótinu?

Þar sem pabbi minn á og rekur fyrirtæki 
sem selur þungavinnuvélar og varahluti 
í stærri tæki hef ég, frá því að ég man 

eftir mér, átt alls kyns derhúfur, frisbídiska 
og límmiða með myndum af jarðýtum og 
beltagröfum. Meðan aðrir áttu plaköt með 
Madonnu átti ég Caterpillar-límmiða og 
gekk lengi vel með trefil sem var merktur 
KolbenSchmidt.

Ég var ekki stór þegar ég lærði að svara: 
„HAG Tækjasala“ í símann og gat tekið 
niður skilaboð er vörðuðu lyftara eða mal-
bikunarvélar. Þar sem mikið var verslað 
við Þýskaland var ég fljótlega búin að læra 
einföldustu setningar á þýsku er vörðuðu 
það að hringja seinna, bíða augnablik eða 
hvort hægt væri að taka skilaboð. 

Þegar ég eltist fékk ég svo fleiri störf að 
inna af hendi, svo sem að bera kaffi í menn 
sem gustaði um þegar þeir blótuðu, og úr 
því að vera þýskumælandi símsvari varð 

ég skeytaskrifari á þýsku og lærði hvernig 
átti að panta legur í veghefla. Uppskar ég 
ansi sérhæfðan vinnuvélavarahlutaorða-
forða á þýsku. 

Mér hefur alltaf þótt gaman að þekkja til 
þessa heims, kannski ekki séð fyrir mér að 
þetta kæmi mér að miklum notum í fram-
tíðinni, en aldrei skal nokkur segja aldrei 
því á einni viku varð grafan að frelsis tákni 
íslensku þjóðarinnar. Í baráttu við bank-

ana hefur grafan orðið að nýjasta tólinu í 
byltingunni, líkt og klippi græjurnar 

voru á íslensku varðskipunum í 
Þorskastríðinu. Eftir hundrað 
ár verður kannski stytta af 

gröfu á Austurvelli. 
Ég sé jafnvel fyrir 

mér gröfuhálsmen 
– eyrnalokka – hár-
skart. Hver veit. 
Margt er til.

Caterpillar-arfleifð mín 

NOKKUR ORÐ
Júlía Margrét 

Alexandersdóttir

• Rafhlaðan endist í allt að 15 tíma. Hentar vel í útileguna, 
 sumarbústaðinn og í ferðalagið. Þú stingur símanum eða 
 iPod í samband við Power2Charge og hleður af rafhlöðunni

• 6 millistykki fyrir t.d. síma, iPod, myndavélar og önnur 5V tæki

• Snúran er í litlu handhægu kefli

• Millistykki geymd í gúmmíbandi

• Ferðapoki

Hleðslutæki með 
innbyggðri rafhlöðu

Hleður síma, iPod og myndavélar

Starfsmenn óskast
Óskað er eftir starfsmönnum vönum málningarvinnu og 
almennri byggingarvinnu.  Mikil vinna!  Umsóknarfrestur 
er til 25. júní.  Framtíðarvinna fyrir góða menn.

Umsóknir sendist á vinnukraftur@hotmail.com



Fasteignir.is
langstærsti fasteignaleitarvefur landsins 

Eignavaktari, mínar síður 
     þar sem hægt er að vista eignir

Opin hús með mjög 
     áhugaverðum möguleikum

Hægt að spila myndasýningu 
             af eignum sem fólk er að skoða

Stórbætt leitarvél þar sem viðmótið er mun þægilegra en áður
          hefur þekkst, hægt er að raða og flokka eignir á mun betri hátt en áður.

Ekki missa af draumaeigninni þinni – leitaðu á fasteignir.is 

Þú getur einnig nálgast fasteignir.is inn á visir.is

Ásbyrgi
Ársalir Fasteignasala
Ás Fasteignasala
Ásberg
Berg fasteignasala
Borgir fasteignasala
Byr fasteignasala
Domus fasteignasala
Eignamiðlun Mosfellsbæjar
Eignamiðlun
Eignaborg
Eignatorg
Fannberg Fasteignasala
Fasteignakaup fasteignasala

Fasteignamarkaðurinn
Fasteignamál lögmansstofa
Fasteignamiðlun
Fasteignamiðlun Grafarvogs
Fasteignamiðlun Vesturlands ehf.
Fasteignamiðstöðin
Fasteignasala Brynjólfs Jónssonar
Fasteignasala G.Ó
Fasteignasala Íslands
Fasteignasala Snæfellsness
Fasteignasala Vestfjarða
Fasteignasalan Garður
Fasteignasalan Hákot
Fasteignasalan Tröð

Fasteignahöllin
Fold fasteignasala
Gimli fasteignasala
Húsaleiga/Húsasala
Heimaey fasteignasala
Heimili fasteignasala
Híbýli fasteignasala
Hof fasteignasala
Höfði fasteignamiðlun
Holt fasteignasala
Hraunhamrar fasteignasala
Húsanaust fasteignasala
Húsavík fasteignasala
Húsin í borginni
Húsið fasteignasala

Kjöreign
Miðborg fasteignasala
Neseignir 
Nýtt heimili
Regula
RE/MAX Bær
RE/MAX Senter
RE/MAX Torg
Skeifan fasteignamiðlun
Stakfell fasteignasala
Stórborg fasteignasala
Tröð fasteignasala
Valfell fasteignasala
Valhöll fasteignasala
Viðskiptahúsið

16.60
0

eignir á skrá
YFIR
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Ath. á morgun kl. 16.00
Þá munu Vigdís Klara Aradóttir og 
Guido Bäumer leika saxófóndúetta 
í stofu nóbelsskáldsins. Á efnis-
skránni er frumflutningur verkanna 
Oxydes og Fjórir dúettar eftir Marie-
Héléne Fournier, Adria eftir Christi-
an Lauba og Konzertstück eftir Paul 
Hindemith. Stofutónleikar Gljúfra-
steins verða alla sunnudaga í sumar 
kl. 16.

> Ekki missa af
Smásveit Reykjavíkur, lítið brot 
af Stórsveit Reykjavíkur, kemur 
fram á öðrum tónleikum 
sumar tónleikaraðar veitinga-
staðarins Jómfrúarinnar við 
Lækjargötu í dag  Sigurður 
Flosason leikur á saxófón, 
Kjartan Valdemarsson á píanó, 
Gunnar Hrafnsson á kontra-
bassa og Jóhann Hjörleifs-
son á trommur. Flutt verður 
fjölbreytt úrval djassstand-
arda. Hugsanlegt er að fleiri 
meðlimir Stórsveitarinnar 
kíki í heimsókn og taki lagið. 
Tónleikarnir hefjast kl. 15 og 
standa til kl. 17. Leikið verður 
utandyra á Jómfrúartorginu ef 
veður leyfir, en annars inni á 
Jómfrúnni.

Vorhefti Sögu, tímarits Sögu-
félagsins, er komið út og er 
það fyrsta heftið sem Sigrún 
Pálsdóttir ritstýrir. Margt efni 
er í heftinu sem er 264 síður 
að stærð. Fimmtán stjórn-
málamenn svara spurningum 
ritstjórans en hún var send 
tuttugu og sjö einstaklingum 
sem aktífir hafa verið í pólitík. 
Spurt var: Hefur tilhugsunin 
um sögulega arfleifð þína og 
eftirmæli sem stjórnmála-
manns haft áhrif á ákvarðanir 
þínar í pólitík?

Langt viðtal er í heftinu 
við Jóhann Pál Árnason, 
félagsfræðing og heimspek-
ing; Guðmundur Jónsson 
birtir greinargerð um kreppur á Íslandi 1870-
2000, Gunnar Karlsson kynnir nýtt hugtak: 

tilfinningarétt. Aðalheiður 
Guðmundsdóttir skrifar um 
siðferði gleðinnar í danskvæð-
um og dansmenningu fyrri 
alda. Hjalti Hugason rýnir í átök 
um samband ríkis og kirkju í 
deilum Guðmundar Arasonar 
og Kolbeins Tumasonar. Jón 
Ólafsson svarar gagnrýni Þórs 
Whitehead á skrif sín um sam-
band Komintern við sósíalista 
hér á landi. Þá eru í heftinu 
ítarlegir ritdómar og vekur þar 
mesta athygli greining Páls 
Björnssonar á verki Guðjóns 
Friðrikssonar, Sögu af forseta, 
auk fleiri merkra ritdóma. Heftið 
skreytir á forsíðu hluti málverks 
af Lauritz Gottrup og fjölskyldu 

sem vegið er í heftinu af Þóru Kristjánsdóttur 
og Gunnari Hannessyni.

Tímaritið Saga komið út

Listasumar á Akureyri hefur 
verið ómissandi í menningar- 
og listasumarsflóru Akur-
eyrarbæjar til fjölda ára og 
ávallt sett svip á bæjarlífið. 

Fjölbreytt dagskrá Listasumars frá 
Jónsmessu að Akureyrarvöku þar 
sem boðið er upp á yfir hundrað 
viðburði, er mikilvægur og ómiss-
andi þáttur í menningar-/listalífi og 
menningartengdri ferðaþjónustu á 
svæðinu, bæði fyrir heimamenn og 
ferðalanga. 

Fastir dagskrárliðir Listasumars 
eru sem fyrr Heitir fimmtudagar, 
skipulagðir af Jazzklúbbi Akur-
eyrar, Föstudagshádegis tónleikar, 
hádegistónleikar skipulagðir af 
forsvarsmönnum Listasumars 
og Sumartónleikar í Akureyrar-
kirkju alla sunnudagseftirmiðdaga 

í júlímánuði, auk fjölda annarra 
viðburða á öllum sviðum listalífs-
ins. Auk myndlistarsýninga í Lista-
safninu, Ketilhúsinu og Deiglunni 
eru settar upp fjölmargar og fjöl-
breytilegar sýningar í mörgum 

galleríum og vinnustofum, kaffi-
húsum og veitingastöðum. 

Listalífið á Akureyri er löngu 
orðið landsþekkt fyrirbæri. Það 
þykir nefnilega einsdæmi að svo 
margir myndlistarmenn/gallerí og 
sýningarsalir skuli rúmast í eins 
fámennum bæ og raun ber vitni. 
Engin landamæri eru á Lista-
sumri og auk innlendra listamanna 
kemur fjöldinn allur af listamönn-
um hvaðanæva að úr heiminum. 

Söfnin á Akureyri og í Eyjafirði 
eru hvert um sig með einstakar 
sýningar og bjóða upp á ýmsa við-
burði. Listasumar kynnir einstaka 
viðburði í sínum veglega bæklingi, 
en söfnin í Eyjafirði eiga sinn eigin 
sameiginlega bækling sem liggur 
frammi á öllum helstu ferðamanna-
stöðum. Aðkomumönnum er bent á 
vef Listasumars: www.listasumar.is 
til að kynna sér dagskrána. 

pbb@frettabladid.is

Sautjánda listasumarið
Ítalski rithöfundurinn 
Claudio Magris hlaut fyrir 
fáum dögum Frelsisverð-
laun þýskra bóksala en 
þau eru með virtari bók-
menntaverðlaunum Evrópu. 
Fær hann verðlaunafé sem 
nemur 25 þúsund evrum. 
Magris kom hingað til lands 
fyrir fáum misserum. Hann 
er prófessor í bókmenntum 
við háskólann í Trieste og 
hefur skrifað fjölda rita 
þar sem hann skoðar ýmsa þætti 
sögu Evrópu á síðustu öld. Þekkt-
asta verk hans er Dóná, sem kom út 
fyrir tveimur áratugum, en þar er 
í esseyjuformi fylgt Dóná frá upp-
tökum til ósa. Verk hans eru þýdd á 
fjölda tungumála og þeirra á meðal 
síðasta skáldsaga hans Hin blindu 
en þar lýstur saman íslenskri sögu 
og meginlandsins. Sagan er byggð 
upp sem langt eintal manns að nafni 
Salvatore Cippico en hann  rekur 

ævi sína fyrir lækni á Geð-
sjúkrahúsinu Barcola 1992. 
Þar fer fram fleiri sögum 
en einni því Salvatore trúir 
því að hann sé Jörundur 
Hundadagakonungur og 
því rekur sagan ferðir Jör-
undar til Ástralíu, Íslands 
og Tasmaníu auk þeirra 
meginlandslanda Evrópu 
sem Jörundur fór um. Inn í 
söguna blandast svo minn-
ingar frá Dachau nasista 

og Goli Otok, fangabúðir í Júgóslav-
íu Títós fyrir pólitíska andstæðinga 
kommúnista. Hinn tvískipti per-
sónuleiki Salvatore sækir til ein-
staklinga sem hafa upplifað fanga-
nýlendur, ferðir um farlæg höf og 
lendur og umrótatíma tveggja alda. 
Svissar eintalið á milli þeirra, jafn-
vel í miðri setningu. Bókin kom út 
í danskri þýðingu 2007 og vakti þá 
verulega athygli.  
 - pbb

Magris verðlaunaður

MANNFAGNAÐUR Bláa kannan setur 
mikinn svip á miðbæ Akureyrar en 
Listasumarið hófst í gær í höfuðstað 
Norðurlands.

BÓKMENNTIR 
Claudio Magris 
rithöfundur.
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*Streymi á erlendri tónlist um ADSL internetþjónustu flokkast sem erlent niðurhal, nánar á Tónlist.is.
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    Takmarkaður fjöldi áskrifta. 
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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.

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

Það er

Skráðu þig á siminn.is

Undirbúningur fyrir Ástardrykkinn 
eftir Donizetti er nú kominn á fullt 
skrið í Íslensku óperunni, en óperan 
verður frumsýnd þann 25. október 
nú haust en sviðsetningu óperunnar 
síðla vetrar á verkinu var frestað. 

Ráðið hefur verið í allar stöður og 
liggur fyrir að um áttatíu manns taki 
þátt í uppfærslunni á hverri sýningu. 
Nokkrir af fremstu óperusöngvur-
um Íslands af ungu kynslóðinni hafa 
verið ráðnir í fimm aðalhlutverk 
sýningarinnar; Garðar Thór Cortes 
í hlutverk Nemorino, Dísella Lárus-
dóttir í hlutverk Adinu, Bjarni Thor 
Kristinsson í hlutverk Dulcamara, 
Ágúst Ólafsson í hlutverk Belcore 
og Hallveig Rúnarsdóttir í hlutverk 
Gianettu. Þá munu Þóra Einarsdóttir 
og Gissur Páll Gissurarson einnig 
syngja hlutverk Adinu og Nemorino 
á sýningatímabilinu.

Sama listræna stjórn og stóð að 
hinni vel heppnuðu uppfærslu Óperu-
stúdíós Íslensku óperunnar á Cosi 
fan tutte Mozarts stendur að sýn-
ingunni nú; Ágústa Skúladóttir leik-

stjóri, Guðrún Öyahals leikmynda-
höfundur, Katrín Þorvaldsdóttir 
búningahönnuður, Páll Ragnarsson 
ljósahönnuður og Daníel Bjarnason 
hljómsveitarstjóri. Þá taka kór og 
hljómsveit Íslensku óperunnar þátt 
í sýningunni.

Ástardrykkurinn (L’elisir d’amore) 
eftir Donizetti var saminn árið 1832 
og þykir ein skemmtilegasta ópera 
tónbókmenntanna. Í þessari gaman-
óperu, sem er lífleg ástarsaga, segir 
frá hinum unga sveitastrák Nemor-
ino sem er ástfanginn af hinni ríku 
og fögru Adinu, en herforinginn 
Belcore hefur einnig miklar mætur 
á henni. Í því skyni að vinna ástir 
hennar kaupir Nemorino ástardrykk 
af „töfralækninum“ Dulcamara. 
Þegar Adina kemst að því að Nem-
orino hefur orðið að skrá sig í her-
inn til að festa kaup á drykknum er 
hún hrærð og sér hve heit og sönn 
ást hans er. Hún greiðir fyrir lausn 
hans undan herskyldu og parið nær 
loksins saman. Miðasala á sýning-
una hefst í ágúst.

Ástardrykkurinn 
byrlaður á ný

LEIKLIST Ágústa 
Skúladótir setur 
Ástardrykkinn á 
svið.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 20. júní 2009 

➜ Tónleikar
15.00 Smásveit Reykjavíkur (hluti 
af Stórsveit Reykjavíkur) kemur fram á 
tónleikum sumartónleikaraðar Jómfrúar-
innar við Lækjargötu. Á efnisskránni 
verður fjölbreytt úrval djassstandarda. 
Aðgangur er ókeypis.

➜ Opnanir
15.00 Helga Sigurlín Aminoff Ingi-
mundardóttir opnar málverkasýningu 
þar sem hún sýnir olíumálverk, í Listasal 
Iðu-hússins við Lækjargötu 2a. Opið alla 
daga kl. 9-22.

➜ Ljóðadagskrá
21.00 Ljóðadagskrá með rokkuðu 

ívafi verður í Verksmiðjunni 
á Hjalteyri. Einar Már Guð-
mundsson er umsjónar-
maður dagskrárinnar og 
gestir hans verða Kristján 

Pétur Sigurðsson og 
Þórarinn Hjartarson. 

Aðgangur ókeypis 
og öllum heimill.

➜ Tónlistarhátíð
Tónlistarhátiðin við Djúpið á Ísafirði, 
18.-23. júní. Nánari upplýsingar www.
viddjupid.is
12.00 Ingunn Ósk Sturludóttir, messó-
sópran verður með tónleika í Ísafjarðar-
kirkju við Sólgötu.
17.00 Kammersveitin Ísafold heldur 
hátíðartónleika í Ísafjarðakirkju.

➜ Myndlist
Í i8 Gallery við Klapparstíg 33 hafa 
verið opnaðar sýningar á verkum Anth-
ony McCall og Finnboga Péturssonar. 
Opið þri.-fös. kl. 11-17 og lau. kl. 13-17.

➜ Menningardagskrá
101 Tokyo, japönsk menningardagskrá 
í Norræna húsinu við Sturlugötu 5. 
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
18.00 Prófessor Tadanori Nagasawa 
frá Musashino listaháskólanum heldur 
fyrirlestur um japanska nútímahönnun. 
Aðgangur er ókeypis.

➜ Flughelgi
Flugsafn 
Íslands 
stendur 
fyrir dagskrá 
um helgina Akureyrar-
flugvelli við safnið. Aðgangur er ókeyp-
is.
10.00 Íslandsmót í listflugi.
12.00 Opnun sýningar í Flugsafninu.
13.00 Spyrnukeppni.

➜ Sýningar
Í Víkingaheimum við Víkingarbraut 1 í 
Reykjanesbæ stendur yfir sýningin „Vík-
ingar Norður-Atlantshafsins“. Þar má 
einnig sjá víkingaskipið Íslending. Opið 
alla daga kl. 11-18.

➜ Síðustu forvöð
Sýningu hollenska listamannsins Klaas 
Kloosterboer „Pulp Machineries“ í Suð-
suðvestur við Hafnargötu í Reykjanes-
bæ, lýkur á sunnudag. Opin lau. og sun. 
kl. 14-17. Aðgangur ókeypis.
Sýningum Aðalheiðar Valgeirsdóttur og 
Karls Ómarssonar í Listasafni ASÍ við 
Freyjugötu, lýkur á sunnudag. Opið lau. 
og sun. kl.13-17. Aðgangur er ókeypis.

➜ Á Seyði 2009
16.00 Í Skaftfelli, miðstöð myndlistar á 
Seyðisfirði við Austurveg, verður kynnt 
Menningardagskráin á Seyði 2009 auk 
þess sem Kristján Steingrímur Jónsson 
og Aðalheiður S. Eysteinsdóttir opna 
sýningar. Hljómsveitin Létt á bárunni 
flytur nokkur lög.

➜ Menningarveisla
Menningarveisla stendur yfir á Sólheim-
um í Grímsnesi. Nánari upplýsingar á 
www.solheimar.is.
14.00 Hljómsveitin Buff heldur tón-
leika í Sólheimakirkju.

➜ Dansleikir
Sálin verður á Sjallanum við Geislagötu 
á Akureyri.
Sniglabandið verður á Players við Bæjar-
lind í Kópavogi.
Papar og Egó verða á NASA við Austur-
völl.
No Limits 90‘s partý verður haldið á 
Sódómu Reykjavík við Tryggvagötu.

Sunnudagur 21. júní 2009 

➜ Tónleikar
16.00 Vigdís Klara Aradóttir og Guido 
Bäumer leika saxófóndúetta í Gljúfra-
stein, húsi Skáldsins.

➜ Tónlistarhátíð
Tónlistarhátiðin við Djúpið á Ísafirði, 
18.-23. júní. Nánari upplýsingar www.
viddjupid.is
11.00 Tónlistarmessa í Ísafjarðarkirkju 
við Sólgötu.
12.00 Una Sveinbjarnardóttir fiðla 
og Vovka Ashkenazy píanó verða með 
stutta morguntónleika í Ísafjarðakirkju.
16.00 Sólstöðutónleikar í Ísafjarðar-
kirkju.

➜ Menningardagskrá
101 Tokyo, japönsk menningardagskrá 
í Norræna húsinu við Sturlugötu 5. 
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
15.00 Matreiðslumeistararnir Yoshida 
Kensaku og Tetsunori 
Segawa sýna hvernig 
á að búa til sushi úr 
íslenskum fiski.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borg-
ara í Reykjavík og nágrenni verður að 
Stangarhyl 4, milli kl. 20-23.30. Dans-
hljómsveitin Klassík leikur danlög við 
allra hæfi.

➜ Leiðsögn
15.00 Una Dóra Copley og Hafþór 
Yngvason verða með leiðsögn um sýn-
inguna „Frá Unuhúsi til Áttunda strætis“ 
á Kjarvalsstöðum við Flókagötu.

➜ Flughelgi
Flugsafn Íslands stendur fyrir dagskrá 
um helgina Akureyrarflugvelli við safnið.
11.00 Útsýnis- og kynnisflug verður 
milli kl. 11 og 17.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.
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utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Bandarísk/kínverski hönnuðurinn Alexander Wang vakti mikla athygli 
fyrir kvenlega og kynþokkafulla línu sína fyrir haust og vetur 2009. Hann 
notaði mikið svart og leður og virtist innblásinn af „eighties“-tísku þar 
sem brjóstahaldarar voru til sýnis. Kjólar voru þröngir með rennilásum 
og oftar en ekki glitti í bert bak á fyrirsætunum. Svipaða kjóla má finna í 
verslunum eins og Top Shop og Warehouse um þessar mundir.  - amb

ALEXANDER WANG SÝNIR KYNÞOKKAFULLA LÍNU: 

Undirföt sem sjást

SEXÍ Þröngur svartur kjóll með renni-
lás í bakið. 

SAMFESTINGUR 
Kynþokkafullt 
dress með 
brjósta-„detail“.

Dásamlegt likamsskrúbb frá Origins 
sem fjarlægir dauðar húðfrumur og 
frískar sólaða húð. 

Kórallitað naglalakk 
fyrir sumarið sem 
minnir á stjörnur 
sjötta áratugarins. 

Nýja sumarilminn frá 
Issey Miyake á karl-
manninn í lífi okkar. 

Nammi namm. 

BOLERO 
Spænsk 
nautabana-
áhrif í 
þessum háu 
buxum og 
stutta jakka. 

GÖTÓTT
Hér er hvítur kjóll 
yfir svörtu fóðri.

HVÍTT  Sexí 
kjóll í anda 
tíunda ára-
tugarins. 

PÖNKAÐ Leggings alsettar götum 
við þröngan svartan topp. 

Vefsíðan vogue.co.uk er með skemmtilega nýjung 
þar sem valdar eru best klæddu stjörnurnar þá 
vikuna. Skemmtileg aðferð til að veita manni 
innblástur við fatavalið. Í þessari viku eru það 
fyrirsæturnar Anouck Lepere og Lily Cole sem slá 
í gegn, ásamt leikkonunum Kate Bosworth og 
Jennifer Aniston. 

> VOGUE VELUR ÞÆR BEST KLÆDDU

FLOTT BAK Ein-
staklega falleg 
hönnun þar sem 
bakið fær að 
njóta sín.

Í vikunni var undarleg frétt um stúlku í útlöndum sem hafði sofnað á 
tattústofu og fengið fimmtíu og fimm en ekki þrjár stjörnur í andlitið. 
Aumingja stelpan var miður sín en sem betur fer endaði þetta farsæl-
lega þar sem stóri vondi tattúgaurinn bauðst til að borga fyrir leiser-
aðgerð til að fjarlægja öll herlegheitin. Ég veit eiginlega ekki alveg hvar 
ég stend hvað tattú varðar. Í mínum nánasta hring eru margir með mjög 

flott tattú, þau spanna allan skalann frá alls kyns 
dularfullum alkemískum myndum til lítils fyndins 
tákns sem fyrirfinnst á lyklaborði, og svo er stór og 
hress bleikur pardus líka í miklu uppáhaldi. Tattú er 
líka oft svona hlutur sem foreldrum finnst asnalegur 
og tengja við einhvers konar uppreisnargirni, rokk 
og almenna ógæfu. Ár eftir ár hugsa ég, jæja, nú 
fæ ég mér lítið tattú á úlniðinn en í hvert skipti sem 
ég er búin að ákveða mig guggna ég. Ég byrja að 
hugsa um hvernig tattúið mun líta út á mér nakinni 
þegar ég er áttræð (eins og öllum væri ekki algjör-
lega sama þá) eða hvort ég skipti um skoðun á hvaða 
mynd eigi eiginlega við mig. Tattú geta líka verið 
eins skelfileg og þau geta verið flott. Það er nokkuð 
líklegt að öll þessi fiðrilda- og træbaltattú sem fyrir-
finnast fyrir ofan rassinn á mjóbakinu á klassapíun-
um sem fara út á djammið í lágum gallabuxum og 
hlýrabol virki frekar halló eftir tíu ár, líka fyrir þær 
sjálfar. Skilst að slík tattú nefnist „tramp stamp“ 

í útlöndum án þess að fara nánar út í þá sálma. Einu sinni skrifaði ég 
pistil um að træbaltattú væru hallærisleg og uppskar mikla reiði les-
enda. Býst því við að margir hafi hugsað, nei, sjitt maður, Fréttablaðið 
dæmdi þau á niðurleið og nú þarf ég að fara í leiseraðgerð. (Nei djók). 
En án gríns þá get ég alveg vel skilið af hverju fólk fær sér tattú. Það er 
að segja, ef fólk fær sér tattú til þess að merkja ákveðinn tímapunkt í 
lífinu, nú eða fá sér eitthvað sérkenni. Það er að minnsta kosti öruggt að 
fólk ætti aldrei að fá sér tattú af því að það ákveðna tákn er í tísku því 
að tískan er jú andskoti hverful. 

Kúl tattú gegn „tramp stamps“ 

TATTÚ EÐA ATSJÚ? 
Það er að minnsta 
kosti á hreinu að ég 
mun aldrei fá mér 
Sigur Rósar tattú. 

Verð kr. 265.000.-

Hrein fjárfesting ehf
Dalbraut 3 105 reykjavík  •  rainbow@rainbow.is 
Sími verslun 567 7773 . kvöld og helgar 893 6337

www.rainbow.is

RRaaiinnbbooww
Bjóðum nokkrar Rainbow á 186,000

Eða gömul Rainbow upp í nýja tilboð 155,000

Eigum einnig notaðar yfi rfarnar rainbow 
með ábyrgð verð 80.000 tilboð 58.000 

meðan byrgðir endast.
 

OKKUR 
LANGAR Í

…



Laugavegi 25 sími 5335500 
Opið sunnudaga frá 13 til 16
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Haffi Haff treður upp á mikilli feg-
urðarsamkeppni á Möltu og kemur 
fram á MTV hátíð þar. Helsta 
áhyggjuefnið er að stílistinn mikli á 
engin föt til að koma fram í.

„Ég ætla að reyna að gera allt vitlaust,“ 
segir stílistinn og tónlistarmaðurinn Haffi 
Haff. Það stendur mikið til hjá Haffa en 4. 
júlí næstkomandi treður hann upp á mikilli 
fegurðarsamkeppni sem haldin er á Möltu 
– Miss World Jersey sem er eins konar for-
keppni Miss World en bresku eyjarnar eru 
með sérstaka keppni í tengslum við það. 
Þá verður á sama tíma mikið MTV-partí á 
Möltu og er ætlunin að Haffi komi þar fram 
einnig.

„Það er ógeðslega gaman að fara út og 
gera eitthvað. Ég hef verið á fullu við að 
skemmta hér heima, eins mikið og ég get, en 
það er gaman að fara út. Maður sigrar ekki 
heiminn með því að vera alltaf á sama stað. 
Og það er tilgangurinn: Að sigra heiminn,“ 
segir Haffi Haff hress í bragði. Hann ætlar 
að flytja lagið „Control“ sem hann sendi frá 
sér fyrir viku. Einnig Wiggle Wiggle Song 
sem Íslendingar þekkja vel frá því hann 
söng það í forkeppni fyrir Eurovision-keppn-
ina fyrir tveimur árum. Og ekki síst lagið 
Give Me Sexy sem er mjög vinsælt á Möltu. 
Ástæðan fyrir því að Haffi er þekkt stærð 
á Möltu er meðal annars þannig sú að texta-
höfundur þess lags, Gerard James Borg, er 

einmitt búsettur á Möltu. Gerard er virt-
ur í bransanum og hefur í nokkur skipti átt 
framlag Möltu í Eurovision-söngkeppnina 
auk þess að hafa starfað með stórstjörnum 
á borð við Missy Eliot, Alicia Keys, Sacha 
og Carola.

„Hann er ótrúlega góður gæi en við höfum 
verið að vinna með honum að undanförnu. 
Ég ætla að reyna að fá Írisi Hólm sem syng-
ur með mér í Control út. Annars veit ég ekki 
hverjir verða með í för. En þetta er stórkost-
legt tækifæri og ég ætla að reyna að gera 
þetta eins vel og hægt er. Og vera fulltrúi 
Íslands. Sýna að hér á Íslandi er verið að 
gera góða hluti. Gera lög sem eiga erindi á 
alþjóðavettvang. Það er mikilvægast,“ segir 
Haffi og slær nú fram nokkru sem hlýtur 
að koma mörgum á óvart. „Annars verður 
þetta í góðu lagi. Einu áhyggjur mínar eru 
þær í hverju ég á að vera. Ég á ekkert til að 
vera í.“ Haffi Haff er einhver þekktasti stíl-
isti landsins en hann segir að það sé svo að 
þó hann sé að stílisera nánast alla þá mæti 
hann sjálfur afgangi. „Ég á alltaf í vand-
ræðum með það. Þetta er mesta stressið.“ 
Ekki er hægt að skilja við Haffa án þess að 
inna hann eftir ástamálunum en fjölmiðl-
ar fjölluðu um ástalíf hans fyrir um hálfu 
ári. Haffi hlær spurður hvernig þau mál 
standi nú. „Það er enginn í mínu lífi núna. 
Það ræður enginn við mig. Það er allt í lagi. 
En það þarf alvöru mann til að geta höndlað 
mig. Og þeir eru ekki á hverju strái. Ég er 
einn og það er fínt.“

 jakob@frettabladid.is

folk@frettabladid.is

Hljómsveitin Á móti sól 
hefur sent frá sér nýtt lag 
sem nefnist Ef þú ert ein. 
Lagið, sem er eftir hljóm-
borðsleikarann Heimi 
Eyvindarson, er hið fimmta 
sem sveitin sendir frá sér 
af væntanlegri plötu sinni. 
Áætlað er að hún komi út í 
nóvember. Hægt er að hlusta 
á lagið á bloggsíðu sveit-
arinnar, amotisol.blog.is. 
Hljómsveitin spilar næst á 
Glóðinni í Keflavík í kvöld 
og verður þar væntanlega 
hörkustemning.  

Stutt er síðan útgáfa Á 
móti sól og Buffsins á laginu 
Gefðu mér grásleppu fór í 
útvarpsspilun. Var það tekið 
upp á rútu á leiðinni norður í 
landi í Hvítasunnuhelgina. 

Á móti sól 
með nýtt lag

Á MÓTI SÓL Hljómsveitin Á móti 
sól hefur sent frá sér lagið Ef þú 
ert ein.

Félagarnir Helgi Jean Claess-
en og Hjálmar Jóhannsson hafa 
sett grínmyndband inn á síðuna 
Youtube þar sem þeir rappa á 
útlensku fyrir Íslands hönd. 
Lagið nefnist  Ice Ice Iceland: 
You Can´t Mess With Iceland og 
umfjöllunarefnið er kreppan á 
Íslandi og ýmsar ranghugmynd-
ir tengdar henni erlendis. 

„Það er búin að vera öll þessi 
umræða í gangi um Ísland 
á erlendri grundu um að við 
séum versta land í heimi,“ segir 
Helgi. „Við vorum búin að vera 
á toppnum en síðan vorum við 
bara orðin heimsþekktir fátæk-
lingar. Við höfum verið máluð 
svo svörtum litum þannig að 
við vildum senda skilaboð út til 

þjóðanna í sjálfhæðnu flippi.“
Á meðal þeirra sem koma við 

sögu í laginu eru Jóhanna Sig-
urðardóttir forsætisráðherra, 
Björk og handboltalandsliðið. 
„Við erum aðeins að bíta frá 
okkur. Fólk hélt að við myndum 
þurfa að búa í snjóhúsum og að 
við værum verst setta þjóðin, 
orðin að hálfgerðu þriðja heims 
ríki,“ segir hann.

Alls hafa um átta þúsund 
manns séð síðasta myndband 
Helga og Hjálmars þar sem þeir 
gerðu grín að frægum Kompás-
þætti um handrukkara. Von-
ast þeir til að aðsóknin að nýja 
myndbandinu verði ekki síðri, 
enda sjálft stolt þjóðarinnar í 
húfi.  - fb  

Sjálfhæðið flipp um Ísland

HELGI OG HJÁLMAR Helgi Jean Claessen og Hjálmar Jóhannsson 
hafa sett grínmyndband inn á Youtube. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HAFFI HAFF TRYLLIR LÝÐINN Á 
FEGURÐARSAMKEPPNI MÖLTU

HAFFI HAFF Ætlar sér að sigra heiminn og það gerir hann ekki 
með því að vera alltaf heima á Íslandi.

Robin Pecknold, söngvari hljóm-
sveitarinnar Fleet Foxes, telur 
að ólöglegt niðurhal á tónlist hafi 
haft góð áhrif á tónlistarheiminn. 
Hann segir að nú á dögum sé auð-
veldara fyrir tónlistarmenn, þar 
á meðal hann sjálfan, að upp-
götva gamla tónlist sem geti haft 
áhrif á þá. „Eftir því sem tón-
listarmenn hlusta á meiri tónlist, 
því betri verður tónlistin sem 
listform,“ sagði hann. „Það er 
fullt af frábærum hljómsveitum 
starfandi núna sem eru að semja 
mun betri tónlist en fyrir tíma 
Napster.“ Fleet Foxes átti eina 
af plötum ársins í fyrra að mati 
gagnrýnenda.

Niðurhal af 
hinu góða

> HRÆÐIST MEÐFERÐIR

Bandaríska nýstirnið Megan Fox 
hræðist veislur og partí í Hollywood. 
Fox, sem sló í gegn í kvikmyndinni 
Transformers, er þó ekki smeyk 
við slíkar veislur vegna ágangs 
karlkyns aðdáenda heldur óttast 
hún ekkert meir en að þurfa að 
fara í áfengismeðferð.

ROBIN PECKNOLD Telur ólöglegt niður-
hal á tónlist bara gott fyrir tónlistar-
heiminn.



Uppgötvum netið með 
börnunum okkar 1. Kennum börnunum að skoða efni 

á netinu með gagnrýnum hætti 5. Kynnum okkur netnotkun 
barnanna okkar9.

Barnið kann að rekast á netefni
ætlað fullorðnum 6.

Komum upplýsingum um ólöglegt/
skaðlegt efni til réttra aðila7.

Hvetjum til 
góðra netsiða8.

Kennum börnunum að nota netið 
á jákvæðan og uppbyggilegan hátt10.

Gerum samkomulag við börnin 
um netnotkun 2.

Hvetjum börnin til að vera gætin þegar 
þau veita persónulegar upplýsingar 3.

Ræðum um þá áhættu sem fylgir því 
að hitta netvin 4.

10

SAFT - Samfélag, fjölskylda og tækni, er vakningarátak um örugga tækninotkun 
barna og unglinga á Íslandi. Verkefnið er hluti af Safer Internet Action Plan, 
aðgerðaáætlun Evrópusambandsins um öruggari netnotkun og er styrkt af ESB. 
Samningsaðili við ESB er Heimili og skóli - landssamtök foreldra, sem sér um að 
annast útfærslu og framkvæmd verkefnisins að öllu leyti fyrir Íslands hönd.

Heimili og skóli er í samstarfi við önnur lönd í Evrópu og deilir með þeim 
upplýsingum, aðferðafræði og þekkingu. Markmiðið er að til verði sameiginlegur 
evrópskur sjóður þekkingar og aðferðafræði á þessu sviði sem styður hið jákvæða 
og hamlar gegn neikvæðum hliðum upplýsingatækninnar. 

Heimasíða verkefnisins er www.saft.is

NETHEILRÆÐI

WWW.SAFT.IS

Gefðu þér góðan 
tíma í að ræða 
netheilræðin 

við barnið. 

Góða
    skemmtun! 

Kynnist netinu saman og reynið að finna vefsíður 
sem eru í senn spennandi og skemmtilegar og við 
hæfi barna. Spjallið saman um jákvæðar og nei- 
kvæðar hliðar netsins og það sem hægt er að gera 
ef eitthvað fer úrskeiðis. 

Mörg börn nota netið til að bæta og auka þekkingu 
sína í tengslum við nám og tómstundir. Netnotendur 
ættu hins vegar að muna að ekki eru allar upplýs-
ingar á netinu réttar. Ræddu við barnið um hvernig 
megi sannreyna upplýsingar, til dæmis með því að 
skoða mismunandi vefsíður um sama efni, kanna 
hver reki vefsíðuna (t.d. einstaklingur, fyrirtæki eða 
stofnun) og hvernig hægt sé að greina milli auglýs-
inga og upplýsinga. 

Börn geta fyrir tilviljun rekist á vefsíður sem 
ætlaðar eru fullorðnum. Höfum jafnframt í huga að 
börn eru gjarnan forvitin um það sem er bannað og 
leita því stundum vísvitandi að slíkum vefsíðum. 
Reynum að nota slík tilvik sem tækifæri til að ræða 
málin og setja reglur um leit á netinu. 

Það er mjög mikilvægt að við tilkynnum strax til 
réttra aðila ef við rekumst á efni sem við teljum að 
sé ólöglegt eða skaðlegt. Þannig drögum við úr 
ólöglegri starfsemi á netinu eins og til dæmis 
kynferðisofbeldi gegn börnum eða tilraunum til að 
tæla þau á félagsnetsíðum, spjallrásum, í tölvupósti 
eða með smáskilaboðum (SMS) til að hitta 
ókunnuga ellegar brjóta lög.

Netsiðir eru mannasiðir á netinu og rétt eins og 
óformlegar siðareglur gilda í daglegu lífi segja 
óformlegar siðareglur til um hvernig fólki ber að 
haga sér á netinu. Þessar reglur snúast meðal 
annars um kurteisi, virðingu, umburðarlyndi og gott 
og rétt mál. Einelti er einnig orðið algengt á netinu 
og mikilvægt er að allir geri sér grein fyrir hve 
alvarlega afleiðingar það getur haft í för með sér. 
Hvorki fullorðnir né börn eiga að lesa tölvupóst 
annarra eða nota efni sem ekki má afrita.

Forsenda þess að þú getir leiðbeint barni þínu um 
netnotkun er að þú vitir hvernig það notar netið og 
hverju það hefur gaman að. Láttu barnið sýna þér 
hvaða vefsíður það skoðar gjarnan og hvað það 
gerir þar. Ef þú aflar þér tæknilegrar þekkingar 
aukast líkur á að þú takir skynsamlegar ákvarðanir 
um netnotkun barnsins þíns. Að auki geta foreldrar 
og börn átt saman góðar stundir við leik og upplýs-
ingaöflun á netinu. 

Netið er auðlind sem vert er að nýta sér. Með 
eftirliti og góðri leiðsögn getur barnið þitt til dæmis 
mótað jákvæða sjálfsmynd, hitt áhugavert fólk, 
komið skoðunum og hugmyndum á framfæri, sótt 
upplýsingar og margvíslegan fróðleik.

Semjið við barnið um netnotkun þess. Reglurnar 
gætu til dæmis snúist um eftirfarandi atriði: 
>> Hvernig fara á með persónulegar upplýsingar 
 (nafn, heimilisfang, símanúmer, netfang) 
>> Að lykilorð eru einkamál 
>> Hvernig koma á fram við aðra á netinu 
 (spjall, tölvupóstur, skilaboð) 
>> Hversu langan tíma er leyfilegt að vera á netinu  
 hverju sinni
>> Hvers konar vefsíður fjölskyldan sættir sig við
>> Myndbirtingar
>> Rafrænt einelti

Margar vefsíður krefjast persónulegra upplýsinga 
um notanda áður en hægt er að skoða efni þeirra. 
Þess vegna er mikilvægt að barnið viti hvenær er í 
lagi að veita persónulegar upplýsingar og þá hvaða. 
Einföld regla er að barnið gefi aldrei upp persónu-
legar upplýsingar án leyfis foreldris.

Netið getur verið kjörinn vettvangur fyrir börn til að 
kynnast öðrum börnum. Hins vegar er ekki ráðlegt 
að þau hitti einhvern sem þau kynnast á netinu 
nema í fylgd með foreldri eða öðrum fullorðnum. 
Dæmi eru um að börn hafi lent í vandræðum þegar 
þau hitta netvin einsömul og viðkomandi reynist 
annar en hann/hún sagðist vera. 
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

7
7
7
L
12
L
14

YEAR ONE   kl. 4 - 5.50 - 8 - 10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  5.50 - 8 
TERMINATOR: SALVATION kl.  10
GULLBRÁ   kl. 4

7
7
12
L

YEAR ONE   kl.1- 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
YEAR ONE  LÚXUS kl. 1- 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.1- 3.30 -5.45 - 8 - 10.15
GULLBRÁ   kl.1- 3
TERMINATOR: SALVATION kl.  8 - 10.30
NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.1- 3.20 - 5.40
ANGELS & DEMONS     kl.  5 – 8 – 10.45

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

5%

7
7
L
14
L

YEAR ONE   kl. 3.45 - 6 - 8.30 - 10.40
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
GULLBRÁ   kl. 3.30 - 6 
ANGELS & DEMONS    kl.  6 - 8 - 10
DRAUMALANDIÐ    kl.  4

SÍMI 530 1919

7
12
L
14
14

YEAR ONE  kl.  3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
TERMINATOR kl.  3 - 5.30 - 8 - 10.30
NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl.  3.20 - 5.40 - 8
X-MEN  WOLVERINE kl.  3 - 10.20
ANGELS & DEMONS kl.  5.30 - 8.30 

600kr.

fyrir börn

750kr.

fyrir fullorðna

SÍMI 551 9000

ALLRA
SÍÐUSTU

SÝNINGAR

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

fjölskylduna með íslensku tali.

-EMPIRE

750 KR. FULLORÐNIR
600 KR. BÖRN

750 KR. FULLORÐNIR
600 KR. BÖRN

upplifðuupplifðu
fyndnastafyndnasta
ferðalagferðalag

allra tíma !!allra tíma !!

upplifðu
fyndnasta
ferðalag

allra tíma !!

28.000 GESTIR - LALANG VINSÆSÆLALAASTATA MYMYNDIN

HANGOVER 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8D - 8:30 -  10:20D - 11 12

HANGOVER kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 VIP
MANAGEMENT kl. 5:50 - 8 - 10:20 10

ADVENTURELAND kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 12

CORALINE m/ísl.tali kl. 1:30(3D) - 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. 2 - 4 L

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

MONSTERS VS ALIENS m/ísl.tali kl. 1:30 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. 2(3D) - 4(3D) L

HANNAH MONTANA kl. 2 - 4 L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 2 L

YEAR ONE kl. 3:40 - 5:50  - 8 - 10:10 7

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl. 3:40 L

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

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

NIGHT AT THE MUSEUM 2 kl. 3:40 - 5:50 L

ANGELS AND DEMONS kl. 8 - 10:40 14

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 3:40 L

HHANGOVERH kl. 4 - 6 - 8 - 10 12 

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINNS m/ísl.tali kl. 4 L

HHANNA MONTANAH kl. 6 L

ADVENTURELANDA kl.  8 12 

LLET THE RIGHT ONE INL kl. 10 16

SparBíó 550kr

SparBíó 850kr
Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU

- bara lúxus
Sími: 553 2075

YEAR ONE kl. 2, 4, 6, 8 og 10 7

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!

Tónleikarnir Party Zone´95 verða 
haldnir á skemmtistaðnum Jakob-
sen í kvöld. Þar munu allir helstu 
plötusnúðar Tunglsins og Rósen-
bergkjallarans frá árunum 1990 
til 1995 leika listir sínar. Á efri 
hæð Jakobsen verða plötusnúðar 
Tunglsins sem þeyta skífum í 
bland við slagara úr útvarpsþætt-
inum Party Zone. Á neðri hæð-
inni verður stemning hins goð-

sagnakennda Rósenbergkjallara 
rifjuð upp þetta eina kvöld. Þetta 
er í fyrsta sinn sem allir þeir sem 
báru hitann og þungann af því að 
byggja upp íslensku danssenuna 
á þessum tíma standa saman að 
svona kvöldi. 

Margeir, Maggi Lego, Árni E. og 
Grétar G., ásamt fulltrúum Party 
Zone, hafa allir staðfest þátttöku 
sína. 

Rifja upp gömlu árin

DJ MARGEIR Plötusnúðurinn Margeir 
Ingólfsson verður meðal þeirra sem 
koma fram í kvöld.

Söngkonan Þórunn Antonía 
segir það mikinn heiður að 
hafa tekið upp plötu með 
tónlistarmanninum Beck. 
Frekara samstarf þeirra 
tveggja er hugsanlegt. 

Beck, sem er búsettur í Los Ang-
eles, hefur sett á fót verkefni þar 
sem hann tekur upp eigin útgáfur 
af þekktum plötum á aðeins einum 
degi án nokkurs undirbúnings og 
birtir afraksturinn á netinu. 

Fyrir upptökurnar á hinni sígildu 
Velvet Underground & Nico var 
hóað í Þórunni Antoníu með nánast 
engum fyrirvara og hún beðin um 
að taka þátt. „Þetta var alveg æðis-
legt. Ég var í Los Angeles í tvo og 
hálfan mánuð að syngja með hljóm-
sveit sem heitir thenewno2 sem 
Dhani, sonur George Harrison, er 
í. Ég fékk SMS frá vinum mínum 
einn morguninn þar sem var spurt: 
„Viltu koma að syngja með Beck í 
dag?“ Ég sagði: „Já, ekkert mál“,“ 
segir Þórunn. 

Þegar hún mætti í hljóðverið 
var vinur hennar, hinn heims-
frægi upptökustjóri Nigel Godrich 
sem hefur unnið með Beck og 
Radio head, þar staddur ásamt 
tónleikabandi Beck og auðvitað 
Beck sjálfum. Þakkaði hann Þór-
unni kærlega fyrir komuna og 
skömmu síðar hófust upptökur. 
Hljóp Þórunn þarna í skarðið fyrir 
tónlistar manninn Devendra Ban-
hart sem átti að vera í hlutverki 
söngkonunnar Nico. 

„Honum leist rosalega vel á 
mig,“ segir hún um Beck. „Hann 
lét mig syngja sólólög og gera 
dúetta með sér. Við vorum þarna 
frá tólf á hádegi til tólf á miðnætti 
og ég spilaði á sítar í einu lagi og 

tambúrínu í öðru. Ég vissi ekkert 
hvað myndi verða úr þessu og var 
ekkert að pæla í þessu. Ég átti bara 
frábæran dag með góðum hljóðfæra-
leikurum,“ segir hún. „Svo hringdi 
Beck í mig og bauð mér í heimsókn 
og ég hlustaði á plötuna heima hjá 
honum í Los Angeles. Hann sagði 
að það hefði verið töfrandi stund 
þegar við sungum saman.“ 

Að sögn Þórunnar var Beck 
mjög áhugasamur um að starfa 

aftur með henni í framtíðinni.  
„Það eru mjög góðar fréttir fyrir 
mig að fá hrós frá svona manni,“ 
segir hún og útilokar ekki að fá 
aðstoð frá Beck við gerð sólóplötu 
sinnar sem er í undirbúningi. 

Afraksturinn af samstarfi 
þeirra er þegar kominn á netið. 
Geta áhugasamir séð Beck og Þór-
unni syngja dúett í laginu Sunday 
Morning á heimasíðunni Beck.
com. freyr@frettabladid.is

Töfrandi dúett með Beck

STILLA SAMAN STRENGI 
Þórunn Antonía og Beck stilla saman 
strengi sína á nýrri plötu tónlistar-
mannsins sem er reyndar endurgerð á 
hinni sígildu The Velvet Underground & 
Nico. Þórunn segir það mikinn heiður 
að fá að starfa með hinum heims-

fræga Bandaríkjamanni sem hefur 
reyndar norrænt blóð í æðum.

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SparBíó

STÍGVÉLAÐI KÖTTUR ísl tali
kl. 2 í Álf.og í Kringl. kl. 4 
á AK. kl 3.40 í Kefl. og Self

HANNAH MONTANA ísl tali
kl. 2 í Kringlunni

ADVENTURELAND
kl. 1.30 í Álfabakka 

CORALINE  ísl tali digital þrívídd
kl. 1:30 í Álfabakka og 
kl. 2 í kringlunni

550kr

850kr

550kr
550kr

550kr

THE HANGOVER
kl. 1.30 í Álfabakka,  kl. 4 á Akureyri

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ

550kr.
550kr.

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓKL.4 BORGARBÍÓ

550kr.

KL.3.30 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.45 HÁSKÓLABÍÓ

550kr.
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sport@frettabladid.is

PEPSI-DEILD KARLA
Besta frammistaða leikmanna í 1. til 
7. umferð Pepsi-deildar karla.
Steinþór Freyr Þorsteinsson   Stjarnan 
7 leikir  7,57 í meðaleinkunn
Valur Fannar Gíslason  Fylkir
6 leikir  7,0
Arnar Már Björgvinsson   Stjarnan
4 leikir   7,0
Atli Guðnason  FH
7 leikir   6,86
Daði Lárusson   FH
7 leikir   6,71
Jónas Guðni Sævarsson  KR
7 leikir   6,71
Daníel Laxdal  Stjarnan
7 leikir   6,57
Hjörtur Logi Valgarðsson   FH
7 leikir    6,57
Ásgeir Gunnar Ásgeirsson   FH
6 leikir    6,5
Lasse Jörgensen   Keflavík
7 leikir   6,43
Alen Sutej  Keflavík
7 leikir   6,43
Kristján Valdimarsson  Fylkir
7 leikir  6,43
Einar Pétursson  Fylkir
7 leikir  6,43
Bjarni Guðjónsson  KR
7 leikir  6,43

Halldór Orri Björnsson  Stjarnan
7 leikir    6,43
Lægsta meðaleinkunn. Lágmark 4 
leikir spilaðir.
Þórarinn B. Kristjánsson  Grindavík
5 leikir   4,2
Joe Tillen  Fram
5 leikir   4,2
Óli Baldur Bjarnason  Grindavík
4 leikir   4,25
Pape Mamadou Faye  Fylkir
7 leikir   4,29
Olgeir Sigurgeirsson  Breiðablik
6 leikir   4,33
Matthías Guðmundsson  FH
5 leikir   4,4
Árni Kristinn Gunnarsson  Breiðablik
5 leikir   4,4
Besta frammistaða liða:
Stjarnan  6,24
FH  6,16
Fylkir  5,9
Keflavík  5,78
KR   5,58
ÍBV   5,4
Þróttur   5,38
Breiðablik   5,36
Valur   5,27
Fram   5,23
Fjölnir   5,19
Grindavík   5,13

> Pepsi-deildin á fullu um helgina

Það er skammt stórra högga á milli 
hjá knattspyrnustrákunum en áttunda 
umferð Pepsi-deildarinnar hefst á 
sunnudag með fjórum leikjum. Fram og 
KR hefja leik á Laugardalsvelli klukkan 
16.00. Hinir þrír leikir dagsins hefjast 
svo allir klukkan 19.15. Þá tekur FH á 
móti Þrótti, Keflavík fær Fjölni í heim-
sókn og Grindvíkingar heimsækja 
Fylkismenn. Lokaleikir umferðarinnar 
eru svo á mánudag en þá sækir ÍBV lið 
Vals heim og Breiðablik tekur á móti 
Stjörnunni. Leikjunum verður öllum lýst 
beint á Boltavakt Vísis og Fréttablaðsins.

Fylkir vann á fimmtudag einhvern ótrúlegasta sigur í sögu 
íslenskrar knattspyrnu er liðið mætti Stjörnunni í 32 liða úrslitum 
VISA-bikars karla.

Lið Fylkis var nær meðvitundarlaust í upphafi leiks og lenti 
fljótlega þrem mörkum undir. Héldu margir þá að dag-
skránni væri lokið en leikmenn Fylkis voru ekki þar á meðal. 
Þeir spýttu heldur betur í lófana og svöruðu mörkunum 
þremur frá Stjörnunni með sjö mörkum og unnu ótrúlegan 
stórsigur, 7-3.

„Strákarnir rifu sig upp á rassgatinu og keyrðu svo yfir 
Stjörnuna. Strákarnir sýndu enn og aftur að þeir hafa 
mikinn karakter og það var frábært að verða vitni að þessu. 
Þetta hefur verið frábær skemmtun fyrir áhorfendur sem og 
leikmenn að fá að upplifa þetta. Þessi leikur sýndi svo ekki 
verður um villst að það er allt hægt í fótbolta,“ sagði Ólafur 
Þórðarson, þjálfari Fylkis, en hann hefur heldur betur komið 
með ferska strauma í Árbæinn.

Liðið er ekki bara komið í sextán liða úrslit í bikar-
keppninni heldur situr það þess utan í fjórða sæti Pepsi-

deildarinnar, hefur unnið fjóra leiki, gert tvö jafntefli og aðeins 
tapað einum leik. „Ég þakka strákunum þetta góða gengi. 
Þeir eru duglegir, leggja sig fram og vilja ná árangri. Það er 
nákvæmlega það sem þetta snýst um. Okkur gekk vel í undir-
búningsmótunum og þessi spilamennska er bara beint fram-
hald af því sem við vorum að gera í vor. Það er samt mikið 

eftir af mótinu og spurning hvort þessir ungu strákar 
halda þetta út,“ sagði Ólafur sem hrósar strákunum 
sínum í hástert og segist ekki hafa neina trú á öðru en að 
þessir strákar muni spýta í lófana þegar á móti blæs.

Ólafur er gamall refur í boltanum og kemur aftur 
inn í þjálfunina eftir árshlé en þar áður var hann 
á hliðarlínunni hjá Fram. Er hann mikið breyttur 
sem þjálfari?

„Það eru alltaf ákveðnar áherslubreytingar 
hjá manni á hverju ári. Maður er alltaf að spá og 

spekúlera í því sem maður er að gera. Maður róast 
og þroskast með aldrinum, hægt og rólega reyndar,“ 
sagði Ólafur léttur.

ÓLAFUR ÞÓRÐARSON: ER AÐ GERA FRÁBÆRA HLUTI MEÐ HIÐ UNGA OG EFNILEGA LIÐ FYLKIS

Maður þroskast hægt og rólega í þessu starfi

FÓTBOLTI Steinþór Freyr Þorsteins-
son er leikmaður fyrstu sjö umferða 
Pepsi-deildar karla að mati blaða-
manna Fréttablaðsins. Leikmönn-
um er gefin einkunn fyrir frammi-
stöðu sína í hverjum leik og fékk 
Steinþór langhæstu meðaleinkunn-
ina fyrir fyrsta þriðjung mótsins 
eða 7,57. Óvenjulegt er að leikmenn 
séu með yfir sjö í meðaleinkunn.

Hann segist vissulega sáttur 
við frammistöðu sína og liðsins til 
þessa en Stjarnan er í öðru sæti 
deildarinnar, aðeins tveimur stig-
um á eftir toppliði FH. Liðið hefur 
aðeins tapað einum leik í deildinni 
í vor en féll reyndar úr leik í bikar-
keppninni í fyrradag eftir stórt tap 
fyrir Fylki, 7-3.

„Þessi leikur var eins og gott 
sirkusatriði,“ sagði hann í léttum 
dúr. „Við byrjuðum á því að skora 
þrjú og þá hélt ég að við ætluðum 
að valta yfir þá. En svo fengum við 
þetta allt í andlitið aftur.“

En hann hefur litlar áhyggjur af 
því að úrslit þessa leiks hafi áhrif á 
gengi liðsins í deildinni. „Ég held að 
þetta kenni mönnum að það dugar 
ekki að vera 3-0 yfir. Leikurinn er 
þar með ekki búinn. 

Við fengum líka svona stóran 
skell á okkur skömmu fyrir mót er 
við töpuðum fyrir HK, 6-1, og svo 
töpuðum við aftur nokkuð stórt 
fyrir FH, 5-1. 

Alltaf höfum við náð að koma 
sterkir til baka og ég held að við 

munum ekki dvelja lengi við þetta 
tap heldur.“

Næsti leikur Stjörnumanna 
verður gegn Blikum á mánudaginn 
en Steinþór er uppalinn hjá Breiða-
bliki. Hann gekk til liðs við Stjörn-
una nú í vetur.

„Ég er mjög spenntur fyrir 
þessum leik. Ég varð líka fyrir 
nokkrum tæklingum í gær og bað 
til guðs að ég myndi ekki meiðast. 
Þetta verður örugglega skrýtinn 
leikur fyrir mig.“

Steinþór fékk mismikið að spila 
með Breiðabliki á sínum tíma og 
óhætt að segja að hann hafi fundið 
sig vel hjá nýju félagi. „Dæmin hafa 
sýnt að oft þarf að skipta um félag 
til þess að leikmaður fái tækifæri 
til að sýna sitt rétta andlit. Stjarnan 
spilar allt öðruvísi knattspyrnu en 
Breiðablik og sú hentar mér miklu 
betur. Ég fæ mikið frelsi í Stjörn-
unni og er með fljóta kantmenn 
sem gera mér lífið mjög auðvelt. Í 
Breiðabliki var ég oftast settur á 
kantinn þar sem ég naut mín ekki 
jafn vel.“

Steinþór verður 24 ára gamall á 
árinu og viðurkennir að hann vildi 
gjarnan fá tækifæri til að gerast 
atvinnumaður. „Það hefur alltaf 
verið draumurinn að komast út. 
Sagan hefur sýnt að þegar menn 
standa sig vel fá þeir tækifæri. Ég 
mun allavega gera allt sem í mínu 
valdi stendur til að láta það gerast.“
 eirikur@frettabladid.is

Draumurinn að fá 
tækifæri erlendis
Steinþór Freyr Þorsteinsson er besti leikmaður fyrstu 
sjö umferða Pepsi-deildar karla að mati Fréttablaðsins. 
Hann fékk hæstu meðaleinkunn allra í deildinni.

FRÁBÆR Steinþór Freyr Þorsteinsson hefur algjörlega farið á kostum í spútnikliði 
Stjörnumanna í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÖRFUBOLTI Körfuknattleiksdeild 
Stjörnunnar hefur gengið frá 
samningi við Bandaríkjamann-
inn Justin Shouse um að hann 
spili áfram í herbúðum félagsins 
á næstu leiktíð. Hann mun einnig 
þjálfa áfram hjá félaginu.

Stjarnan hafði áður gengið 
frá nýjum tveggja ára samningi 
við Makedóníumanninn Jovan 
Zdravevski.   - hbg

Gleðitíðindi fyrir Stjörnuna:

Shouse áfram í 
Garðabænum

SHOUSE Spilar áfram í Garðabænum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!
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HANDBOLTI Íslenska landsliðið í 
handbolta hélt í morgun utan til 
Eistlands þar sem liðið mun mæta 
heimamönnum í lokaumferð undan-
keppninnar fyrir EM í hand-
bolta en úrslitakeppnin fer fram 
í Austur ríki á næsta ári. Ísland 
er þegar búið að tryggja sér sæti 
í lokaúrslitunum en þarf engu að 
síður helst á sigri að halda til að 
tryggja sér efsta sæti riðilsins. 

Liðið er þó mikið breytt og 
aðeins fimm leikmenn í hópnum  
nú sem fóru einnig á Ólympíuleik-
ana í Peking. 

„Þetta eru ótrúlegar miklar 
breytingar á hópnum, bara frá síð-
asta leik,“ sagði Guðmundur Guð-
mundsson landsliðsþjálfari. „En ég 
hef fulla trú á þeim strákum sem 
eru að koma inn í hópinn nú en þeir 
fá nú tækifæri til að sýna hvað í 
þeim býr. Þetta verður þó alls ekki 
auðveldur leikur enda Eistlending-
ar með vel mannað lið sem hefur 
staðið sig vel á heimavelli.“

Snorri Steinn Guðjónsson og 
Róbert Gunnarsson fá nú frí og 
Guðjón Valur Sigurðsson er búinn 
að gangast undir aðgerð vegna 
meiðsla. 

Í staðinn koma þeir Kári Kristj-
án Kristjánsson og Fannar Frið-
geirsson inn í hópinn auk þess 
sem Stefán Baldvin Stefánsson 
og Andri Stefan Guðrúnarson fá 
stærra hlutverk nú.

Snorri Steinn hefur verið að 
jafna sig eftir meiðsli en Róbert 
fær frí eftir langt tímabil. „Hann 
var á síðustu dropunum,“ sagði 
Guðmundur.

Ísland hefur farið taplaust í 
gegnum leiki sína í undankeppn-
inni og dugir að öllum líkindum 

eins marks sigur á morgun til að 
tryggja sér efsta sæti riðilsins. 
Ísland vann Makedóníu nú á mið-

vikudaginn og gerði þar áður jafn-
tefli við Noreg eftir að hafa verið 
yfir allan leikinn. Guðmundur 

segir að gott gengi liðsins hafi 
vissulega komið sér þægilega á 
óvart.

„Ég get ekki neitað því. Það er 
mikil óvissa sem fylgir því að tefla 
alltaf fram nýju liði í hverjum leik. 
Ég hafði þó alltaf tilfinningu fyrir 
því að þeir gætu klárað þetta.“

Hann segir það ekkert vafamál 
að landsliðið sé að græða nú á að 
hafa verið með B-landsliðsverk-
efni, svokallað 2012-landslið, í full-
um gangi síðan í haust.

„Það snýst fyrst og fremst um 
að breikka hjá okkur leikmanna-
hópinn sem við höfum meðvitað 
verið að gera. Við höfum þurft að 
sækja mikið í þennan hóp vegna 
meiðsla lykilmanna í landsliðinu.“

Eftir leikinn á morgun tekur við 
langþráð sumarfrí hjá Guðmundi 
og félögum. „Þá getur maður loks-
ins farið að anda. Þetta er búin að 
vera mikil törn og mikið álag en 
alveg frábært engu að síður.“

Hann segir að tímabilið sem nú 
er að ljúka sé það besta síðan hann 
gerðist þjálfari. Ísland náði frægu 
silfri á Ólympíuleikunum og hefur 
haldið dampi og vel það nú í vetur 
þrátt fyrir mikil skakkaföll í leik-
mannahópnum.

„Okkur gekk bæði vel í æfinga-
leikjunum við Þjóðverja sem og í 
leikjum okkar í janúar. Síðan hefur 
líka gengið mjög vel í undankeppn-
inni. Það var auðvitað mjög svekkj-
andi að vinna ekki Noreg um dag-
inn þar sem við áttum það innilega 
skilið. En okkur tókst að hefna 
ófaranna gegn Makedóníu og þá 
gleymdum við hinum leiknum.“

Leikurinn hefst klukkan 15 á 
morgun og verður í beinni útsend-
ingu á RÚV. eirikur@frettabladid.is

Ótrúlegri handboltavertíð að ljúka
Ísland mætir á morgun Eistlandi í lokaumferð undankeppni EM í handbolta en lokakeppnin fer fram á 
næsta ári. Þar með lýkur handboltavertíð sem hófst með undirbúningi fyrir Ólympíuleikana í Peking.

LANDSLIÐSÞJÁLFARINN Guðmundur Guðmundsson stýrir sínum mönnum gegn 
Makedóníu á miðvikudaginn var. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Fjalar Þorgeirsson 
þurfti að fara meiddur af velli í 
hálfleik í leik Fylkis og Stjörn-
unnar í bikarkeppni karla á 
fimmtudagskvöldið. Hann sagði 
þó meiðslin ekki alvarleg en óvíst 
hvort hann geti spilað með Fylki 
gegn Grindavík á morgun.

„Ég var í raun meiddur fyrir 
leikinn og hefði hugsanlega ekki 
átt að spila. Ég er víst eitthvað 
slæmur í festingum sem liggja 
í kviðarveggnum og þarf bara 
að hvíla mig til að leyfa þessu að 
jafna sig. Ég var orðinn slæmur í 
leiknum gegn Stjörnunni strax í 
upphafi.“ - esá

Fjalar Þorgeirsson:

Meiðslin ekki 
alvarleg

FJALAR Gæti spilað með Fylki á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LANDSLIÐ ÍSLANDS
Markverðir:
Björgvin Páll Gústavsson
Hreiðar Guðmundsson
Aðrir leikmenn:
Alexander Petersson
Andri Stefan Guðrúnarson
Fannar Friðgeirsson
Heiðmar Felixsson
Ingimundur Ingimundarson
Kári Kristján Kristjánsson
Ragnar Óskarsson
Sigurbergur Sveinsson
Stefán Baldvin Stefánsson
Sverre Jakobsson
Vignir Svavarsson
Þórir Ólafsson

Er ekki upplagt að koma við hjá okkur 
á milli veiðistaða í sumar? 

Nánari upplýsingar um opnunartíma og sýningar í stöðvum í sumar eru 
á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000.
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Frábært 
land til 
ferða-
laga!

Velkomin á sýningar Landsvirkjunar: 

Dimmir hratt á draugaslóð Blöndustöð :  Andlit Þjórsdæla Búrfellsstöð

Afl úr iðrum jarðar Kröflustöð :  Hvað er með Ásum? Laxárstöð

List Kristjönu Samper Ljósafossstöð :  Orkan frá Kárahnjúkum Végarði

Stöðvar Landsvirkjunar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.
Aðgangur er ókeypis. 



98 kr.
629 kr./kg. 

PYLSAN Á CA 30 KR.  PYLSA Í  BRAUÐI 50 kr.

BÓ
NUSP

YLSA Í BRAUÐI

LÆGRA VERÐ

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

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

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

498 kr.

498 kr.

159 kr./kg.

179 kr.

139 kr. 98 kr.

98 kr.

30% AFSLÁTTUR MERKT VERÐ 1398 KR. 979 kr./kg.

259 kr

B
598 kr.

VENJULEG + RAKBLÖÐ 3298 kr
POWER + RAKBLÖÐ 3998 kr
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SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

10.10 EastEnders 10.40 My Hero 11.10 
My Hero 11.40 Hustle 12.30 Hustle 
13.20 The Chase 14.10 The Chase 
15.00 After You‘ve Gone 15.30 After 
You‘ve Gone 16.00 My Hero 16.30 Any 
Dream Will Do 17.55 My Hero 18.25 My 
Hero 18.55 The Innocence Project 19.45 
Extras 20.15 Extras 20.45 Extras 21.15 
Extras 21.45 Extras 22.15 My Hero 22.45 
My Hero 23.15 The Innocence Project 
00.05 Extras 00.35 Extras 01.05 Extras 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Boxen 10.25 OBS 10.30 En lille reminder 
10.40 Family Guy 11.05 Pigerne Mod 
Drengene 11.35 Flight 29 savnes! 11.56 
Boogie Mix 12.00 Gudstjeneste i DR 
Kirken 12.55 Columbo 14.30 aHA Award 
15.30 Ebb og Flo 15.35 Postmand Per 
15.50 Det gule hus - Ella og Hendes 
Papa 16.00 Når isbjørnen kommer i godt 
humør 16.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret 17.00 OBS 17.05 Landsbyhospitalet 
18.00 Den fantastiske planet 19.00 21 
Søndag 19.40 SportNyt 19.50 BlackJack 
21.20 Dødens Detektiver 21.45 Så er der 
pakket 22.10 Seinfeld 

18.00 Neytendavakin  Ragn-
hildur Guðjónsdóttir 

18.30 Óli á Hrauni  Ólafur 
Hannes son

19.00 Mér finnst  Katrín Bessa-
dóttir, Hödd Vilhjálmsdóttir og Vig-
dís Másdóttir 

20.00 Hrafnaþing

21.00 Í kallfæri   Jón Kristinn 
Snæhólm

21.30 Maturinn og lífið  Fritz M. 
Jörgensson

22.00 Hrafnaþing

23.00 Mér finnst  

10.35 Jorda rundt i 80 hager 
11.35 Kunsten å bli kunstner 12.05 
Sommerkonsert fra Wien 13.35 En 
kongelig familie 14.30 Sprangridning. 
Norway Grand Prix 15.30 Åpen himmel 
16.00 Freddie og Leos eventyr 16.30 
Solens mat 17.00 Søndagsrevyen 17.45 
Sportsrevyen 18.05 Der ingen skulle tru 
at nokon kunne bu 18.35 Tigerens hem-
melige liv 19.30 Poirot 21.10 Kveldsnytt 
21.30 Friidrett 22.30 Thomas Quick. 
Uskyldig dømt? 23.30 Jazz jukeboks 

15.30 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynn-
ir allt það heitasta í bíóheiminum.

16. 00 Hollyoaks (211:260) 

16. 25 Hollyoaks (212:260) 

16. 50 Hollyoaks (213:260) 

17. 15 Hollyoaks (214:260) 

17. 40 Hollyoaks (215:260) 

18. 05 Seinfeld (11:13) Enn fylgj-
umst við með Íslandsvininum Sein-
feld og vinum hans.

18.30 Seinfeld (12:13) 

19.00 Seinfeld (1:24) 

19.30 Seinfeld (2:24) 

20.00 Total Wipeout (4:9) Hér 
er á ferð ómenguð skemmtun, gam-
all og góður buslugangur með nýju 
tvisti sem ekki nokkur maður getur 
staðist. 

21.00 America‘s Got Talent 
(3:20) Það kunna ekki allir að 
syngja eða dansa. Sönnu hæfileika-
fólki getur verið ýmislegt annað til 
lista lagt.  

22.25 ET Weekend Allt það 
helsta sem gerðist í vikunni í heimi 
fína og fræga fólksins.

23.10 The O.C. (26:27) Stöð 2 
Extra og Stöð 2 endursýna þessa vin-
sælu þáttaröð frá upphafi. 

23.55 Seinfeld (11:13) 

00.20 Seinfeld (12:13)

00.45 Seinfeld (1:24) 

01.10 Seinfeld (2:24) 

01.35 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynn-
ir allt það heitasta í bíóheiminum.

02.40 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
Lalli, Gulla og grænjaxlarnir, Refurinn 
Pablo, Þorlákur, Kalli og Lóa, Algjör 
Sveppi, Svampur Sveinsson, Hvell-
ur keppnisbíll, Áfram Diego, áfram!, 
Könnuðurinn Dóra, Aðalkötturinn, 
Íkornastrákurinn

10.05 Cars

12.00 Nágrannar

12.20 Nágrannar

12.40 Nágrannar

13.00 Nágrannar 

13.25 So You Think You Can 
Dance (1:23) 

15.00 Hell‘s Kitchen 

15.55 How I Met Your Mother 
(11:20) 

16.25 Jamie At Home (9:13) 

16.55 Oprah 

17.40 60 mínútur 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.59 Veður 

19.10 Amne$ia (3:8) 

19.55 Sjálfstætt fólk Hér verður 
farið yfir það allra besta úr þáttum 
vetrarins. 

20.30 Cold Case (23:23) Ein vin-
sælasta spennuþáttaröð Stöðvar 2 
snýr aftur í sjöttu seríunni.

21.15 Prison Break (21:24) 
Scofield-bræður eru að nálgast það 
takmark sitt að verða frjálsir menn. 
En til þess að sanna sakleysi sitt og 
leita hefnda þurfa bræðurnir að upp-
ræta Fyrirtækið, dularfulla stofnun. 

22.00 Lie to Me (2:13) Ný 
spennuþáttaröð um hóp af sérfræð-
ingum sem öll eru fremst í sínu fagi. 
Með sálfræði, atferlisfræði og ein-
stökum hæfileikum í að greina í and-
litsdráttum skjólstæðinga hvort þeir 
segi sannleikann eða séu að ljúga. 

22.45 Twenty Four (21.24) Ný 
ógn steðjar nú að bandarísku þjóð-
inni.

23.30 60 mínútur 

00.15 Little Rock Central High: 
50 Years Later

01.25 The Producers 

03.35 The Gospel 

05.15 How I Met Your Mother 
(11:20) 

05.40 Fréttir 

06.15 The Gospel of John 

09.20 Thank You for Smoking

10.50 Nacho Libre 

12.20 Open Season 

14.00 Thank You for Smoking 

16.00 Nacho Libre

18.00 Open Season 

20.00 The Gospel of John 

23.05 The Squid and the 
Whale 

00.25 Irresistible 

02.05 16 Blocks 

04.00 The Squid and the 
Whale 

06.00 The Man in the Iron 
Mask 

07.30 US Open 2009 Útsending 
frá þriðja keppnisdegi US Open.

11.30 F1:  Bretland / Kapp-
aksturinn Bein útsending 

14.15 F1:  Við endamarkið 
Keppni helgarinnar krufin til mergjar. 

14.45 Augusta Masters Official 
Film Frábær mynd þar sem Augusta 
Masters eru gerð góð skil.

15.40 Pepsímörkin 2009 Magn-
aður þáttur þar sem Magnús Gylfa-
son og Tómas Ingi Tómasson fara yfir 
alla leiki umferðinnar ásamt íþrótta-
fréttamönnum Stöðvar 2 Sport.

16.40 The Swing Í þessum þætti 
er rennt yfir golfsveifluna. Hvað eru 
kylfingar að gera rangt í sveiflunni? 
Svarið við því er að finna í þessum 
þætti.

17.05 Inside the PGA Tour 
2009 Skyggnst á bakvið tjöldin í 
PGA mótaröðinni.

17.30 US Open 2009 Bein út-
sending frá lokadegi US Open.

23.30 F1:  Við endamarkið 
Keppni helgarinnar krufin til mergjar. 
Gunnlaugur Rögnvaldsson og sér-
fræðingar skoða keppnina gaumgæfi-
lega og leiða áhorfendur í gegnum 
allan sannleikann.

10.00 100 procent bonde 10.30 Guld 
och gröna skogar 11.00 Med huvudduk 
och höga klackar 11.30 En grå filt med 
broderade blommor 12.00 Så såg vi 
Sverige då 12.20 Hammarkullen 13.20 
Guldfeber 14.15 Sällskapsresan 16.00 
Rapport 16.15 Hedebyborna 17.15 
Hotell Opera 17.30 Rapport 17.50 
Sportspegeln 18.15 Confederations Cup 
20.30 Hemligstämplat 21.00 Skrivkamp 
21.30 Allt ljus på 

08.00 Morgunstundin okkar 
 Í næturgarði , Lítil prinsessa, Geir-
harður Bojng Bojng, Disneystundin, 
Alvöru dreki, Sígildar teiknimyndir, 
Nýi skólinn keisarans, Einu sinni 
var... Jörðin og Landið mitt.

10.40 Popppunktur  (3:15) (e)

11.30 Kastljós  

12.00 Helgarsportið  (e)

12.55 Íslenska golfmótaröð-
in  (2:6) (e)

13.25 Í fótspor Tangerbúans (e)

14.25 Bara grís  (e)

14.55 Landsleikur í handbolta  
(Eistland - Ísland) Bein útsending.

16.50 Hvað veistu? 
 Kjarnorkurusl

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Fótboltakappinn

17.45 Pip og Panik  (6:13) (e)

17.50 Örvaeiturfroskarnir  (1:3)

18.00 Stundin okkar

18.30 Hellisbúar   (4:13) 

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Út og suður  

20.10 Anna Pihl  (9:10)

20.55 Sunnudagsbíó - Vonar-
slóðin  (Spur der Hoffnung) Þýsk 
sjónvarpsmynd frá 2006. Maður 
finnur kaldan og hrakinn dreng í 
bátsskrifli við eyju á Eystrasalti um 
hávetur og um leið rifnar ofan af 
sárum úr fortíð hans. Aðalhlutverk: 
Peter Lohmeyer, Brewin Koneswar-
an, Jürgen Vogel og Camilla Søe-
berg.

22.25 Myrkrahöfðinginn  (3:4) 
(e)

23.20 Söngvaskáld  e)

00.15 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Óstöðvandi tónlist

12.00 World Cup of Pool 2008 
  (3:31) (e)

12.50 Rachael Ray  (e)

13.35 Rachael Ray  (e)

14.20 The Game  (13:22) (e)

14.45 The Game  (14:22) (e)

15.10 America’s Funniest 
Home Videos  (38:48) (e)

15.35 This American Life  (e)

16.05 What I Like About You 
 (6:24) (e)

16.30 My Big Fat Greek Wedd-
ing  Rómantísk gamanmynd með 
Nia Vardalos  og John Corbett í aðal-
hlutverkum. (e) 

18.05 Stylista  (3:9) Hér keppa 
efnilegir stílistar um eftirsótta stöðu 
hjá tískutímaritinu Elle. (e)

18.55 The Biggest Loser  (21:24) 
Bandarísk raunveruleikasería þar 
sem fitubollur berjast við bumb-
una. (e)

19.45 America’s Funniest 
Home Videos  (39:48) Fjölskyldu-
þáttur þar sem sýnd eru fyndin 
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur 
hafa fest á filmu.

20.10 Robin Hood  Bresk þátta-
röð fyrir alla fjölskylduna um hetj-
una Hróa hött, útlagann sem rænir 
þá ríku til að gefa hinum fátæku. 
 (1:13)

21.00 Leverage  (10:13) Spenn-
andi þáttaröð um þjófahóp sem 
rænir þá sem misnota vald sitt og 
ríkidæmi. 

21.50 Brotherhood  (8:10) 
Spennandi þáttaröð um bræðurna 
Tommy og Mike Caffee. Annar 
er efnilegur stjórnmálamaður en 
hinn forhertur glæpamaður. Það 
er komið að lokaþættinum í þess-
ari þáttaröð. 

22.40 Heroes  (24:26) Bandarísk 
þáttaröð um fólk sem býr yfir yfir-
náttúrlegum hæfileikum. (e)

23.30 The Game  (14:22) (e)

23.55 Penn & Teller: Bullshit 
 (8:59) (e)

00.25 Óstöðvandi tónlist

Gísli Einarsson skyggnist um á 
Skrímslasetrinu í Bíldudal og ræðir 
meðal annars við Valdimar Gunnars-
son, formann Skrímslafélagsins, 
menn sem séð hafa skrímsli með 
eigin augum og skrímslafræðinginn 
Þorvald Friðriksson sem um langt ára-
bil hefur safnað skrímslasögum. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Út og suður
Sjónvarpið kl. 19.35

▼

Lilly Rush og félagar hennar í sér-
deild lögreglunnar halda áfram að 
upplýsa sakamál sem stungið hefur 
verið óupplýstum ofan í skjalakass-
ann. Í kvöld sýnir Stöð 2 lokaþátt 
sjöttu seríu.

STÖÐ 2 KL. 20.30

Cold Case – lokaþáttur

> Tim Roth
„Mér leiðist að horfa á leikara með 
brúna og stælta bringu og 
skjannahvítar tennur. Ég vil 
sjá fólk sem líkist bróður 
mínum eða vini mínum eða 
nágranna mínum − þú veist,  
bara venjulegt fólk.“ 
Roth fer með aðalhlutverkið 
í spennuþáttaröðinni Lie 
to Me sem Stöð 2 sýnir í 
kvöld. 

17.45 Premier League World 
Nýr þáttur þar sem enska úrvals-
deildin er skoðuð frá ýmsum óvænt-
um hliðum.

18.15 Ítalía - Brasilía Bein út-
sending frá leik Ítalíu og Brasilíu í 
Álfu keppninni. Sport 3. Egyptaland - 
Bandaríkin

20.20 Egyptaland - Bandaríkin 
Útsending frá leik Egyptalands og 
Bandaríkjanna í Álfukeppninni.

22.00 Ítalía - Brasilía Útsend-
ing frá leik Ítalíu og Brasilíu í Álfu-
keppninni.

23.40 Egyptaland - Bandarík-
in Útsending frá leik Egyptalands og 
Bandaríkjanna í Álfukeppninni.

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
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BYLGJAN
á ferðalagi
Siglufjörður í dag!

LAUGARDAGUR:
Hemmi Gunn og Svansí

19. - 20. JÚNÍ Á SIGLUFIRÐI

11.45 F1: Tímatakan   
 STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

18.00 Sjáðu    STÖÐ 2

19.35 Fjölskylda mín   
  SJÓNVARPIÐ

19.45 America’s Funniest 
Home Videos   SKJÁREINN

20.00 Notes of a Scandal  
 STÖÐ 2 BÍÓ

STÖÐ 2

17.00 Mér finnst  Katrín Bessadóttir, 
Hödd Vilhjálmsdóttir og Vigdís Másdóttir

18.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson

19.00 Mér finnst 

20.00 Hrafnaþing 

21.00 Græðlingur  Elinóra Sigurðardóttir

21.30 Grasrótin   Guðfríður Grétarsdóttir

22.00 Neytendavaktin  Ragnildur Guð-
jónsdóttir

22.30 Óli á Hrauni  Ólafur Hannesson

08.00 Morgunstundin okkar  Pósturinn 
Páll, Stjarnan hennar Láru, Sammi, Snilling-
arnir, Tóti og Patti, Elías knái, Hænsnakofinn, 
Ólivía, Fræknir ferðalangar og Skúli skelfir

10.30 Leiðarljós  (e)

11.10 Leiðarljós  (e)

12.00 Helgarsportið  (e)

13.00 Kastljós  (e)

13.35 Út og suður  (e)

14.10 Gríman 2009  (e)

16.15 Sápugerðin  (6:12) (e)

16.40 Bergmálsströnd  (6:12) (e)

17.05 Lincolnshæðir  (10:13) (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Popppunktur  (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Fjölskylda mín  (4:9) Bresk 
gamanþáttaröð um tannlækninn Ben og 
skrautlega fjölskyldu hans. Aðalhlutverk leika 
Robert Lindsay, Zoë Wanamaker, Gabriel 
Thompson og Daniela Denby-Ashe.

20.10 Bandarískt brúðkaup  (American 
Wedding) Bandarísk bíómynd frá 2003. Hér 
hittast ærslabelgirnir úr American Pie-mynd-
unum í brúðkaupi tveggja þeirra.  Aðalhlut-
verk: Jason Biggs, Seann William Scott og 
Alyson Hannigan. (e)

21.45 Glæpaveldið  (Empire) Bandarísk 
bíómynd frá 2002. Aðalhlutverk: John Leg-
uizamo, Peter Sarsgaard, Denise Richards, 
Vincent Laresca, Isabella Rossellini og Sonia 
Braga. 

23.25 Kaupmaður í Feneyjum  (The 
Merchant of Venice) (e)

01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Óstöðvandi tónlist

13.15 Rachael Ray  (e)

14.45 Rachael Ray  (e) 

15.30 The Game  (10:22) Bandarísk 
gamanþáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

15.55 The Game  (11:22)

16.20 The Game  (12:22) (e)

16.45 America’s Funniest Home 
Videos  (36:48) (e)

17.10 America’s Funniest Home 
Videos  ( 37:48)  (e)

17.35 All of Us  (10:22) (e)

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

18.55 Family Guy  (3:18) (e)

19.20 Everybody Hates Chris  (4:22) 
Bandarísk gamansería þar sem háðfuglinn 
Chris Rock gerir grín að uppvaxtarárum 
sínum. (e)

19.45 America’s Funniest Home 
Videos  Fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru 
fyndin myndbrot sem venjulegar fjölskyldur 
hafa fest á filmu. (38:48)

20.10 Sliding Doors  (e) Skemmtileg 
kvikmynd með Gwyneth Paltrow og John 
Hannah í aðalhlutverkum.  

21.50 Brotherhood  (7:10) (e)

22.40 Painkiller Jane  (18:22) (e) 

23.30 World Cup of Pool 2008  (e)

00.20 The Game  (12:22) (e) 

00.45 The Game  (13:22) (e)

01.10 Penn & Teller: Bullshit  (6:59) (e) 

01.40 Penn & Teller: Bullshit  (7:59) (e) 

02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Kalli á þak-
inu, Dynkur smáeðla, Ruff‘s Patch, Þorlákur, 
Algjör Sveppi, Sumardalsmyllan, Boowa and 
Kwala, Refurinn Pablo, Elías, Blær, Svampur 
Sveinsson, Hvellur keppnisbíll, Könnuðurinn 
Dóra, Maularinn, Flintstone krakkarnir og Kalli 
litli Kanína og vinir,

12.00 Bold and the Beautiful 

12.20 Bold and the Beautiful 

12.40 Bold and the Beautiful 

13.00 Bold and the Beautiful 

13.25 ´Til Death (1:15) 

13.50 The Big Bang Theory (5:17) 

14.20 Total Wipeout (4:9) Hér er á ferð 
gamall og góður buslugangur með nýju tvisti. 

15.20 The New Adventures of Old 
Christine (4:10) 

15.45 Sjálfstætt fólk 

16.20 Ashes to Ashes (5:8) Sjálfstætt 
framhald vinsælustu bresku þáttaraðar síðari 
ára, Life on Mars. 

17.15 ET Weekend  Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólks-
ins er tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.45 Íþróttir 

18.52 Lottó 

19.00 Ísland í dag 

19.30 Veður 

19.35 America‘s Got Talent (3:20) Leit-
in hafin í þriðja sinn að sönnu hæfileikafólki. 
Líkt og síðast verða dómararnir þau David 
Hasselhoff, Piers Morgan og hin orðheppna 
og stundum kjaftfora Sharon Osbourne. Jerry 
Springer er kynnir.

21.00 We Are Marshall Áhrifamikil mynd 
með Matthew McConaughey í aðalhlutverki. 

23.05 Devil‘s Diary Hörkuspennandi og 
ógnvekjandi mynd um tvær vinkonur sem 
finna forna bók i kirkjugarði en hún er sér-
stök að því leytinu til að það sem skrifað er í 
hana verður að veruleika.

00.35 V for Vendetta Geysivinsæll fram-
tíðartryllir með Natalie Portman, byggður á 
margfrægri myndasögu. V er frelsishetja sem 
bjargar ungri stúlku úr höndum eftirlitslögregl-
unnar. Hún á svo eftir að reynast lykillinn í 
andspyrnu almúgans.

02.45 A Dirty Shame Kolsvört gaman-
mynd með Johnny Knoxville í aðalhlutverki.

04.10 The Night We Called It a Day 

05.45 Fréttir

06.10 Notes of a Scandal 

08.00 The Murder of Princess Diana 

10.00 Johnny Dangerously 

12.00 Teenage Mutant Ninja Turtles

14.00 The Murder of Princess Diana 

16.00 Johnny Dangerously 

18.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 

20.00 Notes of a Scandal 

22.00 Enemy of the State 

00.15 Half Nelson

02.00 Ice Harvest 

04.00 Enemy of the State  

08.25 F1: Bretland / Æfingar Sýnt frá 
æfingum liðanna fyrir Formúlu 1.

08.55 F1: Bretland / Æfingar

10.00 Stanford St. Jude Champions-
hip Hápunktar á PGA mótaröðinni í golfi.

10.50 Inside the PGA Tour 2009

11.15 F1: Við rásmarkið Gunnlaugur 
Rögnvaldsson skoðar undirbúning liðanna 
fyrir kappaksturinn.

11.45 Tímatakan Bein útsending frá 
tímatökunni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í 
Bretlandi.

13.20 US Open Útsending frá öðrum 
keppnisdegi US Open.

16.20 NBA tilþrif 

16.40 Arnold Schwarzenegger-mótið 
2008 Í þessu móti er keppt í mörgum grein-
um aflrauna og þangað mæta til leiks allir 
helstu og flottustu jötnar heims.

17.15 Presidents Cup 2007 Þáttur þar 
sem fjallað er um Forsetabikarinn 2007. 

18.05 Augusta Masters Official Film 
Mynd um Augusta Masters.

19.00 US Open 2009 Bein útsending frá 
þriðja keppnisdegi US Open.

00.00 Ultimate Fighter - Season 9.

01.00 Ultimate Fighter - Season 9  

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

17.15 PL Classic Matches Middlesbrough 
- Man Utd, 1999. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

17.45 PL Classic Matches Arsenal - Man. 
United, 1999.

18.15 Spánn - Suður Afríka Bein út-
sending frá leik Spánar og Suður Afríku í Álfu-
keppninni. Sport 3. Írak - Nýja Sjáland.

20.20 Írak - Nýja Sjáland Útsending frá 
leik Íraks og Nýja Sjálands í Álfukeppninni.

22.00 Spánn - Suður Afríka Útsend-
ing frá leik Spánar og Suður Afríku í Álfu-
keppninni.

23.40 Írak - Nýja Sjáland Útsending frá 
leik Íraks og Nýja Sjálands í Álfukeppninni.

> Matthew McConaughey
„Það er ekki margt sem þykir svalt 
á heimsvísu, en það er svalt að 
henda ekki rusli á götuna. 
Ég mundi aldrei gera það 
sjálfur.“

Matthew fer með aðal-
hlutverkið í kvikmynd-
inni We Are Marshall, 
sem Stöð 2 sýnir í 
kvöld klukkan 21.00.

▼

▼

▼

▼

▼

Þegar ég var barn slóst ég af mikilli hörku 
við systkini mín um besta sætið í sófanum. 
Besta sætið þótti okkur vera sá hluti sófans 
sem var beint á móti sjónvarpstækinu 
sjálfu, hin sætin voru aðeins meira á ská 
miðað við sjónvarpið og þau þóttu ekki eins 
góð. 

Þriðjudagarnir voru sérstaklega hatrammir 
því þá var uppáhaldsbarnaefnið okkar sýnt. 
Fyrst voru það gömlu, góðu sjónvarps-
þættirnir um Batman og hjálparhellu hans, 
Robin, sem voru í miklu uppáhaldi hjá bróður 
mínum. Næst á eftir Batman voru þættirnir um 
hestinn Fagra Blakk sem mér og systur minni 
þóttu sérstaklega skemmtilegir. Nú var 
það þannig að ég vildi að sjálfsögðu alltaf 
tryggja mér besta sætið til þess að geta 

notið þess að horfa á ævintýri Fagra Blakks. Það vildi 
systir mín líka. 

Við urðum því að ýta, þræta, öskra og sparka í hvor 
aðra á hverjum þriðjudegi klukkan hálf sjö og oftar 
en ekki endaði þetta með gráti og gnístran tanna, því 
hvorug okkar vildi þurfa að horfa á sjónvarpið örlítið á 
ská í lélega sætinu. Nú veltir maður því fyrir sér hvort 

svona orrustur séu enn háðar fyrir framan 
sjónvarpið í dag? Eða ætli aukinn fjöldi 
sjónvarpstækja á nútíma heimilum hafi 
upprætt baráttuna um besta sætið?

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON SAKNAR SLAGSMÁLANNA

Slagurinn um sjónvarpssætið 

SLAGSMÁLUNUM LOKIÐ Fjölgun sjón-
varpstækja á heimilum landsmanna 
hefur sennilega bundið enda á 
slagsmálin um besta sjónvarps-
sætið.
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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. 20 My Hero 10. 50 My Hero 11. 20 EastEnders 
11. 50 EastEnders 12. 20 EastEnders 12. 50 
EastEnders 13. 20 Hustle 14. 10 Hustle 15. 00 
After You‘ve Gone 15. 30 After You‘ve Gone 16. 
00 My Hero 16. 30 Any Dream Will Do 17. 55 My 
Hero 18. 25 My Hero 18. 55 Dalziel and Pascoe 
19. 45 Dalziel and Pascoe 20. 30 Waking the Dead 
21. 20 Any Dream Will Do 22. 50 My Hero 23. 20 
My Hero 23. 50 Dalziel and Pascoe 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
Antiglobetrotter 10.40 Family Guy 11.05 Pigerne 
Mod Drengene 11.35 Flight 29 savnes! 12.00 DTC 
Motorløb 2008 12.45 Hun så et mord 14.10 aHA 
Award 15.10 Før søndagen 15.20 Held og Lotto 
15.30 Johanne i Troldeskoven 15.55 Minisekterne 
16.00 Mr. Bean 16.30 TV Avisen med vejret 
16.55 SportNyt 17.05 Geniale dyr 17.30 Hvem 
ved det! 18.00 Merlin 18.45 Kriminalkommissær 
Barnaby 20.20 Han kom, han så, han skød 22.10 
Inspector Rebus 

10. 10 Kjell Stormoen - skuespiller, scenograf, 
teatersjef 10. 40 VG-lista Topp20 - Rådhusplassen 
2009 12. 45 En kongelig familie 13. 40 4-4-2 16. 
00 Pippi Langstrømpe 16. 30 Rosa og livet 17. 00 
Lørdagsrevyen 17. 45 Lotto-trekning 17. 55 Gylne 
klassefester 19. 05 20 spørsmål 19. 30 Sjukehuset 
i Aidensfield 20. 15 Friidrett 21. 05 Kveldsnytt 21. 
20 Det kunne hende deg 23. 00 Etter at du dro 
23. 30 Dansefot jukeboks m/chat 

10. 10 Så såg vi sommaren då  10. 30 Program 
ej fastställt  11. 30 Uppdrag granskning - sommar-
special  12. 30 Draknästet  13. 30 Allt ljus på  14. 
10 Att angöra en brygga  15. 50 Helgmålsringning  
15. 55 Anslagstavlan  16. 00 Rapport  16. 15 
Disneydags  17. 00 Bobster  17. 25 Bernard  17. 
30 Rapport  17. 45 Rameldags igen  18. 00 
Confederations Cup  20. 30 Mördande konkurrens  
22. 30 Sändningar från SVT24   

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

16.45 Nágrannar 

17.05 Nágrannar

17.25 Nágrannar.

17.45 ER (16:22) Þættirnir gerast á bráða-
móttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem erill-
inn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir 
fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir 
upp á líf og dauða.

18.30 Ally McBeal (5:21) Það fer allt í 
háaloft þegar Ally ákveður að halda teiti í til-
efni þakkargjörðardagsins þar sem ekkert 
samband á möguleika.

19.15 X-Files (16:24) Fox Mulder trúir á 
meðan Dana Scully efast er þau rannsaka 
yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl 
reyna að hindra leit þeirra að sannleikanum.

20.00 So You Think You Can Dance 
(1:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr aftur 
fimmta sumarið í röð. 

21.30 Stelpurnar (6:20) Stöð 2 endur-
sýnir nú valda þætti af Stelpunum sem 
tvisvar sinnum í röð hefur verið valinn besti 
leikni þátturinn á Edduverðlaunahátíðinni. 

21.55 ER (16:22) 

22.40 Ally McBeal (5:21) 

23.25 X-Files (16:24) 

00.10 Stelpurnar (6:20) 

00.35 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt 
það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir 
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar 
eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmynda-
áhugamenn.

01.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.30 Árla da
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.00 Fréttir
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.00 Fréttir
09.03 Út um græna grundu
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Listin breytir heiminum, listin við-
heldur óbreyttu ástandi
14.00 Með tónlistina að vopni
14.45 Lostafulli listræninginn

15.20 Með laugardagskaffinu
15.35 Stiklur úr furðum hversdagsins
16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Í boði náttúrunnar
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
19.00 Dimitri og dívurnar þrjár
20.00 Sagnaslóð
20.40 Tríó
21.30 Án ábyrgðar
22.00 Fréttir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Gullöld revíunnar
23.10 Stefnumót
00.00 Fréttir
00.07 Næturtónar

Bandarísk bíómynd frá 2002. Dópsal-
inn Victor í Suður-Bronx vill snúa frá 
villu síns vegar og hefja nýtt líf. Þegar 
bankamaðurinn Jack gerir honum 
freistandi viðskiptatilboð sér Victor 
tækifæri á að losna með stæl úr 
undirheimalífinu. Aðalhlutverk: John 
Leguizamo, Peter Sarsgaard, Denise 
Richards, Isabella Rossellini og Sonia 
Braga. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Glæpaveldið
Sjónvarpið kl. 21.45

▼

Einkar áhrifamikil 
mynd frá McG, höfundi 
Charlie’s Angels og 
Chuck-þáttanna, með 
Matthew McConaughey 
í hlutverki þjálfara sem 
ræður sig í erfiðasta 
starf sem um getur, 
þjálfara hjá ruðningsliði 
Marshall-háskólans. Liðið 
er í molum eftir að nær 
allir liðsmenn létust í 
flugslysi. Hann þarf því 
að byrja algjörlega upp á nýtt að byggja upp lið og stappa um leið stálinu í 
niðurbrotna leikmenn og nemendur skólans.

STÖÐ 2 KL. 21.00

We Are Marshall
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Skoðaðu þína köku
í Einkabankanum

EINKABANKINN | SJÁLFVIRKT HEIMILISBÓKHALD

Heimilisbókhaldið er í Einkabankanum þér að kostnaðarlausu. 
Kynntu þér málið á landsbankinn.is.

 Fyrsta sjálfvirka heimilisbókhaldið
 Enginn innsláttur í Excel og engir útreikningar
 Þú velur hvaða reikningar og kort mynda kökuritið
 Færslurnar eru flokkaðar fyrir þig
 Hægt er að endurnefna og endurflokka færslur
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„Ég er að ganga frá á tökustað og 
við erum bara að færa okkur yfir 
á þann næsta. Sem er Jökulsárlón,“ 
segir Grétar Örvarsson, tónlistar-
maður með meiru, en hann er farar-
stjóri Kollywood-tökuliðsins sem 
Fréttablaðið greindi frá að væri 
á leiðinni til landsins. Fyrirtækið 
Jöklar ehf. tók tökuliðið upp á sína 
arma og fékk Grétar til að vera 
sér innan handar. Verkefnisstjóri 
Jökla ehf., Elísabet Agnarsdóttir, 
upplýsir að indverski sendiherrann 
á Íslandi hafi lagt hart að fyrir-
tækinu að taka kvikmyndagerðar-
fólkið frá Indlandi uppá sína arma 
en Jöklar ehf. og sendiráðið eru á 
sama fermetranum á Skúlagötu. 

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
eru þetta engar smástjörnur á ind-
verskan mælikvarða sem staddar 
eru hér á landi. Leikstjórinn heitir 
Ravikumar og er feykilega virtur 
í sínu heimalandi, aðalleikararnir 
tveir eru þau Surya og Nayanthara, 
sannkallaðar stórstjörnur heima 
fyrir. Tökuliðið hefur farið ansi 
víða á þeim stutta tíma sem það 
hefur dvalist hér á landi; Reykja-
vík, Hengilssvæðið, Seljalands-
foss, Hjörleifshöfði og Bláa lónið, 
svo fátt eitt sé nefnt. 

Elísabet segir þetta vera mikla 
vinnuþjarka, tökur hefjist klukk-
an fimm á morgnana og unnið sé 
nánast sleitulaust til klukkan tíu og 
ellefu á kvöldin. Verið sé að taka 
upp tónlistaratriði sem eru nánast 
skylda í kvikmyndum frá þessum 
heimshluta. „Þeir setja ekki miklar 
kröfur, engin lúxushótel eða sér-
svítur. Þeir sætta sig meira að 
segja við að deila herbergi þótt ein-
hverjir séu milljarðamæringar og 
aðrir ekki. Og fannst til að mynda 
bara notalegt að vera á bænda-
gistingunni í Vík,“ segir Elísa-
bet. Hún bætir því við að fjórir til 

fimm indverskir kvikmyndagerðar-
menn séu áhugasamir um að koma 
hingað til Íslands í haust til að 
taka upp atriði fyrir kvikmyndir 
sínar og slíkt gæti reynst gulls 
ígildi. „Þetta gæti haft mikil áhrif 
á ferðamannastrauminn frá Ind-

landi, menn hafa fundið fyrir aukn-
um áhuga frá Indlandi í Sviss eftir 
að indverskir kvikmyndagerðar-
menn tóku upp nokkur atriði þar,“ 
segir Elísabet. Tökuliðið heldur af 
landi brott á sunnudaginn.

 freyrgigja@frettabladid.is 
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PERSÓNAN

LÁRÉTT
2. Listastefna, 6. tvíhljóði, 8. tækifæri, 
9. smáskilaboð, 11. ónefndur, 12. 
vegna, 14. nirfill, 16. í röð, 17. struns, 
18. í viðbót, 20. gjaldmiðill, 21. tútta.

LÓÐRÉTT
1. sitjandi, 3. skammstöfun, 4. land 
í Evrópu, 5. tálbeita, 7. umhirða, 10. 
skjön, 13. dvelja, 15. listi, 16. skraf, 
19. mun.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. dada, 6. au, 8. lag, 9. sms, 
11. nn, 12. sökum, 14. nánös, 16. mn, 
17. ark, 18. auk, 20. kr, 21. snuð. 

LÓÐRÉTT: 1. rass, 3. al, 4. danmörk, 
5. agn, 7. umönnun, 10. ská, 13. una, 
15. skrá, 16. mas, 19. ku. 

Frétt Daily Mail, sem íslenskir 
fjölmiðlar endursögðu samvisku-
samlega, af Lornu Bliss, breskri 
konu á þrítugsaldri sem hefur 
varið þrjátíu milljónum króna í 
að líkjast Britney Spears, vakti 
athygli í vikunni. 

Það má vera til marks um 
hversu heimurinn er lítill að Lorna 
þessi er sannkallaður Íslandsvin-
ur og dvaldi hér á landi um hríð 
og starfaði þá sem súludansmey 
á Gold finger. „Hún var að dansa 
hjá okkur í tvö ár og bjó þá hér á 
Íslandi. Fjögur ár síðan hún var 
hérna,“ segir Ásgeir Þór Davíðs-
son eða Geiri á Goldfinger. Hann 
lýsir Lornu Bliss sem mjög minnis-
stæðri, skemmtilegri og líflegri 
stúlku. „Já, við urðum varir við 
að hún var með Britney-áráttu. 
Alveg „húkkt“ á því. Mér fannst 

hún nú ekkert lík Britney 
þá en þrjátíu milljónum 
seinna ... þá hafa kannski 
orðið einhverjar breyting-
ar,“ hlær Geiri. 

Súlukóngurinn vill þó ekki 
meina að Lorna Bliss sé sú 
frægasta sem hefur starfað sem 
strípidansmey hjá honum. „Nei, 
ég get nú alveg sagt þér það að ég 
hef verið með margar frægar. 

Hún Lorna hefur samt leikið í 
fullt af bláum myndum og gekk 
þá undir nafninu Lacey Mag-
uire,“ segir Geiri sem hefur mikl-
um mun nákvæmari heimildir 
um fortíð þessarar þekktu konu 
en Daily Mail sem hélt því fram 
að hún hefði  einkum starfað sem 
eftirherma Britneyar og troðið 
upp sem slík í afmælisveislum 
og næturklúbbum. - jbg

Britney-eftirherman 
á sér íslenska fortíð

„Það er allt að gerast. Nokkrar flott-
ustu konur landsins ætla að mæta. Það 
er bullandi áhugi fyrir þessu,“ segir 
Davíð Rúnarsson, knattspyrnu- og póker-
maður.

Í gær – kvenréttindadaginn – þegar 
Fréttablaðið heyrði í Davíð var hann í 
óðaönn að undirbúa sérstakt kvenna-
pókermót sem á að fara fram klukk-
an tvö í dag á Gullöldinni í Grafarvogi. 
„Þarna verða þekktustu fótboltastjörn-
ur landsins, söngkonur og tískudrottn-
ingar: DJ Sóley, Svava Johansen kennd 
við 17, Alexandra Helga Ívarsdóttir, sem 
var Ungfrú Ísland í fyrra, og nokkrar 
sem tóku þátt í Ungfrú Ísland í ár,“ 
segir Davíð. Mótið er lokað karlmönnum 
sem þó mega koma og horfa á. Ekki er 
algengt að konur taki þátt í pókermótum. 
Að sögn Davíðs eru kannski um tíu sem 

leggja stund á póker hér á landi. „Venju-
lega er þetta þannig að konur gefa spilin 
og við spilum. En nú ætlum við að fá ein-
hverja heita „hönka“ til að gefa og þær 
spila til tilbreytingar.“ Í gær var kven-
réttindadagurinn haldinn hátíðlegur en 
í dag fer Kvennahlaupið fram og Davíð 
telur upplagt að þær hlaupi, komi svo til 
að fá sér einn kaldan og spila póker.

Davíð, sem spilar fótbolta með úrvals-
deildarliði Þróttar, skipuleggur póker-
mót í frístundum. Og á Glóðinni í Kefla-
vík er verið að koma upp pókerbækistöð 
sem Davíð aðstoðar við að koma á kopp-
inn. Ætlunin er að vera með föst póker-
mót öll fimmtu- og föstudagskvöld. Í 
gærkvöldi mættu handboltakempurnar 
Logi Geirsson, Aron Pálmarsson og Sig-
fús Sigurðsson til að keppa sín á milli og 
við aðra í póker. - jbg

Kvennapókermót á Gullöldinni í dag

SVAVA Í 17 ÓRÆÐ VIÐ PÓKERBORÐIÐ Svava er ein þeirra sem skráðar eru 
til leiks í miklu kvennapókermóti sem haldið verður í dag.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1. Svandís Svavarsdóttir.

 2. Smáfuglar.

 3. Sigfús Sigurðsson.

ÍSLANDSVINURINN LORNA 
BLISS Geira á Goldfinger 
þótti hún ekkert sérstak-
lega lík Britney þá er hún 
starfaði hjá honum en 
man vel eftir Britney-
áráttu dansmeyjarinnar.

Meistari ljósvakans, Ingvi 
Hrafn Jónsson sjónvarps-
stjóri ÍNN, fer mikinn 
þessa dagana í þætti 
sínum Hrafnaþing. 
Hann er með kvíða-
hnút í maganum 
vegna Icesave-sam-
komulagsins og segir Evrópusinna 
þykjast eiga landið með Jón Baldvin 
Hannibalsson í fararbroddi, „gamla 
fretkarlinn“ eins og Ingvi Hrafn Jóns-
son orðar það. Líklega má það heita 
andóf af hans hálfu að hafa ráðið 
sinn gamla kollega af Mogganum, 
Björn Bjarnason, til þáttagerðar 
við ÍNN.

Dr. Gunni birtir á vinsælli síðu sinni 
á Netinu athyglisverðan samanburð: 
Nýjan lista yfir bestu plötur Íslands-
sögunnar sem kjörnar voru á Tónlist.
is og svo sambærilegan lista sinn 
yfir bestu plötur aldarinnar eins og 
hann var í bók Dr. Gunna „Eru ekki 
allir í stuði?“ árið 2001. Þetta eru 
merkilega líkir listar nema að mest-
allt pönkið sem hinn afkastamikli 
tónlistargagnrýnandi úr Kópavogin-
um og einn áhrifamesti umfjallandi 
um íslenska rokktónlist hefur haldið 
svo mjög á lofti í gegnum tíðina; 
Fræbbblar, Ham, Rokk í Reykjavík 
og Geislavirkir Utangarðsmenn eru 
nú horfnir af lista. Hvað sem það 
svo segir manni nema þá kannski 
að sögufræg pönkgigg í Kópavogs-
bíó í denn eru á leið inn í gleymsk-
unnar dá?

Og meira um Kópavog. Víst er þar 
gott að búa séu menn fyrir gleðina 
og glauminn. Í gærkvöldi var opn-
aður þar stórglæsilegur 800 manna 
skemmtistaður, Spot, og steig 
Stefán Hilmarsson Kópavogsbúi 
fyrstur allra á svið þar ásamt Sálinni. 
Í næsta nágrenni er svo Players en 
eigandi staðarins er einmitt Árni 

Björnsson sem kenndur var 
við Rauða ljónið, stofn-
andi Players og stefnir 
í harða samkeppni um 
glaða sveina og drottn-
ingar næturinnar nánast 

á sama blettinum í 
Kópavogi. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Harpa Arnardóttir

Aldur: 45 ára.
Starf: Leikkona og leikstjóri.
Foreldrar: Guðrún Guðmundsdótt-
ir verslunarrekandi og Örn Sigurðs-
son útskurðarmeistari.
Búseta: Reykjavík. 
Stjörnumerki: Hrútur

Harpa Arnardóttir hlaut Grímuna sem 
leikkona ársins fyrir hlutverk sitt í Steinar 
í Djúpinu.

ELÍSABET AGNARSDÓTTIR:  GULLIÐ TÆKIFÆRI SEM VARÐ AÐ GRÍPA

Grétar Örvarsson farar-
stjóri Kollywood-tökuliðs

VINNUÞJARKAR
Tökuliðið frá 
Kollywood er 

miklir vinnuþjarkar. 
Vinnudagurinn byrjar 
klukkan fimm á morgn-
ana og stendur til ellefu 

á kvöldin. Stjörnur 
myndarinnar, 
þau Surya og 
Nayanthara, 

hafa því haft í nægu að snúast 
undan farna daga. Grétar Örvars-
son er fararstjóri hópsins og hefur 
séð um að allt gangi snurðulaust 

fyrir sig á settinu. Tökuliðið 
heldur af landi brott á sunnu-
daginn.

Sjónvarpið auglýsir eftir lögum til þátttöku í 
Söngvakeppni Sjónvarpsins 2010.

Þátttökueyðublað og reglur keppninnar eru á 
heimasíðu RÚV: www.ruv.is/songvakeppnin

Höfundar skili lögum til Ríkisútvarpsins 
ohf., Efstaleiti 1, 150 Reykjavík, merkt 
Söngvakeppni Sjónvarpsins 2010 eigi síðar 
en mánudaginn 5. október 2009.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs 
Jónssonar

Þegar ég var á sjónum vorum 
við tveir um borð sem vorum 

með stúdentspróf. Enda vorum við 
alltaf kallaðir „menntamennirnir“ 
og mikið grín gert að því þegar 
okkur fórst eitthvað óhöndug lega. 
Ef við vorum saman á vakt á dekki 
og vorum mikið að þvælast hvor 
fyrir öðrum, eins og óvanir menn 
eiga til, gátu gamanmálin sem 
af því spruttu haft ofan af fyrir 
áhöfninni allmarga róðra. Þetta 
þótti körlunum segja allt sem 
segja þyrfti um tilgangsleysi æðri 
menntunar sem ekki fæli í sér 
neina kennslu í vinnubrögðum til 
sjós, því sem þjóðin hefði nú lífs-
viðurværi sitt af þegar allt kæmi 
til alls.

ÞETTA „sýndu mér hvað þú getur, 
ekki segja mér hvað þú veist“ við-
horf karlanna um borð kom vel 
fram í afstöðu þeirra til stjórn-
málamanna. Enginn var í meiri 
metum hjá þeim en Lúðvík Jóseps-
son, þótt hann væri löngu horf-
inn af sviði stjórnmálanna. Hann 
átti nefnilega að hafa haft það 
fyrir sið, þegar hann kom niður 
á bryggju að afla fylgis fyrir 
kosningar, að beita eins og eitt 
bjóð á meðan hann spjallaði við 
karlana. Það að sitja ekki auðum 
höndum yfir skrafinu heldur vera 
til gagns þótti þeim sýna að þar 
væri alvörumaður á ferð. Sjávar-
útvegsráðherra sem var liðtækur 
beitningamaður hlaut að vita hvað 
hann söng.

ÉG man að á sínum tíma fór þetta 
menntahatur skipsfélaga minna 
í taugarnar á mér. Mér fannst 
það í raun aðeins vera ástæðu-
laus minnimáttarkennd gagn-
vart þeim sem höfðu einhverja 
skólagöngu umfram skyldunám, 
því eins og þeir voru iðnir við að 
benda á gerði námsgráðan okkur 
svo sannarlega ekki að betri sjó-
mönnum en hina sem stigið höfðu 
ölduna árum saman. Mér fannst 
þessi jarðbundna, pragmatíska 
rörsýn á lífið og tilveruna lýsa 
andlegri fátækt.

MEÐ tímanum hef ég þó orðið 
þakklátari fyrir að hafa fengið 
að finna fyrir þessari lífsafstöðu 
á mínu eigin skinni. Síðan hef ég 
nefnilega kynnst fólki sem komið 
er af mörgum ættliðum mennta-
stétta og hjá því orðið var við lítt 
sæmandi hroka gagnvart undir-
stöðu þess; saltinu, slorinu og 
moldinni. Sumt af því hefur jafn-
vel látið í ljós þau viðhorf að það 
að vinna fyrir sér með höndunum, 
„heiðarleg vinna“ eins og það var 
kallað á sjónum, feli í sér örlög 
verri en dauðann. Það viðhorf er 
nefnilega að minnsta kosti jafn-
fátæklegt.

Æðri menntun

Í dag er laugardagurinn 20. júní, 
171. dagur ársins. 

2.55 13.29 0.03
1.29 13.14 1.00

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

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%
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