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Borgarbúar
refsa hrunflokkunum
Besti flokkurinn fær hreinan meirihluta samkvæmt
könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Flokkurinn
sækir fylgi jafnt til Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Flestir vilja Jón Gnarr sem borgarstjóra.

Ný plötubúð á netinu
Gogoyoko heldur áfram sigurför sinni.
tónlist 3034

Aðför gegn alvörunni
Saga grínframboða skoðuð.
stjórnmál 28

Hetjur og skúrkar
Eftirminnilegar stundir úr
HM rifjaðar upp.
fótbolti 34
3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
Matur l Allt atvinna l Allt
LEIKHÚS MÖGUL
EIKANN

A er leikhúsná
skeið sem Möguleikh
músið stendur
fyrir í Menninga
stöðinni Gerðuber
rmiðgi í sumar. Námskeið
á aldrinum 9-12
ið er fyrir börn
ára og hefst
7. júní. Námskeið
með leiksýning
inu lýkur
u. www.mog
uleikhusid.is
Sölufulltrúar
Henný Árnadótti
r henny@36
5.is 512 5427

Pa tti .is

Lands ins mesta

úrval af sófas

kynnum nýju
línuna

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson

ÚRA- OG SKARTGRIPAVERS

Áklæði að eigin

Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
512 5473

Þórdís Hermann
sdóttir thordish@
365.is 512 5447

vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason

hrannar@365.is 512 5441

ð

ð
gartilbo
Kynnin
gartilbo

Kynnin
kr
LUNmöguleikar
279.900
fi 2H2
Hornsó
óskar eftir starfskrafti í fullt starf.
fi 2H2
Písa
Hornsó
Starfsmaður þarf að vera stundvís,
tilboð gildir
Láttu þér líða
22. maí
vel í sófa frá
röskur og snyrtilegur. Hafa góða
Patta
Duggu vogi
þjónustulund og framtakssemi.
2 / s: 557 9510
Opið
/ www.p atti.is
Upplýsingar og umsóknir með : Mánud. - Föstud. frá 9 til
18 og
mynd
frá 11 til 16
sendist á skartogur@gmail.co
Við leitum að Laugard.
vörustjóra
fyrir tónlist,
m
Endalausir

Jóna María

ettum

vali

Viltu gerast Pennavinur?

Sælkeramatur

Erna Kaaber
Lausar stöður í Fjallabyggð;

og tölvuleiki.

er sólg-

Starfslýsing:
• Ber ábyrgð á vöruúrvali vöruflokksins
• Starfar náið með verslunum, markaðsdeild og framsetningadeild
• Gerð sölu- og markaðsáætlana
fyrir
vöruflokkinn

in í heilgrillaðan
k.

Sveitarfélagið Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga
ferskvatnsfis
og varð til við
sameiningu Ólafsfjarðar og Siglufjarðar
8 Þar búa rúmlega
árið 2006.
SÍÐA
2000 manns. Bæirnir tveir eru afar fjölskylduvænir
og þaðan er stutt í
góða útivistarmöguleika jafnt að sumri
sem vetri. Fjölbreytt þjónusta
er í bæjunum og mannlíf gott og líﬂegt.

matur

SINS UM MAT ]
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐ

• Ábyrgð á veltuhraða og framlegð
vöruflokksins
• Fylgjast með nýjum tækifærum
á
markaði

Umsóknarfrestur er til 1. júní.

Nánari upplýsingar veitir Guðríður

Forstöðumaður bóka- og héraðsskjalasafns Fjallabyggðar

félags langveikra

Shepard.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í bókasafns- og upplýsingafræðum
skilyrði
• Reynsla í starﬁ æskileg
• Leiðtogahæﬁleikar og færni í
mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, skipulagshæﬁleikar
og metnaður í starﬁ
• Góð kunnátta í íslensku auk
kunnáttu í öðru tungumáli
• Góð tölvukunnátta
• Bílpróf

að
eru fyrirtaks grillmatur SÍÐA 2
Eggaldin og kúrbítur
ns Sólveigar Eiríksdóttur.
mati heilsukokksi

Sigurðardóttir, starfsmannastjóri,

gurry@penninn.is

frá NUK

Helgin hjá Davíð

Husby er tileinkuð

tónlist og fótbolta.

rennur
barna á Íslandi. til Umhyggju,

FRÉTTABLAÐIÐ/G

Teiti í tilefni
úrslitaleiksins
í Meistarad
Husby hyggst
eild Evrópu
sækja

um helgina.
og tónleikar
„Viðburða
Hann vílar
á Listahátíð
ríkar helgar
ekki heldur
eru meðal
þess auðvitað
krefjast
fyrir sér að
þess sem Davíð
þá fer einmitt
að þær séu
kíkja yfir læk
á mat frá Habibi
hafnar
á aðra tónleika.
Inter Milan fram úrslitaleikur
eða Núðluskál við Hafnarstræti
Hann segir
í keppninni og Bayern München
inni á Skólavörð
stíg. Þaðan
.
hluta sunnudagað athafnir fyrri
ukemur orkan
lega enginn „Þar verður væntanfarið er maður
s muni að
og í kjölskortur á hressleika
leyti ráðast
miklu
um, ölinu og
af
nins áður. „Ef eftirköstum kvöldsvanþörf á ætinu. Og líklega ekki
þar sem hætt
ur reynt að heilsan leyfir verðúrslitaleik
líta við á vinnustof
ur þessi verði er við að
tónleika Listahátíð
inlegri fótboltalei
umeð leiðar á sunnudag
áður en tekið
kjum síðari
Því spáir
allavega
Hafðu
sambandára. lifa á ystu nöf verður til við að
í
Konráð,
seti Dóra,
og fara út
`~ZV !!!
forur um tónlist er mikill áhugamað
en$
N_V\[ON[XVV`
hann er
Reykjavík
Internazionale
áhangandi
aldrei þessu fyrir 101
skrá helgarinnog fótbolta og dagsem fjögurra
Starfssvið
vant. Þar
og mikill
andi þýskrar
daga fríhelgi
keim af því. ar ber heldur betur
knattspyr nu. aðdáundan hjá
er fram
far
mér
 AVYO\`TR_ Xf[[V[T \T `NYN
leiksins
og allt of
Í kvöld hyggst
er svo planið Í kjölliðið síðan
s V[[URVZab
W[b`ab
á tónleika
hann sækja
ég hef eytt langt um
með Togga, að kíkja
\T _NS_ª[bZ YNb`[bZ ON[XN[` Meistaradeildarteiti
árlegt
fjölskyldu
tíma með
ég þurfi að
nni
aVY Sf_V_aªXWN
Tipp-hóps
Dóra,
fara alla leið og það þó
sem hann
kíkja í bústað er alveg tilvalið að
`a\S[N[N \T SzYNTN`NZaNXN
og meira að
yfir Læk,
er meðlimur ins
og
eiga
segja
með
gæðastun
í, en
Lækjargötu,
Husby-fól
þess,“ segir
kinu og hundun-d
 W[b`aN cV cV`XV]aNcV[V cRT[N
til
Baldvin.
um,“ segir
_NS_ª[[N_ ON[XN
Davíð og
hlakka til
helgari
\T V[[URVZab W[b`ab
fær í flestan
Arion banki leitar að öflugumsegir
Davíð Husby
sjó,“
einstaklingi
tilsem
starfa
annað af
viðskipta-bankasviði í teymi sem annast
titlarásig
tvennu, fjöllistam
þjónustu
og sölu til
eða þjónustuf
ann
fyrirtækja. Við leitum að sérfræðingi
ulltrúa hjá
eftir því
í rafrænum
Epli.is,
lausnum
sem
fyrir fyrirtæki, netbanka og innheimtuþjónustu.
brjóst. Davíð andinn blæs honum

* The bottles
of the Disney
Edition are from
which is recommended
the NUK FIRST
by experts for
possible or is
CHOICE System,
times when
combined with
breastfeeding
independent
bottle-feeding.
is either not
market research
Source: Studies
by MAPA GmbH/Germany
institute NUK
undertaken by
is
an
· www.nuk.com a registered trademark
owned

Ráðið er í stöðuna frá 15. ágúst
2010.
Umsókn skal fylgja yﬁrlit um nám
og störf og berast til
Karítasar Skarphéði dótt
f

MEGAS Stærsta íslenska atriðið á Listahátíð í ár eru tónleikar Megasar

Penninn er framsækið fyrirtæki
sem
veitir framúrskarandi þjónustu
með
heildarlausnir sniðnar eftir þörfum
viðskiptavina. Penninn leggur jafnframt
metnað sinn í að bjóða upp á gæðavörur
og fjölbreytt vöruúrval.
Hjá Pennanum starfar fjölbreyttur
og
skemmtilegur hópur starfsmanna. Það
er
markmið fyrirtækisins að gera starfsmenn
að þátttakendum í velferð fyrirtækisins
og
skapa þannig sterka liðsheild sem keppir
að sameiginlegum markmiðum. Penninn
leggur metnað í að taka vel á móti nýju
starfsfólki og hlúa vel að símenntun
og
þjálfun starfsfólks.

Penninn á Íslandi ehf | Álfheimum
74 | 104 Reykjavík | Sími 540
2000 | www.penninn.is

Með

því að kaupa
Staða forstöðumanns bókasafns
Disney vöru
Fjallabyggðar
styður þú um
er laus til umsóknar. Laun eru
leið gott málefni.
samkvæmt
samningum Launanefndar sveitarfélaga kjaravið10% afviðandvirði
komandi stéttarfélag.
vörunnar
Bókasöfnin í Ólafsﬁrði og Sigluﬁ
rði munu sameinast í
eitt bókasafn 1. september 2010.
Starfstöðvar forstöðumanns verða í báðum byggðarkjörnum
en aðalbókasafnið verður á Sigluﬁrði með útibú
í Ólafsﬁrði. Meðal
verkefna sem fram-undan eru;
er skráning
að skipuleggja skjalasafn og nútímavæða í Gegni,
bókasafnið.
Leitað er eftir kraftmiklum og
áhugasömum
manni til að leiða stofnunina. Forstöðumaðurforstöðuer einnig
umsjónarmaður Listasafns
Fjallabyggðar.
© Disney Based
on the „Winnie
the Pooh“ works
by A.A. Milne
and E.H.

maí 2010

myndbönd

Hæfniskröfur:
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem
og
í hópi
• Góð enskukunnátta
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framsýni, metnaður og skipulagshæfileikar
• Reynsla af vörustjórnun er kostur

Hjálpa þú okkGrænmeti er lostæti
ur
að leggja
Umhyggju lið
Leiði
Sérfræðingur á nlegur úrslitaleikur
viðskiptabankasviði

VA

í Háskólabíói á mánudaginn. Hann hefur verið iðinn við kolann en segist
ekki vilja dvelja svo lengi á hverjum stað að grasið verði of hátt undir iljum
hans. Hann er alltaf að semja, lög og textar verða til í kollinum á honum og
hann skrifar þau svo upp nótu fyrir nótu. síða 24
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖNNUN Besti flokkurinn nýtur
Grétar segir þetta sýna að
stuðnings tæplega 44 prósenta
óánægðir kjósendur tengi þessa
tvo flokka beint við hrunið.
kjósenda og fær átta borgarfulltrúa
„Óánægja kjósenda, þreyta á
af fimmtán, og þar með hreinan
meirihluta í komandi kosningum.
stjórnmálamönnum og refsigleði
Þetta eru niðurstöður skoðanavegna hrunsins bitnar greinilega
könnunar Fréttablaðsins og Stöðvmest á þessum tveimur flokkum.
ar 2 sem gerð var á fimmtudag.
Þetta staðfestir að í huga kjósBæði Sjálfstæðisflokkenda eru það Sjálfstæður og Samfylking mælisflokkur og Samfylking
ast með um 21 prósents
sem eiga að fá ráðningu
fylgi og þrjá borgarfullfyrir hrunið.“
trúa. Vinstri græn fá Þetta staðFlestir þeirra sem
tæp tíu prósent og einn festir að í
afstöðu tóku í könnuninni, 36,1 prósent, vilja
fulltrúa. Önnur framboð
að Jón Gnarr, oddviti
ná ekki fulltrúum í borg- huga kjósarstjórn.
enda eru það Besta flokksins, verði
næsti borgarstjóri. Um
„Ef niðurstaða þessarar könnunar er vísir Sjálfstæð32,4 prósent vilja Hönnu
að því sem koma skal í isflokkur og
Birnu Kristjánsdóttur,
kosningunum, að Besti
borgarstjóra og oddvita
Samfylking
flokkurinn fái allt að átta
Sjálfstæðisflokksins, og
menn í borgarstjórn, eru sem eiga að
24,1 prósent Dag B. Eggkjósendur að veita stjórn- fá ráðningu
ertsson, oddvita Samfylkingarinnar. Aðrir
málaflokkunum þvílíka
nutu minni stuðnings í
ráðningu, bæði fyrir fyrir hrunið.
hrunið og fyrir sviptingstól borgarstjóra.
GRÉTAR ÞÓR
ar í borgarstjórn á kjörErfitt er að átta sig á
EYÞÓRSSON
því hvaða áhrif svo há
tímabilinu,“ segir Grétar
STJÓRNMÁLAmæling á fylgi Besta
Þór Eyþórsson, prófessFRÆÐINGUR
flokksins hefur á kjósor í stjórnmálafræði við
endur. Grétar segir að
Háskólann á Akureyri.
Besti flokkurinn virðist sækja
nú þegar spurningin sé orðin hvort
fylgi sitt nokkuð jafnt til stuðnflokkurinn nái hreinum meirihluta
ingsmanna Samfylkingarinnar og
sé líklegt að einhver hluti þeirra
sem segist ætla að styðja flokkSjálfstæðisflokks. Um 38 prósent
af þeim sem ætla að kjósa flokkinn hætti við og styðji frekar aðra
flokka. Erfitt sé að segja fyrir um
inn, og kusu í Reykjavík í síðustu
kosningum, kusu þá Samfylkinghvort, og þá í hve miklum mæli,
una. Tæplega 35 prósent kusu
það muni gerast á þeirri viku sem
nú er til kosninga.
Sjálfstæðisflokkinn.
- bj / sjá síðu 16
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Samkeppniseftirlitið segir Símann sennilega hafa misnotað markaðsráðandi stöðu sína:

Síminn hagnýtti trúnaðargögn um Nova
SAMKEPPNISMÁL Samkeppniseftir-

Óttastu að námið verði martröð?
„Nei, þetta er draumur að rætast.“
Hreindís Ylva Garðarsdóttir Holm hefur
fengið inngöngu í hinn virta breska
leiklistarskóla Guildford School of Acting.
Hún segir þetta draumaskólann sinn.

VAÐIÐ Í OLÍU Viðkvæmt lífríkið er í

mikilli hættu.

NORDICPHOTOS/AFP

Olían leggst yfir votlendið:

Reiðin vex með
degi hverjum
BANDARÍKIN, AP Þykk olíuleðja
lagðist yfir æ stærra svæði af
votlendinu við ósa Missippifljóts.
Í heilan mánuð hafa íbúar á
svæðinu óttast að þetta gerðist.
Vaxandi reiði er vegna þess að
ekki hefur enn tekist að stöðva
olíulekann frá borpallinum Deepwater Horizon, sem sökk eftir að
sprenging varð í honum.
Ásakanir ganga á víxl. Embættismenn í Louisiana kenna
alríkisstjórninni í Washington
um, Obama forseti beinir spjótum að eftirlitsstofunum en repúblikanar segja að strandgæslan
og ríkisstjórnin hefðu getað gert
meira.
- gb

Bandaríkjaher í Kandahar:

Ráðist að rótum talibana
AFGANISTAN, AP Bandaríkjaher

hefur sett sér það markmið að ná
Zhari í Kandaharhéraði á sitt vald í
sumar. Talibanahreyfingin varð til
fyrir meira en áratug í Zhari, þar
sem leiðtogi hennar, Muhammad
Omar, er fæddur og uppalinn.
Með því að ná Zhari á sitt vald
vonast Bandaríkjamenn til þess
að tryggja öryggi borgarinnar
Kandahar, þar sem höfuðstöðvar
talibana voru lengst af.
Búist er við hörðum bardögum
þar næstu vikur og mánuði, því
talibanar ráða enn lögum og lofum
í Zhari-héraði.
- gb

litið telur að Síminn hafi misnotað
upplýsingar sem fyrirtækið komst
yfir með samtengingu fjarskiptaneta Nova og Símans.
Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Símanum eftir kvörtun frá
Nova sem kvartaði undan því að
Síminn væri að beina sérstökum
tilboðum til þeirra viðskiptavina
Nova sem teldust til stórnotenda.
„Telur Nova að um sé að ræða
misnotkun á trúnaðargögnum um
símnotkun sem verða til við samtengingu fjarskiptaneta Símans og

Nova. Síminn hefur mótmælt því
að hafa brotið gegn samkeppnislögum,“ segir í tilkynningu vegna
bráðabirgðarúrskurðar samkeppniseftirlitsins sem kveður
sennilegt að Síminn hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína og
beitt umfangsmiklum ólögmætum
aðgerðum til að ná mikilvægum
viðskiptavinum frá Nova með sértækum verðlækkunum og óeðlilegri notkun á trúnaðarupplýsingum. Síminn hafi útbúið lista með
margvíslegum upplýsingum um
mörg þúsund viðskiptavini Nova.

Samkeppniseftirlitið segir Símann hafa lýst því yfir að aðgerðir
gegn Nova séu hættar og að fyrirtækið muni ekki nota umræddar upplýsingar um viðskiptavini
keppinauta sinna „ef eftirlitið
telji að um lögbrot geti verið að
ræða“. Samkeppniseftirlitið biður
hins vegar viðskiptavini keppinauta Símans „að tilkynna eftirlitinu hið fyrsta ef þeir fá tilboð
frá Símanum sem virðast byggja
á upplýsingum um farsímanotkun þeirra“.
- gar

Borgari elti bílþjóf og
hélt honum föngnum
Andri Þór Sigurjónsson handsamaði í gær pilt sem stolið hafði jepplingi í eigu
foreldra vinar hans og ekið um á honum í tvær vikur á illa fengnu bensíni. Sést
hafði áður til bílsins á götum úti en lögreglan kvaðst þá ekki eiga heimangengt.
LÖGREGLUMÁL „Nei, ég var ekk-

ert hræddur. Þessir strákar eru
í mesta lagi fimmtíu kíló með
skólatösku,“ segir Andri Þór Sigurjónsson, þrítugur tölvumaður,
sem í gær handsamaði bílþjóf
eftir eftirför frá Smáralind upp
í Grafarholt.
Þjófurinn var ásamt pilti og
stúlku á jepplingi sem stolið var
á föstudaginn fyrir hálfum mánuði af bílastæði Brimborgar á
Ártúnshöfða. Þar var bíllinn til
sölu en eigendur hans eru foreldrar vinar Andra, Helga Freys
Sveinssonar.
„Það sést af upptökum úr eftirlitsmyndavél að ungur piltur
skýst inn í Brimborg klukkan átta
um morguninn og kemur út með
lykil að bílnum sem hann brunar
síðan í burtu á,“ segir Helgi.
Að sögn Helga lét lögreglan
foreldra hans vita að stolið hefði
verið bensíni á bílinn bæði hjá
Olís og N1 og að þjófurinn hefði
verið myndaður við þá iðju. Síðan
hafi þjófurinn tvisvar sett stolin
bílnúmer á jepplinginn.
„Á þriðjudaginn mætti mamma
bílnum þegar hún var að koma
ofan úr Grafarholti. Við hringdum
strax á lögregluna en þar sögðust
menn því miður ekki geta sinnt
málinu,“ segir Helgi.
Laust eftir hádegi í gær var
Andri Þór á ferð í nágrenni við
Smáralind þegar hann kom auga
á jeppling eins og þann sem stolið
var frá foreldrum vinar hans.
Hann taldi víst að þar væri stolni
bíllinn því ökumaðurinn passaði
við lýsingu sem hann hafði heyrt.
„Ég elti hann bara. Fyrst að
Kringlunni og endaði síðan uppi í

SÆVAR FREYR ÞRÁINSSON Forstjóri

Símans þegar húsleit var gerð hjá fyrirtækinu sem telur sig ekki hafa brotið
samkeppnislög. Samkeppniseftirlitið
segir gögn benda til hins gagnstæða.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Íþrótta- og tómstundaráð:

Sautjándi júní
ekki fyrir ESB
STJÓRNMÁL Fulltrúar Íþrótta- og

tómstundaráðs Reykjavíkurborgar, nema Oddný Sturludóttir úr Samfylkingu, samþykktu
í gær mótmæli við að aðildarviðræður á milli Íslands og Evrópusambandsins hefjist 17. júní.
„Hér er um viðkvæmt deilumál að ræða og minna má á að
meirihluti þjóðarinnar hefur
lýst sig andvígan aðild að sambandinu,“ segir í bókuninni sem
Stefán Jóhann Stefánsson úr
Samfylkingunni lagði fram. Rót
bókunarinnar er sú að reiknað
er með að leiðtogaráð Evrópusambandsins ákveði á næsta
fundi sínum, sem verður einmitt
17. júní, að taka upp aðildarviðræður við Íslendinga.
- gar

Kennarar og sveitarfélög:

Fundur hjá
sáttasemjara
KJARAMÁL Ríkissáttasemjari hélt

hann hafi ekki hleypt ökumanninum burt.
„Ég hoppaði út og drap á bílnum hjá stráknum og ýtti honum
aftur inn og lokaði hurðinni. Hann
sagðist vera með bílinn í láni hjá
„Jónasi“ en ég sagði að hann gæti
reynt að ljúga því að löggunni og að
hann ætti bara að bíða inni í bíl þar
til hún kæmi.“
Helgi segir að laugardaginn eftir
að bíl foreldra hans var stolið hafi
átt að ganga frá sölu á honum. Þótt
sú sala hafi farið út um þúfur sé
bíllinn enn til sölu. „Það sér ekkert
á honum þótt það sé ljóst að þjófurinn hafi keyrt hann mjög mikið og
jafnvel sofið í honum að því er virðist,“ segir Helgi Freyr Sveinsson.

fund í deilu kennara og sveitarfélaganna í gær.
Deiluaðilar ná ekki saman um
hvaða hækkanir kennurum ber
samkvæmt stöðugleikasáttmálanum frá júní í
fyrra. Þar var
gert ráð fyrir að
engar hækkanir
yrðu greiddar á
launataxta yfir
210.000 krónum. Síðan hefur
ríkið samið við ÓLAFUR LOFTSSON
sína starfsmenn
um hækkanir til þeirra sem eru
undir 310.000 krónum.
„Menn ræddu saman,“ sagði
Ólafur Loftsson, formaður Félags
grunnskólakennara, um sáttafundinn í gær. Hann segist ekki eiga
von á nýjum fundi fyrir en eftir
sveitarstjórnarkosningar.

gar@frettabladid.is

- pg

BÍLÞJÓFUR Í HÖNDUM LÖGREGLUNNAR Eftir tveggja vikna bíltúr á stolnum bíl var

þjófurinn króaður af og lögreglan kom á vettvang og hafði piltinn á brott með sér á
öruggan stað að vera á.

„Ég held að hann hafi
verið búinn að taka
eftir því að ég var að elta því
hann keyrði eins og fáviti.
ANDRI ÞÓR SIGURJÓNSSON

Grafarholti. Ég held að hann hafi
verið búinn að taka eftir því að ég
var að elta því hann keyrði eins
og fáviti,“ lýsir Andri eftirförinni sem endaði við fjölbýlishús
við Prestastíg.
Andri segist hafa lagt bíl sínum
fyrir aftan bílinn sem þjófurinn
ók þannig að ekki var unnt að aka
honum burt. Pilturinn og stúlkan
hafi stigið þar út úr bílnum en

Rauðhumla hefur sést hér á landi síðustu árin:

FJÁRFESTU

Ný hunangsfluga nemur land

Í SJÁLFUM ÞÉR

ALÞJÓÐLEGT

MBA-NÁM MEÐ VINNU
Ein besta ákvörðun
sem ég hef tekið.
Arndís Thorarensen,
framkvæmdastjóri og MBA-nemi

www.hr.is/mba

NÁTTÚRA Ný tegund af hunangsflugu virðist hafa fest
rætur hér á landi. Flugan heitir rauðhumla og er ólík
þeim hunangsflugum sem fyrir voru á landinu, því
hún er rauð en ekki með gulum og svörtum röndum.
Flugan er háð nábýli við manninn, og finnur búum
sínum oftast stað í húsum og húsveggjum. Henni
hefur vegnað vel á meginlandi Evrópu með útþenslu
byggðar og garðræktar, að því er Náttúrufræðistofnun segir. Því sé öfugt farið með margar aðrar tegundir humlu. Rauðhumlu hafi farið fjölgandi og finnist á nýjum stöðum, þar á meðal Íslandi nú. Gera má
ráð fyrir því að hún eigi framtíð fyrir sér hér á landi
þar sem hún finnst meðal annars í nyrstu sveitum
Noregs.
Rauðhumlan fannst fyrst á Íslandi í ágúst 2008 í
Keflavík, en fyrsta búið fannst í fyrra í Mosfellsdal.
Rauðhumludrottning fannst svo í Hveragerði fyrr í
þessum mánuði og þykir það renna stoðum undir þá
kenningu að flugan hafi numið hér land. Hingað til
hefur flugan aðeins fundist á suðvesturhorni landsins.
Ef fólk verður vart við rauðhumlu er það beðið um
að tilkynna það til Náttúrufræðistofnunar.
- þeb

RAUÐHUMLA Rauðhumlan þrífst vel í návígi við menn og

byggð. Erling Ólafsson, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun, tók þessa mynd af rauðhumlu sem fannst hér á landi.
MYND/ERLING ÓLAFSSON

Opið til

18 í dag

«Síðasti dagurinn er í dag»

nýtt kortatímabil

Mán til mið 10–18.30, ﬁm 10–21, fös 10–19, lau 10–18, sun 13–18 | Sími 517 9000

Komdu í heimsókn

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 21.05.2010

Bandaríkjadalur

128,03

128,65

Sterlingspund

184,36

185,26

Evra

160,06

160,96

Dönsk króna

21,503

21,629

Norsk króna

19,675

19,791

Sænsk króna

16,270

16,366

Japanskt jen

1,4224

1,4308

SDR

189,30

190,42

Bresk kona, sem hefur verið saknað frá árinu 2007, í varðhaldi á Spáni:

Leitað til atvinnulausra:

Drap börnin á hótelherbergi

Fá vinnu við
gosstöðvarnar

SPÁNN Bresk kona er í haldi lögreglunnar á Spáni grunuð um að
hafa myrt börnin sín tvö fyrr í vikunni. Börnin fundust látin á hótelherbergi á Costa Brava í norðausturhluta landsins á þriðjudag.
Málið hefur vakið mikla athygli
bæði á Spáni og í Bretlandi vegna
þess að faðir barnanna situr í varðhaldi í Bretlandi grunaður um
nauðganir og önnur kynferðisbrot.
Hann var handtekinn fyrir nokkrum vikum og framseldur frá Spáni
fyrr í vikunni.
Hjónin Martin og Lianne Smith

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
215,1406
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

höfðu verið týnd frá því í desember
2007 ásamt dóttur sinni Rebeccu,
sem var fimm ára. Þau eignuðust
svo soninn Daniel á síðasta ári,
en hann var ellefu mánaða gamall. Krufning leiddi í ljós að börnin höfðu verið kæfð. Lianne óskaði
eftir því við starfsfólk hótelsins
að fá að ræða við lögreglu rétt
eftir hádegi á þriðjudag og fundust börnin í framhaldinu. Dómari
ákvað í gær að hún skyldi ákærð
fyrir morðin og henni verður ekki
sleppt gegn tryggingu. Þá mun hún
gangast undir geðrannsókn. - þeb

ELDGOS Um fjörutíu störf verða til

við aðstoð við búskap í sveitum við
Eyjafjallajökul á næstunni. Samkomulag náðist um þetta í gær.
Brýnast þykir að aðstoða bændur við sauðburð þar sem aðstæður á fjárbúum eru mjög erfiðar.
Því verður leitað til atvinnulausra
bænda og annarra með reynslu af
búskap til að aðstoða við verkin.
Þá mun Landgræðslan geta
ráðið allt að þrjátíu manns í vinnu
í mánuð við að girða og viðhalda
girðingum um beitarhólf fyrir
sauðfé sem flutt verður á brott. - þeb

LIANNE LEIDD Í BURTU Dómari ákvað í

gær að ákæra Lianne Smith fyrir morðið
á börnunum hennar tveimur.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tillaga prófessora í HÍ:

Viðskipti, tækni og
lög eiga heima í HR

Bifröst hafnar
hugmyndinni
MENNTAMÁL Háskólinn á Bifröst

mótmælir harðlega hugmyndum prófessora við ríkisháskóla
um að Háskóli
Íslands taki
yfir kennslu
Háskólans á
Bifröst.
Í yfirlýsingu
frá skólanum segir „að
halda því fram
að best sé að
kenna mörg
ÁGÚST EINARSSON
hundruð manns
í einu í Háskólabíói eins og gert
er í Háskóla Íslands er fráleitt
og sýnir að prófessorar við ríkisháskóla gera lítið úr gæðum
háskólanáms.“
Þar segir jafnframt að nemendum frá Bifröst vegni vel í
atvinnulífinu og þeir eigi auðvelt
með að fá vinnu vegna þeirrar
sérstöku kennslufræði sem er
við skólann. Rekstur Háskólans
á Bifröst sé hagkvæmur og skólinn eigi gott samstarf við aðra
háskóla.

Rektor Háskólans í Reykjavík segir hugmyndir um að HÍ taki við nemendum
skólans skiljanlegar. Hagsmunasamtök, eins og Félag prófessora, vilji verja sitt
fólk. „Ekki hægt að henda einum skóla út en öðrum ekki,“ segir ráðherra.
DEILUR Urriðafossvirkjun og vatnsmál

MENNTAMÁL „Ef til verkaskiptingar

eru helstu deilumálin í Flóahreppi fyrir
sveitastjórnarkosningarnar eftir viku.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kærir samning Landsvirkjunar:

Urriðafossvirkjun deiluefnið
STJÓRNSÝSLA Íbúi í Flóahreppi
hefur kært samning sem sveitarfélagið hefur gert við Árborg
og Landsvirkjun til samgönguráðherra. Samkvæmt samningnum mun Landsvirkjun greiða
vatnsveitu úr Árborg samþykki
Flóahreppur aðalskipulag með
Urriðafossvirkjun.
„Eitt er að vera á móti einhverju máli og annað að láta yfir
sig ganga ólögmæta stjórnsýsluhætti,“ segir Ólafur Sigurjónsson
byggingarmeistari.
Hann segir samninginn sambærilegan við samning frá árinu
2007. Við þann samning hafi
umboðsmaður Alþingis gert
alvarlegar athugasemdir, og samgönguráðuneytið talið hann ólögmætan.
- bj

LÖGREGLAN
Kannabisræktun í Breiðholti
Lögreglan stöðvaði kannabisræktun í
fjölbýlishúsi í Breiðholti í fyrradag. Við
húsleit fundust um níutíu kannabisplöntur og þrjú kíló af kannabisefnum
sem voru í þurrkun. Karlmaður á
þrítugsaldri játaði sök.

kemur þá held ég að fjárhagslegar
og faglegar forsendur mæli frekar með því að við tækjum að okkur
þessi kjarnafög sem við erum með,
viðskipti, tækni og lög,“ segir Ari
Kristinn Jónsson, rektor Háskólans
í Reykjavík. „Við erum tilbúin til
að ræða hugmyndir, svo lengi sem
þær eru á faglegum forsendum.“
Eins og Fréttablaðið greindi frá
í gær hefur Félag prófessora við
ríkisháskóla lagt fram sparnaðartillögu við Kristínu Ingólfsdóttur,
rektor Háskóla Íslands, um að skólinn geri stjórnvöldum tilboð um að
taka við öllum nemendum Háskólans í Reykjavík. Félagið telur að
með því sé unnt að spara 1,5 til tvo
milljarða á háskólastiginu.
Ari segir það skiljanlegt að á
erfiðum tímum standi hagsmunasamtök vörð um sitt fólk. Lykilatriðið sé hins vegar að háskólafólk
standi saman frekar en að beina
spjótum sínum hvað að öðru. Fram
undan sé uppbygging atvinnulífsins og vitað sé að háskólamenntað
fólk og nýsköpun séu lykilþættir í
slíkri uppbyggingu.
Ari telur að tilkoma HR hafi
valdið straumhvörfum í íslensku
háskólasamfélagi. Það sjáist í öflugri rannsóknum og fjölda útskrifaðra. „Við útskrifum í dag tvo
þriðju af tæknimenntuðu háskólafólki og helming viðskiptamenntaðra. Það er því ekki svo að við
séum smávægileg viðbót við það
sem HÍ er að gera heldur er HR
stærsti tækni- og viðskiptaháskóli
landsins.“
Því hefur verið fleygt að sjö

Sérferð

HÁSKÓLI ÍSLANDS Prófessorar í Háskóla Íslands hafa stungið upp á því að skólinn

taki yfir alla háskólakennslu í landinu. Rektor Háskólans í Reykjavík er ekki hlynntur
slíkum hugmyndum.

KATRÍN
JAKOBSDÓTTIR

ARI KRISTINN
JÓNSSON

háskólar fyrir rúmlega 300 þúsund manna þjóð sé full vel í lagt.
Hættan sé sú, gangi niðurskurðarhugmyndir til háskólanna eftir,
að Íslendingar standi uppi með sjö
veika háskóla.
Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra segir að ekki verði
horft á málið eingöngu út frá

- shá

stofnunum, þó að horfa megi til
þess að einfalda það kerfi. „En ég
vil horfa á þetta frá fræðasviðunum og hvernig við stöndum best
vörð um kennslu og rannsóknir
með takmörkuðu fjármagni. Við
þurfum að tala við hvern og einn
skóla sem þurfa eflaust að draga
úr á einhverjum sviðum.“
Katrín segir að það sé réttmæt
gagnrýni að það sé óskynsamlegt að kenna einstakar greinar
fræða á mörgum stöðum. Hún
vill hins vegar ekki kveða úr
um hvort háskólum verði fækkað. „En það kann vel að vera að
við eigum eftir að sjá einföldun
í kerfinu. En það er ekki hægt að
henda einhverjum einum út og
öðrum ekki.“

DÓMSTÓLAR
Dæmdur í 34 milljóna sekt
Karlmaður á fimmtugsaldri hefur
verið dæmdur í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir stórfellt skattalagabrot.
Hann var dæmdur í átta mánaða
fangelsi, skilorðsbundið til tveggja
ára, og til að greiða ríkissjóði tæpar
34 milljónir í sekt.

HAFNARFJÖRÐUR
Siðareglur samþykktar
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti
siðareglur kjörinna fulltrúa á fundi
sínum á miðvikudag. Siðareglunum
er ætlað að skilgreina það hátterni
og viðmót sem ætlast er til að kjörnir
fulltrúar sýni við störf fyrir Hafnarfjörð.

svavar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Garda-vatnið
21 – 28. júní
Fararstjóri:

Lilja Hilmarsdóttir

Verð á mann í tvíbýli:

135.700 kr.

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting á góðu 3* hóteli með morgunverði og
þríréttuðum kvöldverði, akstur til og frá ﬂugvelli og íslensk fararstjórn.

Nánari upplýsingar
á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

FERÐAVEÐUR
Fyrsta alvöru
ferðahelgi ársins
er runnin upp og
veðurguðirnir ætla
að vera landsmönnum hliðhollir. Búast má við
hægum vindi, sólin
ætti að láta sjá sig í
öllum landshlutum
og hitinn verður á
bilinu 10-18°C en
þó svalara N-til á
mánudaginn.
Á MORGUN
3-8 m/s.
Hlýjast S- og V-lands.
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MÁNUDAGUR
Víða 3-8 m/s,
kólnar norðantil.
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Alicante

22°

Basel

26°

Berlín

19°

Billund

20°

Frankfurt

23°

Friedrichshafen

23°

Gautaborg

19°

Kaupmannahöfn

19°

Las Palmas

21°

London

23°

Mallorca

23°

New York

24°

Orlando

33°

Ósló

22°

París

23°

San Francisco

16°

Stokkhólmur

18°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is
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Kryddplöntur
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KJÖRKASSINN

Vefsíða átaksins Inspired by Iceland fer formlega í loftið undir lok næstu viku:

Lífskjararannsókn Hagstofu:

Sporna við fækkun ferðafólks

Margir ná ekki
endum saman

FERÐAMÁL Sjö hundruð milljóna

Ætlarðu í ferðalag um hvítasunnuhelgina?
Já

22,3%
77,7%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Býstu við miklu af Besta flokknum í borgarstjórn?
Segðu skoðun þína á visir.is

króna markaðsátak ferðaþjónustunnar vegna gossins í Eyjafjallajökli var kynnt í gær. Með átakinu, sem stendur í maí og júní,
er brugðist við fyrirséðri fækkun ferðamanna. Að óbreyttu gæti
þeim fækkað um 100 þúsund milli
ára, að því er fram kemur í tilkynningu um átakið.
Að markaðsátakinu standa
iðnaðarráðuneytið, Icelandair,
R e yk j av í k u r b o r g , Ic e l a nd
Express, Útflutningsráð og Samtök ferðaþjónustunnar, en þar að
baki eru um 70 fyrirtæki. Útflutn-

ÁTAK KYNNT Katrín Júlíusdóttir iðnaðar-

ráðherra kynnti átakið.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ingsráð hefur umsjón með fjárreiðum átaksins og skilar fjárhagslegu lokauppgjöri vegna þess
1. ágúst.

„Átakið skiptist í nokkra hluta.
Annars vegar er um að ræða
prentauglýsingar, útvarpsauglýsingar, útimiðla og vefborða. Hins
vegar er mikil áhersla lögð á að
nýta samskiptaleiðir eins og Facebook, Twitter og fleiri leiðir sem
einstaklingar og fyrirtæki hafa
byggt upp,“ segir í tilkynningum,
en bakgrunnurinn í allri herferðinni er svo vefsíðan InspiredByIceland.com. Síðan verður opnuð
formlega 27. maí. Þar má meðal
annars finna frásögn danska leikarans Viggos Mortensen af upplifun hans af Íslandi.
- óká

HAGSTOFA Tæplega fjörutíu pró-

sent heimila landsins, eða 39 prósent, áttu erfitt með að láta enda ná
saman á síðasta ári. Þetta kemur
fram í lífskjararannsókn Hagstofunnar. Samkvæmt niðurstöðum
rannsóknarinnar höfðu 7,1 prósent
heimila lent í vanskilum með húsnæðislán eða greiðslu leigu á síðastliðnum tólf mánuðum. Á sama
tíma höfðu 10,3 prósent heimila
lent í vanskilum með önnur lán.
Einstæðir foreldrar voru í meirihluta þeirra sem voru í greiðsluerfiðleikum.
- jab

Gullleit undirbúin
um allt Austurland

CASA

ÚTSKRIFTARGJAFIR

Ra
Rauðvínsog hvítvínsglös
Verð kr. 2900
Ve

Bjórglös
Verð kr. 2900

Ástralskt fyrirtæki vill kanna hvort góðmálmar séu í vinnanlegu magni á Austurlandi. Rúmlega 1.200 jarðeigendur í átta sveitarfélögum skoða málið.
IÐNAÐUR Ástralska jarðefnarann-

sóknafyrirtækið Platina Resources Ltd. hefur sótt um rannsóknarleyfi til að kanna hvort gull og
aðrir góðmálmar séu í vinnanlegu
magni á Austurlandi. Orkustofnun
barst umsókn fyrirtækisins í apríl.
Umhverfisráðuneytið og undirstofnanir þess, auk 1.260 jarðeigenda í átta sveitarfélögum eystra,
hafa málið til umsagnar.
Lárus Ólafsson, staðgengill orkumálastjóra, segir að forsvarsmenn fyrirtækisins hafi
kynnt sér aðstæður hér afar vel
og þekkja til þeirra jarðfræðirannsókna sem tengjast leit að
dýrum málmum. „Leyfið sem sótt
er um nær til einfaldra yfirborðsrannsókna sem fylgir lítið rask.
Forsvarsmenn fyrirtækisins hafa
verið í góðu sambandi við okkur og
eru vel upplýstir um nýtingar- og
umhverfislöggjöf hér.“
Lárus segir að ef af verði gildi
rannsóknarleyfið í tvö ár. Platina
ætlar sér fimmtíu daga til rannsókna með því að gera út tvo hópa
vísindamanna og ekki loku fyrir
það skotið að rannsóknir hefjist
síðsumars.
Í gildi er eitt leyfi til rannsókna á jarðefnum sem nær til
rannsókna á málmum á fjórtán
tilgreindum stöðum á landinu,
öll utan Austurlands. Þetta skýrir áhuga Platina á Austurlandi,
segir Lárus.
Hjalti Franzson, jarðfræðingur hjá ÍSOR, segir að íslensk
jarðhitasvæði búi til gull. Hingað
til hafi þó ekki fundist nægilega
stór svæði til að réttlæta námurekstur. Ýmislegt ræður því hvort
gullnám sé arðbært, segir Hjalti.
Gerð námunnar, hvort hún er yfir-

AUSTURLAND Ástralskt fyrirtæki vill leita að gulli og öðrum góðmálmum á Aust-

urlandi. Hátt í þrettán hundruð jarðir eru undir og átta sveitarfélög.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÚR SAFNI

Gullstangir
Heimsmarkaðsverð
á gulli getur ráðið því
hvort fýsilegt þykir
að ráðast í gullnám.
Nefnt hefur verið að
eitt gramm verði að
nást úr hverju tonni
bergs til að námurekstur borgi sig.

borðsnáma eða neðanjarðar skiptir máli, en ekki síður heimsmarkaðsverð á gulli.
Hjalti segir að íslensk jarðhitakerfi séu miklu hreinni en víðast
hvar, til dæmis við Kyrrahafið.
Þetta sé mikilvægt út frá umhverfissjónarmiðum. „Aðrir óæskilegir
málmar eru í þessum jarðhitakerfum; kvikasilfur, blý og sink. Hér
gegnir öðru máli. Með tilliti til
umhverfisins er gullvinnsla mjög

óæskileg vegna þessara málma en
hér er það bara gull sem verið er
að leita að svo efnamengun er ekki
áhyggjuefni hér.“
Samkvæmt lögum felur leyfi til
leitar og rannsókna í sér heimild
til þess að leita að málmum á tilteknu svæði en felur hvorki í sér
heimild til nýtingar á málmum né
fyrirheit um forgang leyfishafa að
nýtingarleyfi á málmum síðar.
svavar@frettabladid.is

Óvanalega mörg fíkniefnamál í umdæmi lögreglunnar á Eskifirði í apríl:

Yngstu þjófarnir voru átta ára

Skeifunni 8 og Kringlunni. Sími 588 0640.

www.casa.is

Aldur brotamanna
25

Aldursdreifing
gerenda sem urðu
uppvísir að hnupli
á árunum 2007
- 2009

20
15
10
5

spjöllum hefur fækkað milli ára en
þjófnaðarbrotum fjölgað.
73 fíkniefnabrot voru skráð á
höfuðborgarsvæðinu, nítján á Suð-

10 og yngri

11 - 15 ára

21 - 25 ára

16 - 20 ára

26 - 30 ára

31 - 35 ára

36 - 40 ára

41 - 45 ára

51 - 60 ára

0%
46 - 50 ára

arnir sem lögregla hafði afskipti
af vegna hnupls á síðustu þremur
árum voru átta ára, en hinir elstu
88 ára. Þetta kemur fram í afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóra, sem
embættið hefur tekið saman fyrir
árin 2007 til 2009.
Flestir brotamenn voru á aldrinum 16 til 20 ára. 74 prósent voru
með íslenskt ríkisfang. Útlendingar sem hlut áttu að máli voru í ellefu prósent tilvika með litháískt
ríkisfang og í tíu prósent tilvika
með pólskt.
Sé litið til fjölda brota fyrir
nýliðinn aprílmánuð þá eru hegningarlagabrot ríflega þúsund talsins, sem er svipað og verið hefur
í þessum mánuði undanfarin ár.
Hraðakstursbrot voru að meðaltali 131 á dag, þjófnaðarbrotin að
meðaltali tólf á dag og eignaspjöll
átta. Hraðakstursbrotum og eigna-

61 - 70 ára

LÖGREGLUMÁL Yngstu einstakling-

71 árs og eldri

Bjórglös/staup
Verð kr. 2900/kr. 1900

Heimild: Ríkislögreglustjórinn

urnesjum og ellefu í umdæminu á
Eskifirði sem nær yfir bróðurpart
Austurlands. Eru það óvenjumörg
brot í því umdæmi.
- jss
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Hlutfall landsmanna sem skráðir eru í Þjóðkirkjuna fer örlítið hækkandi:

Óbreyttir stýrivextir í Japan:

Tæplega 80% í Þjóðkirkjunni

Betur horfir í
efnahagslífinu

TRÚMÁL Hlutfall landsmanna

1 Hvar lagðist fyrsta skemmtiferðaskipið að bryggju þetta
sumarið?
2 Hver skoraði bæði mörk KR
gegn Stjörnunni á fimmtudag?
3 Hver er nýjasti starfskraftur
útvarpsstöðvarinnar FM957?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 62

átján ára og eldri sem eru skráðir í Þjóðkirkjuna hækkar lítillega
milli ára samkvæmt samantekt
Hagstofu Íslands. Um 78,8 prósent Íslendinga á kosningaaldri
voru skráðir í Þjóðkirkjuna 1.
janúar síðastliðinn, en hlutfallið var 78,5 prósent í janúar í
fyrra.
Hlutfallið hefur verið á hægri
niðurleið lengi, en það var ríflega 87 prósent fyrir tíu árum.
Líklegt er að tengja megi smávægilega aukningu nú við brottflutning erlendra ríkisborgara

undanfarið og fólksfækkun í
landinu almennt.
Alls eru 186.697 átján ára og
eldri skráðir í Þjóðkirkjuna. Það
er fækkun um 646 einstaklinga
milli ára, en samt hlutfallsleg
aukning vegna fólksfækkunar.
Lítilleg fjölgun hefur orðið hjá
öðrum stærri trúfélögum. Ríflega
sex þúsund eru í Fríkirkjunni í
Reykjavík og 3.600 í Fríkirkjunni
í Hafnarfirði. Í Kaþólsku kirkjuna
eru skráðir tæplega 6.600. Tæplega 1.300 eru nú skráðir í Ásatrúarfélagið. Utan trúfélaga eru tæplega 8.500 átján ára og eldri. - bj

Þjóðkirkjan

EFNAHAGSMÁL Bankastjórn jap-

Hlutfall landsmanna í þjóðkirkjunni
100
80
60
40
20
0%

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

VEISTU SVARIÐ?

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

anska seðlabankans ákvað í gær að
halda stýrivöxtum óbreyttum í 0,1
prósenti. Almennt var reiknað með
þessari ákvörðun bankastjórnarinnar í skugga hræringa á fjármálamörkuðum.
Netmiðillinn MarketWatch bendir á að bankastjórnin gerir ráð
fyrir jákvæðum horfum á næstu
mánuðum enda sé efnahagslífið að
rétta hægt og bítandi úr kútnum.
Þá ætlar seðlabankinn að styðja
betur við hagkerfið og auka lánveitingar til fyrirtækja.
- jab

TILKYNNING Í RÓSAGARÐINUM Obama steig út í Rósagarðinn við Hvíta húsið í
Washington til að skýra fjölmiðlum frá nýju reglunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hertar reglur
um bankana
Barack Obama vann nýjan sigur heima fyrir þegar
þingið setti bönkunum strangari skorður. Segir reglunum ætlað að vernda hagkerfið og almenning.
BANDARÍKIN, AP Öldungadeild Banda-

ríkjanna samþykkti á fimmtudag
nýjar og strangar reglur um fjármálastarfsemi, sem eiga að koma í
veg fyrir nýtt hrun.
Afgreiðsla frumvarpsins þykir
mikill sigur fyrir Barack Obama
forseta, stuttu eftir annan mikilvægan sigur þegar þingið samþykkti nýja heilbrigðislöggjöf sem
tryggir flestum Bandaríkjamönnum heilbrigðisþjónustu.
Með frumvarpinu, sem samþykkt var með 59 atkvæðum gegn
39, verða gerðar strangari kröfur
til fjármálastofnana sem veita húsnæðislán, stunda almenn verðbréfaviðskipti eða flókin afleiðuviðskipti
sem grófu undan fjármálakerfinu
svo það hrundi með víðtækum
afleiðingum fyrir tveimur árum.
„Markmið okkar er ekki að refsa

LANGJÖKULL



LANGJÖKULL

herra jakki

HEIÐRÚN

dömu jakki

Verð: 41.800 kr.

barna úlpa

Verð: 41.800 kr.

Einnig
fáanlegur
í bláu.

bönkunum heldur að vernda efnahagslífið og almenning fyrir ólgu
af því tagi sem við höfum séð undanfarin ár,“ sagði Obama þegar
ljóst var að frumvarpið yrði samþykkt í deildinni.
Hann sagði fjármálafyrirtæki
hafa unnið að því hörðum höndum
að koma í veg fyrir að frumvarpið verði að lögum, og notað til þess
„heilu hjarðirnar af hagsmunavörðum og varið milljónum dala í auglýsingar“.
Fulltrúadeild þingsins samþykkti
fyrir stuttu sína útgáfu frumvarpsins, sem er að nokkru frábrugðin
frumvarpi öldungadeildarinnar.
Nú hefst því vinna við að samræma
frumvörpin, en búist er við því að
lögin verði tilbúin til undirritunar
forseta fyrir þjóðhátíðardaginn 4.
júlí.
gudsteinn@frettabladid.is

Verð: 23.800 kr.

Einnig
fáanlegur í
fjólubláu

Einnig
fáanlegur í
rauðu
4-14 ára

Léttur og einstaklega hlýr PrimaLoft® jakki.

Léttur og einstaklega hlýr PrimaLoft® jakki.

Létt og þægileg PrimaLoft® úlpa.
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Leita réttar síns eftir
þriggja daga fangelsi
Tvær ferðakonur frá Rúmeníu voru handteknar við komuna hingað og látnar
dúsa í fangelsi í þrjá og hálfan sólarhring án skýringa, að eigin sögn. Þeim var
svo sleppt og dvöldu hér í 10 daga. Lögmaður þeirra bíður gagna frá lögreglu.
DÓMSMÁL Tvær konur frá Rúm-

eníu leita nú réttar síns eftir það
sem þær vilja meina að hafi verið
ólögmæt frelsissvipting þegar
þær sóttu hér landið heim í síðasta mánuði.
Við komuna til landsins 14. apríl
síðastliðinn voru þær handteknar
og þeim haldið í þrjá og hálfan
sólarhring, að sögn annarrar konunnar, sem heitir Cristina Domnita Constantinescu.
„Það var allt tekið af okkur og
okkur haldið í fangaklefum. Við
höfðum ekkert brotið af okkur og
samt var okkur haldið allan þennan tíma. Það má ekki halda fólki
lengur en einn sólarhring,“ segir
hún og kveður lögreglu ítrekað
hafa spurt hvort þær hafi verið
hingað komnar til að stunda vinnu.
„Ég hef verið hér áður og vann þá
á Óðali, en var ekkert að fara að
vinna núna, bara heimsækja vini
og ganga frá bankamálum,“ bætir
Cristina við.
Lögregla mun hafa heimild til
að handtaka fólk og vísa beint úr
landi þyki sannað að það sé hingað komið í atvinnuleit og ætli að
brjóta lög sem hér gilda um útlendinga.
Eftir þennan tíma í fangelsi
segir Cristina að sér og vinkonu
hennar, hafi verið sleppt, en þær
yfirgáfu svo landið 3. maí síðast-

Í LEIFSSTÖÐ Komu tveggja kvenna frá Rúmeníu hingað til lands bar upp á sama tíma
og flugsamgöngur röskuðust í Evrópu vegna eldgossins í Eyjafjallajökli.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

liðinn. Hún segir mikilvægt að fá
botn í málið til þess að forða því að
fleiri lendi í viðlíka ofríki. „Svona
má ekki koma fram við fólk.“
Áður en þær stöllur héldu heim
á leið höfðu þær hafið umleitan til
að leita réttar síns og nutu við það
liðsinnis lögmannsins Vilhjálms
H. Vilhjálmssonar. Hann segir
frásögn lögreglu af atburðum aðra
en kvennanna, en hefur farið fram
að að fá afhent frá lögreglu gögn

málsins. Eftir að hafa skoðað þau
komi betur í ljós hver framvindan
kunni að verða.
Nokkur bið hefur hins vegar
orðið á afhendingu gagnanna frá
lögreglunni á Keflavíkurflugvelli.
Vilhjálmur segist þó gefa lögreglu
nokkurra daga frest í viðbót til
að afhenda þau. „Annars geri ég
kröfu fyrir héraðsdómi um að fá
gögnin,“ segir hann.
olikr@frettabladid.is

HVERJU LOFA
FLOKKARNIR?
Fundur um velferð fatlaðra
Nú í aðdraganda sveitastjórnarkosninganna óma loforð
stjórnmálaflokka um stræti og torg: „Eitt samfélag fyrir
alla“, enginn „svangur og án húsaskjóls“, allir eiga að hafa
„sómasamlegt lífsviðurværi“ og staðinn verður vörður um
„góða grunnþjónustu“.

Hvað felst í þessum loforðum?
Öryrkjabandalag Íslands heldur opinn fund um velferð
fatlaðra þriðjudaginn 25. maí kl. 16-19 á Hilton
Reykjavík. Fulltrúar í framboðum til sveitarstjórna á
höfuðborgarsvæðinu svara spurningum um áherslur þeirra
og forgangsröðun í málefnum fatlaðra. Táknmálstúlkar
verða á staðnum og tónmöskvakerfi.
Fundarstjóri er Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdastjóri
Mannréttindaskrifstofu Íslands.

KREPPU

Nánari upplýsingar á heimasíðu ÖBÍ www.obi.is

LOFORÐIN

Mætum öll - Ekkert um okkur án okkar
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Hvítasunnudagur er á morgun
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Sveitarfélög beita umdeildri reglu til að hækka eigið fé um milljarða:

Ráðuneyti hefur ekki staðfest
SVEITARFÉLÖG Samgöngu- og sveitar-

stjórnarráðuneytið hefur ekki staðfest umdeilt álit reikningsskila- og
upplýsinganefndar sveitarfélaga
um að auka megi bókfært eigið fé
sveitarfélaga um milljarða með
því að verðmeta lönd og leigulóðir
í efnahagsreikningi út frá áætluðu
söluverði eða framtíðartekjum af
lóðaleigu.
Reikningsskilanefndin samþykkti
þetta með fjórum atkvæðum á fundi
sínum 29. apríl. Einn nefndarmanna,
Gunnlaugur Júlíusson, sat hjá og
hefur gagnrýnt meðferð málsins
harkalega.

Hafnarfjörður beitti þessari
reglu við gerð ársreiknings bæjarins 2009 og leiddi hún til þess að
eigið fé bæjarins hækkaði um 6,6
milljarða og eiginfjárstaða bæjarins varð jákvæð um fjóra milljarða.
Mosfellsbær beitir reglunni einnig
í ársreikningum, sem lagðir voru
fyrir bæjarstjórn 21. apríl.
Gert er ráð fyrir að álit reikningsskila- og upplýsinganefndar séu birt
í Stjórnartíðindum, að fenginni staðfestingu ráðuneytisins. Því ferli er
ekki lokið, samkvæmt upplýsingum
úr ráðuneytinu, og er málið enn til
skoðunar.
- pg

KRISTJÁN L. MÖLLER Sveitarstjórnarráð-

herra þarf að staðfesta að sveitarfélög
megi reikna sér til eignar leigutekjur.

Dagsetningar og fyrirkomulag á úrtökum og dómum hrossa endurskoðuð:

Stefnt að því að halda landsmót
LANDSMÓT Stefnt er að því að halda

meðBKIkaffi
Hvítasunnudagur
er á morgun!

Angan af
kaffi kemur
bragðlaukunum af stað
og ilmurinn
segir til um
ríkt bragðið
af BKI kaffi.
Helltu upp
á gott BKI
kaffi.

Hvítasunnan hét upphaflega
fimmtugasti dagurinn
enda markaði hún
endalok páskatímans
sem stóð í fimmtíu daga.
Hvítasunnan er í dag vinsæl til
ferminga og markar einnig fyrstu
stóru ferðahelgi sumarsins enda er um
að ræða langa helgi því annar í hvítasunnu er
frídagur. Um Hvítasunnuhelgina eru fyrstu
menningarviðburðir og hátíðir sumarsins
gjarnan haldnar.

Kaffi á brúsa, nestiskarfa og þjóðvegur 1. Njóttu
langrar helgar með frísklöguðu BKI kaffi.
Gríptu tækifærið, fáðu þér BKI kaffi.

FRÁ LANDSMÓTINU 2008 Gífurlegir hagsmunir eru undir. Staðan verður endurmetin

um næstu mánaðamót.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÚR SAFNI

„Velferð hestsins og viðburðurinn landsmót verða í fyrirrúmi
og engar ákvarðanir teknar sem
kynnu að varpa skugga á þetta
tvennt. Hins vegar liggja gífurlega

Auður getur lagt þér lið
Auður hefur frá upphafi lagt áherslu á ábyrga hegðun í allri sinni starfsemi.
Við trúum því að við getum öll lagt okkar af mörkum til að byggja upp heilbrigt samfélag.
Þess vegna vill Auður leggja þeim lið sem stuðla að jákvæðri uppbyggingu og framförum.

BKI Classic
Sérvaldar baunir frá
þekktustu kaffisvæðum
heimsins tryggja hið
mjúka bragð, lokkandi
ilminn og fersklegt
eftirbragðið.

DAGSVERK AUÐAR
er samfélagsverkefni starfsmanna Auðar.

VIÐ AUGLÝSUM EFTIR
STYRKUMSÓKNUM

Dagsverkið felst í því að starfsmenn gefa andvirði dagslauna á hverju ári í verðugt málefni.

Umsækjendur eru hvattir til að skilgreina

Ennfremur vinna allir starfsmenn Auðar

verkefnið vel, sýna fram á hvernig það

sem nemur einum vinnudegi á ári í þágu góðs

fellur að markmiði viðkomandi sjóðs

málefnis. Starfsmenn Auðar velja verkefni
sem hljóta fjár- eða vinnuframlag.

og tilgreina hversu háa fjárhæð sótt er
Starfsmenn Auðar við sjálfboðastörf í verslun Rauða krossins

ALHEIMSAUÐUR

26. maí 2010.
Styrkjum verður úthlutað þann

til frumkvæðis og athafna, einkum í þróunar-

19. júní 2010.

löndum. Auður leggur 1% af hagnaði sínum
í sjóðinn og býður viðskiptavinum að gera slíkt

Umsóknum má skila á audur@audur.is
Nánari upplýsingar á www.audur.is

hið sama. Stjórn AlheimsAuðar tekur ákvörðun
um úthlutun styrkja.
Fræðslumiðstöð Enza í S-Afríku
hlaut styrk árið 2009.

SAMAN BÆTUM VIÐ SAMFÉLAGIÐ

Ábyrg arðsemi – Mannleg nálgun
Kauptu BKI fyrir
hvítasunnuna

um og/eða hverskonar vinnuframlag.
Umsóknarfrestur er til

er samfélagssjóður ætlaður til að hvetja konur

BKI Extra
Snöggristað við háan hita.
Þannig næst fram ríkara
kaffibragð við fyrsta sopa
en léttur og mjúkur keimur
fylgir á eftir.

miklir hagsmunir ferðaþjónustunnar, sem tengjast hestamennskunni,
undir. Menn gera sér grein fyrir
því núna hve mikilvægt landsmótið er fyrir land og þjóð.“
- jss

ÞÚ GETUR
BREYTT HEIMINUM

PIPAR\TBWA • SÍA • 101199

Fagnaðu
hvítasunnudegi

Landsmót 2010 á Vindheimamelum í Skagafirði í lok júní. Þetta er
niðurstaða fundar hagsmunaaðila
í hestamennsku sem haldinn var í
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu í gær. Staðan verður endurmetin um næstu mánaðamót.
Hrossapestin skæða, sem sett
hefur mark sitt á hestamennsku
í landinu á undanförnum vikum,
hefur valdið vangaveltum um
hvort rétt væri að fresta eða blása
landsmótið af.
„Fundarmenn voru sammála um
að endurskoða fyrirkomulag og
dagsetningar á úrtökum og dómum
hrossa fyrir landsmótið með það
að leiðarljósi að gera sem flestum hrossum mögulegt að vinna
sér þátttökurétt,“ sagði Haraldur
Þórarinsson, formaður Landssambands hestamannafélaga.

Auður Capital | Borgartúni 29 | 105 Reykjavík | S. 585 6500

Ótrúlegt verð í 24klst!
Spánn - Allt innifalið!

Sala hefst klukkan 12:00, Þriðjudaginn
25. Maí og stendur í 24 klukkustundir.
Okkur er sönn ánægja að bjóða upp á frábært sértilboð á öllu inniföldu á
þessum glæsilegu hótelum á Benidorm. Ekki láta þetta frábæra tilboð fram
hjá þér fara því aðeins er takmarkað magn í boði á þessum einstöku kjörum.
Brottfarir/heimflug á fimmtudögum: 17. & 24. Júní. 1. 8. 15. & 22. Júlí.

SALAN HEFST
KL. 12:00
N
ÞRIÐJUDAGIN
25. MAÍ

Hotel Dynastic
Herbergi í 1 viku
ALLT INNIFALIÐ

frá

94.900 kr.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá kr. 114.370 fyrir 2 fullorðna.
Brottför: 17. júní í viku.

Þrjú flott 4 * hótel, eitt verð, 1 vika
og allt innifalið!

frá

94.900 kr.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá kr. 114.370 fyrir 2 fullorðna.
Brottför: 17. júní í viku.

Vnr. 55095007/107-8

Vnr. 55095013

Blákorn

Illgresiseyðir

Blákorn 5, 10
eða 40 kg.

CASORON illgresiseyðir, 1 kg.

2.850

Tré og sumarblóm
á frábæru verði
Fást í BYKO Breidd og Kauptúni

1.190
Verð frá

24” eða 26”
fjallahjól

ÓDÝRT

Frábær
viðarvörn
fyrir íslenskar
aðstæður!

Vnr. 49620202

Fjallahjól
24“ eða 26” fjallahjól, 21 gíra
Shimano gírbúnaður, bretti,
dempari að framan, álfelgur,
glitaugu, keðjuhlíf og V-bremsur.

ÓDÝRT
36.900

12” REIÐHJÓL

Vnr. 86332040-9040

Viðarvörn

4.990

KJÖRVARI viðarvörn,
margir litir, 4 l.

Vnr. 49620210-1

Reiðhjól

14.990

12“ barnahjól með hjálpardekkjum og brettum, blátt eða rautt.

Vnr. 86363040-550

20” REIÐHJÓL

Pallaolía
KJÖRVARI pallaolía. Glær,
græn, hnota, fura, rauð
fura eða rauðviður, 5 l.

5.990

Vnr. 88040056

Trampolín

59.900

Vnr. 49620206-7

Hjól

Trampolín, 4,3 m, með öryggisneti.

20%

AFSLÁTTUR
AF ÖLLU GAGNVÖRÐU PALLAEFNI,
GIRÐINGAEININGUM OG GARÐHÚSUM

25.990

20“ BMX barnahjól, 6 gíra, með brettum, diskabremsum
og glitaugum, rautt eða blátt.

ÓDÝRT

Körfuboltaspjöldin
eru komin í BYKO

Frábært sumarfjör í BYKO!
BYKO Breidd, Kauptúni, Granda og Selfossi

Líf og fjör í BYKO!
Pylsa og Pepsi handa öllum og hoppukastali
fyrir börnin í dag frá kl. 12-15 í BYKO Breidd,
Kauptúni, Granda og Selfossi.

Ferðahátíð í BYKO
Kauptúni í dag!

Kynningar og ráðgjöf
í BYKO Breidd:

Fremstu ferðaþjónustufyrirtæki landsins kynna starfsemi
sína með skemmtilegum tækjum og tólum.

Kl. 11-14

Öll fyrirtækin gefa spennandi gjafabréf fyrir
heppna viðskiptavini BYKO!*
Kl. 13-16

Vinnur þú?

Kl. 11-15

Reykjavik Excursions kynna
fjölbreyttar ferðir sínar.

Kynning á Ultra
Glozz bílabóni.

Kl. 13-16
Fosshótel kynna gistingu
sína sem er um allt land.

Garðyrkjufræðingur ráðleggur
við val á áburði og gefur góð ráð
varðandi mosaeyðingu og
umhirðu garðsins.

35 %

KYNNINGARAFSLÁTTUR

Fullt verð: 1.498

975

Bílabón, 250 ml.

Kl. 11-15
V I N A L E G R I U M A L LT L A N D

Kl. 13-16
Elding kynnir hvalaskoðun,
sjóstöng og Viðeyjarferðir.

Kl. 13-16
Kajakaferðir Stokkseyri kynna
spennandi kajakaferðir.

Kl. 10-17
Bikingviking.is kynnir meiriháttar
mótorhjólaferðir um landið.

Kl. 10-17
ÓVISSA.is kynnir ævintýralega afþreyingu við Elliðavatn.
*Vinningshafar munu birtast á www.BYKO.is um leið og dregið verður.

Skipti- og sölumarkaður með tjaldvagna, fellihýsi og þess
háttar verður í BYKO Kauptúni 5. júní næstkomandi. Vinsamlegast skráið þátttöku í síma 515-9500 eða á netfangið
kauptun01@byko.is og tilgreinið söluvöruna. Öll sala og/eða
samningar eru á ábyrgð seljanda og kaupanda.

Kynning á nýjum víngerðarefnum AD VINTAGE, efni sem hafa
hlotið margar viðurkenningar. Nú er rétti tíminn til að búa til
sitt eigið vín fyrir sumarið. 15% kynningarafsláttur.

Kl. 11-14
Kynning á AEROBIE PRO svifdiskum. Skemmtileg leikföng
fyrir börn sem fullorðna. 30% kynningarafsláttur.
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SKOÐANAKÖNNUN: Borgarstjórnarkosningar í Reykjavík
Fylgi flokka

Framsóknarflokkurinn

50

Sjálfstæðisflokkurinn
Frjálslyndi flokkurinn

40

Óháð framboð um
heiðarleika

30

Reykjavíkurframboð
20

Samfylkingin
Vinstri græn

10

Svona verður
borgarstjórn

Besti flokkurinn
0%
Kosningar
27. maí 2006

Könnun
25. mars

Könnun
29. apríl

Könnun
20. maí

Tæplega sjö af hverjum tíu tóku afstöðu
Aðferðafræði í skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 var með hefðbundnum
hætti. Hringt var í 800 manns fimmtudaginn
20. maí. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir
kyni, og hlutfallslega eftir aldri.
Spurt var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef gengið
yrði til sveitarstjórnarkosninga í dag? Ef ekki fékkst svar
var spurt: Hvaða flokk er líklegast að þú myndir kjósa? Ef

ekki fékkst svar var að lokum spurt: Er líklegra að þú myndir
kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða einhvern annan flokk? Alls
tóku 68,9 prósent afstöðu til spurningarinnar.
Einnig var spurt: Ef þú kaust í sama sveitarfélagi í síðustu
sveitarstjórnarkosningunum, árið 2006, hvaða flokk kaust
þú? Um 62,5 prósent tóku afstöðu til spurningarinnar.
Þá var spurt: Hver vilt þú að verði borgarstjóri að loknum
sveitarstjórnarkosningum? Um 60,6 prósent tóku afstöðu til
spurningarinnar.

Besti flokkurinn með hreinan meirihluta
Besti flokkurinn fær átta
af fimmtán borgarfulltrúum samkvæmt könnun
Fréttablaðsins og Stöðvar
2. Stuðningsmenn flokksins
virðast koma frekar jafnt
frá Samfylkingu og Sjálfstæðisflokki.
Besti flokkurinn fengi meira en tvöfalt meira fylgi en bæði Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn, og
er langstærsti flokkurinn í borginni
samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 sem gerð var
á fimmtudagskvöld.
Alls sögðust 43,9 prósent þeirra
sem afstöðu tóku í könnuninni
myndu greiða Besta flokknum
atkvæði sitt væri gengið til kosninga nú. Fengi flokkurinn þennan
stuðning í kosningum fengi hann
átta borgarfulltrúa af fimmtán,
hreinan meirihluta fulltrúa.
Besti flokkurinn hefur tekið mikil
stökk í könnunum Fréttablaðsins og
Stöðvar 2. Stuðningur við flokkinn
mældist 12,7 prósent 25. mars, 23,4
prósent 29. apríl, og er nú kominn í
43,9 prósent.
Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin fá nákvæmlega sama
stuðning samkvæmt könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Alls sögðust
21,1 prósent ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn, og sami fjöldi myndi
kjósa Samfylkinguna.
Fylgi Sjálfstæðisflokksins hefur
samkvæmt þessu helmingast frá
síðustu kosningum, þegar hann fékk

Óánægðir kjósendur vilja refsa hrunflokkunum
Gríðarlegur stuðningur við Besta flokkinn í könnmálaflokkunum þvílíka ráðningu, bæði fyrir
hrunið og fyrir sviptingar í borgarstjórn á kjörtímaun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 sýnir að kjósendur
munu refsa fjórflokknum, einkum Sjálfstæðisbilinu,“ segir Grétar.
Þekkt er að skoðanakannanir geta haft áhrif
flokki og Samfylkingu, fyrir hrunið í komandi
kosningum, segir Grétar Þór Eyþórsson, prófessor
á kjósendur. Grétar segir afar erfitt að átta sig
í stjórnmálafræði við Háskólann á Akureyri.
á hvort könnun sem mæli Besta flokkinn með
meirihluta dragi úr stuðningi við hann, eða hvort
Ríflega þriðjungur þeirra sem kusu Samfylkinguna í síðustu kosningum ætla að greiða Besta
fleiri stökkvi á vagninn með sigurvegaranum.
„Ég gæti trúað því að þegar þetta er komið
flokknum atkvæði sitt nú, og svipað hlutfall
stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins.
svona langt, þetta er farið að snúast um hreinan
„Óánægja kjósenda, þreyta á stjórnmálameirihluta, þá muni kjósendur að einhverju leyti
GRÉTAR ÞÓR
EYÞÓRSSON
bakka. Spurningin er hversu mikið.“
mönnum og refsigleði vegna hrunsins bitnar
greinilega mest á þessum tveimur flokkum. Þetta staðfestir
Gott gengi Besta flokksins í kosningunum getur orðið
til þess að hinir hefðbundnu stjórnmálaflokkar sjái sig
að í hugum kjósenda eru það Sjálfstæðisflokkur og Samfylking sem eiga að fá ráðningu fyrir hrunið,“ segir Grétar.
tilneydda til að fara í miklu meiri uppstokkun á sjálfum
Þó Framsóknarflokkurinn sé vissulega einnig ábyrgur virðsér en forsvarsmenn þeirra höfðu hugsað sér, segir Grétar.
Fordæmalaust gott gengi grínframboðs ýti sérstaklega á
ist tíminn hafa læknað þar einhver sár, eða mildað reiði
hrunflokkana að fara í harkalegt uppgjör og hreinsun. Annalmennings í garð flokksins.
„Ef niðurstaða þessarar könnunar er vísir að því sem
ars gætu þeir séð fram á svipaða háðung í alþingiskosnkoma skal í kosningunum, að Besti flokkurinn fái allt að
ingum, sem þeir geti væntanlega engan veginn hugsað sér,
segir Grétar.
átta menn í borgarstjórn, eru kjósendur að veita stjórn-

42,1 prósent atkvæða. Hann er með
sjö borgarfulltrúa í dag, en fengi
þrjá samkvæmt könnuninni.
Samfylkingin hefur ekki úr jafn
háum söðli að detta, fékk 27,6 prósent atkvæða í síðustu kosningum, en mælist nú með 21,1 prósent.
Flokkurinn myndi samkvæmt þessu
fá þrjá borgarfulltrúa, en er með
fjóra í dag.
Vinstri græn tapa einnig fylgi frá
síðustu kosningum, en tapa raunar
einnig fylgi frá síðustu könnunum.
Flokkurinn fengi stuðning 9,8 prósenta kjósenda samkvæmt könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2.
Það myndi aðeins duga til að koma

einum fulltrúa í borgarstjórn.
Flokkurinn fékk 14 prósent
atkvæða í kosningunum 2006, og er
með tvo borgarfulltrúa. Flokkurinn
hefur þó undanfarið mælst hærri í
könnunum, var til dæmis með 17
prósenta stuðning samkvæmt könnun sem gerð var 29. apríl.
Framsóknarflokkurinn tapar
sínum eina borgarfulltrúa verði niðurstöður kosninga í takt við könnun
Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Flokkurinn mælist með stuðning 2,7 prósenta kjósenda, en fékk 5,9 prósent
í kosningunum. Fylgi flokksins virðist á hægri niðurleið miðað við síðustu kannanir.

Reykjavíkurframboðið, Frjálslyndi flokkurinn og Listi óháðra
eru öll langt frá því að koma manni
í borgarstjórn, samkvæmt könnun
Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Reykjavíkurframboðið og Frjálslyndi listinn mælast með 0,5 prósenta stuðning, en Listi óháðra 0,4 prósent.
Svarhlutfallið í könnuninni var
68,9 prósent. Það er nokkru hærra
en í fyrri könnunum í Reykjavík, og
gæti bent til þess að kjósendur séu
farnir að gera upp hug sinn, enda
aðeins vika til kosninga.
Gott gengi Besta flokksins og
tap annarra flokka vekur spurningar um hvaðan fylgi flokksins

komi, hvað þeir sem nú ætli að
kjósa flokkinn hafi kosið í síðustu
kosningum. Spurt var um þetta í
skoðanakönnun Fréttablaðsins og
Stöðvar 2.
Þegar aðeins eru skoðaðir þeir
sem kusu í Reykjavík í sveitarstjórnarkosningunum 2006 má sjá
að flestir af þeim sem nú ætla að
kjósa Besta flokkinn kusu áður Samfylkinguna, 37,9 prósent. Næstum
jafn hátt hlutfall, 34,5 prósent, kaus
áður Sjálfstæðisflokkinn. Um 13,8
prósent þeirra sem nú ætla að kjósa
Besta flokkinn kusu áður Vinstri
græn, 7,8 prósent kusu Framsóknarflokkinn, og 5,2 prósent Frjálslynda flokkinn.
Um 90,9 prósent þeirra sem nú
ætla að veita Sjálfstæðisflokknum
atkvæði sitt kusu flokkinn einnig í
síðustu kosningum. Um fjögur prósent kusu Samfylkinguna og þrjú
prósent Framsóknarflokkinn.
Alls kusu 82,9 prósent þeirra sem
ætla að kjósa Samfylkinguna nú
flokkinn í síðustu kosningum. Um
9,9 prósent kusu Sjálfstæðisflokkinn síðast, og 4,9 prósent kusu áður
Vinstri græn. Aðeins 55,3 prósent
þeirra sem nú ætla að kjósa Vinstri
græn kusu flokkinn í síðustu kosningum. Um 34,2 prósent kusu áður
Samfylkinguna, 7,9 prósent kusu
Sjálfstæðisflokkinn og 2,6 prósent
Framsóknarflokkinn.

Brjánn
Jónasson
brjann@frettabladid.is

Flestir vilja að Jón Gnarr verði borgarstjóri Reykjavíkur

ishorn
Þetta er sýn i
af nafnspjald

Þetta er sýnishorn
af nafnspjaldi

Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

Jón Gnarr, oddviti Besta flokksins, var oftast nefndur
þegar spurt var hvern fólk vildi helst sjá sem næsta
borgarstjóra í Reykjavík í skoðanakönnun Fréttablaðsins
og Stöðvar 2. Þar með skaut hann bæði Hönnu Birnu
Kristjánsdóttur, borgarstjóra og oddvita Sjálfstæðisflokksins, og Degi B. Eggertssyni, oddvita Samfylkingarinnar,
ref fyrir rass.
Alls sögðust 36,1 prósent þeirra sem afstöðu tóku til
borgarstjóraefnanna vilja Jón Gnarr sem næsta borgarstjóra. Stuðningur við Jón hefur aukist milli kannana, en
í skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 hinn 29.
apríl vildu 25,7 prósent oddvita Besta flokksins í borgarstjórastólinn.
Stuðningur við Hönnu Birnu heldur áfram að dragast
saman. Af þeim sem afstöðu tóku vildu 32,4 prósent að
Hanna Birna héldi áfram sem borgarstjóri að kosningum
loknum. Það er ríflega fjórum prósentustigum minna en
í könnun 29. apríl, og tæplega sextán prósentustigum
minna en í könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 hinn 25.
mars, þegar 48,2 prósent vildu Hönnu Birnu áfram.
Stuðningur við Dag dettur einnig niður frá síðustu
könnun. Um 24,1 prósent þeirra sem afstöðu tóku í
könnuninni vildu hann sem næsta borgarstjóra. Það er
tæpum sjö prósentustigum minni stuðningur en í lok
apríl, en aðeins tæplega tveimur prósentustigum minna
en í lok maí.

Stuðningur við borgarstjóraefni
50

Dagur B.
Eggertsson

40

Einar Skúlason

30

Hanna Birna
Kristjánssdóttir
Jón Gnarr

20

Sóley
Tómasdóttir

10
0%
Könnun
25. mars

Könnun
29. apríl

Könnun
20. maí

Stuðningur við aðra
var innan við eitt
prósent.

Stuðningur við aðra frambjóðendur mældist mun
minni. Um 4,3 prósent vilja Sóleyju Tómasdóttur, oddvita
Vinstri grænna, sem næsta borgarstjóra, og 2,1 prósent
nefndu Einar Skúlason, oddvita Framsóknarflokksins.
Aðrir fengu minni stuðning í borgarstjórastólinn.
Eins og áður mælist stuðningur við Jón Gnarr mun
meiri meðal karla en kvenna, og stuðningur við Dag
meiri meðal kvenna. Hanna Birna nýtur svipaðs fylgis hjá
báðum kynjum.
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Skoðanakönnun sem boðar vatnaskil:

Hin skýru skilaboð Reykvíkinga

N

iðurstöður skoðanakönnunar, sem Fréttablaðið og Stöð
2 gerðu meðal Reykvíkinga í fyrrakvöld og sagt er frá
í blaðinu í dag, verða lengi í minnum hafðar, hver sem
úrslit kosninganna verða næsta laugardag.
Besti flokkurinn mælist nú með fylgi sem mundi
skila átta borgarfulltrúum og hreinum meirihluta í borgarstjórn
Reykjavíkur kæmu sömu tölur upp úr kjörkössunum. Fleiri Reykvíkingar lýsa yfir stuðningi við Jón Gnarr og félaga hans heldur en
Sjálfstæðisflokkinn og Samfylkinguna samtals. Af þeim stuðningsmönnum Besta flokksins, sem tóku þátt í kosningunum árið 2006,
kusu sjö af hverjum tíu Sjálfstæðisflokkinn eða Samfylkinguna.
Það er því engum ofsögum sagt að þetta framboð fái þverpólitískan stuðning. Svarhlutfall í þessari könnun er með því hæsta sem
fengist hefur í könnunum Fréttablaðsins. Um fjórðungur kjósenda
segist enn óákveðinn. Það er ekki meira en vænta mátti. Aðeins níu
prósent segjast ekki ætla að mæta á kjörstað. Þessar tölur eru ekki
til marks um áhugaleysi almennSKOÐUN
ings á kosningabaráttunni, þvert
á móti.
Pétur
Pólitískt andrúmsloft í borgGunnarsson
inni endurspeglar bæði þá
peturg@frettabladid.is
mynd sem skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis dregur upp af
vanhæfri stjórnsýslu, sem vanrækti hagsmuni almennings, og
minningar Reykvíkinga um það hvernig sú borgarstjórn stóð að
verki, sem nú er að skila umboðinu til kjósenda. Undanfarnar
vikur hefur kastljós beinst að því hvernig kjörnir fulltrúar stóðu
að fjármögnun prófkjörsbaráttu sinnar fyrir kosningarnar 2006
og 2007. Mesti þunginn hefur verið í umræðum um mál nokkurra
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar á Alþingi og í
sveitarstjórnum. Niðurstaða könnunar Fréttablaðsins hlýtur meðal
annars að skoðast í ljósi þeirrar umræðu. Viðbrögð flokkanna og
forystumanna hafa ekki dugað til að sannfæra kjósendur um að
nú sé hreint fyrir dyrum. Traustið vantar. Meðan svo stendur á
komast ný stefnumál og fögur fyrirheit flokkanna ekki að í hugum
almennings.
Síðasta vika kosningabaráttunnar er fram undan. Viðbúið er að
þeir sem sjá fram á fylgistap og aðstöðumissi eða tapað tækifæri
beini spjótum nú að Besta flokknum og forsvarsmönnum hans. Slík
umræða getur dregið fram mikilvægar upplýsingar fyrir kjósendur. Auðvitað þarf að liggja fyrir hvað það er sem þeir standa
fyrir sem njóta 44% stuðnings til þess að stjórna borginni næstu
fjögur ár.
En flokkarnir ættu að gæta sín á að vanmeta ekki kjósendur.
Flest sem skiptir máli um Besta flokkinn og frambjóðendur hans
liggur fyrir. Þetta eru allt opinberar persónur sem hafa fengið
mikla umfjöllun fyrr og nú. Vitandi vits velja 44% Reykvíkinga
yfirlýsta brandarakarla frekar en atvinnupólitíkusa úr öllum
flokkum. Það eru skilaboðin sem kjörnir fulltrúar og frambjóðendur þurfa að leggja mesta vinnu í að meðtaka og vinna úr fram
að kosningum.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@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

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Hvers þarfnast búskapurinn?

Þ

egar spurt er hvers helst
sé þörf á Íslandi nú um
stundir kemur tvennt
fyrst upp í hugann: Annars vegar betra siðferði og hins
vegar peningar.
Ísland situr í þeirri súpu að
vera einangrað í heimi peninganna. Í fyrsta lagi eru gjaldeyrishöft. Í annan stað fær ríkissjóður ekki lánaða peninga erlendis
nema með félagslegri samhjálp
alþjóðasamtaka eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Í þriðja lagi
eiga atvinnufyrirtækin engan
aðgang að bönkum sem hafa
sjálfstæða möguleika á lánsfjár-

öflun erlendis.
Það sem Ísland
þarfnast þó
mest er fjárfestingarfjármagn.
Það er af skornum skammti af
mörgum ástæðum. Ekki þó
þeim að fáir
ÞORSTEINN
möguleikar séu í
PÁLSSON
sjónmáli. Miklu
fremur vegna hins að fjárfestar
sjá fáa góða kosti í því rekstrarumhverfi sem hér er og þeir deila
ekki framtíðarsýn með stjórnvöldum þar um.

Eins og sakir standa eigum við
helst möguleika á erlendu fjárfestingarfjármagni í atvinnustarfsemi sem er að verulegu leyti óháð
krónunni. Orkufrekur iðnaður er
dæmi þar um.
Einkavæðing Hitaveitu Suðurnesja mistókst. Nýir eigendur
réðu ekki við verkefnið þegar til
kastanna kom. Nú er erlend fjárfesting komin þar til sögunnar
og orðin að hitamáli. Andstaðan
við þessa fjárfestingu lýsir miklu
skilningsleysi á því sem þjóðarbúskapurinn þarfnast nú helst og
ranghugmyndum um það hvernig
hann verður endurreistur.

Siðferði og röksemdafærsla

S

iðferðilega hlið málsins snýr
að röksemdafærslunni. Því
er haldið fram að erlendu
fjárfestarnir nái eignarhaldi á orkuauðlindinni með kaupum á hlutabréfum í HS-orku. Það er
rangt. Fyrir það var girt með mjög
merku pólitísku samkomulagi í
fyrri ríkisstjórn. Auðlindir eru nú
aðgreindar frá orkuframleiðslu.
Blekkingar af þessu tagi benda til
þess að kröfur um bætt siðferði í
pólitískri umræðu hafi ekki verið
teknar nægjanlega alvarlega.
Hitt er annað að stjórnmálaflokki
eins og VG er að sjálfsögðu frjálst
að vera á móti erlendri fjárfest-

ingu. Þá verða forystumennirnir
hins vegar að segja sem satt er að
slík sjónarmið um eins hvers konar
kynþáttaræktun peninga þýða
minni verðmætasköpun í landinu
en ella. Það merkir að menn vilja
fórna möguleikum á lífskjarabata
og velferðarvörnum fyrir það eitt
að halda peningum af erlendum
kynþætti utan íslenskrar lögsögu.
Fjármálaráðherrann segist eiga
svar við þessu. Hann bendir á hreinræktaða íslenska peninga í lífeyrissjóðunum og staðhæfir að gnægð sé
af þeim. Er það gilt svar?
Rétt er að lífeyrissjóðirnir eru
mikilvæg kjölfesta bæði í velferð-

arkerfinu og fjármálalífinu. Þeir
urðu fyrir miklu áfalli í hruninu. Eigi að síður er það minna en
ætla hefði mátt. Kjarni málsins er
þó sá að því fer fjarri að þeir leysi
fjármögnunarvanda ríkissjóðs og
atvinnulífsins í bráð og lengd.
Lífeyrissjóðirnir þurfa vissulega
að fjárfesta í íslensku atvinnulífi.
Hitt er blekking að telja almenningi
trú um að það fjármagn sem þeir
ráða yfir dugi til þess að stjórnvöld
geti lokað landinu og þurfi ekki að
horfast í augu við staðreyndir í ríkisfjármálum. Það er siðferðilega
rangt að halda þeirri ímyndarsmíð
að almenningi.

Röng hugtakanotkun

F
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jármálaráðherra átti erindi
við ársfund lífeyrissjóðanna i vikunni. Boðskapur hans var skýr. Lækka á
lögbundna ávöxtunarkröfu lífeyrissjóðanna til þess að þeir geti axlað
félagslega ábyrgð á verkefnum ríkissjóðs og atvinnulífsins.
Félagsleg ábyrgð lífeyrissjóðanna hefur falist í því að hámarka
ávöxtun á lífeyrissparnaði launafólks. Nú vill fjármálaráðherra að
félagsleg ábyrgð þeirra flytjist frá
lífeyrisþegum yfir á ríkissjóð og
atvinnufyrirtæki sem ekki skila
nægjanlegum arði eða alls engum.
Hvers vegna kallar fjármála-

ráðherra eftir þessari fórn lífeyrisþega nú? Ein ástæðan er sú að
ríkisstjórnin treystir sér ekki til
að taka á ríkisfjármálum eins og
þörf krefur. Önnur er sú að hún vill
ekki erlent fjárfestingarfjármagn.
Þriðja ástæðan er sú að hún ætlar
að fjölga störfum með því að hverfa
frá kröfum um þjóðhagslega hagkvæmni í rekstri sjávarútvegsfyrirtækja og láta félagsleg sjónarmið
ráða þróuninni en ekki arðsemi.
Fjármálaráðherra kallar þetta
félagslega ábyrgð. Aðrir sjá þetta
sem óábyrga fjármálastjórn. Það er
siðferðilega rangt að nota jákvæð
hugtök eins og félagslega ábyrgð til

að villa mönnum sýn og fá þá með
því móti til fylgis við óábyrgar fjármálaráðstafanir.
Kjarni málsins er sá að hér er
verið að fara inn á braut við stjórn
efnahagsmála sem getur ekki endað
annars staðar en í ógöngum. Fjárfestingarfyrirtækið sem lífeyrissjóðirnir stofnuðu er freisting bæði
fyrir stjórnmálamenn og atvinnurekendur sem ekki vilja lúta aga
arðseminnar.
Stjórnendur lífeyrissjóðanna
verða að átta sig á því að ræða
fjármálaráðherra var í raun nær
hugmyndaheimi vogunarsjóða en
félagslegrar ábyrgðar.
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Síðustu sýningar vorsins
Skemmtilegar sýningar sem koma þér í sumarskap

IÞ, Mbl

„Skemmtileg sýning“
EB, Fbl

„Mátti ekki vera betra“
BS, Pressan.is

„Hörkustuð“
IÞ, Mbl
„Dúndursýning“
EB, Fbl

„Guðjón Davíð Karlsson
vinnur leiksigur í
aðalhlutverkinu“
JVJ, DV

Dúfurnar
22. maí kl. 20 UPPSELT
28. maí kl. 20 UPPSELT
30. maí kl. 20 UPPSELT
3. júní kl. 20 örfá sæti

Gauragangur
4. júní kl. 20 örfá sæti
5. júní kl. 20 örfá sæti
11. júní kl. 20
12. júní kl. 20 Síðasta sýning

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

22. maí kl. 20 UPPSELT
28. maí kl. 20 UPPSELT
30. maí kl. 20 UPPSELT
4. júní kl. 20 UPPSELT

5. júní kl. 20 UPPSELT
11. júní kl. 20 örfá sæti
12. júní kl. 20 örfá sæti

TAKTU DAGINN SNEMMA!
Allir fá frítt kaffi, kleinu og
rúnstykki í Kaffi Garði
Skútuvogi kl. 10-12.
á laugardag og sunnudag.

INGÓ
tekur lagið
laugardag
kl.14:00
í Skútuvogi

Allir krakkar fá íspinna
á laugardag.
Skútuvogi, Akureyri og Selfossi
meðan birgðir endast.

SUMARHÁTÍÐ
AÐEINS BROT AF ÚRVALINU

0
0
8
.
8
2 33.900

• Hitnar fljótt.
• Heldur vel hita.
• 2 ryðfríir brennarar.
• Postulínsemelerað
lok, grill og grillgrind sem
varnar ryðmyndun.

FRÁBÆRT
VERÐ!

495.99.9000 0

Gæða gasgrill
Burny Sizzler 200
10.0 kW.
Grillflötur 44x50 sm. Hitagrind
44x14 sm
Flame tamer hlíf yfir brennurum

Trampólín

Öryggisnet

3000272

ø 396 sm, hæð 88 sm

F/trampólín 13 ft.

3900563

3900566

15.900

18.900

0.75 ltr.

9
2.22.69
79

10 ltr.

7.89.99955

3.990
Frábær

Gori 44+ 0.75 ltr.

Þekur 50m2
í tveimur umferðum

Útimálning 10 ltr.

Hálfgagnsæ
viðarvörn, frábær á
allar viðarklæðningar
og skjólgirðingar.

Á steinsteypta fleti, alkalíþolin með gott veðrunarþol.

7042500-10

á skjólgirðingar og
viðarklæðningar

Blómakassi
Platio
74x40 sm
604023

Blómakassi Platio
40x40 sm
604024

5.390

7207040

ÞÝSK GÆÐAFRAMLEIÐSLA, FRÁBÆRT VERÐ!
SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!

0
149.90

0
299.00

Kerra Basic
Þolir 750 kg.
Innanmál 201 x108 x33 sm.
Heildarmál 292x149x86 sm

Heitur pottur/Skel

5798000

Blá, fín granít, 6-7 manna.
Heildarbreidd 194x194 sm.
8070617

OPIÐ UM HVÍTASUNNUNA Í HÚSASMIÐJUNNI OG BLÓMAVALI
SKÚTUVOGUR
GRAFARHOLT
REYKJANESBÆR

Hvítasunnudagur

Annar í hvítasunnu

10-19
11-18
12-17

10-19
11-18
12-17

AKUREYRI
EGILSSTAÐIR
SELFOSS
AKRANES

Hvítasunnudagur

Annar í hvítasunnu

12-17
10-14 (Blómaval)
12-16
LOKAÐ

12-17
10-14 (Blómaval)
12-16
12-16 (Blómaval)

3 ltr.

2.490

29.990

9
2.39.99
95
Jotun pallaolía 3 ltr.
Vinsælasta pallaolían
á Íslandi.
7049123-33-37

Rafmagnssláttuvél
B&D
35 ltr. safnara, 1200 W.
Miðlæg hæðarstilling.
34 sm sláttubreidd

Rafmagnsorf,
IKRA

5085134

250W, 24cm
sláttubreidd
5086608

Vinsælasta

pallaolía
á Íslandi

BRJÁLUÐ TILBOÐ
ALLA HVÍTASUNNUHELGINA

15%

15%

AF ÖLLUM
REIÐHJÓLUM,
HJÁLMUM OG
STÓLUM

AF ÖLLUM
GARÐHÚSGÖGNUM

20%
AF ÖLLUM
BÚSÁHÖLDUM

15%
AF ÖLLUM
LEIKFÖNGUM

Gildir til 24. maí
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Úrval getur verið misjafnt milli verslana og háð lagerstöðu á hverjum stað.

20%
AF ÖLLUM
ÚTIVISTARFATNAÐI

40%
AF ÖLLUM HiPoint
GREINA- OG
HEKKKLIPPUM

15% 20%
AF ÖLLUM
GRILL PRO
ÁHÖLDUM

AF ÖLLUM
STUNGUGÖFFLUM

VERÐ FRÁ

1.839
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Svo að þér verði
ekki dæmdir
Árás á Alþingi
Pétur
Gunnarsson
rithöfundur

Þ

rálátur en skiljanlegur
misskilningur þeirra sem
horfðu utan frá á bankahrunið
íslenska var að íslenska þjóðin hefði staðið að baki bönkunum, átt þá, grætt á þeim, nýtt
sér þá. Nöfnin gáfu það jafn-

og Háskólabíó á heitum mótmælafundum. Þetta fólk, þessar aðgerðir, björguðu andliti
íslensku þjóðarinnar, gerðu
ljóst að við vorum ekki þeir.
Og nú á að draga nokkra unglinga fyrir dóm vegna þátttöku
þeirra í aðgerðunum. Það virðist vanhugsuð aðgerð. Blasir
ekki við að kringumstæðurnar voru óvenjulegar? Þær áttu
sér ekki stað í tómarúmi. Þær
voru í því samhengi sem lýst er
hér að ofan. Sjálfur ber ég djúpa
virðingu fyrir Alþingi. Móðir

Og nú á að draga nokkra unglinga
fyrir dóm vegna þátttöku þeirra í
aðgerðunum. Það virðist vanhugsuð aðgerð. Blasir ekki við að
kringumstæðurnar voru óvenjulegar? Þær áttu sér ekki stað í
tómarúmi.

ENNEMM / SÍA / NM42308

vel í skyn: „Landsbanki“, en
ekki síður framferði íslenskra
stjórnvalda sem virtust svo
samdauna spillingunni, báru í
bætifláka fyrir hana, höfðust
ekkert að, sögðu hvorki af
sér né ráku embættismenn
sem báru sök í samræmi við
ábyrgð.
Þá kom Austurvöllur til
bjargar, mótmæli almennings
sem voru einstæð í sögu lýðveldisins, þúsundir sem flykktust á sama blettinn laugardag
eftir laugardag eða fylltu Iðnó

mín var starfsmaður Alþingis
til margra ára, ég þekki enn til
sumra sem þar starfa og hrýs
hugur við þeirri tilhugsun að þá
gæti hent nokkuð illt. En Alþingi
er ekki venjuleg skrifstofa. Án
þess að grípa til margvolkaðrar líkingar um þjóðarlíkama
þá er Alþingi engu að síður sá
staður þar sem þjóðin kennir til
og bregst við. Sýndarréttarhöld
yfir nokkrum þátttakendum í
hildarleik þar sem við hlutum
öll þungar skrokkskjóður eru til
þess fallin að ýfa þau sár.

Öflugt háskólastarf til framtíðar
Menntamál
Finnur
Oddsson
framkvæmdastjóri
Viðskiptaráðs Íslands

Jón Steindór
Valdimarsson
framkvæmdastjóri
Samtaka iðnaðarins

Vilhjálmur Egilsson
framkvæmdastjóri
Samtaka atvinnulífsins

N

æstu misseri og ár verða
tími uppbyggingar á Íslandi.
Byggja þarf fleiri og sterkari stoðir
atvinnulífs og samfélagsins í heild
en þær sem fyrir eru. Við slíkar
aðstæður er nauðsynlegt að standa
vörð um og rækta þær auðlindir
sem slíkar stoðir hvíla á og standa
undir verðmætasköpun, atvinnuuppbyggingu og góðum lífskjörum.
Það er því afar brýnt að stjórnvöld
og atvinnulíf standi saman af festu
við áframhaldandi uppbyggingu
á ungu háskólasamfélagi á Íslandi
enda fer þar fram þróun þekkingar
sem verðmæti framtíðar byggja á.
Í samanburði við nágrannalönd
eigum við þó enn töluvert í land,
bæði hvað varðar hlutfallsleg framlög til háskólamenntunar en einnig
afl og gæði íslenskra háskólastofnana. Um leið skal því þó haldið til
haga að veruleg framþróun hefur
átt sér stað í íslensku háskólasamfélagi á undanförnum áratug. Kennsla
hefur batnað og afköst í rannsóknum og gæði þeirra einnig. Íslenskt
atvinnulíf og samfélag mun njóta
þess til framtíðar. Í þeirri aðlögun sem væntanlega verður á sviði
háskólamenntunar á næstu misserum þarf fyrst og fremst að tryggja
að hnignun eigi sér ekki stað. Allir
sem hér búa eiga mikið undir því.
Samtök í atvinnulífinu hafa lengi
stutt uppbyggingu menntunar á

framhalds- og háskólastigi hér á
landi og gegnt lykilhlutverki í þeim
árangri sem náðst hefur á undanförnum árum. Meginástæða þess að
stofnað var til Háskólans í Reykjavík (HR) á árinu 1998 var sú að talin
var þörf á frekari eflingu á svið
kennslu og rannsókna á háskólastigi,
sérstaklega á sviði viðskipta, tækni
og laga. Þannig mætti efla enn frekar það fólk sem íslenskt atvinnulíf
byggir á og skapa þekkingu sem
stuðlar að verðmætasköpun. Þetta
á reyndar ekki síður við nú þegar
horfir fram á aukna menntunarþörf
atvinnulífs, aðallega á sviðum tölvunarfræði, upplýsingatækni, verkfræði og tæknifræði. Árið 2005
sameinaðist skólinn svo Tækniháskóla Íslands sem þá var ríkisrekin
háskóli. HR er í dag annar stærsti
háskóli landsins með um 3.000 nemendur og 270 fasta starfsmenn.
Á þessum örfáu árum hefur náðst
verulegur árangur. Frá HR koma
nú árlega um 2/3 allra sem útskrifast með tæknimenntun á Íslandi, um
helmingur allra viðskiptafræðinga
og um þriðjungur allra lögfræðinga.
Rannsóknarstarf hefur verið byggt
upp af miklum krafti, án þess þó að
slakað hafi verið á þeirri sérstöðu
sem HR hefur haft í gæðum kennslu
og þjónustu við nemendur. Fjöldi
birtra greina starfsmanna skólans
í ritrýndum tímaritum hefur nánast tvöfaldast á síðustu fimm árum
og meðal íslenskra háskóla er HR
með flestar birtar vísindagreinar á
sviðum viðskiptafræði og tölvunarfræði og svipaðan fjölda og Háskóli
Íslands á sviðum verkfræði og lögfræði. Samhliða þessu, hefur HR
unnið ötullega að nýsköpun, bæði
í menntun og nýtingu rannsóknaniðurstaða. Því er einnig vert að
halda til haga að tikoma HR og annara háskóla á Íslandi hefur almennt
stuðlað að betri gæðum háskólastarfs á Íslandi og á það ekki síst
við um Háskóla Íslands. Þessi upp-

bygging rannsókna og nýsköpunar
gegnir nú þegar mikilvægu hlutverki í íslensku atvinnulíf og er til
lengri tíma veigamikill þáttur endurreisn íslensks atvinnulífs.
Eitt meginmarkmið með mögulegri endurskipulagningu háskólakerfis á næstu misserum hlýtur að
vera að standa vörð um árangur
síðustu ára og að áfram verði lögð
áhersla á framfarir í kennslu og öflugar rannsóknir til að standa undir
þekkingar- og verðmætasköpun.
Þessu má ná fram með ýmsu móti,
en hagkvæmni og gæði hljóta að
vera leiðarljós í þeirri þröngu stöðu
sem nú er uppi. Háskólinn í Reykjavík er vel í stakk búinn til að taka
að sér aukin verkefni við kennslu
og rannsóknir á sviði greina sem
helst tengjast atvinnulífinu. Það má
gera með auknu samstarfi við aðra
háskóla eða með verkaskiptingu
sem felur í sér aukna sérhæfingu í
ákveðnum námsbrautum.
Sú hugmynd sem reifuð hefur
verið af prófessorum við Háskóla
Íslands, um að HÍ taki yfir alla
kennslu annarra háskóla á Íslandi
er óraunhæf og ekki leið að ofangreindum markmiðum. Hún felur í
sér afturför og stefnir árangri síðust
ára í voða. Sú leið myndi ekki leiða
til betri kennslu í háskólum, ekki til
öflugri rannsókna og ekki til betri
nýtingar fjármuna. Þar af leiðandi
myndi hún ekki þjóna hag nemenda
í íslenskum háskólum, atvinnulífi
eða samfélaginu í heild. Íslenskt
atvinnulíf þarf á öflugum háskólum að halda þar sem horft er til forgangsröðunar og aukins samstarfs.
Þær greinar sem styðja við vöxt og
útflutningstekjur verður að efla en
ekki veikja. Háskólinn í Reykjavík
hefur sýnt og sannað að á þeim vettvangi gegnir hann veigamiklu hlutverki og verður til framtíðar, með
öðrum háskólum á Íslandi, hornsteinn í kraftmikils atvinnulífs og
heilbrigðs samfélags.

DORO TH70

PANASONIC 6411

Töff sími með SMS-virkni,
200 nafna símaskrá og hátalara.

Flottur sími með 100 nafna símaskrá.
Hægt að bæta við allt að 5 símtólum.

11.490 kr.

10.900 kr.

ÁSKRIFT

ÁSKRIFT

fylgir með á
0 kr. í
2 mánuði

fylgir með á
0 kr. í
2 mánuði
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Sendu, Drottinn,
anda þinn
Hvítasunna
Karl
Sigurbjörnsson
biskup

S

endu, Drottinn, anda þinn!
og endurnýja ásjónu jarðar!
Svo segir í sálminum forna.
Heilagur andi er áhrif hins
ósýnilega Guðs. Vindinn sjáum
við ekki, en við vitum af honum.
Við sjáum laufin bærast í blænum, heyrum gnauðið við gluggann, finnum svalan gustinn um
andlitið. Eins er það með anda
Guðs. Hann er ósýnilegur, nema
af áhrifum sínum. Hann verður
aldrei gripinn, settur í ílát, fangaður í formúlur. Enginn getur
keypt hann eða selt né fengið
einkaleyfi á. Hann blæs þar sem
hann vill. En við sjáum og skynjum það sem hann gefur, eða ef
til vill umfram allt þegar hann
er horfinn og áhrifa hans gætir
ekki lengur. Þá kólnar í heimi og
kelur allt.
Sendu, Drottinn, anda þinn!
og endurnýja ásjónu jarðar!
Yndisleg er ásjóna jarðar
þegar birta vorsins, fegurð og
yndi blasir við, endurnýjun,
endursköpun hvert sem augað
lítur. Við gleðjumst yfir sérhverjum vorboða, vængjataki
og vorljóði. En ásjóna jarðar birtir líka aðra hlið. Það er
líka annars konar andi að verki
í heiminum. Átök lífs og dauða
blasa við hvarvetna, átök eyðingar og uppbyggingar. Það
verður seint umflúið. Náttúru-

öflin eru óblíð og hörð. En ekkert jafnast í ofstopa sínum á við
manninn, þegar hann knúinn
anda sjálfselsku og hroka veður
yfir og þegar andi haturs, heiftar og hefnigirni ræður för. Ætli
við könnumst við það?
Sendu, Drottinn, anda þinn
og endurnýja ásjónu jarðar!
Hvítasunna er sagan um hina
nýju sköpun hins krossfesta og
upprisna frelsara, sem vill endurnýja ásjónu jarðar og mannlífsins. Það er andi Guðs, andi
kærleika, gleði, friðar, langlyndis, gæsku, góðvildar, trúmennsku, hógværðar og sjálfsaga sem skapar, mótar og
nærir hið góða líf og samfélag.
Andinn kemur eins og vorþeyr
sem opnar eyru og hjörtu að
við greinum gegnum ys og dyn
ótal radda tóninn tæra, hreina,
orð sannleikans og lífsins, Jesú
Krists. Andi og áhrifavald hans
er að kalla á þig, allt frá móðurskauti til þessa dags að fylgja
sér. Vorþeyr heilags anda vill
ná til okkar og vekja og lífga
samfélag þar sem umhyggjan er styrkur og sál trúarinnar, fyrirgefning og sáttargjörð
er annað en orðin tóm. Þar sem
fólk lýtur undri lífsins og náðarinnar með lotningu og leitast
við að biðja og syngja birtu og
yl í veröldina, og laða fram samhljóminn helga. Og ásjóna jarðar og mannlegt samfélag endurnýjast, ljómar af gleði og undir
tekur í lofsöng. Um þetta erum
við að biðja þegar við biðjum
með kirkju alda og kynslóða:
Sendu, Drottinn, anda þinn og
endurnýja ásjónu jarðar!

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

0 kr. mínútan úr
heimasíma í heimasíma*
Nú geturðu blaðrað eins og þú vilt.

*Einungis er greitt upphafsgjald, 6 kr. af hverju símtali. Mán.verð 1.765 kr.

Hringdu í

800 7000
til að panta
heimasíma

Það er
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ÚR DJÚPUNUM Megas segir lög sín koma úr djúpunum og þræða rænuna og lógíska hugsun. Hann semur oftast í kollinum og skrifar lögin fullbúin á blað. Hann leikur á tónleikum Listahátíðar annan í hvítasunnu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Eins og hver annar iðnaðarmaður
Megas hefur verið iðinn undanfarin ár og gefið út fjölda hljómplatna. Hann leikur á tónleikum í Háskólabíói á annan í hvítasunnu en það er stærsta innlenda atriðið sem er í boði á Listahátíð í ár. Megas ræddi við Kolbein Óttarsson Proppé um tónleikana, tíundastökk og lögin sem koma úr djúpinu og eru honum vörn gegn krabbameini í hugsun en verða svo öðrum brúkshlutir.

M

inn agent, Rúnar
nok k u r Bi rg is son, var að pæla
í hljómleikum og
einhvern veginn
lágu saman leiðir þeirra, listahátíðarnefndar og hans. Þá kom á
daginn að þeir höfðu áhuga á að
hafa mig sem íslenskt akt á listahátíð og það varð að samkomulagi. Svo kom á daginn að prísar
hafa stigið svo hrikalega á leigu
á Laugardalshöllinni og öllu sem
því við kemur, að það er eiginlega
vonlaust fyrir aðra en innanhússíþróttamenn eða pólitíska flokka
að vera þar. Ég tilheyri hvorugum
flokknum og verð því í Háskólabíói annan í hvítasunnu.“
Megas hefur áður leikið í
Háskólabíói, en þeir Bubbi og
Hörður Torfa héldu þar alnæmistónleika árið 1988. Hann segir
fáa hafa sótt þá, enda hafi menn
óttast að smitast af alnæmi á tónleikunum. Þeir komu síðar út á
myndbandi, en það gekk þó ekki
þrautalaust.
„Upplagið sem kom á markaðinn
reyndist ýmist með okkur í mynd,
en hljóð frá einhverri amerískri
glæpafilmu, eða með hljóðið frá
okkur undir sömu glæpamynd.
Einhver þriðjungur af upplaginu
var með þetta komplett.“

ið að færa sum laganna í hátíðarbúning í tilefni Listahátíðarinnar
og þannig sé strengjakvintettinn
til kominn.
„Ég ákvað að hafa þetta í seilingarfjarlægð. Rúnar kom fram
með það að það væru hægust
heimatökin að nýta son minn,
Þórð, sem er, andstætt mér,
menntað tónskáld. Eiginkona
hans er Bryndís Halla þannig að
það voru hægust heimatökin að
fá hjá honum útsetningar og hún
sankaði að sér fiðlumeisturum.
Upphaflega var þetta kvartett en
úr þessu varð kvintett, bassanum
var bætt við.“
Hvað kórinn varðar er þetta sá
sami og Megas söng með í Skálholti fyrir um tíu árum. „Ég kalla
þetta alltaf barnakór, vegna þess
að þetta var barnakór þegar ég
byrjaði að syngja með honum í
Skálholti, en það eru liðin um það
bil tíu ár síðan þannig að þetta eru
engin börn lengur. En það er sama
yndislega sándið.
Hilmar Örn Agnarson stýrir og ég bað þau að hjálpa mér
með þriðja hlutann. Ég verð ekki
í stórri rullu en ég syng nú með
hópnum. Tónarnir voru svo fallegir frá stúlkunum að ég vildi trítla
sem léttast um því þetta naut sín
svo vel.“

Kvartett verður kvintett

Herra Áni Maðkur

Tónleikarnir í kvöld verða margskiptir. Megas hefur leik með
rokkbandi, síðan verður hann
órafmagnaður, eða því sem næst,
þá kemur kór ættaður austan úr
sveitum á svið með Megasi. Að
hléi loknu leikur strengjakvintett
undir með honum, þá tekur hann
nokkur órafmögnuð lög á ný og
keyrir svo upp kraftinn með rokkinu að lokum.
Megas segir að hann hafi ákveð-

Árið 1978 gaf Megas út barnaplötuna Nú er ég klæddur og kominn á
ról. Hann segir hugmyndina hafa
komið frá Páli Baldvini Baldvinssyni, sem hafi ráðlagt honum að
gera eitthvað „karríervænt“.
„Ég tók mig til að lagði drögin að þessari Ódysseifskviðu um
daginn hjá barni. Ég studdist við
það sem ég upplifði sjálfur og svo
hafði ég tvær litlar telpur mér til
ráðgjafar um hvað væri enn þá

aktúelt. Ég felldi út það sem var
komið endanlega út, en bætti við
öðru. Ég þekkti til dæmis Ugla sat
á kvisti, en hafði ekki þekkingu á
því, sem ég lærði í gegnum þessar
stelpur, að það endaði með Flintstone og frú á Freyjugötu þrjú. Ég
bætti því náttúrulega við til að
uppdatera.“
Í vor tók Megas síðan þátt í listahátíð barna í Listasafni Íslands.
Börnin fengu það verkefni að

á að það væru grimm öfl í veröldinni sem tækju þessi þarfadýr og
notuðu til annarra nytja en upphaflega stóð til.
„Hilmar Örn Hilmarsson gerði
sándskeip á bak við músík frá
mér. Hann var að tala um að hann
þyrfti að bæta sitt karma varðandi ánamaðka, því hann hefði
verið svo mikið í að tína þá og
selja veiðimönnum. Hann hafði
vont karma og ætlaði að bæta

Þetta er bara lífsstíll til að lifa af, til
að forðast krabbamein sem menn
fá í hugsunina. Þá losnar maður
við böggið með því að gera texta eða lag.
hanna hýbýli hinna ýmsu dýra og
varð úr mikið þéttbýli hvar steypireiður og kanína bjuggu hlið við
hlið. Megas samdi síðan lög sem
flutt voru á hátíðinni.
„Ég var fenginn til að vera
svona vox animale, að túlka hugmyndir dýranna. Ég hreifst mjög
mikið af þessu, að vera svolítið frjáls með dýrin, svo ég útbjó
maðkkríuna, sem er bæði kría og
ánamaðkur. Ég gerði lag um hana
út frá hennar sjónarmiðum. Svo
er til kvæðið Heiðlóan eftir Jónas
Hallgrímsson, sem endar nú heldur illa, alla étið hafði þá, hrafn
fyrir hálfri stundu. Ég bjó því til
haflóuna. Haflóan lifir yfir sjávarhveli jarðar og þar gerir hún sér
hreiður í skýjunum og þar er enginn hrafn til að angra hana.“
Til að ná til barnanna gerði
Megas persónur úr dýrunum. Til
dæmis söng hann um Herra Ána
Maðk og frú Ánu og lagði áherslu

fyrir með því að lýsa því nærgætið hvað ánamaðkurinn heyrði og
því sem hann skynjaði þegar hann
var að skríða um.“
Lögin urðu sjö og Megas segir
að mögulega komi þau út á hljómplötu, ásamt einþáttungum og
fleiru sem í boði var á hátíðinni.

Vakna ekki alltaf átta
Megas hefur verið mjög virkur
undanfarin ár og því liggur beint
við að spyrja hvort hann sé alltaf
að semja.
„Ég vakna nú ekki alltaf átta á
morgnana og vinn til tólf á miðnætti, en það er alltaf eitthvað að
gerast í kollinum. Þetta er bara
lífsstíll til að lifa af, til að forðast
krabbamein sem menn fá í hugsunina. Þá losnar maður við böggið með því að gera texta eða lag.
Svo verður að hafa í huga að láta
grasið ekki gróa of hátt undir iljunum á sér.“

Mögulega kemur út plata í
sumar, en Megas vill lítið um
hana tala. Nokkrar hugmyndir séu til að lögum en menn eigi
eftir að fara í eigin þrælkunarbúðir og ljúka þeim. En semur
hann þannig með hljómsveitinni
eða sækir hann í lagabanka?
„Oftast er ég með lagabanka, en
oft eru í þeim banka lög sem ég
hef ekki nennt að fullgera. Það er
kannski einhver hugmynd sem ég
er ekki búinn að útfæra til hlítar
og þegar ég tek hana með mér í
stúdíó þá set ég á mig pressu. Það
er gjarnan þannig að þá fullgerast
lögin sem hafa legið fyrir í grófri
mynd í bankanum. Bankinn hýsir
bæði fullgerða hluti og eitthvað
sem við myndum kalla ófullgerða
hluti.
Svo eru í þessum banka lög sem
eru samin kannski fyrir löngu
síðan og ekki þykja boðleg. Svo
tek ég þau kannski upp einhverjum árum seinna og þá allt í einu
smellur allt saman. Það er eins
og þá hafi lögin gerjast og eru
tilbúin nokkrum árum seinna,
hafa unnið sér þegnrétt og eru
nothæf. Þannig var með nokkur lög á píanóplötu okkar Jóns
Ólafssonar. Þar voru lög sem ég
hafði alveg stimplað út af. Ég var
búinn að klára þau, hver nóta var
á sínum stað og hvert atkvæði, en
mér fannst það bara ekki ganga
upp. Svo líða ár og ég kíki á þetta
aftur og þá allt í einu hefur eitthvað gerst.“

Ekkert færari iðnaðarmaður
Fyrsta lagið sem Megas samdi
var Gamli sorrí Gráni, en þá var
hann rétt skriðinn á annan tuginn
í aldri. Gráni á sér fyrirmynd. Í
Öskjuhlíð var gamall jálkur í skúr
og þeir félagarnir léku sér að því
að ríma um hann.
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strúktúr og tónbilum. Gerir hann
það alltaf?
„Jú, jú, ég er bara eins og hver
annar iðnaðarmaður í þessari
grein. Maður er að gera einhverja
hluti sem er erfitt að gera, við skulum segja eins og tíundarstökk – að
stökkva upp um tíund, eða niður
um tíund – sem maður skyldi
halda að væri óþarft því tónninn
sem maður fer á er á milli. En að
stökkva svona langt niður, það er
svolítið sjaldgæft.
Og ef maður hugsar eins og iðnaðarmaður: „Helvíti var þetta vel
fellt hjá mér.“ Síðan þegar neytandinn tekur við því, þá er þetta bara
einhver brúkshlutur.
Og þegar þessi læknismeðöl min
gegn æxli í hugsun geta orðið einhverjum að gagni, geta orðið brúkshlutur, þá er náttúrulega tilganginum náð. Þá er ég að gera eitthvað
fyrir sjálfan mig sem gengur líka
upp fyrir aðra.“

Median  rafræn miðlun hf. í söluferli
Drómi hf. og Miðengi hf. hafa falið Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka að annast ferli sem lýtur
að mögulegri sölu á samtals 69,27% hlut þeirra í Median  rafræn miðlun hf.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka í síma
440 4000 eða á tölvupóstfanginu median2010@islandsbanki.is fyrir föstudaginn 4. júní.

ANTON&BERGUR

Megas fór síðan heim og raðaði
því besta í texta „og gerði svo voðalega tregafulla ballöðu við og það
eignaðist sitt líf og lifir enn. Það
verður tekið með kvintettinum í
mjög góðri marcia funebre, eða
grave funebre. Þetta verður jarðarfararmars à la marsinn hans
Chopin.“
Á dögunum hitti Megas mann
sem man vel eftir hrossinu í Öskjuhlíð. „Það var um tíma í einhverju
tilteknu hrörlegu húsi sem nú er
löngu rifið. Þar var hestur sem
mátti trúlega kalla Grána, hann
var þannig á litinn, og var greinilega mjög úr heimi hallur. Mér
þóknast að fá þarna vitni. Dýrið
átti sér þá eftir allt saman jarðneska tilvist einhvern tímann í
kringum 1956.“
Er einhver þráður í því sem þú
hefur samið?
„Nei, ekki prógressívur þráður
endilega. Mér sýnist ég ekki hafa
neitt, jú kannski að einhverju svolitlu leyti en ekki í neinum stórkostlegum atriðum, orðið neitt
færari iðnaðarmaður. Þess vegna
geta lög sem ég samdi þegar ég
var ellefu ára alveg eins gengið
með lögum sem ég samdi þegar ég
var fertugur.“

Nota sniðugt trix ef ég finn
það
Megas segist sækja sér innblástur víða og hann hikar ekki við að
nappa sniðugum hlutum komi hann
auga á þá.
„Fortíðin og framtíðin hafa náttúrulega fullt af hlutum sem geta
inspírerað mann, sama úr hvaða
geira tónlistarinnar það kemur.
Stravinskí var nú fljótur að ná sér
í negrataktinn og blús og því um
líkt og taka með sér til Evrópu. Í
þessum vandræðum sem nýrómantíkin átti þegar hún gat ekki þróast öðruvísi en að stækka hljómsveitirnar, þá fór hann aftur til
baka um 600 ár og fór að fikta við
stef úr gamalli rússneskri músík.
Þaðan kom hann með sína útgáfu
af nútímamúsík; tónalítet, það er að
segja þegar tvær tóntegundir eru í
gangi samtímis og póliryþmík, að
breyta ört um takt. Þetta var byggt
á ævafornri músík.
Leitar þú í eitthvað þegar þú
semur?
Ég held ég hafi verið þannig í
gegnum tíðina að ef ég sé sniðugt
trix þá nota ég það, sama hvar ég
finn það. Sniðugt trix er alltaf sniðugt trix. Ef maður er nógu klókur
til að sjá sniðugt trix í fortíðinni
þá er alveg eins víst að maður sjái
fyrir sér sniðugt trix í framtíðinni.
En nútíðin, hlustarðu mikið á nýja
tónlist?
Já, já. Þegar maður hefur nú einhverja áratugi lagt að baki þá sér
maður hvað hlutirnir eru mikið oft
að endurtaka sig í mismunandi versjónum. Þegar rappið fór að gera
sig gildandi þá rifjaðist upp fyrir
manni Subterranean Homesick
Blues með Dylan. Það virðast
koma byltingarkenndar breytingar en þegar skoðað er inn í kjarnann, þá er manneskjan alltaf búin
til úr sama efninu. Það hefur ekkert breyst.”

GJÓSANDI SUMARTILBOÐ
1000 krónur í Bláa Lónið
Vegna fjölda áskorana endurtökum við Gjósandi sumartilboð.
Aðgangur í Bláa Lónið á 1000 krónur dagana 22.-31.maí.
Frítt fyrir börn 13 ára og yngri.

Gjósandi tilboð í Bláa Lóninu
15% afsláttur af Blue Lagoon húðvörum
15% afsláttur af snyrtimeðferðum – Nýjung
Hamborgari og stór bjór 1950 krónur
Hádegisverðar hlaðborð á LAVA 2900 krónur
Fordrykkur í boði hússins þegar pantað
er af matseðli LAVA*

Óbrenglað úr djúpunum
Semurðu á gítar eða píanó?
Ég er nú ekki með neitt píanó hér.
Ég sem yfirleitt í kollinum og síðan
lagfæri ég það kannski á píanói eða
strömma á gítar. Ég er þá venjulega með hugmyndir um strúktúr
í kollinum og skrifa jafnvel lagið
heilt upp. Síðan geri ég á því breytingar í samræmi við ytri veruleika.
Kollurinn er kannski of lítið formúlukenndur, það verður að tengja
þetta raunveruleikanum. Ég hef nú
lent í því að skrifa melódíu alveg og
prófa hana ekki einu sinni, heldur
setja hana beint í munninn á söngkonu með gríðarlega vondum tónbilum og erfiðum stökkum.
Og djúpin eru, jafnvel þó þau
þræði rænuna og lógíska hugsun,
þá getur komið út úr því eitthvað
mjög skemmtilegt. Eins og Guðmundur Pétursson sagði: Þegar
maður spilar á hljómleikum þá
verður maður að vera rænulaus
til þess að það komi óbrenglað úr
djúpunum sem þaðan vill koma.“
Lög Megasar bera það mörg með
sér að legið hafi verið yfir hljóma-

*Gildir ekki með öðrum tilboðum

Aðgangur
1000 krónur
í Bláa Lónið
Gildir gegn framvísun miðans
dagana 22.– 31. maí 2010
Gildir ekki með öðrum tilboðum

www.bluelagoon.is
Lykill 1561
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HOLLENSK PARIKA RAUÐ, GUL & GRÆN 489 KR.KG.
VERÐ ÁÐUR: 693 KR.KG.
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NÝ UPPSKERA AF
RAUÐUM EPLUM
FRÁ ARGENTÍNU

Meðal banani er
u.þ.b.. 225g
eða 59 kr.stk.
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BANANAR OG RAUÐ EPLI: 259 KR.KG.
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U.Þ.B. 15 KR. SAMLOKAN
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ORANGE GULD FRA DEN JYSKE MULD

OS GOUDA OSTUR
MILDUR 26%

Núú með 25% afslætti
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ÍSLANDSKEX M.SÚKKULAÐI 250g

BÓNUS KORNBRAUÐ 1.KG
DUGAR Í 13 SAMLOKUR

DANSKAR GULRÆTUR 500g
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KEXSMIÐJU-HAFRAKEX 220g
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Merkt verð 1296 kr.kg.
Me
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BÓNUS KJARNABRAUÐ 500g
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MERRILD KAFFI 500g
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BÓNUS KLEINUR 15 STK
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MS G-MJÓLK 250ml

500 ML 78 KR.
DÓSIN

2 LTR. 179 KR.
FLASKAN

LOKAÐ Á MORGUN HVÍTASUNNUDAG
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HOLTA ELDAÐIR KJÚKLINGAVÆNGIR
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BBQ OG BUFFALÓVÆNGIR - ÞARF AÐEINS AÐ HITA

BÓNUS FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

BÓNUS FERSKUR HEILL KJÚKLINGUR
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ÍSLANDSLAMB GRILL LAMBALÆRISSNEIÐAR
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ÍSLANDSLAMB GRILL MIÐ-LÆRISSNEIÐAR
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HOLLENSKAR FROSNAR NAUTALUNDIR

Sérskorið ferskt lambalæri þar
sem efsti hluti mjaðmabeins
og rófubeinið er skorið frá og
því er meira kjöt á lærinu
og minna bein !
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ÍSLANDSLAMB FERSKT LAMBALÆRI M.KRYDDJURTUM

@G#@<

B:G@IK:GÁ&..-@G#@<#(%6;HAÌIIJG

K.S FROSIÐ LAMBAFILLET

K.S FROSNAR LAMBA-SIRLOIN SNEIÐAR
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Lamba-Sirloin eru
sneiðar úr mjaðma hluta lambalærisins
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CAJ-P ORGINAL
BBQ OLÍA 500ml
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KJARNAFÆÐI FERSKT
KRYDDAÐ HEIÐALAMB
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ALI FERSKAR GRÍSAKÓTILETTUR

K.S FROSIÐ LAMBALÆRI Í SNEIÐUM
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Grín er dauðans alvara
Besti flokkurinn hefur komið eins og stormsveipur inn í íslensk stjórnmál. Þótt einhver áhöld séu um hvort grín eða alvara sé á ferðinni leiðir framboðið hugann ósjálfrátt að þeim framboðum sem rutt hafa brautina hvað grínið varðar. Kolbeinn Óttarsson Proppé leit
um öxl og komst að því að síðan Framboðsflokkurinn kom fram virðist sem grínframboð komi fram á um það bil tíu ára fresti.

M

örgum er kosningarétturinn heilagur og hátíðleg
stund að fara í kjörklefann. Sérstaklega átti það
við fyrr á tíð, en hátíðleikinn er fráleitt horfinn. Kjörsókn hefur alltaf verið mikil hér á
landi og hafa margir tengt það sjálfstæðisbaráttunni; þjóðin hafi verið svo stolt yfir
nýfengnum réttindum að hún hélt þau mjög
í heiðri. Hver sem ástæðan er voru stjórnmál og kosningar alvörumál.
Raunar má segja að það hafi ekki verið
fyrr en samfélagsgerðin fór að riðlast
almennt að slíkir vindar blésu um stjórnmálin einnig. Frelsishugmyndir sjöunda
áratugarins náðu inn í stjórnmálabaráttuna og 68-kynslóðin margumrædda vildi
öðruvísi stjórnmál. Það braust út í Framboðsflokknum sem bauð fram í kosningunum 1971. Flokkurinn sló algerlega nýja tón í
stjórnmálaumræðu þess tíma. Forystumenn
hans gerðu óspart grín að öðrum flokkum
og sneru út úr tilsvörum leiðtoga þeirra.
Það þótti enn meiri nýlunda þar sem formlegheit réðu öllu í stjórnmálum þess tíma.
Stjórnmálaumræður einkenndust af miðaldra körlum í jakkafötum, jafnvel með
hatta, sem reyktu vindla og þéruðu hver
annan. Það að vera með spaug og spé í slíkum umræðum var óþekkt.

Tvö árið 1979
Framboðsflokkurinn, eða O-flokkurinn,
gat ekki af sér fjöldann allan af afkvæmum. Forsvarsmenn hans vilja þó meina í dag
að flokkurinn hafi brotið blað í stjórnmálasögunni með því að draga úr hátíðleikanum.
Hvort það er rétt, eða hvort úr hátíðleika
stjórnmálanna dró í takt við annað í samfélaginu, skal ósagt látið.
Árið 1979 fetuðu ungir menn hins vegar
í fótspor O-flokksins, en það ár var hægt
að velja á milli tveggja grínframboða. Hinn
flokkurinn barst fyrir því að íslenski hesturinn yrði færður heim og bændur fengju
rétt til þess að rækta gras. Útþenslustefnu
Færeyinga var einnig harðlega mótmælt.
Valið var á milli frambjóðenda í vítaspyrnukeppni.
Helgi Friðjónsson var einn af þeim sem
voru í forsvari fyrir flokkinn og í samtali
við Fréttablaðið árið 2006 sagði hann menn
hafa viljað hrista upp í hlutunum.
„Þetta var mjög gaman því Sjónvarpið þurfti að úthluta okkur tíma, sem þeir
gerðu ekki fyrr en við fórum í hart. Þeir
vildu meina að við værum ekki alvöru framboð. Í útsendingunni gáfum við Steingrími
Hermannssyni 25 kerta ljósaperu í þeirri
von að það myndi kvikna á henni og Sjálfstæðisflokkurinn notaði slagorðið „leiftursókn“, svo ég gaf Geir Hallgrímssyni hjálm
með nefhlíf. Nefhlífina hafði ég jafn stóra
hjálminum sjálfum.“
Slagorð flokksins var: Ekki kjósa okkur,
kjósið hinn flokkinn.
Sama ár kviknaði hugmynd hjá nokkrum
menntskælingum í Hamrahlíð sem varð,
með viðkomu hjá fleirum, að Sólskinsflokknum með höfuðstöðvar í Kópavogi.
Stefnumál flokksins gegnu út á að bæta hag
þjóðarinnar með betra veðurfari. Lausnin á
verðbólguvandanum, sem var töluverður á
þessum árum, skyldi verða að leyfa henni

Öfgasinnaðir
jafnaðarmenn eru
tilbúnir, að
uppfylltum
þessum skilyrðum, að
vinna með
hvaða stjórnmálamönnum sem er,
nema Halldóri Blöndal.

GRÍN GETUR VERIÐ ALVARA Grín hefur verið notað til ádeilu um aldir. Hirðfífl gátu sagt konungum það sem aðrir gátu ekki og

trúðar benda oft á það sem aðrir ekki segja. Þessi mótmælandi í Þýskalandi nýtti sér trúðsgervið árið 2006.

að fara í 100 prósent og skera svo tvö núll
aftan af, líkt og gert hafði verið við krónuna.
Valgarður Guðjónsson, síðar söngvari
Fræbbblanna, var einn af forkólfum flokksins. Í sama viðtali við Fréttablaðið árið 2006
sagði hann hápunktinn líklega hafa verið
myndskeið þar sem líkt var eftir atriði
úr sjónvarpsþætti með Nixon, hvar hann
gekk með hund niðri á strönd til að mýkja
almenningsálitið.
„Við reyndum að semja við köttinn minn
um að vera með Stefáni Karli Guðjónssyni,
sem var oddviti listans, í myndatöku niðri
við Skítalækinn í Kópavogi. Við náðum
myndinni á endanum en hún náði sem sagt

jafn lítilli samúð með Stebba eins og Nixon
hafði fengið úr sínum æfingum.“

Gróska í sveitarstjórnum
Sveitarstjórnarkosningar eru frjórri vettvangur fyrir grínframboð en kosningar til
Alþingis. Nokkur slík hafa komið fram á
undanförnum árum.
Árið 1998 tóku ungir drengir í Hafnarfirði sig til og buðu fram Tónlistann. Meðal
stefnumála var að reisa risastóra styttu af
Kristjáni Arasyni og að fá háhyrninginn
Keikó í Hafnarfjörð. Tónlistinn hlaut ekki
brautargengi.
Tveimur árum áður hafði listi menntaskólanema á Ísafirði náð þeim einstaka

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

árangri að fá tvo menn kjörna í bæjarstjórn.
Listinn fékk 18,2 prósent atkvæða og litlu
munaði að hann yrði stærsti flokkurinn, en
næststærstur varð hann.
Árið 1998 léku ungir Austfirðingar sama
leik og buðu fram Biðlistann í kosningum í
Fjarðabygg og Helgi Seljan náði inn í bæjarstjórn.
Þá er rétt að nefna að listamaðurinn
Snorri Ásmundsson stóð fyrir framboðinu
Vinstri hægri snú árið 2004.
Það hefur stundum vafist fyrir framboðum hvort um grín eða alvöru er að ræða.
Það sést best á Besta flokknum, umræðan
um grín eða ekki hefur skotið upp kollinum
á ný.

SKINHELGI, MANNHELGI, LANDHELGI!
Framboðsflokkurinn hristi rækilega upp í
stjórnmálunum árið 1971. Tilgangurinn var ekki
síst að draga dár að innantómum slagorðum
annarra flokka og kjörorðið hans bar keim af
því: Skinhelgi, mannhelgi, landhelgi! Kosningaskrifstofa flokksins var í pósthólfi og heppinn
miðaeigandi í kosningahappdrætti hans hlaut
gamalt reiðhjól í fyrsta vinning.

Skjálfandi flokkar

gaman. Ég kynntist manninum mínum til
dæmis.
Gömlu flokkarnir voru alveg skjálfandi því
þeir vissu ekkert hvað var þarna á ferðinni.
Þetta var alltaf mjög alvöruþrungið hjá okkur
þó við værum að gera grín. Þeir hringdu meira
að segja og báðu okkur að koma í gömlu
flokkana.
Í sjónvarpinu voru allir svo hræddir um að
við myndum syngja en í staðinn fórum við
með þulu sem endaði svona: „Þó þjóðarskútan sé næstum sokkin, það bjargast er kýstu
Framboðsflokkinn.“

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, forseti Alþingis, var einn af forsvarsmönnum flokksins. Í
ÁSTA RAGNHEIÐUR
samtali við Fréttablaðið árið 2006 sagði hún
JÓHANNESDÓTTIR
framboðið hafa verið ádeilu á aðra flokka og
Hræðsla við árangur
þeir hafi verið mjög skjálfandi yfir því.
Þetta var fyrir daga skoðanakannana og þegar nær dró
„Við hittust á kaffihúsum og líka í Norræna húsinu. Þar
kosningum urðu margir flokksmenn logandi hræddir um
var setið yfir því að semja stefnuskrá og semja ræður fyrir
að framboðinu mundi ganga of vel. Sumir fóru reyndar að
framboðsfundi. Eitt málið hjá okkur var að hafa hringveg
máta sig við þingmanninn, en það vill oft henda grínframí hverju kjördæmi af því að það minnti á listabókstafinn
boð að alvaran tekur yfir ef hyllir í árangur.
okkar O en þá voru hinir flokkarnir með á stefnuskrá sinni
Svo rammt kvað að óttanum að síðustu dagana hvöttu
að ljúka við hringveginn. Ég var í þriðja sæti eða kvennamargir flokksmenn félaga til að kjósa sig alls ekki. Á
sætinu af því að þá komust engar konur hærra á lista hjá
kjördag kusu þeir margir hverjir ekki flokkinn, til þess að
gömlu flokkunum.
draga úr líkum á góðu gengi hans.
Margir kynntust vel í þessu starfi og þetta var mjög

LEIÐTOGINN Gunnlaugur Ástgeirsson skipaði efsta sæti O-listans. Merki flokksins

var einfalt, hringur myndaður með þumli og vísifingri.
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VATNSRENNIBRAUT YFIR FAXAFLÓA TIL SNÆFELLSNESS

FORINGINN Guðmundur Brynjólfsson var leiðtogi Samtaka öfgasinnaðra jafnaðarmanna. Forsætisráðuneytið skyldi verða hans.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nokkuð mikið var lagt í framboð Öfgasinnaðra jafnaðarmanna árið 1971.
Heljarmikil stefnuskrá var útbúin og í henni er að finna nokkuð pólitískan
undirtón. Í forsvari flokksins var Guðmundur Brynjólfsson, nú rithöfundur.
Flokksbókstafurinn var T. Nýstárleg baráttumál var vatnsrennibraut sem
flokksmenn vildu að lögð yrði yfir Faxaflóa til Snæfellsness.
„Öfgasinnaðir jafnaðarmenn eru einir flokka tilbúnir til að leiða næstu
ríkisstjórn íslenska lýðveldisins. Öfgasinnaðir jafnaðarmenn krefjast þess
að fá í sinn hlut forsætisráðuneytið til handa Guðmundi Brynjólfssyni,
utanríkisráðuneytið fyrir Nikulás Ægisson, fjármálaráðuneytið handa Bergi
Ingólfssyni, umhverfisráðuneytið handa Pétri Gauta Valgeirssyni, menntamálaráðneytið fyrir Gest Pétursson og auk þess sjávarútvegsráðuneytið til
handa Jóni Gauta Dagbjartssyni sjómanni. Öfgasinnaðir jafnaðarmenn eru
tilbúnir, að uppfylltum þessum skilyrðum, að vinna með hvaða stjórnmálamönnum sem er, nema Halldóri Blöndal.“ Svo sagði Guðmundur í viðtali við
DV skömmu fyrir kosningarnar.
Þegar stefnuskráin er skoðuð kemur ýmislegt í ljós. Flokkurinn vildi
skattaívilnanir til handa öllum landsmönnum nema Reykvíkingum og
skyldu skattleysismörk hækka í réttu hlutfalli við fjarlægð í beinni loftlínu
frá aðalinngangi Verslunarskóla Íslands. Þá verði lagður á jólasveinaskattur,
embættismannaskattur og slaufuskattur.

Fast skotið
Nokkur föst skot eru í stefnuskránni:
„Allir þeir sem telja sig vera verkalýðsleiðtoga, en eru ekki og er þá átt
við setta verkalýðsleiðtoga, skulu greiða sérstakan skatt sem nemi 10
prósentum af launum þeirra og hækki svo í réttu hlutfalli við kjararýrnun
verkakvenna.
Öfgasinnaðir jafnaðarmenn vildu einnig stemma stigu við útbreiðslu
vestfirskra stjórnmálamanna í Reykjaneskjördæmi og var því skoti beint að
Steingrími Hermannssyni, sem þá bauð fram í kjördæminu, og líklega einnig
Ísfirðingnum Ólafi Ragnari Grímssyni. Evrópumálin bar einnig á góma:
„Allri þátttöku í EB er algerlega hafnað.“
Alþýðuflokkurinn og stuðningsmenn hans segi sig tafarlaust úr EB.“

Sættu gagnrýni
Kosningarnar 1991 voru um margt sérstakar í Reykjaneskjördæmi. Alls voru
11 listar í kjöri. Auk þeirra öfgasinnuðu voru það Alþýðuflokkur, Alþýðubandalag, Framsóknarflokkurinn, Frjálslyndir, Grænt framboð, Heimastjórnarsamtökin, Kvennalistinn, Sjálfstæðisflokkurinn og Þjóðarflokkurinn
– Flokkur mannsins.
Þessi fjöldi sprengdi öll kerfi og tölvurnar réðu ekki við svo mörg framboð, tíu var hámarkið. Gagnrýnin beindist helst að Öfgasinnum jafnaðarmönnum sem voru sakaðir um að hleypa kosningunum upp með þátttöku
sinni. Önnur framboð fengu ekki slíkar ásakanir.
Samtök öfgasinnaðra jafnaðarmanna hlutu 459 atkvæði í kosningunum,
eða 0,1 prósent. Það var þó töluvert meira en Verkamannaflokkurinn, sem
hlaut 99 atkvæði.

GRÍN EÐA ALVARA?
Þó framboð Framboðsflokksins sé
fyrsta grínframboðið má þó telja
vísi að öðru framboði með í slíkri
upptalningu. Raunar var það ekki
grínframboð, að minnsta kosti var
frambjóðandanum fúlasta alvara. Í
eintölu já, því um var að ræða framboð til forseta.
Pétur Hoffmann Salómonsson batt
bagga sína fráleitt sömu hnútum og
samferðamenn sínir. Hann var sjómaður og kunn persóna í Reykjavík
og reisti sér kofa í Selsvör, rétt við
Ánanaust. Hann safnaði ýmsu dóti af
ruslahaugunum, sem þá voru þar og
við Eiðisgranda. Hann hélt gjarnan
sýningar á dóti sínu, en haugana
kallaði hann Gullströndina.
Pétur Hoffmann hugðist bjóða sig
fram til forseta þegar fyrsta kjörtímabili Ásgeirs Ásgeirssonar lauk árið
1956. Undirskriftasöfnun var hafin
og nokkrir gárungar tóku hana upp á
sína arma og þóttust sjá fram á hina
bestu skemmtun. Ekkert varð þó úr
framboðinu og kenna sumir flensu
sem hrjáði Pétur þar um. Pétur gaf
síðar út smárit um kosningarnar, en
hann taldi að samsæri gegn honum
hefði komið í veg fyrir framboðið.

PÉTUR
HOFFMANN
SALÓMONSSON

3 nýjar námsleiðir, metið til 120 ECTS eininga hjá erlendum samstarfskólum
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Framtíðin er Gogoyoko
Sprotafyrirtækið Gogoyoko er dæmi um blómstrandi íslenskt hugvit en fyrirtækið er vettvangur fyrir tónlistarfólk til að selja
tónlist sína og koma sér á framfæri á netinu. Í dag opnar fyrirtækið nýja og glæsilega tónlistarbúð þar sem tónlistarmenn fá
allar tekjur sjálfir af verkum sínum. Anna Margrét Björnsson fékk sér kaffibolla með þeim Pétri Einarssyni og Kristjáni Gunnarssyni og fékk að heyra meira.

Þ

að eina sem virðist erfitt að koma
inn hjá fólki er það að þetta er
frítt,“ segir Kristján Gunnarsson,
markaðsstjóri Gogoyoko, um leið
og hann kemur með rjúkandi heitt
espresso. Þeir Pétur Einarsson sitja á líflegri
og opinni skrifstofu í Mörkinni þar sem fyrirtækið á sér aðsetur. Málverk eftir Hafstein
Mikael Guðmundsson, málara og listrænan
stjórnanda Gogoyoko, prýða veggina og í eldhúsinu er meira að segja að finna „fussball“
spil. Augljóst er að sköpun og vinnugleði er
í fyrirrúmi hjá þessu framsækna fyrirtæki
sem var stofnað í lok örlagaársins 2007 af
tónlistarmönnunum Hauki Magnússyni og
Pétri Einarssyni. Tilgangur þeirra félaga
var að búa til nýjan vettvang fyrir tónlistarmenn til að koma tónlist sinni á framfæri
á alþjóðavettvangi en að hafa jafnframt tekjur af verkum sínum sem hefur reynst fólki
innan geirans þrautaganga.
„Munurinn á Gogoyoko og öðrum miðlum eins og til dæmis tónlist.is er sá að það
kostar ekkert að hlusta,“ útskýrir Kristján.
„Það er hægt að hlusta á alla tónlistina sem
er inni á gogoyoko endalaust og algerlega
frítt. Þarna eru ekki bútar af lögum heldur
heil lög og heilar plötur til að hlusta á án endurgjalds.“ Pétur bætir við að fólk sé stundum tortryggið vegna þess hve mikið af ólöglegum slíkum þjónustum eru á netinu. „Það
verður þó að hafa hugfast að það eru um 400
löglegar tónlistarveitur á netinu. Það eru
auglýsendur okkar sem greiða fyrir það að
fólk getur hlustað á tónlist ókeypis á Gogoyoko, alveg eins og auglýsendur greiða fyrir
efnið í Fréttablaðinu. Þú þarft ekki að borga
neina áskrift hjá okkur eins og hjá mörgum öðrum miðlum til að fá þessa þjónustu.“
Tónlistarfólk þarf sjálft ekki að borga neitt
fyrir að setja tónlist sína inn á Gogoyoko né
tekur Gogoyoko hluta af sölu ágóða þeirra.
„Allur ágóði af tónlistinni sem þeir selja hjá
okkur fer til þeirra beint,“ segir Kristján.
„Það er bara ekki sanngjarnt að taka hluta
af ágóðanum ef það er tónlistarmaðurinn
sem vinnur alla vinnuna, eini kostnaðurinn
fyrir tónlistarfólk er smástund til að búa til
sinn eigin „prófíl“ og hlaða tónlistinni sinni
inn. Við leggjum mikið upp úr samstarfi við
góðgerðarstarfsemi og ef tónlistarmenn vilja
gefa hluta af tekjum sínum til samtaka sem
við erum í samstarfi við, eins og til dæmis
Unicef, þá geta þeir það, en þeir þurfa þess
alls ekki.“

Ný tónlistarbúð opnuð
„Auk ókeypis tónlistarstreymis á Gogoyoko
er svo tónlistarbúð þar sem þú getur keypt
þér allt þetta gífurlega úrval af tónlist að
vild. Þú borgar fyrir tónlistina ef þú vilt
verðlauna listamanninn fyrir góða upplifun
og vilt eiga hana í tölvunni, setja hana í símann eða á MP3-spilarann,“ segir Kristján.
Stóru fréttirnar eru einmitt þær að nú um
helgina verður opnuð splunkuný tónlistarbúð
á netinu í stað þeirrar sem verið hefur uppi

Allt gert fyrir upplifun notenda

■ Hver tónlistarstefna fær sitt heimasvæði.
■ Plötuútgáfur fá sérsíður fyrir sína útgáfur.
■ Leitin verður betrumbætt svo um munar
og verður gríðarlega öflug.
■ Auglýsingasala hefst með tilkomu nýju
búðarinnar.

skoðað hvað er vinsælast hverju sinni. Svo
erum við að kynna tónlist sem er á góðu eða
lækkuðu verði, og önnur nýjung er það sem
við köllum „Golden Oldies“ þar sem þú finnur gamla tónlist sem er allt frá djassi upp í
Elvis Presley og jafnvel Cliff Richard.“

Lögðum mikið í undirbúninginn

VILJUM AÐ FÓLK LÆRI AÐ ELSKA GOGOYOKO VEGNA TÓNLISTARINNAR SEM ÞAR ER AÐ FINNA Pétur Einars-

son, Kristján Gunnarsson og Helgi Már Bjarnason hjá fyrirtækinu Gogoyoko.

undanfarið ár. „Búðin sem við vorum með í
gangi var dálítið eins og vöruskemma eða
vörulisti en nú er sumsé komin upp alvöru
búð. Í upphafi lögðum við höfuðáherslu á að
gera skráningarferli og upplifun tónlistarmannanna sjálfra sem besta. Því hefur upplifun notenda sem eru að leita sér að tónlist
á Gogoyoko ekki verið megináhersla í þróun
vefsins fyrr en nú. Á Gogoyoko geta sumsé
tónlistarunnendur nú fengið sömu upplifun og í góðri tónlistarverslun.“ Pétur bætir
við að að þetta sé í raun mjög lógísk forgangsröðun. „Við viljum að fólk læri að elska
gogoyoko vegna tónlistarinnar sem þar er
að finna, fyrst og fremst. Því vildum við

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

tryggja að sem flestir tónlistarmenn myndu
vilja setja tónlistina sina inn hjá okkur með
því að gera vel við þá í byrjun. Ef við fáum
ekki tónlistina inn þá kemur fólk auðvitað
ekki inn á síðuna okkar.“ En hver er megin
breytingin á tónlistarbúðinni? „Breytingin
fyrir notendur er fyrst og fremst sú að þarna
er komin búðarupplifun. Við erum með gríðarlega öfluga leit og sérstök kynningarsvæði
fyrir hvern geira tónlistar,“ útskýrir Kristján. „Til dæmis er kominn búðarfrontur fyrir
djass, fyrir klassíska tónlist, popptónlist,
rokk og svo framvegis. Við erum með yfir
tuttugu ólíka geira og innan hvers geira er
svo vinsældalisti þar sem hlustendur geta

Annar skemmtilegur kostur fyrir tónlistarfólk er að það getur valið markhóp sinn eftir
löndum. „Hver tónlistarmaður getur ákveðið
hvert hann vill beina sjónum sínum og hvar
hann vill selja tónlistina sína. Þetta er liður
í því prinsippi okkar að veita tónlistarfólki
fullkomna stjórn.“ Önnur nýjung er einnig
að hægt er að leita eftir plötufyrirtækjum og
plötufyrirtæki verða með eigin síður innan
Gogoyoko þeim að kostnaðarlausu. „Fólk
elskar líka tónlist sem er gefin út af plötufyrirtækjum, við viljum líka gera vel við þau
og hafa tónlist frá hefðbundnum útgáfum
þarna inni.“ Gogoyoko er nú opið notendum
í öllum norrænu löndunum: Íslandi, Grænlandi, Finnlandi, Færeyjum, Noregi, Svíþjóð
og Danmörku en í haust stefnir fyrirtækið
á frekari sókn og opnar fyrir notendum í
Bretlandi og Kanada hinn fyrsta september. „Ástæða þess að við opnum þetta hægt
og sígandi er sú að við viljum gera hlutina
vel og vandlega frá byrjun og leggja mikið
í undirbúninginn.“ Markaðurinn er harður
en liðsmenn Gogoyoko eru bjartsýnir. „Við
höfum fulla trú á því sem við erum að gera
og erum fyrirtæki með prinsippin í lagi. Fólk
er alltaf að velta fyrir sér hver framtíð tónlistar verður með tilkomu netsins. Svarið
okkar er að framtíðin er Gogoyoko.“

➜ LISTAMENN UM GOGOYOKO:
Gogoyoko færir saman skapandi fólk

Nenni ekki að styrkja Apple

Gott að hafa stjórn á þessu sjálfur

„Ég setti saman verkefnið The Flaming Banshees með skoskum
vini mínum Ian fyrir nokkrum árum síðan í Þýskalandi,“ segir
tónlistarmaðurinn Duncan McKnight sem einnig er þekktur sem
söngvari hljómsveitarinnar The Virgin Tongues. Duncan, sem
hefur verið búsettur hér á landi eftir
að hafa orðið fyrir
alvarlegu slysi rétt fyrir
tónleika sveitarinnar
í fyrravor segist hafa
kynnst fólki innan
fyrirtækisins sem hafi
verið honum einstaklega hjálplegt. „
Þeim fannst tónlistin mín nógu góð til að hjálpa mér að koma
henni á framfæri og bentu mér meðal annars á að selja hana
á Gogoyoko.“ Tónlist The Flaming Banshees hefur notið mikilla
vinsælda á Gogoyoko. „ Upphaf plötunnar má rekja til þess að
við Ian unnum á leikskóla við enskukennslu og tónlistarkennslu.
Við tókum hana upp á einum mánuði í íbúðinni okkar í Berlín.“
Duncan telur að Gogoyoko sé góðar fréttir fyrir tónlistarfólk. „
Síðan færir saman skapandi fólk. Við getum hlustað á tónlistina
þeirra og þeir á okkar. Þetta er eins og fréttaveita innan tónlistargeirans.“

„Það sem er heila málið við Gogoyoko er að maður hendir draslinu sínu þarna inn og fær böns af seðlum og styrkir góðgerðarstarfsemi í leiðinni,“ segir Pétur Eyvindsson sem er betur þekktur
undir nafninu DJ Musician. Hann er búsettur
í Danmörku þessa
stundina og segist eyða
tíma sínum aðalega í
að drekka heitan bjór
með rjóma sem er það
alheitasta í Kaupmannahöfn um þessar mundir.
Aðspurður um álit sitt
á Gogoyoko segir hann,
„ Það er betra en að
styrkja Apple eða I
Tunes eða hvað þetta
nú heitir, ekki nenni ég
því.“ Pétur segir að síðan þurfi einmitt að ná meira til almennra
notenda en hún hefur gert. „ En þeta módel þeirra geir tónlistarmönnum kleift að koma tónlist sinni á framfæri til tónlistarunnenda mun ódýrara en allstaðar annarsstaðar.“

Daninn Mads Kjar Pederson er í hljómsveitinni Alloy Alloy sem
hafa trónað á toppi Gogoyoko vinsældarlistans undanfarnar
vikur. „ Við höfum spilað saman í um tvö ár og gerum einhverskonar elektrónískt popp, hressa danstónlist fyrir næturklúbba.“
Mads segir að hann sé afar hrifinn af valdinu sem Gogoyoko
færir tónlistarfólkinu sjálfu. „ Það er mjög mikilvægt fyrir mig
sem listamann að geta stjórnað því sem ég læt frá mér.
Gogoyoko fjarlægir alla tengiliði. Það er frábært að geta
dílað beint við Gogoyoko án
þess að þurfa að fara í gegnum
önnur fyrirtæki til að selja tónlistina þína eins og til dæmis
á I tunes þar sem þeir hafa
næstum allan peninginn af þér. Auk þess hef ég miklu beinna
og betra samband við fólkið sem er að hlusta á tónlistina mína
en það getur sent mér póst beint á Gogoyoko síðuna mína.“
Mads bætir við að hann hafi hreinlega bara svo góða tilfinningu
fyrir fyrirtækinu. „Það er eitthvað svo hreint og beint við þetta
konsept. Manni líður eins og maður sé hluti af stórri fjölskyldu
en ekki að það sé bara einhver að reyna að græða á manni. Það
er einhver skandinavískur fílingur við fyrirtækið sem ég fíla og
auk þess er ég hrifinn af allri hönnun vefsins og „artworki“ sem
mér finnst töff.“

Stígandi unaður
Maltesers®, súkkulaði á léttan máta
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GOTT GEÐSLAG Sigurbjörn heilsar upp á kýrnar sem eru úti allan ársins hring niðri á Mýrum. Hjörðin er geðgóð segir hann en hann fer og gefur kúnum á hverjum degi.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Beint samband við neytendur
Bændurnir á Leirulæk
á Mýrum eru hluti af
ört stækkandi hópi
bænda sem selja afurðir
sínar beint til neytenda.
Sigríður Björg Tómasdóttir hitti Sigurbjörn
Jóhann Garðarsson
bónda sem segir þessa
háttu mjög gefandi.

Á

Leirulæk á Mýrum
var til skamms tíma
stundaður hefðbundinn búskapur. Fyrir
nokkrum árum fóru
ábúendurnir, þau Sigurbjörn Jóhann Garðarsson og Guðrún Sigurðardóttir, að leiða að því
hugann að taka upp nýja hætti, selja
afurðirnar sínar beint til kaupenda,
milliliðalaust. Þau létu slag standa,
stofnuðu fyrirtækið Mýrarnaut
ásamt frænku Guðrúnar og manni
hennar.
Sigurbjörn tekur á móti Fréttablaðinu á hlaðinu á Leirulæk og
vísar inn í fjósið, sem er glænýtt
að heita má, tekið í notkun í vetur.
Þar eru nautgripir, bæði af íslensku
mjólkurkúakyni og blendingar af
Angus, Limosin og Galloway-kyni.
„Íslendingarnir eru litlir, það er
ekki hægt að slátra þeim fyrr en
þeir eru um 22 mánaða, hinum er
slátrað 18 mánaða,“ segir Sigurbjörn og bendir á muninn sem er
vel sjáanlegur.
Sigurbjörn var í þann mund að
fara að gefa þegar Fréttablaðið bar
að garði, en hann gefur nautgripunum hey og hrat á sex til sjö daga

Vakning á meðal neytenda og bænda
Alls 92 bæir eru nú aðilar að hagsmunasamtökunum Beint
frá býli sem stofnuð voru í febrúar árið 2008. Að sögn Hlédísar Sveinsdóttur, formanns samtakanna, hefur bæjunum
fjölgað um 32 síðan fyrir réttu ári. „Það er mikil vakning á
meðal neytenda og bænda og mikill áhugi á að kaupa vöru
beint af bændum.“ Hlédís segir að eftir að heimasíða samtakanna var opnuð síðasta haust hafi eftirspurnin aukist
mikið. „Hún nýtist mjög vel, fólk getur bæði skoðað hvað
er í boði eða sent inn fyrirspurnir um vöru sem það er að
leita að. Stundum fáum við mjög sérstakar fyrirspurnir um
HLÉDÍS
vörur, til dæmis bjúgu gerð með gamla laginu. Neytendur
SVEINSDÓTTIR
geta gert samanburð á verði og þjónustu með því að senda
fyrirspurn á bændur sem eru með sömu vöruna,“ segir Hlédís og bætir við að
margir séu í startholunum að hefja sölu á vöru beint frá býli.
Hlédís segir stjórn samtakanna vera að skoða reglur um slátrun, sú hagræðing
sem sameining sláturhúsa hafi átt að skila hafi ekki skilað sér, hvorki til neytenda né bænda. Það sé hagsmunamál bænda að setja upp lítil sláturhús, að
þeir þurfi ekki að fara langar leiðir með dýr til slátrunar. „Það felst mótsögn í því
að við treystum bændum til að búa til afurðir en ekki til að slátra,“ segir Hlédís.
Í NÝJA FJÓSINU Það er nýtekið í notkun og allir eru hæstánægðir með það.

fresti, sem hann fær frá bjórverksmiðjunni í Stykkishólmi.
Eftir að hafa gengið um fjósið
nýja er það gamla skoðað til samanburðar. Það var reist á stríðsárunum, komið upp af miklu harðfylgi í hráefnisskortinum sem þá
var. Leirulækur hefur tilheyrt fjölskyldu Guðrúnar síðan þá en Sigurbjörn er alinn upp á Neðri-Ási í
Hjaltadal. Eftir nokkurra ára búsetu
á suðvesturhorninu flutti hann á
Mýrarnar. „Ég þreifst ekki í þéttbýli,“ viðurkennir hann.

Geðgóð hjörð
En aftur í fjósið. Þar gefur meðal
annars að líta Krúttý, hvíta belju
af blendingskyni, en stóðið er allt
komið undan henni. „Ég segi stundum að ég sé líka með hvítt kjöt,“
segir Sigurbjörn og hlær við. Næst
liggur leiðin niður á Mýrarnar, þar
ganga kýrnar úti allan ársins hring
og fer Sigurbjörn og gefur þeim einu
sinni á dag.

„Þetta er orðin svo geðgóð hjörð
hjá mér,“ segir Sigurbjörn spurður
hvernig gangi að fara inn í hjörðina
og gefa. „Annars gef ég mér góðan
tíma til að kynnast geðslagi kálfanna. Þeir sem eru trylltir til augnanna fá ekki að lifa lengur en til
haustsins. Það þýðir ekkert að hafa
gripi sem hlaupa út á Mýrarnar.“
Kálfarnir fá að vera hjá kúnum í
átta til níu mánuði áður en þeir eru
teknir inn. Þar fá þeir ótakmarkað hey, bygg og hrat auk þess sem
þeim er gefið orkumeira fóður síðustu mánuði fyrir slátrun.
„Þetta verður hágæða sláturkjöt
og þeir sem kaupa af okkur vita
nákvæmlega hvað það er sem þeir
eru að fá. Neytendur eru líka orðnir ótrúlega meðvitaðir, ég hefði ekki
trúað því hvað þeir eru orðnir meðvitaðir og vilja fá að vita margt.“
Hægt er að panta kjöt frá Leirulæk í gegnum síðuna Mýrarnaut.is
og tilgreina þar hversu mikið magn
maður vill fá og í hvaða stærðum

Nánari upplýsingar er að finna á síðunni www.beintfrabyli.is

á að pakka kjöthlutunum. Ekki er
hægt að kaupa minna en fjórðung af
skrokk og segir Sigurbjörn oft byrja
á því að sameinast um það magn,
sem er á bilinu 40 til 50 kíló. „En svo
endar fólk oft á því að kaupa meira í
annað skiptið. Og ánægðir kaupendur eru besta auglýsingin.“

Gæðastýring hjá bændum
Leirulækur er í samtökunum Beint
frá býli sem er félag bænda sem
stunda sölu afurða beint frá býli
til neytenda. Samtökunum hefur
vaxið fiskur um hrygg á tveimur
árum sem liðin eru síðan þau voru
stofnuð.
Neytendur hafa tekið möguleikanum opnum örmum. Sigurbjörn
segir mun skemmtilegra að fást við
búskap með þessum hætti. „Ég er
í beinu sambandi við neytandann,
sem getur sagt mér hvað honum
líkar vel og hvað illa. Hann veit
svo nákvæmlega hvað það er sem
hann er að kaupa, hvaðan gripur-

inn kemur, á hverju hann hefur
verið alinn og þar fram eftir götunum. Það er mikil gæðastýring
hjá bændum en oft hefur það virst
sem svo að henni ljúki við dyrnar
á sláturhúsunum, eftir að þær lokast geta neytendur ekki vitað hvaðan kjötið þeirra kemur og hvernig
það er meðhöndlað,“ segir Sigurbjörn sem segir bændur með þessu
móti einnig geta selt þá hluta skepnunnar sem eru verðlausir í innlögn
í sláturhúsi.
„Nautatunga þykir til dæmis
herramannsmatur en hún er verðlaus í innlögn. Annað dæmi eru veturgamlir sauðir sem þykja mikið
lostæti en bændur hafa fengið lítið
fyrir.“
Gripunum frá Leirulæk er slátrað
á Hellu en Sigurbjörn dreymir um
að reist verði stórgripasláturhús
nær heimahögunum, möguleikarnir séu ótalmargir og vonandi gefist
tækifærin til að nýta þá. „Það eru
næg verkefni, svo mikið er víst.“

Sælkeramatur

matur

Erna Kaaber er sólgin í heilgrillaðan
ferskvatnsfisk.
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Grænmeti er lostæti

maí 2010

Eggaldin og kúrbítur eru fyrirtaks grillmatur að
mati heilsukokksins Sólveigar Eiríksdóttur. SÍÐA 2

Glóðarsteiktar kræsingar
Góðar og öðruvísi grilluppskriftir í sumar

2

matur

Grillað grænmeti er gómsætt
á góðum sumardögum að
mati Sólveigar.

KOLIN KYNT Á ÖRSKOTSSTUNDU
Sólveig Gísladóttir

Forréttur
Hollt

A

Aðalréttur

E

Annað kjöt
en fuglakjöt

Eftirréttur

Hvunndags/til
hátíðabrigða
Fiskur

Ávextir

Til hátíðabrigða

Heilsukokkurinn Sólveig Eiríksdóttir á veitingastaðnum Gló segir grillað grænmeti
lostæti, en þó þurfi að læra að grilla það. Marineringin skipti líka miklu máli.

H

afa þarf í huga að það þarf
að læra að grilla grænmeti,
alveg eins og það þarf að
læra á kjötið,“ segir hráfæðis- og
heilsukokkurinn Sólveig Eiríksdóttir á veitingastaðnum Gló í Listhúsinu í Laugardal.
Hún tekur fram að það taki sinn
tíma að grilla grænmetið og gott
sé að leggja það í góða marineringu áður en það er sett á grillið.
„Í þessu tilfelli eru eggaldin og
kúrbítur til dæmis alveg upplagt
grænmeti og fyrirtaks meðlæti
með öllum mat,“ segir Sólveig. - kg

Sólveg Eiríksdóttir, hráfæðis- og heilsukokkur á veitingastaðnum Gló.

GRILLAÐUR GRÆNMETISTURN
½ kúrbítur, skorinn í
þunnar sneiðar
½ eggaldin, skorið í
mjög þunnar sneiðar
1 rauð paprika, skorin í tvennt, steinhreinsuð, og síðan
er hver helmingur
skorinn í fernt
nokkrir kirsuberjatómatar sem skraut

Endið á að setja
hálfan kirsuberjatómat ofan á turninn og berið fram
með grænu salati og
grillsósu.

Skerið grænmetið í
sneiðar og leggið í
marineringu í 1-2 klst.
Sigtið grænmetið
áður en það er grillað.Grillið grænmetið báðum megin og
raðið því síðan upp
í turn:

MARINERING FYRIR
GRÆNMETI
½ dl tamarisósa
½ dl appelsínusafi
2 msk. lífræn ólívuolía
1 msk. ristuð sesamolía
2 msk. agavesýróp
1 msk. sítrónu/límónusafi
2 msk. ferskar
kryddjurtir að eigin
vali

1 sneið eggaldin
1 sneið kúrbítur
1 sneið paprika
endurtekið

GRILLSÓSA Á
GRÆNMETI
1 dl kasjúhnetur,
lagðar í bleyti í um 2

klst. (það er í lagi að
hafa það minna og
líka meira)
1 hvítlauksrif
1 tsk. þurrkað dill
eða 2 msk. ferskt
1 tsk. ítölsk kryddblanda eða 2 msk.
fersk
1 tsk. laukduft
¾ tsk. salt
2 msk. nýkreistur
sítrónusafi
½ dl vatn (smá
meira ef ykkur
finnst þurfa)
Hellið vatninu af kasjúhnetunum og setjið
þær í blandara ásamt
restinni af uppskriftinni. Blandið þar til allt
er silkimjúkt. Geymist
í viku í loftþéttu íláti í
ísskápnum.

MELABÚÐIN - ÞÍN VERSLUN

Lostæti við ólík tækifæri
„Við veitum alla þjónustu hvað viðkemur mat og hvort heldur sem tilefnið er hversdags- eða hátíðarlegt,“
segir Pétur Alan Guðmundsson, kaupmaður í Melabúðinni – Þinni verslun, sem hefur verið rekin í hálfa öld
við Hagamel í vesturbæ Reykjavíkur. Hann getur þess að nú sé grilltíminn upp runninn og því séu hamborgarar, nautakjöt, silungur, villtur lax
og fleira vinsælt til innkaupa. „Þetta
er hráefni frá öllum heimshornum
en þeir sem vilja ekki kjöt eða bara
bregða út af vana ættu að prófa grænmetisbuffin okkar sem eru bæði einstaklega holl og góð.“ Pétur bætir
við að innan skamms verði sérstakar grillsósur á boðstólum í búðinni en
þar sé nú þegar hægt að nálgast uppskriftir að nokkrum góðum sósum.

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: Roald Eyvindsson og Sólveig Gísladóttir
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Valgarður Gíslason Pennar: Kjartan Guðmundsson, Marta María Friðriksdóttir, Vera
Einarsdóttir og Þórdís Lilja Gunnarsdóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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GRÆNT Á GRILLIÐ

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Æ

skuminningar um kolagrill tengjast gleði, samverustundum
fjölskyldunnar, sumarbústað og tjaldútilegum. Þær minna
mig sérstaklega á föður minn ungan og hárprúðan stumra
yfir völtu kolagrilli, einbeittan á svip að reyna að koma glóð í kolin
með ýmsu móti. Ekki fannst mér það alltaf ganga vel og hungurverkir
barnsins hafa líklega gert það að verkum að tíminn hefur liðið hægar
en ella. Maturinn smakkaðist þó aldrei betur en af grillinu og ekki var
gerð athugasemd þótt lærissneiðarnar líktust stundum heldur kolamolum en kjöti, það bara tilheyrði.
Svo rann í garð tími gasgrilla. Þau voru vissulega mun þægilegri í notkun, eldamennskan gekk hraðar fyrir sig og kjötið brann
ekki við eins og það vildi áður gera.
Hins vegar fór einhver sjarmi af grillinu. Hin frumstæða þörf mannsins til
að kveikja eld vék fyrir gaskút og einum
rauðum takka.
Þó eru sumir sem enn halda í gamla kolagrillið. Einn þeirra er tengdapabbi. Hann
grillar allan ársins hring og í hvaða veðri
sem er. Hvort sem ríkir kafaldsbylur, sumarylur eða rigningardemba, alltaf skal kveikt
í grillinu góða. Hann hefur enda þróað all
sérstæðar aðferðir við það að kveikja í kolunum sem gerir það að verkum að það tekur
hann ekki lengri tíma en aðra að kveikja
upp í gasgrilli. Aðferðin felst í því að nota gasloga
í verkið. Það er magnað að sjá hinn stæðilega mann
kveikja upp í gasloga og beina bláum loganum að kolunum sem á örskotsstundu verða öskugrá og tilbúin
til eldamennsku. Þetta kallast íslenskt hugvit.

Heimsendingarþjónusta ÍSAGA
er á höfuðborgarsvæðinu í síma 800
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1. Vorlaukur er heiti sem nær yfir
ýmsar lauktegundir.
2. Hann er vinsæll meðal annars
með fiskréttum.
3. Þá er gott að brytja vorlauk
niður og setja út í salöt á sumrin.
4. Sömuleiðis er tilvalið að saxa
hann niður og nota í alls kyns
sósur og ídýfur.
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HRÁEFNIÐ: Vorlaukur

KENNDUR VIÐ WALES
V
HVAÐ ER Í MATINN?
Á
kynnir skemmtilegan sérvef um
matargerð og hagkvæm matarinnkaup.
Með því að nota einfalt og skemmtilegt
kerfi útbúum við handa þér matseðil eftir
þínu höfði.
Kynntu þér ótrúlegan fjölda gómsætra
uppskrifta á Hvað er í matinn? á

orlaukur er heiti
sem nær yfir
ýmsar tegundir lauka, sem eru
allir með græn safarík blöð og lítinn og
mjóan hnúð. Hérlendis er það yfirleitt notað
yfir pípulauk (Allium fistulosum) eins og tíðkast í
Þýskalandi, Frakklandi og á
Bretlandseyjum þar sem hann
er af einhverjum ástæðum
kenndur við Wales, en ræktun
á slíkum lauk til sölu hófst á
Íslandi árið 2004. Ferskan
lauk má nota allan nema
ræturnar í matargerð,

en hann er sérlega vinsæll í matseld víða
í Asíu. Vorlaukur,
sem er ekki orðinn mjög stór, er
eftirsóttur meðal
annars í salöt, hver
kyns ídýfur, fyllingar í kartöflur, súpur,
sósur og léttsteikta eða
veltisteikta rétti svo fátt
eitt sé nefnt. Þess skal getið
að vorlaukur þolir steikingu
eða suðu illa og því gott
að elda hann mjög stutt,
steikja hann eða sjóða
með í um eina til eina
og hálfa mínútu.
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margt smátt
VARKÁR VIÐ GRILLIÐ Árlega verða eldsvoðar við grill og því
ber að fara gætilega við grillið. Þegar kveikt er upp í grillinu er gott
að snúa bakinu upp í vindinn og alltaf á að hafa möguleika á að
slökkva í grillinu til dæmis með garðslöngu, vatnsfötu eða handslökkvitæki. Alltaf á að hafa auga með grillinu þegar það er í notkun og ekki á að stilla því upp nálægt gluggum því það getur verið
hætta á að þeir spryngi. Þá á að gæta þess að vera ekki í fötum
sem feykst geta til og þar með kviknað í þeim.

FALLEGA FRAMREITT
Skemmtilegt ráð við framreiðslu matar er að velja föt sem eru litrík eða með fallegum myndum.
Gaman getur verið að hafa þau það stór að litirnir eða myndirnar á þeim
sjáist auðveldlega og njóti sín sem skreytingar á matarborðinu.

GRILLRÁÐ Áður en byrjað er að grilla er góð hugmynd að nudda hálfum lauk á grillið en það gefur meira bragð af matnum og fyllir loftið
grillilmi. Þegar kjöt er grillað verður að muna eftir grilltönginni
því ef kjötinu er snúið með gaffli er hætta á að hann skilji eftir
sig göt sem getur leitt til þess að kjötið verði þurrt.

HOLLT OG GOTT Auðvelt er að grilla grænmeti en fyrst þarf þó að velja rétt grænmeti
...ég sá það á visir.is

á grillið. Sniðugt er að velja grænmeti sem inniheldur mikið af vatni, eins og kirsuberjatómata eða eggaldin. Byrjið á að skera grænmetið í jafna bita en gott getur verið að
leggja það í bleyti í hálftíma. Þá er gott að pensla bitana með olíu. Stillið grillið á
lágan eða miðlungs hita. Snúið bitunum reglulega og bætið örlítilli olíu við. Þá má
taka bitana af grillinu og geyma í fimm mínútur áður en þeir eru bornir fram.

Vanitas

Annað auga

„Ég kýs
blómlegar
konur …“

Nekt

Mannlýsingar

Í safni
ófullkomleikans
Lykilverk

Takk fyrir komuna!
Aðsóknarmet var slegið í Listasafni
Reykjavíkur í fyrra þegar 220.000
gestir sóttu safnið heim. Aðsóknin fer
enn vaxandi.
28. maí 2009 – 12. september 2010

Erró – Mannlýsingar
15. maí - 29. ágúst

Nekt – Gary Schneider
20. maí - 29. ágúst

Í safni ófullkomleikans –
Unnar Örn J. Auðarson
20. maí – 29. ágúst

Í sumar er boðið upp á tíu vandaðar
sýningar með verkum eftir marga af
kunnustu listamönnum samtímans,
innlendum sem erlendum.

14. maí — 31. desember

Kjarval – Lykilverk
14. maí — 22. ágúst

Annað auga – Ljósmyndaverk úr
safneign Péturs Arasonar og Rögnu
Róbertsdóttur
14. maí — 22. ágúst

Verið velkomin.
Opið daglega.
Listasafn Reykjavíkur er fyrir alla.
Listasafn Reykjavíkur er safnið þitt.

1. maí 2010 — 17. apríl 2011

„Ég kýs blómlegar
konur …“ – Konan sem tákn í list
Ásmundar Sveinssonar
20. maí 2010 — 17. apríl 2011

Svefnljós –
Ráðhildur Ingadóttir

Ljós&mynd

Vanitas, kyrralíf
í íslenskri samtímalist
28. maí - 12. september

Erró – Mannlýsingar
Dúkkur
Hafnarhús
Tryggvagata 17
Opið daglega
10 –17
Fimmtdaga 10 – 22

Kjarvalsstaðir
Flókagötu
Opið daglega
10 – 17

www.listasafnreykjavikur.is
listasafn@reykjavik.is

S 590 1200
F 590 1201

Ásmundarsafn
Sigtún
Opið daglega
10 – 16

6

matur

Glóðarsteiktar

Sætar og saðsamar. Sigurrós
mælir með safaríkum plómum
á grillið og getur þess að
hindberjasósa sé góð með.

PLÓMUR

Grillaðir ávextir eru sætir og ljúffengir enda vinsælir eftirréttir. Sigurrós Pálsdóttir veit allt um það og segir grillaðar plómur með hindberjasósu hreinasta lostæti.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þ

eir sem hafa
einhvern tímNammi
a n n p r ó fa ð
namm! grillaða ávexti vita
að glóðarsteiking
dregur fram sæta
bragðið í ávöxtunum, þetta karamellubragð sem er svo ljúffengt.
Þess vegna eru þeir auðvitað alveg
tilvaldir á grillið,“ segir Sigurrós
og tekur fram að suma ávexti sé þó
heppilegra að grilla en aðra.
„Mikilvægt er að velja stóra
ávexti sem eru alls ekki of þroskaðir og grilla stutt, bara rétt yfirborðið til að mýkja ávextina upp og
koma í veg fyrir að safinn leki úr
þeim. Mangó, ananas, ferskjur og
plómur koma sterkt inn,“ útskýrir Sigurrós og segir plómur í sérstöku uppáhaldi.
„Ég fékk af einhverjum ástæðum algjört æði fyrir plómum á
síðustu metrunum á seinni meðgöngunni minni; þær eru bara svo
sætar og safaríkar og sérstaklega
á þessum árstíma“ segir Sigurrós
upp, sem finnst gott að grilla plómur og bera fram með hindberjasósu. „Hindberin eru örlítið súr og

vega vel upp á móti sæta bragðinu
af plómunum. Svo lítur þetta svo
vel út á disk, rauði eða réttara sagt
bleiki litur hindberjasósunnar og
fjólublái litur plómnanna og gulleitt innihaldið.“
Sigurrós segist reyna að hafa
hollustuna að leiðarljósi í sinni
matseld og bregður ekki út af vana
með eftirréttinn. „Sem dæmi nota
ég í hrásykur í sósuna,“ segir hún
en viðurkennir að
eins sé rosa gott
að bæta út í
hann púðursykri. - rve

Sigurrós er
yfirkokkur hjá
Manni lifandi og
segist hafa
sérstaka ánægju
af því að útbúa
rétti úr ávöxtum
og grænmeti.

E
GLÓÐARSTEIKTAR PLÓMUR MEÐ HINDBERJASÓSU
Fyrir 6
2 ¼ bolli hindber,frosin
3 msk. vatn
3 msk. hrásykur
1 msk. sítrónusafi
3 msk. kókosolía(eða
smjör)
2-3 msk. hrásykur(eða
púðursykur)
6 stórar plómur
Búið til hindberjasósuna: Maukið hindber
með vatni. Sigtið þau
og hendið fræjunum.
Bræðið saman sykurinn

Sigurrós segir mikilvægt að
velja stóra ávexti og gæta
þess að hafa þá ekki þroskaða.
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og örlítið vatn, passið að
sjóði ekki, kælið örlítið
niður og blandið saman
við hindberin. Hægt er
að búa sósuna til daginn
áður.
PLÓMURNAR
Bræðið saman olíuna(smjörið) og sykurinn þar til blandast
vel saman og verður
að þykkri karamellu (ef
blandan er of þunn setjið þá meiri sykur). Einnig

er hægt að bæta bragði
við karamelluna eins og
kanil, vanillu eða jafnvel
súkkulaði.
Smyrjið plómurnar og
grillið við háan hita í um
8 mínútur snúið þeim við
einu sinni þannig að það
komi fallegar grillrendur
í sárið.
Gott er að bera fram með
vanilluís og skreytið með
ferskum hindberjum.

LEIKHÚS MÖGULEIKANNA er leikhúsnámskeið sem Möguleikhúsið stendur fyrir í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi í sumar. Námskeiðið er fyrir börn
á aldrinum 9-12 ára og hefst 7. júní. Námskeiðinu lýkur
með leiksýningu. www.moguleikhusid.is
Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Patti.is

Landsins mesta úrval af sófasettum
kynnum nýju línuna
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Áklæði að eigin vali

Endalausir möguleikar
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tilboð gildir 22. maí

Láttu þér líða vel í sófa frá Patta
Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is

Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18 og Laugard. frá 11 til 16

Hjálpa þú okkur
að leggja
Umhyggju lið
Með því að kaupa Disney vöru frá NUK
styður þú um leið gott málefni.

© Disney Based on the „Winnie the Pooh“ works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

10% af andvirði vörunnar rennur til Umhyggju,
félags langveikra barna á Íslandi.

* The bottles of the Disney Edition are from the NUK FIRST CHOICE System,
which is recommended by experts for times when breastfeeding is either not
possible or is combined with bottle-feeding. Source: Studies undertaken by an
independent market research institute NUK is a registered trademark owned
by MAPA GmbH/Germany · www.nuk.com

Helgin hjá Davíð Husby er tileinkuð tónlist og fótbolta.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Leiðinlegur úrslitaleikur
Teiti í tilefni úrslitaleiksins í Meistaradeild Evrópu og tónleikar á Listahátíð eru meðal þess sem Davíð
Husby hyggst sækja um helgina. Hann vílar ekki heldur fyrir sér að kíkja yfir læk á aðra tónleika.
„Viðburðaríkar helgar krefjast
þess auðvitað að þær séu hafnar
á mat frá Habibi við Hafnarstræti
eða Núðluskálinni á Skólavörðustíg. Þaðan kemur orkan og í kjölfarið er maður fær í flestan sjó,“
segir Davíð Husby sem titlar sig
annað af tvennu, fjöllistamann
eða þjónustufulltrúa hjá Epli.is,
eftir því sem andinn blæs honum í
brjóst. Davíð er mikill áhugamaður um tónlist og fótbolta og dagskrá helgarinnar ber heldur betur
keim af því.
Í kvöld hyggst hann sækja árlegt
Meistaradeildarteiti Tipp-hópsins
Dóra, sem hann er meðlimur í, en

þá fer einmitt fram úrslitaleikur
Inter Milan og Bayern München
í keppninni. „Þar verður væntanlega enginn skortur á hressleikanum, ölinu og ætinu. Og líklega ekki
vanþörf á þar sem hætt er við að
úrslitaleikur þessi verði með leiðinlegri fótboltaleikjum síðari ára.
Því spáir allavega Konráð, forseti Dóra, en hann er áhangandi
Internazionale og mikill aðdáandi þýskrar knattspyrnu. Í kjölfar leiksins er svo planið að kíkja
á tónleika með Togga, og það þó
ég þurfi að fara alla leið yfir Læk,
og meira að segja Lækjargötu, til
þess,“ segir Baldvin.

Hann segir að athafnir fyrri
hluta sunnudags muni að miklu
leyti ráðast af eftirköstum kvöldsins áður. „Ef heilsan leyfir verður reynt að líta við á vinnustofutónleika Listahátíðar á sunnudag
áður en tekið verður til við að
lifa á ystu nöf og fara út fyrir 101
Reykjavík aldrei þessu vant. Þar
sem fjögurra daga fríhelgi er fram
undan hjá mér og allt of langt um
liðið síðan ég hef eytt tíma með
fjölskyldunni er alveg tilvalið að
kíkja í bústað og eiga gæðastund
með Husby-fólkinu og hundunum,“ segir Davíð og hlakkar til
helgarinnar.
kjartan@frettabladid.is

Opið í dag 11–14
Lín Design, gamla sjónvarpshúsið Laugavegi 176 Sími 533 2220

www.lindesign.is
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BRIGITTE BARDOT er jafnan talin vera sú sem kom22. maí
bikiníinu á kortið. Árið 1953 hneykslaði hún í senn og vakti
aðdáun þegar hún sýndi sig á bikiníi á baðströnd þegar
kvikmyndahátíðin í Cannes stóð yfir, þá aðeins 19 ára.

NORIDCPHOTOS/AFP

Bikiníið kom fram á sjónarsviðið árið 1946. Það var nefnt eftir lítilli eyju
í Kyrrahafi sem heitir Bikini en þar höfðu Bandaríkjamenn gert tilraunir
með kjarnorkusprengingar. Franski hönnuðurinn Louis Rénard, sem
hannað hafði sundfatnað í 25 ár, kom fram með þessa nýjung
Tíska aldanna.

Sundbolir frá Miss Bikini Luxe voru ekki beint klæðamiklir.

Blóm og
indjánar

Blómahetta
og bikiní frá
Blugirl.

Bikiní og sundbolir voru meðal þess
sem hönnuðir sýndu á tískuvikunni í
Mílanó síðasta haust.
Indjánamynstur voru áberandi á sundfatasýningu Miss Bikini Luxe fyrir sumarið. Sundbolir úr línunni voru efnislitlir og
opnir í hliðum og
brjóstaskorunni leyft
að njóta sín.
Fallegt bikiní frá BlugTvær fyrirsætur í
irl vakti einnsundfötum frá Miss
ig athygli en
Bikini Luxe.
það var alsett
blómum auk
þess sem falleg blómahettan setti punktinn yfir
i-ið.

Indjánamynstur voru áberandi
á sundfötum Miss Bikini Luxe.

Sunddrottning handtekin á strönd
SUNDKONAN ANETTE KELLERMAN VAR TEKIN FÖST FYRIR ÓSIÐLEGT FRAMFERÐI
ÞEGAR HÚN MÆTTI Í SUNDFÖTUM Á STRÖND Í BANDARÍKJUNUM ÁRIÐ 1907.

Sundkonan Anette Kellerman frá Ástralíu
er talin vera fyrsta sundrottning veraldar
en Kellerman ferðast um og vakti mikla
athygli í Bandaríkjunum fyrir ýmiss konar
vatnadansa þar sem hún kafaði og sýndi
listdans sem hægt var að horfa á í gegnum gler. Hún jafnvel borðaði og las undir
yfirborðinu. Á sýningum sínum klæddist Kellerman sundfötum sem sýndu
hendur, fætur og háls en það olli uppþoti þegar sundkonan mætti í æfingagallanum á baðströnd í Boston árið 1907
og var hún handtekin fyrir ósiðlega framkomu. Er jafnframt talið að Kellerman
hafi þarna verið fyrst kvenna til að mæta
í slíkum sundfötum á almannafæri.
Anette var ólík öðrum konum á þeim
tíma sem hún lifði, mun stæltari og betur
á sig komin líkamlega en konur þess
tíma. Frægð hennar barst víða og hún
lék í kvikmyndum og skemmti með fólki
eins og Chaplin, Önnu Pavlovu og Maur- jma
ice Chevalier.

Sundfötin sem Anette klæddist þegar
hún var handtekin líktust þessum.
Hún greip til þess ráðs í framhaldinu
að sauma ermar og skálmar á búninginn til að fá að vera í friði.

LAUGARDAGUR 22. maí 2010

SJÓR og snjór margfalda
hættuna á sólbruna vegna
endurkasts sólarljóssins.

SÓLGLERAUGU
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Alltaf að
bætast í safnið

Kolbrún
á sér ekki
uppáhaldslit
eða mynstur
á sólgleraugum.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON

Kolbrúnu Pálsdóttur fannst sólgleraugu ekki fara sér fyrr en
hún datt niður á réttu gerðina fyrir tveimur árum. Síðan
þá hefur ýmislegt gengið á og fann hún eitt sinn fyrstu
sólgleraugu sín í þvottavélinni.
„Ég á kannski í kringum fjörutíu
sólgleraugu,“ segir Kolbrún Pálsdóttir sem hefur safnað sólgleraugum í tvö ár.
„Ég veit samt ekki alveg hvað
ég á mörg sólgleraugu. Þau eru
alltaf úti um allt. Bróðir minn er
til dæmis alltaf að týna þeim,“
segir Kolbrún en stóri bróðir
hennar fær sólgleraugun hennar
oft lánuð.
Kolbrún segist bara ganga með
eina ákveðna lögun af sólgleraugum. „Ég á samt önnur sólgleraugu
en ég nota þau eiginlega ekki neitt.
Mér fannst sólgleraugu aldrei
fara mér vel fyrr en ég byrjaði
að ganga með svona gleraugu,“
útskýrir Kolbrún og bætir við að
hún telji þessa ákveðnu gerð vera
þá einu sem fari henni vel. „Þessi
gerð sem ég nota mest fengust
ekki hér á Íslandi eða voru mjög
sjaldgæf. Þegar ég sá þau keypti
ég þau. Ef ég sá þau til dæmis í
Bónus keypti ég þau bara.“
Kolbrún getur ekki gert upp á
milli sólgleraugnanna sinna og
á sér því ekki uppáhaldssólgler-

augu. „Þau eru eiginlega
öll eins, bara í sitt hvorum litnum. Ég tek bara
einhver af handahófi þegar ég fer
út á daginn,“ upplýsir Kolbrún sem
kveðst ekki heldur
eiga sér uppáhaldslit
eða mynstur. „Nei, ég
á eiginlega allt.
Ég er samt örugglega
oftast með svörtu.“ Innt
eftir því hvort skemmtilegar sögur leynist á bak við einhver af sólgleraugunum fjörutíu
segir Kolbrún: „Fyrstu sólgleraugun mín og kannski þau sem mér
þykir vænst um fóru í þvottavél og
eru ónýt núna. Þau voru græn.“
Kolbrún segist finna flest sín
sólgleraugu í útlöndum. „Það er
náttúrulega allt morandi í sólgleraugum í útlöndum. Ég rekst alltaf
á einhver og kem heim með heilan
helling. Það er alltaf að bætast í
safnið en þau eru dugleg að brotna
þannig að þeim fækkar líka.“
martaf@frettabladid.is

Kolbrúnu finnst
þessi ákveðna
lögun af sólgleraugum fara
henni best.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Þau eru eiginlega öll eins,
bara í sitt hvorum litnum,“
útskýrir Kolbrún.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kolbrún á í kringum fjörutíu sólgleraugu.

Svart og hvítt í bland
Tískumógúlar eru ekki alltaf
sammála en í ár virðast þeir þó
nokkuð samtaka í útlistun á
sólgleraugnatískunni.
Sérstaklega er sótt til franskra fyrirmynda frá því í kringum 1960, svo
sem Nicolas Ghesquière, en gleraugu tímans voru þá stór, oft með
miklum köntum og svört og hvít.
Þá er eitthvað um tæran bláan lit
í gleraugunum, marmarahvítan og
svo auðvitað heilhvít og heilsvört.
Margir sólgleraugnahönnuðir
hafa í ár sótt í svarta og hvíta litinn í bland. Má þar nefna Karl Lagerfeld, Stellu McCartney, Chloé,
Dior og fleiri. Tímaritið Elle gerði
úttekt á sólgleraugnatískunni og
hvetur konur til að skarta gleraugum með breiðari umgjörð í
ár en síðustu sumar. Þá er
ekki verra ef umgjarðirnar eru eilítið kantaðar, jafnvel með línum
sem mynda skemmtileg
horn og teygja umgjörðina vel yfir andlitið.

Marmarahvít og drottningarleg sólgleraugu frá Chloé.

- jma
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„Mér fannst sólgleraugu aldrei fara mér
fyrr en ég byjaði að ganga með svona
gleraugu,“ segir Kolbrún. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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SKRIÐSUND er algengasta keppnisgreinin í sundi.
Það er einnig hraðskreiðasta sundaðferðin og er það að
öllum líkindum ástæðan fyrir nafngiftinni.

Allur sundfatnaður
á 20% afslætti
Mikið úrval af sundfötum á börn og fullorðna

Tilboðsbolir
í stærðum
36-44

3.500 kr

Fóðraður
sundbolur
með púðum
Verð áður 17.490 kr
Nú

13.992 kr
Skjólgott bikiní með áföstu pilsi.

www.vaxtarvorur.is
VAXTARVÖRUR EHF. • HELLUHRAUN 14 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • SÍMI: 565 9595

Sætur svart/hvítur bolur.

Sætar á sundlaugarbakka
Sundfatatískan skipar stóran sess í sólríkum löndum. Bikiní, sundbolir og fylgihlutir á borð við sólhatta og léttar skyrtur sem sveipa má
um sig, voru hluti af því sem sýnt var á Mercedes Benz-tískuvikunni
sem tileinkuð var sundfötum á Miami Beach í Flórída fyrir nokkru.
Bolurinn minnir á fyrri
tíma en þó með kynþokkafullu yfirbragði.

Ekki bara sundfötin skipta
máli, heldur líka hattar og
föt sem má sveipa um sig.

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir

Nýjar sendingar af sundbolum og tankini
frá TYR og Triumph fyrir konur á öllum aldri.
Einnig sundskýlur, boxers og hnésíðar skýlur.
Kíkið við á vefsíðu okkar

www.aquasport.is

Hverri konu væri
sæmandi að mæta í
þessu á ströndina.

Snjóblinda er tímabundin sjóndepra af
völdum mikillar birtu
sem verður þegar
snjórinn endurspeglar
sólarljósið. Sólgleraugu eru því
nauðsynleg
í jöklaferðum.

henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur, sími: 564 0035,

www.aquasport.is

wikipedia

SÓLGLERAUGU

RETRÓ gleraugu má meðal
annars finna í versluninni
Rokk og rósir, Gyllta
kettinum og Spúútnik.

Flott með Oliver
Peoples á nefinu.

Ray Ban-gleraugun eru
í miklu uppáhaldi hjá
Jolie en hún hefur sést
skarta þeim við hin ýmsu
tækifæri.

Jolie skartar Dolce & Gabbana í Central Park með börnunum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Alltaf með
sólgleraugu
Þótt Angelina Jolie hafi ekkert að fela þá notar hún sólgleraugu
meira en margar aðrar konur. Hún er vandlát og velur aðeins það
besta og þjóna gleraugun því hlutverki að fullkomna útlitið.
Angelina Jolie sést sjaldan á almannafæri án sólgleraugna. Hvort sem
hún notar þau til að verja sig fyrir sólargeislum eða til að fela sig fyrir
fólki og fjölmiðlum þá veit hún sínu viti og stígur sjaldan feilspor þegar
kemur að vali á réttu gleraugunum.
Jolie er með fegurstu konum og á því ekki í vandræðum með að bera
hinar ýmsu gerðir og fylgist augljóslega grannt með ríkjandi tískustraumum. Hún virðist kunna sérstaklega vel við Ray Ban-gleraugun sín eins og
eiginmaðurinn Brad Pitt sem skilur þau sjaldnast við sig. Hún sést þó líka
skarta Tom Ford og Dolce & Gabbana svo dæmi séu nefnd. vera@frettabladid.is

Tom Fordsólgleraugun
fullkomna
útlitið.

Upprunalegu
útgáfurnar

Jóna María Hafsteinsdóttir

Þriðjudaga

jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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Fyrst tískublöðin hafa gefið
opinbert leyfi fyrir sólgleraugum
frá 1960-1970 er ekki úr vegi
fyrir þá sem vilja hafa allt „ekta“
að skoða uppboðsvefinn eBay.
Til að mynda stendur nú yfir uppboð á sólgleraugum á
eBay sem voru framleidd á þessum
árum, og einnig
stórum skeljasólgleraugum
frá 1980 sem eru
ekki síður móðins.
Slóð síðunnar
er ebay.com
og einfaldast er að
slá inn
leitarorði n „ su n glasses“
og ártalið
sem óskað
er eftir eða
árin þar um
kring. Það
er aldrei að
vita hvaða
fjársjóðir
dúkka upp.

IDB;DG9
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- jma

Það er aldrei
að vita nema
gleraugu sem
þessi finnist á
eBay.com

®
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AF LIFUN kallast sýning Magnúsar Árnasonar í Náttúrufræðistofnun
Kópavogs sem var opnuð 15. maí og stendur fram í september. Magnús
kannar tengsl lista og vísinda og veitir innsýn inn í fegurð hins vísindalega
rannsóknarferlis.

Fiskmarkaður fyrir
almenning við höfnina
Hafnarsvæði Reykjavíkur verður líflegt í sumar. Langþráður fiskmarkaður, þar sem hægt verður að kaupa
ferskt sjávarfang, verður opnaður á Hátíð hafsins og verður opinn á hverjum laugardegi í allt sumar.
Fiskmarkaði þekkja margir Íslendingar erlendis frá en þar sem þeir
eru starfræktir, svo sem í Bergen
í Noregi, eru þeir einn vinsælasti
áfangastaður ferðamanna. Hafnarsvæðið í Reykjavík hefur síðustu
árin öðlast mikið líf með tilkomu
nýrra veitingastaða og væntanlegur
fiskmarkaður mun eflaust hleypa
enn frekara lífi í svæðið.
Á fiskmarkaðinum, sem verður við Suðurbugt, munu neytendur eiga þess kost að kaupa ferskt
sjávarfang í smásölu, fisk og skeldýr, fersk söl, hertan fisk
úr óhefðbundnum tegundum og fleira til. Á markaðinum verður fagfólk sem getur
frætt kaupendu r u m
vöruna og á
markaðurinn að vera
upplifun og ánægja í senn þar sem
hægt verður að snerta á og sjá fiskinn óslægðan og fá upplýsingar um
ýmislegt, svo sem hvar hann lifir í
sjónum og á hverju hann lifir.
Markaðurinn verður opnaður
sem fyrr segir á Hátíð hafsins, laugardaginn 5. júní, en það er Félag um
umsjón fiskmarkaðar við Suðurbugt

Hafnarsvæðið er að lifna við.

í Reykjavík sem hefur unnið að því
að koma fiskmarkaðinum á laggirnar, í samstarfi við Faxaflóahafnir
og starfshóp á vegum Matís.
Verkefnið fór upphaflega af stað
árið 2009 þegar AVS-sjóðurinn
styrkti gerð rannsóknarskýrslu og
tillögu að útliti og uppsetningu á

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

fiskmarkaði fyrir almenning. Hluti
skýrslunnar var svo sendur inn í
hugmyndasamkeppni um nýsköpun
í ferðaþjónustu sem Höfuðborgarstofa stóð fyrir árið 2009. Verkefnið fékk vilyrði fyrir styrk og í kjölfarið var stofnað félag til að koma
fiskmarkaðinum á laggirnar. - jma

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

ÚRA- OG SKARTGRIPAVERSLUN
óskar eftir starfskrafti í fullt starf.
Starfsmaður þarf að vera stundvís,
röskur og snyrtilegur. Hafa góða
þjónustulund og framtakssemi.

Viltu gerast Pennavinur?

Upplýsingar og umsóknir með mynd
sendist á skartogur@gmail.com

Við leitum að vörustjóra fyrir tónlist, myndbönd
og tölvuleiki.

Lausar stöður í Fjallabyggð;
Sveitarfélagið Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga og varð til við
sameiningu Ólafsfjarðar og Siglufjarðar árið 2006. Þar búa rúmlega
2000 manns. Bæirnir tveir eru afar fjölskylduvænir og þaðan er stutt í
góða útivistarmöguleika jafnt að sumri sem vetri. Fjölbreytt þjónusta
er í bæjunum og mannlíf gott og líﬂegt.

Starfslýsing:
• Ber ábyrgð á vöruúrvali vöruflokksins
• Starfar náið með verslunum, markaðsdeild og framsetningadeild
• Gerð sölu- og markaðsáætlana fyrir
vöruflokkinn
• Ábyrgð á veltuhraða og framlegð
vöruflokksins
• Fylgjast með nýjum tækifærum á
markaði

Hæfniskröfur:
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og
í hópi
• Góð enskukunnátta
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framsýni, metnaður og skipulagshæfileikar
• Reynsla af vörustjórnun er kostur

Penninn er framsækið fyrirtæki sem
veitir framúrskarandi þjónustu með
heildarlausnir sniðnar eftir þörfum
viðskiptavina. Penninn leggur jafnframt
metnað sinn í að bjóða upp á gæðavörur
og fjölbreytt vöruúrval.
Hjá Pennanum starfar fjölbreyttur og
skemmtilegur hópur starfsmanna. Það er
markmið fyrirtækisins að gera starfsmenn
að þátttakendum í velferð fyrirtækisins og
skapa þannig sterka liðsheild sem keppir
að sameiginlegum markmiðum. Penninn
leggur metnað í að taka vel á móti nýju
starfsfólki og hlúa vel að símenntun og
þjálfun starfsfólks.

Umsóknarfrestur er til 1. júní.
Nánari upplýsingar veitir Guðríður Sigurðardóttir, starfsmannastjóri, gurry@penninn.is

Forstöðumaður bóka- og héraðsskjalasafns Fjallabyggðar
Staða forstöðumanns bókasafns Fjallabyggðar
er laus til umsóknar. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Bókasöfnin í Ólafsﬁrði og Sigluﬁrði munu sameinast í
eitt bókasafn 1. september 2010. Starfstöðvar forstöðumanns verða í báðum byggðarkjörnum en aðalbókasafnið verður á Sigluﬁrði með útibú í Ólafsﬁrði. Meðal
verkefna sem fram-undan eru; er skráning í Gegni,
að skipuleggja skjalasafn og nútímavæða bókasafnið.
Leitað er eftir kraftmiklum og áhugasömum forstöðumanni til að leiða stofnunina. Forstöðumaður er einnig
umsjónarmaður Listasafns
Fjallabyggðar.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í bókasafns- og upplýsingafræðum skilyrði
• Reynsla í starﬁ æskileg
• Leiðtogahæﬁleikar og færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, skipulagshæﬁleikar og metnaður í starﬁ
• Góð kunnátta í íslensku auk kunnáttu í öðru tungumáli
• Góð tölvukunnátta
• Bílpróf
Ráðið er í stöðuna frá 15. ágúst 2010.
Umsókn skal fylgja yﬁrlit um nám og störf og berast til
Karítasar Skarphéðinsdóttur Neff, fræðslu- og menningarfulltrúa, Ólafsvegi 4, 625 Ólafsﬁrði.
Umsóknarfrestur er til 14. júní nk.
Tengiliðir:
Þórir Kr. Þórisson, bæjarstjóri, thorir@fjallabyggd.is,
s. 464 9100 og Karítas Skarphéðinsdóttir Neff, fræðsluog menningarfulltrúi, karitas@fjallabyggd.is, s. 464 9200

Félagsþjónusta Fjallabyggðar óskar
eftir að ráða sálfræðing til starfa.
Hæfniskröfur:
• Einstaklingi með réttindi til að starfa sem sálfræðingur
á Íslandi.
• Reynsla af almennum sálfræðistörfum æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sveigjanleiki og vilji til að taka þátt í uppbyggingu og
skapandi starﬁ.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ.
• Áhugi á að vinna í þverfaglegu starfsumhverﬁ.
• Bílpróf.
Valið verður úr hópi umsækjenda á grundvelli viðtala og
framlagðra gagna.
Umsóknum skal skila ásamt ferilskrá merkt: Félagsþjónusta Fjallabyggðar, Gránugötu 24, 580 Sigluﬁrði eða
á netfangið hh@fjallabyggd.is. Nánari upplýsingar veitir
Hjörtur Hjartarson, félagsmálastjóri, sími 464 9100.
Umsóknarfrestur er til 11. júní 2010.

Penninn á Íslandi ehf | Álfheimum 74 | 104 Reykjavík | Sími 540 2000 | www.penninn.is

Sérfræðingur á
viðskiptabankasviði
Arion banki leitar að öflugum einstaklingi til starfa á
viðskipta-bankasviði í teymi sem annast þjónustu og sölu til
fyrirtækja. Við leitum að sérfræðingi í rafrænum lausnum
fyrir fyrirtæki, netbanka og innheimtuþjónustu.
Starfssvið
 AVYO\`TR_ Xf[[V[T \T `NYN s V[[URVZab W[b`ab
\T _NS_ª[bZ YNb`[bZ ON[XN[` aVY Sf_V_aªXWN
`a\S[N[N \T SzYNTN`NZaNXN
 W[b`aN cV cV`XV]aNcV[V cRT[N _NS_ª[[N_ ON[XN
\T V[[URVZab W[b`ab
 _b[ V[[YRVV[T \T `XVYT_RV[V[T [__N _NS_ª[[N
aRXWb`XN]N[QV YNb`[N ~ [s[b `NZ`aN_SV cV aªX[VQRVYQ
 ?sTWS aVY Sf_V_aªXWN `a\S[N[N \T SzYNTN`NZaNXN
cN_N[QV UNT[aV[Tb _NS_ª[[N YNb`[N ON[XN[`
 CR_XRS[N`aW_[b[ cV V[[YRVV[Tb _NS_ª[[N_ W[b`ab
UWs [WbZ cV`XV]aNcV[bZ
 4R_ UN[QOXN \T S_ª`YbRS[V`

Menntunar- og hæfniskröfur






5s`XYN]_S ~ cV`XV]aNS_ªV aYcb[N_S_ªV
RN cR_XRS[N`aW_[b[
/N[XN_Rf[`YN ª`XVYRT
W[b`abYb[Q \T S_NZ_`XN_N[QV `NZ`XV]aNUªSVYRVXN_
RXXV[T \T sUbTV s _NS_ª[bZ cV`XV]abZ
@XVY[V[Tb_ s OXUNYQV \T cV_X[V SWs_UNT` \T OXUNYQ`XR_SN

;s[N_V b]]Y`V[TN_ bZ `aN_SV cRVaN'
._[S_~b_ ._[N_QaaV_ `Yb \T W[b`ab Sf_V_aªXWN
s. 444 6559, [RaSN[T arnfridur.arnardottir@arionbanki.is \T
/_f[WN / 4_[QNY `aN_S`ZN[[N`cVV
s. 444 6386, [RaSN[T brynja.grondal@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní.
Sótt er um starfið á heimasíðu bankans www.arionbanki.is.

Hafðu samband

`~ZV !!! $  N_V\[ON[XVV`
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Lausar stöður við Súðavíkurskóla
Súðavíkurskóli samanstendur af þremur skólagerðum þ.e.
grunn- leik- og tónlistarskóla. Núna er laus staða deildarstjóra á leikskóladeild.
Unnið er í anda Uppbyggingar til ábyrgðar og lögð er áhersla
á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsmiðað
nám, vellíðan nemenda og samvinnu starfsmanna.
Súðavíkurhreppur greiðir laun eftir kjarasamningi KÍ og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 31. maí
2010, meðmæli óskast með umsókn. Nánari upplýsingar veitir
Anna Lind Ragnarsdóttir skólastjóri í hs: 456-4985, vs: 4564924, gsm: 893-4985, netfang: annalind@sudavik.is

Jbh`cjbh`Vah`^aVÂiakjehi^{WZcZY^`i5]V\Vg#^h

Sumarstörf

Starfsfólk óskast á morgun-, kvöld-, nætur- og
helgarvaktir í aﬂeysingar á heimili SSR í sumar.
Ýmis vinnuhlutföll í boði.
Nánari upplýsingar gefur Guðjón Jóhannsson
á skrifstofunni, 533-1388, gudjonj@ssr.is, og
forstöðumenn hinna ýmsu starfsstöðva.

Sérfræðingur

óskast í launadeild Íslandsbanka

• Óskað er eftir fólki á öllum aldri og af báðum
kynjum, en aldurstakmark er 20 ár
• Starﬁð felst aðallega í því að aðstoða íbúa í
daglegu líﬁ og vera félagslegur stuðningur
við þá
• Laun eru samkvæmt samningum ríkisins
og SFR
• Umsóknarfrestur er til 6. júní 2010
• Unnt er að sækja um á netinu, www.ssr.is
Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun

Launadeild Íslandsbanka ber ábyrgð á launaútreikningi bankans, ásamt því að annast skýrslugerð
og upplýsingagjöf fyrir aðrar einingar bankans. Vegna aukinna verkefna vantar okkur nýjan liðsmann
í hópinn.

Helstu verkefni:
Skýrslugerð og gagnagreining úr SAP launakerfi og Business Warehouse (SAP/BW)
Greiningar á sviði launa- og mannauðsmála
Þróun kjararamma og samninga
Innleiðing nýjunga í SAP Launakerfi og SAP/BW
Innleiðing á launaskýrslum í SAP/BW fyrir stjórnendur bankans
Hæfniskröfur:
Háskólamenntun, tölfræði, viðskiptafræði, sálfræði eða sambærileg menntun
Færni í notkun Excel
Þekking á SAP er kostur
Þekking, reynsla og áhugi á gagnagreiningu og skýrslugerð
Reynsla á sviði mannauðsmála er kostur
Nákvæmni og talnaskilningur
Færni í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar veitir Ragnar Torfi Geirsson, deildarstjóri launadeildar, sími 440 4182,
ragnar.geirsson@islandsbanki.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 30. maí
næstkomandi. Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang
sigrun.olafs@islandsbanki.is.

Sunnulækjarskóli
Eftirfarandi stöður við Sunnulækjarskóla á Selfossi
eru lausar til umsóknar:
•
•
•
•

Umsjónarkennsla í 1. bekk
Kennsla í hönnun og smíði
Stuðningsfulltrúi í sérdeild og á skólavistun
Aðstoð í mötuneyti, 50% starf

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu, ábyrgð
nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarﬁnu
koma.
Umsækjandi þarf að hafa góða skipulagshæﬁleika og mikla
hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarﬁ eru mikilvægir eiginleikar.
Umsækjandi um kennarastöðu þarf að hafa leyﬁsbréf
grunnskólakennara.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu skólans
www.sunnulaekjarskoli.is og hjá skólastjóra, Birgi Edwald
í síma 480 5400 eða tölvupósti birgir@sunnulaek.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ vegna
kennarastaða en samkvæmt samningi Launanefndar
sveitarfélaga og Samﬂots bæjarstarfsmanna.félaga vegna
starfs stuðningsfulltrúa og starfs í mötuneyti.
Ráðning til auglýstra starfa miðast við næsta haust,
1. ágúst til kennarastarfa en 15. ágúst til annarra starfa.
Umsóknarfrestur er til 4. júní nk.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila sendist eigi síðar en 4. júní til Birgis Edwald,
skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða skriﬂega til Sunnulækjarskóla, Norðurhólum 1, 800 Selfoss.
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Starfsfólk óskast
Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Störf í leikskólum
Við leikskóla Hafnarfjarðar eru lausar stöður leikskólakennara
frá 1. ágúst 2010. (nema Kató).
Þá er laus staða matreiðslumeistara frá 15. júní og staða deildarstjóra (leiðrétting) frá 1. ágúst við leikskólann Vesturkot.
Allar upplýsingar veita leikskólastjórar viðkomandi leikskóla en
sjá nánar á heimasíðu www.hafnarfjordur.is/leikskolar
Fræðslustjórinn í Hafnarﬁrði

Sendiráð Frakklands

Starfsfólk óskast í hlutastarf, á dagog helgarvaktir.
Upplýsingar veittar á staðnum.

Franska sendiráðið leitar að ritara í hálft starf, til
sex mánaða (miðjan júní fram í miðjan desember).
Hæfniskröfur:
• Góð kunnátta á íslensku, frönsku og ensku
• Góð tölvukunnátta (Word, Excel og Outlook)

Skólavörðustíg 3a | Opið daglega kl. 9-18.30

Umsóknir berist til franska sendiráðsins fyrir 1. júní.
Umsókn skal samanstanda af ferilskrá og kynningarbréﬁ, þar sem útskýrður er áhugi fyrir starﬁnu og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð.

Fjölbrautaskóli Snæfellinga auglýsir eftir
framhaldsskólakennurum fyrir haustönn 2010.

Franska sendiráðið
Túngötu 22
101 Reykjavík

Kennsluaðferðir eru verkefnamiðaðar og námsmat
byggir á leiðsagnarmati. Skólinn er með framhaldsdeild
á Patreksﬁrði.

Allar frekari upplýsingar um starﬁð fást í síma
575 9600 eða með því að senda póst á netfangið
ambafrance@ambafrance.is.

Ráðið verður í stöðurnar frá 1. ágúst 2010.
Laun greiðast samkvæmt stofnanasamningi skólans.
Umsóknarfrestur er framlengdur til 1.júní 2010.
Nánari upplýsingar veitir skólameistari á netfanginu
joneggert@fsn.is eða í síma 430 8400/891 7384.
Á vef skólans www.fsn.is má einnig ﬁnna ýmsar
upplýsingar um skólann.

Meiraprófsbílstjóri
- Sumarafleysingar
Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að
ráða bílstjóra til afleysingastarfa í
Reykjavík. Viðkomandi þarf að hafa
meirapróf.

Ferðaskrifstofa starfsmanna

Ráðningartími er frá 7. júní til 23. júlí
í sumar.

er að einstaklingi með reynslu af bókunum viðskiptaferða,

Umsóknir berist SS, Fosshálsi 1,110
Reykjavík.
Einnig er hægt að sækja um starfið á
heimasíðu fyrirtækisins www.ss.is

í samskiptum við innlenda jafnt sem erlenda samstarfs-

Nánari upplýsingar gefur
Bjarni Stefánsson, starfsmannastjóri í
síma 575 6000.
Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki
með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á
Hvolsvelli. Hjá félaginu starfa um 330 starfsmenn.
Upplýsingar um SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins.

Laust er til umsóknar starf í ferðadeild fyrirtækisins. Leitað

góða almenna tölvuþekkingu, kunnáttu á Amadeus, lipurð

aðila ásamt mjög góðri enskukunnáttu í rituðu og töluðu
máli. Um fullt starf er að ræða. Æskilegt er að viðkomandi
geti haﬁð störf sem fyrst.

1*1"3=5#8"t4¶"t

Um er að ræða starf forritara fyrir innri
vef Háskólans, UGLU. Í boði er áhugavert
og krefjandi starf þar sem sjálfstæði og
skipulagshæfileikar fá að njóta sín.
Leitað er að áhugasömum einstaklingi með
reynslu af forritun í PHP eða sambærilegu
máli. Háskólamenntun í tölvunarfræði,
verkfræði eða sambærileg menntun er
kostur. Hæfileikar í mannlegum samskiptum,
hópvinnu og sjálfstæði í vinnubrögðum eru
nauðsynlegir eiginleikar. Góð íslensku- og
enskukunnátta er kostur.
Umsóknarfrestur er til 7. júní nk.
Sjá nánar: www.starfatorg.is
og www.hi.is/is/skolinn/laus_storf
Nánari upplýsingar veitir: Ragnar Stefán Ragnarsson,
deildarstjóri hugbúnaðarþróunar hjá Reiknistofnun
Háskóla Íslands, sími 525 4221, netfang: ragnarst@hi.is.

Um er að ræða umsjón og eftirlit með 9 orlofshúsum allt árið. Um hlutastarf er að ræða sem
hentað getur hjónum eða einstaklingi.
Upplýsingar um starﬁð gefur Þórarinn Eyfjörð
framkvæmdastjóri SFR í síma 893 9879 og/eða í
thorarinn@sfr.is.

Eingöngu verður tekið við umsóknum á tölvupóstfang
starfsmannasviðs hr@airatlanta.com fyrir 27. maí 2010.

Viltu bætast
í hópinn?
Forritari við Reiknistofnun
Háskóla Íslands

SFR – stéttarfélag leitar að umsjónarmanni/mönnum fyrir
orlofsbyggð félagsins í Bollagörðum í Vaðneslandi.

Leikskólinn Sjáland leitar eftir
skemmtilegu og jákvæðu fólki
Við leitum eftir starfsfólki með leikskólakennaramenntun eða aðra uppeldismenntun. Skilyrði er
að viðkomandi sé sjálfstæður, stundvís , jákvæður
og hafi frumkvæði.
Við höfum skýra stefnu og framtíðarsýn á starf okkar. Við
erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og metnað
starfsmanna okkar. Við vinnum eftir skýrri skólastefnu sem
byggir á fjölgreindunum og einstaklingsmiðuðu námi. Við
erum umhverfisvæn og fengum Grænfánann s.l. desember.
Leiðarljós okkar í starfsmannahópnum er „að samskipti séu
opin, góð og gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og
virðingu“.
Umsóknarfrestur er til 28.maí. Sótt er um á www.sjaland.is.
Frekari upplýsingar veitir Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma
578-1220 eða á netfangið; sjaland@sjaland.is
Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ. Leikskólinn
er staðsettur í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálandshverfi.
Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast nýr og öll aðstaðaða
til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og því er leikskólinn
reyklaus vinnustaður.

Óskum eftir
stafsmanni í
vinnsluviðhald
Brim hf. óskar eftir viðgerðarmanni í landvinnslu
fyrirtækisins á Akureyri. Viðkomandi þarf að hafa
reynslu af viðhaldi véla og tækja og þekking á
ﬂökunarvélum er kostur. Iðnmenntun er æskileg.
Skriﬂegar umsóknir ásamt ferilskrá berist Brim hf.
Fiskitanga 4, 600 Akureyri merktar Ágúst Torﬁ
Hauksson eða á netfangið ath@brimhf.is
Nánari upplýsingar veitir Ágúst Torﬁ Hauksson,
netfang ath@brimhf.is og í síma 580 4112

Húnavatnshreppur auglýsir eftir
deildarstjóra við leikskólann Vallaból.
Deildarstjóra með leikskólamenntun vantar til starfa við
leikskólann Vallaból á Húnavöllum. Ráðningartími frá
1. ágúst 2010.
Leikskólinn er í nýju húsnæði og vel búinn, áætlaður fjöldi
barna um 15.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Jóhönnu G.
Jónasdóttur leikskólastjóra í síma 452 4530 og 864 4846 eða
senda tölvupóst á johanna@blonduos.is jens@emax.is
Skriﬂegum umsóknum skal skilað á skrifstofu Húnavatnshrepps á Húnavöllum eða á heimasíðuna
www.leikskoli.is/vallabol
Umsóknarfrestur er til mánudags 7. júní næstkomandi.

Sveitarstjóri Húnavatnshrepps.
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Náttúrulækningabúðin leitar að
þjónustulunduðum einstaklingi
til að starfa í verslun fyrirtækisins að Skólavörðustíg 20.
Náttúrulækningabúðin sérhæﬁr sig í sölu á ullar- og silkifatnaði fyrir börn og fullorðna. Viðkomandi þarf að vera
sjálfstæður, hafa frumkvæði og vera jákvæður. Kostur að
viðkomandi haﬁ unnið við sölustörf eða í verslun en ekki
skilyrði.
Leitum að starfsmanni annarsvegar til að vinna
frá: 10:45-14:45 og annan hvern laugardag og hinsvegar
frá: 14:15-18:15 og annan hvern laugardag.(11-16)
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn með mynd á
netfangið kaup@kaup.is

TALMEINAFRÆÐINGUR
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir talmeinafræðingi í tímabundið verkefni sem felst í því að gera átak í að þjálfa börn
sem eru í brýnustu þörf vegna mál- og talvanda. Um er að
ræða 50% stöðu til eins árs. Ráðningartími yrði frá og með
1. ágúst 2010 og starfsstöð verður á Selfossi.
Helstu verkefni:
• Talþjálfun grunn- og leikskólabarna
• Ráðgjöf til starfsfólks leikskóla og grunnskóla.
• Ráðgjöf til foreldra.
• Fræðsla af ýmsu tagi.
• Samstarf við aðrar stofnanir.
Menntunarkröfur:
• Prófgráða í talmeinafræðum og starfsréttindi
talmeinafræðings.
Aðrar kröfur:
• Starﬁð er þjónustustarf og krefst samstarfshæfni við bæði
börn og fullorðna.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags
Umsóknarfrestur er til 7. júní. 2010
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Bjarnason verkefnisstjóri
fræðslumála. Sími 480 1900 og netfang siggi@arborg.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila berist skriﬂega til Fjölskyldumiðstöðvar
Árborgar b/t Sigurðar Bjarnasonar verkefnisstjóra fræðslumála Austurvegi 2 800 Selfoss, eigi síðar en 7. júní 2010.

Störf hjá fyrirtæki sem
þjónar íslensku atvinnulífi
Lögfræðingur á lögfræði- og eignasviði
Viðkomandi mun sinna almennum lögfræðistörfum á lögfræði- og eignasviði. Umsækjendur þurfa að
hafa meistarapróf í lögfræði. Lögmannsréttindi og/eða starfsreynsla er æskileg. Rík áhersla er lögð á
trúmennsku í starfi, metnað, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Tölvuráðgjafi við
Reiknistofnun Háskóla Íslands
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Sérfræðingur
Starfið felst í að veita viðskiptavinum
aðstoð og upplýsingar og leysa almenn
tölvumál. Starfið er bæði fjölbreytt og
krefjandi.

Við leitum að framúrskarandi starfsmanni til að vinna að lausnum á flóknum skuldamálum með
viðskiptavinum okkar. Viðkomandi þarf m.a. að eiga samskipti við lánastofnanir og vinna að tillögum
um endurskipulagningu fyrirtækja þar sem það á við. Náið samstarf verður við fyrirtækjasvið Lýsingar
og viðskiptastjóra. Starfið heyrir undir forstjóra Lýsingar.

Starfsmaður þarf að vera áhugasamur
með góða þekkingu og reynslu af
tölvumálum ásamt hæfni í mannlegum
samskiptum. Hann þarf að vera
lausnamiðaður, geta sýnt frumkvæði
í starfi og unnið sjálfstætt.

Hæfniskröfur: Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði, MBA eða önnur sambærileg menntun sem
nýtist í starfi. Að minnsta kosti 3ja ára starfsreynsla við útlán í banka eða fjármálastofnun.
Framúrskarandi samskiptahæfni. Mjög góð þekking á rekstri fyrirtækja.

Starfsmaður í reikningshald
Starfið felst í bókhaldsstörfum, úrvinnslu gagna og öðrum tilfallandi verkefnum. Reynsla af bókhaldsstörfum er skilyrði og æskilegt er að viðkomandi hafi háskólamenntun. Þekking og reynsla af SAP
upplýsingakerfum er kostur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 7. júní nk.
Sjá nánar: www.starfatorg.is
og www.hi.is/is/skolinn/laus_storf
Nánari upplýsingar veitir: Albert Jakobsson,
deildarstjóri notendaþjónustu hjá Reiknistofnun
Háskóla Íslands, sími 525 4754, netfang: aj@hi.is.

Lýsing hefur síðan 1986 sérhæft
sig í eignaleigu og fjármögnun
atvinnutækja, atvinnuhúnæðis
og bifreiða. Hjá Lýsingu starfar
samheldinn hópur einstaklinga
með það markmið að veita
viðskiptavinum framúrskarandi
þjónustu og lausnir við hæfi.

Nánari upplýsingar veitir Eygló Grímsdóttir, skrifstofustjóri, í síma 540 1500.
Umsóknir með ferilskrá sendist á netfangið eyglo@lysing.is merkt því starfi
sem við á en einnig er hægt að sækja um störfin á www.lysing.is
Umsóknarfrestur er til og með 28. maí nk.

Lýsing hf. - Ármúla 3 - 108 Reykjavík - sími: 540 1500 - www.lysing.is

6

Mata hf. • Sundagörðum 10 • 104 Reykjavík

Mata hf óskar að ráða
til starfa skrifstofu/
sölumann til eins árs.

Röskir handﬂakarar óskast til starfa í Sandgerði
Þurfa að geta ﬂakað allar tegundir ﬁsks.
Mikil vinna í boði og góðir tekjumögulekar.
Einnig er hægt að útvega húsnæði.
Nánari upplýsingar í síma
893 8247 og 897 1806 eftir helgi.

Starfssvið:
• Símvarsla (móttaka pantana og skráning)
• Reikningsgerð
• Uppgjör viðskiptavina
• Almenn skrifstofustörf
Nauðsynlegt er að umsækjandi haﬁ reynslu á þessu sviði
sem og góða tölvuþekkingu, Navision kunnátta er kostur.
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur góða
þjónustulund, getur sýnt frumkvæði, er skipulagður og
sveigjanlegur og hefur hæﬁleika í mannlegum samskiptum.
Mata er rótgróin heildsala sem sérhæﬁr sig í dreiﬁngu á
ávöxtum og grænmeti.
Áhugasamir sendið inn skriﬂegar umsóknir á netfangið
olof@mata.is

Hjúkrunardeildarstjóri
Laus er staða hjúkrunardeildarstjóra á Dvalarheimilinu Ási.

VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI

Ertu að leita að krefjandi og
skemmtilegu starﬁ í búsetu?

Lausar stöður
Við Verkmenntaskólann á Akureyri eru eftirtaldar stöður lausar
til umsóknar:
Danska (1/1)
Íslenska (1/1) Aﬂeysing í eitt ár.
Vélstjórn (1/1)
Verkefnastjóri gagnasmiðju (1/1) Umsjón með heimasíðu og vef
skólans, verkefnisstjórn í tengslum við gangasmiðju, námskeið
um notkun netsins og kennsluvefjar (Moodle), aðstoð við
kerﬁsstjóra o.ﬂ. (Sjá starfslýsingu í Gæðahandbók á heimasíðu
skólans.)
Stuðningsfulltrúi á starfsbraut fatlaðra:
Við leitum að karlmanni í 80% starf og tveimur einstaklingum í
50% starf. Æskilegt að annar þeirra væri sjúkraliði.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi framhaldsskólakennara og
fjármálaráðuneytis.
Skriﬂegar umsóknir ásamt greinargerð um menntun og fyrri
störf berist Verkmenntaskólanum á Akureyri, Hringteigi 2, 600
Akureyri.
Umsóknarfrestur er til 6. júní.
Umsækjendur um kennslu haﬁ háskólapróf eða viðurkennd próf
og réttindi úr sérskólum auk kennsluréttinda í framhaldsskóla.
Vefstjóri þarf að hafa háskólapróf á sviði tölvu- og upplýsingatækni auk reynslu af tengdum störfum.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar gefur undirritaður, auk aðstoðarskólameistara, í síma 464 0300 á skrifstofutíma
(netföng: hjalti@vma.is, huld@vma.is)

Yﬁrþroskaþjálﬁ
óskast til starfa að Víðihlíð. Um er að ræða 70-80% starf í
vaktavinnu. Staðan er laus frá 1. september n.k. eða eftir
nánara samkomulagi. Hlutverk yﬁrþroskaþjálfa er fyrst og
fremst fólgið í því að sjá um innra faglegt starf, leiðbeina og
styðja íbúa í daglegu líﬁ og leiðbeina starfsmönnum.
Hæfniskröfur:
• Góð fagleg þekking
• Almenn tölvukunnátta
• Skipulagshæﬁleikar, sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ
• Jákvætt hugarfar og færni í samskiptum og samvinnu
• Starfsreynsla

Umsækjandi þarf að hafa próf í hjúkrunarfræði og íslenskt
starfsleyﬁ í hjúkrun. Hann þarf að búa yﬁr jákvæðni, mikilli
hæfni í mannlegum samskiptum, skipulagshæﬁleikum og
geta unnið sjálfstætt. Hann þarf einnig að vera tilbúinn að
tileinka sér Eden hugmyndafræðina.
Á Dvalarheimilinu Ási í Hveragerði búa um 150 manns
í hjúkrunar- og dvalarrýmum og njóta mjög víðtækrar
þjónustu í heimilislegu umhverﬁ.
Nánari upplýsingar veita Birna Sif Atladóttir, birna@dvalaras.
is og Ragnhildur Hjartardóttir, ragnhildur@dvalaras.is.
Sími: 480 2014 eða 480 2000.

Boðið er upp á stuðning, starfsfélagahandleiðslu og
regluleg starfsmannasamtöl, ásamt ágætri starfsaðstöðu.
Umsóknir þurfa að berast á skrifstofu félagsins fyrir 3. júní.
Nánari upplýsingar veita Guðrún Guðmundsdóttir forstöðumaður í síma 568-0242 og Erna Einarsdóttir starfsmannastjóri í síma 414-0500 milli kl. 09.00-16.00 á virkum dögum.
Upplýsingar um styrktarfélagið má nálgast á heimsasíðu
þess, www.styrktarfelag.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Þroskaþjálfafélags
Íslands og Áss styrktarfélags.

Skólameistari

Á hjúkrunarheimilinu búa 26 manns og unnið er að innleiðingu Eden hugmyndafræðinnar. Markmið hennar er að
búa til notalegt heimili þar sem fólk býr við sjálfræði og
býðst að hafa regluleg samskipti við börn, gæludýr og lifandi
plöntur. Takmarkið er að útrýma einmannaleika, vanmáttarkennd og leiða.

VILTU BREYTA TIL?
Við aðstoðum við að ﬁnna atvinnu og útvegum húsnæði
handa fjölskyldum með börn sem vilja setjast að á
Fjelbergeyjunum á vesturströnd Noregs.
Dreymir þig um að ﬁnna friðsælan stað þar sem þú getur
lifað í nánum tengslum við náttúruna?

Ráðningarþjónusta

Fjelbergeyjarnar í sveitarfélaginu Kvinnherad eru hæﬁlega
langt frá ys og þys stórborganna en nógu nálagt til að þér
ﬁnnst þú ekki einangraður.

Leitar þú að starfsmanni?

Fjelbergeyjarnar er lítið eyjasamfélag sem samanstendur
af eyjunum Borgundøy og Fjelbergøy. Við erum um 100
manns sem búum hér fast, en erum mun ﬂeiri ef við teljum
með þá sem eiga hér sumarhús.

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Eyjurnar hafa upp á margt að bjóða eins og góða
samheldni, matvöruverslun, skóla, leikskóla, fallega
náttúru og góð uppvaxtarskilyrði.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Við leitum fyrst og fremst að fjölskyldu sem vill verða hluti
af samfélaginu okkar. Hér eru ýmsir möguleikar á atvinnu,
meðal annars við ﬁskeldi, og við aðstoðum við að ﬁnna
atvinnu við hæﬁ.

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Það eru að sjálfsögðu margir aðrir möguleikar fyrir skapandi
fólk og iðnaðarmenn ættu að geta fengið nóg að gera við
að byggja sumarhús og vinna að ýmis konar viðhaldi.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Er þetta eitthvað fyrir þig og fjölskyldu þína? Viltu vita meira
um Fjelbergeyjarnar? Skoðaðu heimasíðu okkar:
www.fjelberg.org

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Nánari upplýsingar hjá Ingve Berge í síma +47 9063 0368.
Netfang: ingve.berge@live.no
Póstfang: Aksjon folk til Fjelberg, 5459 Fjelberg, Norge.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Um Fjelberg:
Við erum um 100 manns sem búum fast á Fjelbergeyjunum og höfum
breiðband, leikskóla, grunnskóla, skólaakstur, leigubíl, krá, stórt félagsheimili, kirkju, póst, matvöruverslun , bensínstöð, stóra höfn, bílaferju,
og viðkomu hraðbáta. Við höfum marga möguleika til veiða á sjó og
landi og fínar baðstrendur. Íbúar eru á öllum aldri og hér búa margir
bændur, sjómenn, ellilífeyrisþegar, kennarar, viðskiptafræðingar, blaðamenn og starfsmenn við ﬁskeldi. Á sumrin er mikil umferð til eyjanna
og margir ferðamenn sem koma á bátum.
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3ÁRVERSLUN Å (AFNARÙRÈI
3ÁRVERSLUN Å (AFNARÙRÈI LEITAR AÈ ¹HUGASÎMUM OG
ÖJËNUSTULUNDUÈUM EINSTAKLINGI Å HLUTASTARF   

Laus störf í
leikskólum á Selfossi
Staða deildarstjóra og leikskólakennara við Leikskólann
Hulduheima á Selfossi.
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir Eygló Aðalsteinsdóttir
leikskólastjóri í síma 480-3280 eða með því að senda
fyrirspurnir á hulduheimar@arborg.is. Um er að ræða 100%
stöðu deildarstóra og 100% stöðu leikskólakennara og er
miðað við ráðningu frá og með 22. júlí 2010.

6IÈ LEITUM AÈ MANNESKJU SEM ER GËÈ Å MANNLEGUM
SAMSKIPTUM ER N¹KV¾M Å VINNUBRÎGÈUM OG ÚINK Å
HVERSKYNS HANDAVINNU
HUGI ¹ ÒTLITI OG TÅSKU ERU KOSTUR
%F ÖÒ ERT N¹MSFÒS OG ¹TT GOTT MEÈ AÈ UMGANGST FËLK Ö¹
G¾TUM VIÈ ¹TT SAMLEIÈ
HUGASAMIR SENDI UMSËKN ¹ &RÁTTABLAÈIÈ EÈA
BOX FRETTIS MERKT b3ÁRVERSLUN m

Óskum eftir að ráða starfskraft
í eldhúsið hjá okkur.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og hafa
ríkan metnað fyrir matreiðslu.
Upplýsingar á netfanginu jon@aroma.is
eða í síma 894-6996

Stöður leikskólakennara við Leikskólann Jötunheima
á Selfossi.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Helga Geirmundsdóttir
leikskólastjóri í síma 480-6370 eða með því að senda fyrirspurnir á jotunheimar@arborg.is Um er að ræða eina 100%
stöðu, tvær 87 – 100% stöður og tvær 50% stöður. Miðað
er við ráðningu frá og með 4. ágúst 2010.
Staða leikskólakennara við Leikskólann Álfheima
á Selfossi
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ingibjörg Stefánsdóttir
leikskólastjóri í síma 480-3240 eða með því að senda
fyrirspurnir á alfheimar@arborg.is. Um er að ræða 100%
stöðu leikskólakennara. Miðað er við ráðningu frá og með
4. ágúst 2010.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna sam
kvæmt starfslýsingu leikskólakennara/deildarstjóra þ.m.t
að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasam
starﬁ undir stjórn leikskólastjóra/deildarstjóra.
Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með
börnum æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starﬁ
• Jákvæðni og áhugasemi
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Reynsla í deildarstjórnun æskileg
( á við um stöðu deildarstjóra )
• Góð íslenskukunnátta
Ef ekki fást leikskólakennarar eða aðrir uppeldismenntaðir
starfsmenn til starfa er áhugasömum sem hafa hug á því
að starfa með börnum bent á að sækja um starf í leikskólunum. Störﬁn henta jafnt konum sem körlum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags
Umsóknarfrestur er til 7. júní 2010.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila berist skriﬂega til Fjölskyldumiðstöðvar
Árborgar b/t Sigurðar Bjarnasonar verkefnisstjóra fræðslumála Austurvegi 2 800 Selfoss, eigi síðar en 7. júní 2010.

Við leitum að góðu fólki
og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef

4ËNLISTARSKËLINN ¹ !KRANESI
,AUS STÎRF
o 0ÅANËKENNARI  STARF
o 'ÅTARKENNARI  STARF
o -EÈLEIKARI ¹ PÅANË Å SÎNG OG HLJËÈF¾RA
DEILD  STARF
o &IÈLUKENNARI AÚEYSINGASTAÈA FR¹ ¹GÒST
TIL ¹RAMËTA

Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar
Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli
landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –
ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á

í viku

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITA ,¹RUS 3IGHVATSSON SKËLASTJËRI OG
3 2AGNAR 3KÒLASON AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMA  
5MSËKNIR SENDIST LARUSSIGHVATSSON AKRANESIS EÈA TIL
4/3+! $ALBRAUT   !KRANES
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JÒNÅ NK

Auglýsingasími

...ég sá það á visir.is
Allt sem þú þarft…

sími: 511 1144
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Námskeið

Útboð

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu Reykjavíkur:

www.vinnueftirlit.is

ADR-RÉTTINDI
2¡44).$!.-3+%)¨
Gilda m.a. á Evrópska efnahagssvæðinu
&92)2 "¥,34*«2! 5- &,54.).' 

Fyrirhugað er að halda eftirtalin námskeið í Reykjavík ef næg
(445,%'5- &!2-)
þátttaka fæst fyrir stjórnendur ökutækja sem öðlast vilja
réttindi (ADR-skírteini) til að ﬂytja tiltekinn hættulegan farm
á vegum á Íslandi og annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu:
Grunnnámskeið (ﬂutningur á stykkjavöru) (fyrir utan
sprengiﬁm- og geislavirk efni):
31. maí–2. júní 2010.
Flutningur í tönkum:
3 .–4. júní 2010.
Flutningur á sprengiﬁmum farmi
5. júní 2010.
Flutningur á geislavirkum farmi
7. júní 2010.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
Boltagerði við Háteigsskóla og
Úlfarsbraut - gervigras.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá og með
25. maí 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða:
11. júní 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Úlfarsárdalur, hverﬁ 1.
Bílastæði, gönguleiðir og ræktun.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá og
með miðvikudeginum 26. maí 2010 í upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða:
9. júní 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12437

12438

Innkaupaskrifstofa

Innkaupaskrifstofa

Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiði fyrir ﬂutningi í tönkum
og/eða ﬂutningi á sprengiﬁmum farmi og/eða ﬂutningi á
geislavirkum farmi er að viðkomandi haﬁ setið grunnnámskeið (stykkjavöruﬂutningar) og staðist próf í lok þess.
Námskeiðin verða haldin í húsnæði Ökukennarafélags
Íslands í Mjódd og hefjast kl. 09:00.
Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisgjald í
síðasta lagi miðvikudaginn 26. maí 2010.
Skráning og nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirlitsins í
Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 5504600, netfang vala@ver.is.

Styrkir

Bandalag kvenna í Reykjavík
HALLVEIGARSTÖÐUM • TÚNGÖTU 14 • 101 REYKJAVÍK • SÍMI 552 6740

Námsstyrkir
Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir eftir umsóknum um
styrki úr Starfsmenntunarsjóði ungra kvenna fyrir skólaárið
2010-2011.
Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið á
ungum konum í Reykjavík, sem ekki eiga kost á
námslánum, til að aﬂa sér aukinnar menntunar.
Umsóknum skal skilað á sérstökum eyðublöðum, sem
hægt er að fá á Thorvaldsensbasar, Austurstræti 4, alla
virka daga milli kl. 14:00 og 18:00.
Einnig er hægt að fá umsóknir í gegnum tölvupóst á:
bandalag@simnet.is
Fyrirspurnir má senda á netfang bandalagsins:
bandalag@simnet.is

Reykjavíkurborg
Átaksverkefni 2010 – Verkstjórar, umsókn 12441
F.h. Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar
(FER) í samvinnu við Vinnumálastofnun auglýsir eftir
áhugasömum húsasmíða- og múrarameisturum til að
taka þátt í átaksverkefnum vegna endurbóta á fasteignum
Reykjavíkurborgar. Meistararnir verða ráðnir til verkefna
ásamt hluta af starfsmönnum þeirra. Þeir skulu m.a. hafa
umsjón með iðnaðar- og iðnverkamönnum í atvinnuleit
sem FER ræður inn á verkin. Þeir haﬁ einnig almenna
umsjón með efnisöﬂun og annað sem að verkefninu snýr.
Meðal verkefna sem á að framkvæma er endurgerð þaka
og glugga og almennar múrviðgerðir. Verktími er áætlaður
frá júní til september 2010. Þátttakendur skulu hafa rétt
til að skrifa sig sem húsasmíða- og múrarameistarar á
verk til byggingarnefndar Reykjavíkur. Gerð er krafa um
að húsasmíða- og múrarameistararnir sem ráðnir verða til
verksins haﬁ víðtæka reynslu af verkstjórn og staðfesti það
í umsókn sinni.
Gögn vegna gerðar umsókna verða afhent frá og með
25. maí 2010 í síma- og upplýsingaþjónustu Ráðhúss
Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík.
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skila eigi síðar en:
kl. 15:00, ﬁmmtudaginn 3. júní 2010, til síma- og
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur merktum:
Umsókn nr. 12441 – Átaksverkefni 2010 – Framkvæmda
og eignasvið Reykjavíkurborgar.

Innkaupaskrifstofa

Umsóknir þurfa að berast fyrir 9. júní til Bandalags kvenna
í Reykjavík Túngötu 14, 101 Reykjavík,
merktar „Námsstyrkir”

Undirbúningur útboðs vegna
sérleyﬁsaksturs.
Vegagerðin og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hafa
á undanförnum misserum unnið að undirbúningi endurskipulagningar almenningssamgangna innanlands.
Fyrirkomulag á þjónustu með sérleyﬁsakstri er þar til
sérstakrar skoðunar. Stefnt er að því að tryggja lágmarksþjónustu innan og á milli stærstu byggðakjarna svæða eins
og þau eru kynnt í stefnu ríkisstjórnarinnar í sóknaráætlun
20/20. Jafnframt verður leitast við að fella framboð að eftirspurn til að tryggja hagkvæmni í þjónustu og sem
besta nýtingu fjármuna hins opinbera.
Áður en endanleg ákvörðun verður tekin um leiðir,
þjónustu, skipulag og aðkomu hins opinbera að þessum
rekstri þarf að gæta að samkeppnis- og ríkisstyrkjareglum á
EES-svæðinu. Því er hér með kallað eftir upplýsingum um
áform þeirra aðila sem veita eða hyggjast veita þjónustu á
þessu sviði á grundvelli almennra samkeppnissjónarmiða,
án aðkomu hins opinbera.
Kallað er eftir upplýsingum um áform þeirra rekstraraðila
sem tilbúnir eru til að veita þjónustu á sviði reglubundinna fólksﬂutninga á þeim áætlanaleiðum sem bundnar
eru sérleyfum og einkaleyfum skv. lögum nr. 73/2001 um
fólks- og farmﬂutninga á landi, eða á öðrum áætlanaleiðum
á landinu, án ríkisstyrkja. Gildandi samningar um sérleyﬁ
til reglubundinna fólksﬂutninga renna að jafnaði út frá
og með 1. janúar 2011 og skal gera ráð fyrir því að akstur
hefjist eigi síðar en frá þeim tíma.
Koma þarf fram um hvaða leiðir er að ræða, tímabil, tíðni
og framboð þjónustu. Einnig er óskað eftir upplýsingum
um leiðir sem viðkomandi rekstraraðili er tilbúinn að
þjónusta með einhverjum takmörkunum eða skilyrðum,
t.d. sérleyﬁ á viðkomandi leið eða öðrum skilyrðum til
aksturs sem máli skipta.
Á grundvelli upplýsinga sem hér er kallað eftir verða
teknar ákvarðanir um hvort, með hvaða skilyrðum og á
hvaða leiðum úthlutað verði sérleyfum og einkaleyfum til
reglubundinna fólksﬂutninga þegar núgildandi leyﬁ renna
út. Jafnframt verða teknar ákvarðanir um hvort og á hvaða
leiðum verði ríkisstyrkt þjónusta og um gerð þjónustusamninga vegna hennar.

Auglýsingasími

Nánari upplýsingar um hvaða leiðir eru háðar sérleyﬁ
og einkaleyﬁ skv. lögum nr. 73/2001 er að ﬁnna á
heimasíður Vegagerðarinnar:
http://www.vegagerdin.is/umsoknir-og-leyﬁ/leyﬁ-i-gildi.

Allt sem þú þarft…

Sérleyﬁ til fólksﬂutninga fylgja að jafnaði ýmis skilyrði og
kvaðir um lágmarksþjónustu, s.s. um tíðni ferða, bifreiðakost og hámarksgjaldskrá, og vísast um það nánar til 12. gr.
reglugerðar um fólksﬂutninga á landi
nr. 528/2002.
Upplýsingum skal skilað til Hagdeildar Vegagerðarinnar
Borgartúni 5-7 eða á netfangið: hagdeild@vegagerdin.is
eigi síðar en 8. júní nk.

sími: 511 1144
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BÍLAR &
FARATÆKI

SUBARU IMPREZA TURBO. Árgerð
2000, 220 hö. 5 gíra. Verð 1.290.000.
#281658 Bíllinn er á staðnum. Opið
laugardag kl. 11:30-15:00

VW TRANSPORTER DOUBLE CAB
SYNCRO DOUBLECAB 4X4. Árgerð
2005, ekinn 56 þ.km, DÍSEL, 6 gírar.
Verð 1.930.000. listaver 2.450.000.- er
á staðnum opið laugardaga frá 11.00
-14.00

2003 Lexus RX 300 EXE, ek. 111.900
km. Ljósblár með svörtu leðri, dráttarkúlu, bakk skynjurum, þjónustuskoðun
+ smurbók 100%. TILBOÐ 2.650 þús.
kr. Engin skipti. Góðir lánamöguleikar.
Uppl. í s. 895 6123 & 843 3020.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.
is
M.Benz 500 SE 1990 árg ekinn 235þkm
í góðu ástandi. Verð 790.000.- uppl í
síma 618-5233

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Bílar til sölu

500-999 þús.
Jeep Grand Cherokee 2000 V8. ek 87
þús mílur. 4x4 samlitur grár, leður. 790
þús stgr. Uppl. í síma 856 7463.

1-2 milljónir

Opel Vectra Elegance‘06 ek. 54 þ. Vel
með farinn. Tilboð 1.950 þ. S: 6996950

Til sölu Travel King 510 TDF,4 manna.
Alde hitakerfi, Sólarsella, straumbreytir
12v í 220, Sjónvarpsloftnet, hljómflutningstæki. sjónvarp og geislaspilari. Gas
og rafmagnshitun. Hefur alltaf verið
geymt inni yfir vetur. Verð 1,9 milj. S.
482 1471 & 862 7508.

WW Golf.árg 2004. bsk, ekinn 100.
þús,nýskoðaður.Verð 1450.þús. Uppl í
S:8619894 og 8950648

ATH SKIPTI,DÍSEL

Suzuki kanadískur árg‘98. Ek.190þ.
Óskast eftir tilboði. Uppl í S. 557 4330
& 892 4330

DAIHATSU TERIOS. 10/2009, ekinn 380
km, sjálfskiptur. Tilboðsverð 2.590.000.
#300550 Bíllinn er á staðnum. Opið
laugardag kl. 11:30-15:00

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Audi A4 Avant, 1,8 l, árg des 96. Ekinn
106 þ. Dráttarkúla, mikið endurnýjað,
bremsudiskur, tímareim o.fl. V. 550 þ.
S. 692 5477

Bmw 530 DÍSEL nýskráður 06.02.2004
ekinn aðeins 119 þúsund kílómetra
topplúga 18“ felgur nýskoðaður 2011
er í toppstandi verð 3990 en TILBOÐ
3490. Bílinn er 218 hestöfl og eyðir ca
9-10 á hundraði, frábær vinnsla. ATH
SKIPTI á ódýrari bíl,hjóli eða Vélsleða,
Uppl. í síma 899 4009
Nissan Almera 98‘ verð 390 þ. Keyrður
163 þ. Skoðaður. WV Golf 95‘ verð 200
þ, skoðaður. Vel með farnir bílar. Góð
smurbók. S. 868 4457.

Nissan Patrol GR elegance. Árg. ‚04.
Sjsk. og leður. Ek. 121 þús. 35“ breyttur.
Skoða skipti á ódýrari. S. 892 9082.

Hyundai Sonata Árg. ‚99. ssk. Sk. ‚11.
Verð. 150 þús stðgr. S. 864 8918.
Renault Trafic 2007, langur, 6 sæti,
ekinn 30 þús. TILBOÐ 1.580 þús. S.
856 3050.

TILBOÐ 790 ÞÚS!!!

PEUGEOT 206 1,4 árg. 2005 ek. 83þ.
Nýskoðaður. Listaverð 1.130.000. S.
856 3050.
Til sölu Ford Escorg árg. ‚97 sk. 2011. Ek.
140þ. Verð 180þ. Uppl. í s. 896 3575.

DODGE GRAND CARAVAN SE.
Árgerð 2005, ekinn aðeins 51 þ.mílur, Sjálfskiptur. Verð 1.790.000. er á
staðnum

RISAAFSLÁTTUR

TIL SÖLU MERCEDES BENZ VANEO
2003 ÁRG. EKINN 106.000 LISTAVERÐ
1.650.000 Kr. ÁSETT VERÐ 1.350.000
Kr. stgr. Upplýsingar gefur guðmundur
í s:861-7081

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.
is

FORD MUSTANG GT premium
PROCHARGER 540hp. Árg 2006, ekinn
4 þ.km, BENSÍN, 5 gírar breyttur fyrir
yfir $22.000- í USA Verð 5.990þ áhvl
3.000þ Er í sal á staðnum „sjón er sögu
ríkari“ Rnr.102300

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Ford Galaxy 2l árg. ‚03, ek.103þús. Verð
900þús. s. 662 0510.

Toyota Avensis árg. ‚00 ek. 133þ. km.
Ný heilsársdekk,ssk. Nýjar bremsur og
krókur. Gott staðgr. verð. S. 896 4243.

Toyota Corolla árg ‚98. ssk, 3 d, ek. 182
þús. Ný tímareim, sko ‚11. Verð 390
þús. 868 8565

0-250 þús.

VIÐSKIPTATÆKIFÆRI
LONDON RÚTA Selst
ódýrt 1500þús

MAN SD200 DOUBLE DECKER ‚81 þús
sjálfskiptur 69 FARÞEGA ,150 fermertra
auglýsingapláss til að fá fastar tekjur
og getur Keyrt túrist í hop on hop
off ferður í Reykjavik eða Akureyrar
sightseeing:s 895 8898.

Corolla ‚93 GLI. Ek, 165 á vél.
Nýskoðaður. Gott eintak! V: 230 þús.
S: 8656158.
Opel Astra 2000 bsk. 170.þús. km.
hvítur. 199.000 stgr. Uppl. í síma 856
7463.
Til sölu Isuzu Truper árg. ‚96, ný skoðaður. V. 220 þ. skipti á minni + milligjöf.
S. 554 4049 og s. 891 6086
Peugeot 206. 150.000 kr. Árgerð 1999.
ónýtur kúplingsdiskur. Áhugasamir
hafið samband í síma 857-2343.
Til sölu Isuzu Trooper árg. ‚96 3,2 B, ný
skoðaður. V. 220 þ. skipti á minni +
peningar. S. 554 4049 og s. 891 6086

Lincon Continental - árg. 97, ekin 234.
þús, vel með farin verð 790.þúsund
Egill 8999611

JEEP GRAND CHEROKEE SRT Árgerð
2007. Ekinn 27 þ.km Verð kr.
5.490.000.-

Til sölu Renault Trafic 9 manna árg.
2006 ný skoðaður. Sumardekk og ný
vetradekk. Uppl. í s. 863 7910.

SUZUKI BALENO WAGON 4WD GLX
Árgerð 1997. Ekinn 198 þ.km Verð kr.
340.000.

MMC PAJERO DID 35“ Árgerð 2000.
Ekinn 183 þ.km Verð kr. 2.390.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Toyota Corolla 4WD 1800 árg.‘98 ek.
160 þ.km. Verð 390 þ. Uppl. s: 8687432

M.BENZ 300E 4MATIC. Árgerð 1988,
ekinn 213 þ.km, sjálfskiptur. Verð
780.000. 281190 Bíllinn er á staðnum.
Opið laugardag kl. 11:30-15:00

Opel Corsa arg 10.1998, ssk, ek. 143 þ,
nýskoðaður, tímareim, bremsur. Verð
200 þ. S. 866 3884

KTM 530 EXC-R ENDURO. Árgerð 2008,
ekinn 11 klst., BENSÍN, 6 gírar. Verð
1.250.000. er á staðnum

Pajero árg. ‚84 ek. 150 þ. dísel v. 290 þ.
eða tilb. engin skipti. Ný tímareim og ný
skoð. Uppl. s. 896 2888.

Vegna góðrar sölu vantar okkur á
skrá Pallhýsi, Hjólhýsi, Fellihýsi og
Tjaldvagna, Skráið ferðavagninn frítt
hjá okkur, Sendið okkur skráningar
á 100bilar@100bilar.is eða í síma
5179999, 100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Fleetwood
Yuma
árg.
2006
til sölu. 10 feta og svo til ónotað.
Sólarrafhlaða, pláss fyrir tvo gaskúta,
hljóðlát miðstöð, geislaspilari, markísa o.fl. Staðgreiðsluverð 1.650.000.
Upplýsingar í síma 662 8811.
Toyota Corolla árg. ‚95 ek. 182 þús.
Sk. ‚10. Sjsk., 5 dyra. V. 250 þús. S.
860 7110.
Óska eftir vw vento á förgunarverði.
8661363

FORD ESCORT1.4.ar.1996/1997.Bensin.5
girar.Tilb.verð 110þus.S:8200513

250-499 þús.
Sang Yong Kyron new 11/‘07 ek. 48 þús.
disel. Sjsk., leður, topplúga, rafmagn í
öllu, cruise, 18“ felgur. Dráttarkrókur.
Tilboð 3.750 þús. Uppl. í s. 857 2696.

Til solu MB A-160 99‘, sj.sk., 1,6 bensin,
ek.170 sk.11‘, 495000 ISK, s.8248416

Tilboð 2.190þús,stgr - 7
MANNA

Til sölu Toyota Previa 7 manna nýskráð
20.04.2005 nýskoðaður 2011 ekinn
178.000 og er í toppstandi ásett verð er
2.890 þúsund áhvílandi 1250 þúsund
hjá sp fjármögnun ca 33.000 á mán,
Skoða skipti. TILBOÐ 2.190 þús.,stgr.
Uppl. í s. 693 5053.

Nissan Almera árg. ‚05 ek. 62þ. ssk.
Verð 1050þ. Uppl. í s. 616 6609.

Til sölu Combi Camp Venezia (basic)
tjaldvagn skráður 7/2003. Vel meðfarinn og einangraður. Honum fylgir
plastborð og 4 stólar, gashitaofn, gaseldavél, geymslukassi og yfirbreiðsla.
Skoðaður 2011. Verð kr. 425.000,- staðgreitt. Upplýsingar gefur Stefanía í síma
844-8554.
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Bílar óskast

Bílkerra notuð sem ný á nýlegum
dekkjum á fjöðrum selst ódýr. Uppl. s.
5653176/8629606. Sigfús.

Vörubílar

Sendibifreið óskast. T.d. Toyota eða VW
skoðaður og í góðu ásigkomulagi. Allt
að 400þ. staðgr. Uppl í S. 662 0219

BILAÐ/ÓSKOÐAÐ
FELLHÝSI

Óska eftir tjaldvagni eða fellihýsi sem
er bilað, skemmt eða óskoðað. Aðeins
Fellihýsi/tjaldvagn á góðu verði koma
til greina, allar árgerðir og ástand á
fellihýsinu koma til greina, endilega
hringjið í síma 897 3537..

Vantar frambyggðann rússajeppa. uppl.
Haraldur í síma: 557-4968 og 8984968
Er að leita að góðum, ódýrum og sparneytnum bíl. Má kosta 100-150þús.
Staðgreiðsla fyrir réttann bíl. S. 892
1413.
Bíldrusla óskast, sem endist þó sumarið, fyrir lítinn pening eða engan.
662 1962.

Corolla, Yaris eða
Avensis óskast

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund.
Helst í góðu standi, en á þarfnast lagfæringa. Uppl. 821-2545

Rockwood Premier árg. 2008 til sölu.
Mikið af aukahlutum fylgja. Verð 1.9 m.
Uppl. í 6151651

Honda CRF 250 árg. ‚07 til sölu. Ek.
14 tíma. Mjög vel með farin. V. 650þ.
S. 661 5121.

Fellihýsi óskast til leigu

Óska eftir að taka á leigu 2 fellihýsi 1828. júní n.k. Fellihýsin verða staðsett við
sumarhún 35 km frá Reykjavík þessa 10
daga. Uppl. í s. 567 8666.

DAF 75-270 árg. ‚96, ek. 310 þ.
Heilopnun á hlið, 2 tn. lyfta, allur á lofti,
gámalæsingar, kojuhús og nýsk. 11, ath.
sk. bát/bíl. V. 2,5. S. 773 5901.

Tjaldvagnar

Húsbílar

Sparneytinn bíll óskast

Á 100-250 þúsund. Helst í lagi en má
þarfnast lagfæringa. Uppl. 892-1994.

Kawasaki Z750S árg. ‚06, ek. 21þ. Sk.
‚11, 106 HÖ. Nýtt aftur dekk, nýtt í br.
Ekkert áhv., Verðh. 680 þ. S. 863 0901.

Jeppar

Tekur kerran of mikið pláss. Kerran sem
þú brýtur saman eftir notkun fæst hjá
Orkuveri Trönuhrauni 7b . Kynntu þér
málið á www.orkuver.is Einnig til sýnis
hjá Toppbílum Klettshálsi

Hjólhýsi

Óska eftir Camp let, 2004 eða yngri með
áföstu eldhúsi og fortjaldi. Staðgreiðsla
fyrir rétta eintakið. S:847 5639.

Combi Camp

Óska eftir fortjaldi á Combi Camp tjaldvagn árg. ‚80 S. 482 2736 & 866 8840.

Vinnuvélar

Til sölu Ford siesta 650 árg 07‘ ek 23
þús. 6 gíra með hraðast, bakkm-vél.
Hobby hús, markisa. Uppl: 894-7466

Yamaha R1 ‚05 ek. 20þ. ný dekk, hjólið
allt ný yfirf. V. 990þ. Tóti, s. 659 7732.

Toyota Sequia LTD 4WD árg“01. Ekinn
120þ.sjsk. Einn með öllu, leður. Mjög
vel með farinn. Verð: 2.500þ. S: 554
4525, 894 5066

Hobby 540 UFe Excelsior 2007 eins
og nýtt, Apaskins áklæði, Ofn, markísa,
fortjald á markísu,kæling,steríógræjur,
sérsniðið teppi ,rúmmteppi,fjarst á ljós
og dimmer ogfl til sýnis í rvk um helgi
verð 3,8m s 8221974

Ford Freetec 698 G/A árgerð 2006,
sjö metra langur, sex gíra, sæta og
svefnpláss fyrir 6 manns. Ekinn 25.000.
Nánari upplýsingar í síma 893 0479.
Landcruiser 90 38“ GX Árg. ‚97. Ek.
207þús. með öllu. Intercooler, lofttæla, spilbiti framan, nýleg 38“ dekk,
7 manna. Dráttarkrókur, kastaragrind,
3“ púst, samlitur ofl. Þjón. Toyota. Topp
bíll. Uppl. 869 1122

Yamaha R6 2007. Ek. 7500 km. Stgr.
950 þús. Uppl. í s. 868 3608.
Til sölu WRF 400 og 450. árg 2000
og 2004. uppl í síma 864 0950. lítið
notað
Husqvarna TC 250 árg. 2006 ek. 42
tíma. Uppl. í s. 692 7949.

Nissan Terrano árg. ‚99 (skr 19.01.2000)
2,7 diesel sk. 2011, beinsk., 7manna.
Mikið endurnýjaður. Fæst á þessu fína
verði 550.000 stgr., S. 893 5201.

Til sölu húsbíll Econoline E 150 árg.
‚88 4.9 bensín línuvél. Bíllinn er 38“
breyttur en er á 35“ dekkjum. Bíllinn er
vel útbúinn. Uppl. í s. 659 8213.

Til sölu Tec Travel King 690 TKM kojuhús árgerð 10/2005 með stóru fortjaldi. Verð 3,450 þús. Uppl í síma
897 3213

Vespur

Til sölu ítölsk bertoli ljósavél, 12 Hv.
Fæst á gjafaverði 650 þús. Keyrð 130
klst. S. 578 0555
Til sölu International traktor árg. ‚63 í
sæmilegu standi. Uppl. í S 861 7305

Lyftarar

Mótorhjól

Til sölu vespa 4gengismótor.Ekki olíublanda.Nýleg,ek60km.50cc.Uppl í S.
862 9995
8 manna Toyota Land Cruiser 90 árg.
‚00 ek. 212 þús. M. krók. 33“ upphækkun. Rúðu og húddhlífar. Ásett v. 1.950
þús. Uppl. í s. 893 3475.

Fjórhjól
Honda CR 85cc big wheel til sölu.
Árg04. Í góðu standi. 250 þús. Uppl
í 6615121

Til sölu hjólhýsi hobby excelcior 2007
stadsett i Þjórsardal. fortjald sólarsella
pallur og fl. verð 4.750. ekkert áhvilandi. skipti ath. á fellihýsi. uppl. i sima
868 3274.
Til sölu DWT Prinz 13 fortjald á hjólhýsi,
stærð 911-940 cm. Verð kr. 120.000
Uppl. í síma 8492396

Fellihýsi

Rafbúnaður fyrir bátinn. www.rafrost.is

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

Mjög rúmgott

Ford explorer XLT 4WD 8cyl árg.1997
ekinn 202 þús km. Verð 550.000 eða
430.000 staðgr. s:821-1167
TIL LEIGU Bílskúr 21 m2 með rafm.
og hita 28.000 kr, 108 Rvk Háaleiti
S.6939049

Suzuki 1500 Intruter árg 2000 til sölu.
Mikið af aukahl. Glæsilegt hjól. Ásett
verð 970.000 Engin skipti uppl: 847
7464.

Gott úrval af góðum og vönduðum
töskum á fjórhjól HAGKAUP GARÐABÆ
SÍMI 563 5412

Bátar

Fleetwood Highlander 12‘ árg‘04.
2xKing size rúm,eldavél m. bakaraofn,örbylgjuofn,wc,útvarp/cd,gas útigrill,markisa,sólarsella,upphækkað. V.
1.800.000. Uppl í S. 896 1391

Viðgerðaþjónusta, sport og bátavörur.
Gúmmíbátar & Gallar S:571 1020 www.
gummibatar.is
Skrúfur beint frá framleiðanda: www.
somiboats.is 00 46 722 45 3535 Óskar
Til sölu 6 manna Adventure harðbotna gúmíbátur með 60ha utanborðsmótor,stýri í miðjum bát,GPS o.fl.
Upplýsingar í s:8938906
Til sölu 17 feta Shetland hraðbátur
með 50 hö fjórg. mótor. Einnig 4m
slöngubátur + nýr 15 hö fjórg. mótor.
S. 844 0478.

Kerrur

Óska eftir nýlegum vatnabát (4-5 metrar) m/kerru - með eða án mótors s:
896 7605.

Hópferðabílar

Óska eftir færeying eða skel 26/80 eða
samb. bát. má þarfnast lagfæringa. Stgr.
í boði. 693 0851

Til sölu Renault Master 17 sæta hópferðaleyfisskoðaður. Árg 2005 ekinn
140000 km uppl í síma 8985156

Til sölu GAS GAS FSE450, árg. ‚04,
hvítt númer. Ásett verð 380Þ. Uppl í
S. 858 6465

Álkerrur frá HUMBAUR, heildarþyngd
750 kg. Verð frá 165.035 kr. www.
topplausnir.is Bjóðum raðgreiðslur.
Topplausnir ehf. Lyngás 8, Garðabæ
s:898-7126

Flug

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

Til sölu C-172Full-ifr. Nýleg King tæki.
Motor er á framlengingu. Nýleg skrúfa.
V: 3milj. S: 825 1505.

Til sölu
Aukahlutir í bíla
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3,2bt. Trébátur í mjög góðu standi.
Yanmar vél með öllum helstu tækjum
& búnaði. Er skoðaður, með 2 færavindur. Tilbúinn í strandveiðina eða hvaða
kerfi sem er. V. 2,3m. Skoða skipti á bíl
+ pen. Uppl.S 8626735

Er með til sölu nýjar bakkmyndavélar
í bíla, þær eru þráðlausar, vatnsheldar
og með mjög skýrum litaskjá og einnig
með nætursjón. Henta vel fyrir húsbílinn, verktaka og önnur farartæki. Verð
48.500 m/Vsk Nánari upplýsingar í
síma 867 2076, Gunnar.
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Bókhald
Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

ÞJÓNUSTA

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040
Vesturgötu 42.

Skattaframtal 2010

Sendibílaþjónusta

Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl. HAGSTÆTT
VERÐ. S. 517-3977,framtal@visir.is

Alhliða flutningar: Búslóðir Húsgögn
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp. Erum
alltaf við síman 561 3333
Er með mjög fullkomnar nýjar tölvur til
sölu til að bilanagreina bíla og þurrka
villukóða út, mjög einfaldar í notkun.
Tölvurnar greina allar gerðir bíla (japanska, evrópska, ameríska ofl.) þar á
meðal VW, AUDI, skoda ofl. sem aðrar
tölvur gera ekki. Verð 52.000 m/Vsk.
Nánari upplýsingar í síma 867 2076,
Gunnar.

Hjólbarðar
Til sölu álfelgur og dekk 195/65/15 5
gata Skoda Oktavía 08 sem nýtt tilboð
óskast uppl 6902369

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.
PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði.

Varahlutir
Óska eftir vél í Dodge Aries árg. 1986.
S:692 7618

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

Hreingerningar
Gröfuþjónusta Auberts.

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

Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Fjármál

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

Ræstingar

Rekstrar- og fjármálaráðgjöf til fyrirtækja og einstaklinga, í samstarfi við
lögfræði-, skatta- og bókhaldsstofur.
Einnig útreikningar og gagnaöflun vegna
greiðsluaðlögunar, yfir 20 ára reynsla,
sími: 577-7796, 770-7796,www.regis.is

Góðar saman, taka að sér flutnings, fyrirtækja og heimilisþrif. S. 865 0757

Garðyrkja
Málarar

Duglegur málari getur bætt við sig
inni og úti verkefnum.Sanngjarnt verð.
846 5305.
Málari getur bætt við sig verkefnum,
stórum sem smáum, hagstæð kjör!
Uppl. í s. 773 0317.

Bílapartasala

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

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

Til sölu varahlutir í Hondu Civic, 96 árg.
S. 660 9118
Ég á til varahluti í ýmsa bíla svo sem
Kia Clarus 99‘, Kia Clarus Station 02‘,
Toyota Rav4 95‘ , Hyundai Accent 98‘,
Skoda Felicia ‚99, Mitchubishi Pajero
‚91, chrysler newport 1971. S. 773 4363
Sigurður.

Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Er öspin til ama ?

Búslóðaflutningar

Sérhæfðir
í
trjáfellingum.
Ábyrgðartryggðir. Uppl. í s. 773 0317.

Er að fara frá Akureyri til Reykjavíkur
sunnudaginn 30 Maí ,er á 26 rúmmetra
bíl m/lyftu er með laust pláss. Uppl í
s: 8996350.

Partahúsið - S. 555 6666

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, 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 niðurrifs. S. 555 6666 & 615
0888. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

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

Húsaviðhald

Bílapartar og þjónusta.
S. 555 3560

Trjáklippingar

Trjáklippingar / fellingar
/ sláttur

Sérhæfum okkur í Subaru, Nissan,
Toyota o.fl. Kaupum bíla til niðurrifs
eða uppgerðar. Tökum alla bíla til förgunar gegn skilagjaldi. Dalshrun 20.

Overhedd S. 565 0455

Eigum varahluti í Audi,Benz, Bmw,
Musso, VW og margt fl. getum einnig
úvegað nýja og notaða varahluti að
utan. Erum fluttir í Hafnarfjörð nánar
Hvaleyrarbraut 20. overhedd@gamil.
com

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892
9999.
Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur,
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554
0661. www.velaverkjs.is

Felli tré, klippi, grisja og önnur garðverk.
Halldór garðyrkjum. S. 698 1215.
Garðsláttur í sumar.Gæði, gott verð
og persónuleg þjónusta. ENGI ehf s:
615-1605

Pípulagnir

Trjáfellingar og öll almenn garðavinna.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s.
848 1723.
SÓLPALLAR, skjólveggir, öll almenn
smiða og garðvinna, vanir menn og
góð verð. Brynjar s: 862 8621.
Hellulagnir,
Trjáklippingar,
Jarðvegsskipti,
Smágröfuþjónusta,
Vörubíll
með
krabba,
DrenSkolplagnavinna. Eðalgarðar ehf. s:698
7258 Vönduð Vinnubrögð!!

Vor í lofti Þarftu að byggja eða bæta?
Vönduð vinnubrögð hagstætt verð.
R.B.Húsasmíðameistari S:697 7045.
Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315

Húsaviðgerðir

Múrarar, málarar og smiðir með mikla
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna.
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618
7712 verk@vidhaldsverk.is

N & V Verktakar ehf

Flísar - parket - mála - múrarar - smiðir setjum upp eldhúsinnréttingar og
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl.
í s. 661 3149.

Þjónusta
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Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Sjóstöng, Sjóstöng.

Bjóðum uppá sjóstangveiði frá
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:8920099.

Skemmtanir

KEYPT
& SELT
Til sölu

Kaupi gull !

Verslun

Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

NORSKA - NORWESKI ICELANDIC
ANGIELSKI dla
POLAKÓW

Iðnaðarhurðir 2.5-4 metrar á breidd,
útihurðir og gluggar óskast keypt. Uppl.
í s. 893-2625 Magnús
Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. S.
615 2715.

Trésmíði

Vantar barnahús í garðin, eða lítið garðhús ca 3 til 6 fm. staðgreitt.s:6994051.

Heilsuvörur

Hljóðfæri

Múrviðgerðir, tröppur og
málun

AFSLÁTTARDAGAR 18.-25.
MAÍ

Múrviðgerðir, málun og tröppur (hitastrengur). Geri tilboð innan viku yður að
kostnaðarlausu. Hinrik, s. 892 9499.

Kaupir
3..borgar2
osfrv.
HANDVERKSHÚSIÐ.is Bolholti 4
R & Kaupangi Ak. S:555 1212 P.s.
Tálgunámskeið 26.maí

Smiður getur bætt við sig verkefnum.
Vanur allri smíðavinnu. Uppl. í s. 869
1698.

Ökukennsla
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.betriheilsa.is/erla

Tölvur
Góður smiður getur bætt við verkefnum S: 6599206

Önnur þjónusta

Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Víngerðarefni fyrir kröfuharða.

www.vinkjallarinn.is er með allt til
heimavíngerðar. Verðum með tilboð á
Bellissima, sumarvíni á meðan birgðir
endast. Mikið úrval af víngerðarsettum
frá Kanada. Velkomin í Suðurhraun 2,
Garðabæ, s. 564 4299. Opið frá 11 til
18 virka daga.

Mýranaut
Gæða nautakjöt beint frá Býli.
Hagkvæm magninnkaup, engin
aukaefni. Snyrtilegur frágangur.
Erum að taka á móti pöntunum
til afgreiðslu í júní.
www.myranaut.is
Mýranaut ehf, S. 868 7204

ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to
Fr; 10-11:30 or19:45-21:15, start 31/5,
28/6, 3/8. Level II: 4 w: Md to Fr; st.
18:00-19:30, st: 31/5, 28/6. Level III:
4w:13-14:30 st:31/5, 28/6. Level V:
4w: Md-Fri 8-9:30 st.31/5 Level VIII
Sat/Sun 17-18:30 st 29/5. NORSKA:
stig I: 4 vikur, mán til fös 19:45-21:15,
stig I: 25/5, stig II: 28/6 ANGIELSKI
dla POLAKÓW: Level I, 5 weeks, Md
to Thu: 10:00-11:30 or 19:15-20:45
st. 7/6. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5,
s.5881169. www.icetrans.is/ice

Fæðubótarefni
Harmonikur og harmonikkugeisladiskar
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðssölu. Sími 824 7610 & 660 1648.

Bækur

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Ökukennsla. Kenni á Subaru Legacy
árg. ‚07. Uppl. í s. 891 6055, Kristján.
Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl.
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I.
Einarsdóttir.

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

Nudd

Greinatætari til sölu 8. hp. bensínmótor
verð 100 þús. Uppl. í síma 8930270

Til bygginga

HEIMILIÐ
Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
TANTRA MASSAGE

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com

NUDD - Tilboð - NUDD
Dekurdagar

Eldsneytis sparari.
Hvirfils tæki í bíla!

Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr.
9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar
teg. nudds, alhliða snyrting, slökun,
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf. Ekkert sex nudd. No sex
massage. Uppl. - pantanir s. 4455000
JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18
mán-lau.

SPARNAÐUR: 7% til +27%* Þetta Virkar!
Meiri Kraftur. VERÐ frá 12.900.-kr. 30
daga skilaréttur. S.K.M ehf. Viðarhöfða
2, (V/Stórhöfða). S: 517-8400. www.
SNJOKEDJUR.is
Allt fyrir Eurovision-partýið. Fleytifull
búð af flottum vörum, búningum,
blöðrum, litaþemum, o.fl. Partýbúðin,
Faxafeni. Opið virka daga 11-18, lau 1117 og sun 12-16.

Skrifstofubúnaður til
sölu. Selst ódýrt.

SPA - DREAM OASIS
Fáðu kort og nudd frítt.

Kraftvélar ehf Dalvegi 6-8 / 201
Kópavogi / Sími 535 3500.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb,
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 5676666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

40 ft gámur, venjulegur í þokkalegu
ástandi. Staðsettur í Hafnarfirði. S. 896
3470
Heitur pottur, rafmagns, 6-8 manna. Vel
með farinn. Uppl. í s. 690 0008

Vandaðir ferðanuddbekkir og óléttubekkir á góðu verði. Uppl í síma
8916447 Óli.

90% afsláttur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

Nammibar, 90 box, plexigler, 2 vigtir.
Skáparnir undir plexiboxin. Verð 99
þús. Bollu, krap, boozt -vél. Tvöföld á
grínverði 35 þús. S. 895 4350 , 857
3213.

Nudd

Vorum beðinn um að selja Chin
rakka. Sanngjarnt verð.
Kíktu á heimasíðuna okkar:
www.dalsmynni.is S. 566 8417
Tökum visa/euro

Námskeið

Hreinræktaðir Rottweiler hvolpar til
sölu. Afhendast heilsufarssk, örmerktir
og með ÆTTBÓK. Uppl s: 662 3860.

Canon myndavél EOS 1000F model
1992 fyrir filmu. Linsa Canon zoomEF
35-80mm-1:4 5,6. ultra sonic. Er í mjög
góðu ástandi. Uppl í S. 845 6609

Good relaxing massage for men!!! S.
692 3219.

Spádómar

Ýmsir fallegir munir til sölu úr dánarbúi.
Opið hús 22. Maí kl. 13-17. Uppl. í S 615
1881 og 848 5555

Óskast keypt

Spásími Láru S. 908
5050

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Opið frá kl. 13:00 - 00:00 um
helgar, 15:00-23:00 virka daga.

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.
GreenHouse vor - sumarva.

Verið velkomin að sækja frían bækling. Opið í dag, laugardag 10-14
GreenHouse Rauðagerði 26

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.

Iðnaðarhurðir 2.5-4 metrar á breidd,
útihurðir og gluggar óskast keypt. Uppl.
í s. 893-2625 Magnús

Sólpallaefni

Vil kaupa palla og skjólveggjaefni í allt
að 50m2 sólpall. Skoða allt. Einar S.
822 7812.

Vinnupallar til sölu

Golden retriever hvolpar til sölu fáir
eftir. Tilbúnir til afhendingar sprautaðir,
örmerktir og ættókafærðir hjá íshundum Foreldrar innfluttur, í ekta Golden
lit! www.123.is/madda S. 863 8596.

Lengd 1,8, hæð 3 metrar, 40 einingar,
72 metrar, breidd 1,2. Mjög ódýrt. Uppl.
í s. 857 3609
Tilboð óskast í vinnuskúr (einingargám)
20 ft, er með klósett og handlaug.
Uppl. í s. 820 4494

Heildsala
lager til sölu fatnaður leikföng barnavara ýmisleg selst á góðu verði S:896
4562.

13 vikna HRFÍ papillon til sölu. Uppl í S.
564 1210 & 659 1210

LAUGARDAGUR 22. maí 2010

11

Herbergi í 105

Til leigu lítið herb. á sv. 105 með sameig. eldh. þvottav. og baðh. Uppl. í s.
777 5571. eftir kl. 12.

Húsnæði óskast

Hreinræktaðir
Cavalier
(blenheim) hvolpar til sölu, fæddir 15.
apríl. Afhendast 9-10 vikna gamlir.
Heilsufarsskoðaðir, örmerktir og með
ættarbók frá HRFÍ. Upplýsingar í síma
898-8985 og 897-8941. Hægt að skoða
myndir af þeim á Facebook undir
„Cavalier hvolpar“.

Fjölskylda óskar 2-3 herbergja íbúð frá
1. júní í 101, 105 og 107. S. 846 7692.
Reglusamur atvinnubílstj. Ó.E. 3 - 4
herb. íb. í bökkunum 109 uppl: 650
5522

Til sölu nýlegur sumarbústaður
í Hvalfirði í Kjósahreppi. 50 km. frá
Rvk. 75 m2. 3. svefnherb. ásamt 20
m2 svefnlofti og 15 m2 kjallara. Uppl:
8972090.

Reglusöm einstæð móðir óskar eftir
2-3 herb. íbúð í Höfuðborginni. Ekki í
kjallara, helst í blokkaríbúð. Skilvísum
greiðslum heitið. S. 770 0448.
Bílastæði óskast til leigu í bílageymslu
á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 892
2934.
Bakkar. Fjölskylda óskar eftir 4-5 herb.
íbúð til leigu í eitt ár. Við erum skilvís,
reyklaus og reglusöm. S 8225321

2ja herb. í 109 Rvk.
Örugg leiga, þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, gardínur og öll ljós.
www.heimahagar.is
Upplýsingar í síma 7727553

VIZSLU hvolpar Erum að leita að góðum
heimilum og fjölskyldum! Upplýsingar í
síma 862 5610.
Springer Spaniel hvolpar til sölu. Uppl. í
síma 892 2934.
7 yndislegir kettlingar fást gefins, eru
kassavanir. S. 565 2372 & 862 7068
& 699 4623

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Til leigu snyrtileg 90 fm 3ja
herbergja íbúð á 3 hæð í
Hraunbænum. Laus 1. júní.
Leiga 120 þús, pr mán með öllu.
Aðeins snyrtilegir og reglusamir
leigjendur koma til greina.
Bankaábyrgð/Tryggingavíxill
óskast með.
Nánari upplýsingar í s, 699
2778 eftir hádegi

- SPÁNN -

Fallegt raðhús fyrir sunnan Alicante til
leigu. Uppl. í síma 822 3860. Geymið
auglýsinguna!

Fyrir veiðimenn
Viltu komast í urriðann í Laxá í Laxárdal
eða Mývatnssveit? Nokkrir dagar lausir á þessi frábæru urriðaveiðisvæði.
Stangaveiðifélag Reykjavíkur, s. 568
6050. www.svfr.is.

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Til leigu

1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

ATVINNA
Atvinna í boði
Hópstjóri

Helgar/viku leiga. Gisting fyrir 10
manns, heitur pottur og sauna. Hús í
sérflokki. Uppl. í s. 898 1598
Sumarbústaður til leigu í sumar helgar/viku leiga í senn. Er 90km frá Rvk.
Uppl. 892 1224

Atvinnuhúsnæði

Skiptidíl,sala eða leiga. 223fm
Einbýlishús m/bílskúr í Vesturberg
S:693 7815 & 822 0505.
sölu. Um
Löngulínu,
selst beint
í síma 869

Ræstingaþjónustan sf leitar að
hópstjóra í hreingerninga- og
bónvinnu, a.m.k. 50% starf.
Viðkomandi kemur til með að
vinna með hópnum sem hann
stjórnar. Við leitum að drífandi
starfsmanni sem getur unnið
sjálfstætt. Hann verður einnig
að geta borið ábyrgð og vera
nákvæmur í vinnubrögðum.
Umsóknir berist til
umsokn@rth.is

Lager/útkeyrsla
Gæðavörur ehf leita að starfsmanni við lagerstörf, móttöku
vörupantana, vörutiltektir,
útkeyrslu og þvottastörf, 100%
starf. Viðkomandi þarf að hafa
lyftararéttindi, geta unnið sjálfstætt og borið ábyrgð.
Umsóknir berist til
umsokn@gaedavorur.is

Til leigu 220 fm Iðnaðarhúsn. við
Eldshöfða - tvær stórar húrðir - eldhúsaðstaða - salernisaðstað - ásamt góðu
útiplássi. uppl 8980066.

Sumarbústaðir

Glæsilegar 2ja og 4ja herbergja íbúðir
miðsvæðis Gott verð og traust þjónusta. Nánari upplýsingar á www.leiguibudir.is

Room for rent, Unufelli. Internet,
Kitchen whashing and bathroom. Price
34þ. Tel. 845 6154.

107fm 4-5 herb. íbúð til leigu í 221
Hafnf. . Bankaábyrgð skilyrði. V. 130
þús. - Uppl. í síma 660 0641

Herbergi í Stórholti

15fm herbergi til leigu, eldunaraðstaða,
klósett og sturta. Laust frá 01. júní.
Uppl. s. 663 5791

Ræstingar

Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í
ræstingar í verslunum. Skilyrði; góð
þjónustulund, hreint sakarvottorð
og Íslensku kunnátta nauðsynleg.
Lágmarksaldur 20 ár. Öryggisfélagið ehf.
Askalind 2 / 201 Kópavogur. Umsóknir
aðeins á staðnum. www.115.is

The Purple Rabbit vill kaupa djörf
myndbönd íslenzkra kvenna. Nánari
upplýsingar á PurpleRabbit.is.
HÁRSNYRTAR-STÓLALEIGA Spennandi
tækifæri. Upplýsingar í síma 692 0732.
Afleysingastarf á skrifstofu í boði til lok
ársins 2010 með mögul. á framtíðarst.
Hafið samband á emami@emami.dk
Tryggingamiðlun Íslands vantar fólk
í kvöldstarf í símaveri fyrirtækisins.
Umsóknir sendist á gisli@tmi.is
PHP forritari óskast til starfa. 333tmp@
gmail.com.

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

TILKYNNINGAR
Tapað - Fundið
5
gullhringar
töpuðust
á
Laugaveginum,þ,á,m giftingahringur,nafnið Róbert inni í honum,849
4448.

geymslur.com

Til sölu 20fm Bjálkahús með 9fm verönd. Fullklárað með pípulögnum,4
ofnum,sturtu,klósetti,handlaug,innréttingu og parketi. Bráðabirgðar rafmag
er í húsinu. Staðsett í Reykjavík. Ásett
verð 2,5milj. Upplýsingar gefur Einar
8989665

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

Nýtt!! Glæsileg 5 herbergja íbúða við
miðbæ Akureyrar rétt við sundlaugina.
Íbúðin er vel útbúin og með heitum
potti. Uppl. í síma 865-9429
Áttu land en vantar bústað ? 40m2
sumarbústaður til sölu og flutnings.
Uppl. í síma 821 4108.

Pyxism Kynningafulltrúar Ósast! Ólafur
S: 660 7753 http://leidtogaleit.com

dísarpáfagaukur tíndist á þriðjudag í
neðra breiðholti uppl í síma 8972945

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Gisting

Leigjendur, takið eftir!

Til leigu stúdíóíbúð á Suðurgötu í HFJ.
V. 65þ. Uppl í S. 892 4624

Avon leitar að öflugum sölufulltrúum
um allt land. Hafðu samband í síma
5772150 eða ths@avon.is

Atvinna óskast

Geymsluhúsnæði

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Til leigu 2.herb íbúð í Hjöllunum í Kóp.
Uppl í S. 892 4624

Til leigu nokkur skrifstofuherbergi í
Kjötsmiðjuhúsinu
að
Fosshálsi
Reykjavík góð sameiginleg aðstaða
uppls.í síma 892-3482

Hefur þú brennandi
áhuga á snyrtivörum
og vilt kynnast AVON
tækifærinu ?

Snyrtilegt 180 fm pláss til leigu á
Smiðjuvegi. Uppl. í síma 8960551.

Herbergi við Kringluna í Rvk öll aðstaða
+ nettenging. S. 499 2072/Sms 899
2060.
Til leigu 230fm einbýlishús frá fimmtud.
til mánud. fyrir allt að 13 manns. uppl:
8979674 e. kl.12 á daginn

Til leigu ca.530 m2 lager og iðnaðarhúsnæði í Kjötsmiðjuhúsinu að
Fosshálsi Reykjavík góð lofthæð og
útisvæði uppls.í síma 892-3482

Óska eftir mönnum í slátt þurfa
að vera með réttindi til að slá
á traktor með aftaní vagn og
annað tilfallandi. Einnig vantar
tvo á sláttuorf, þurfa að vera
með bílpróf. Aðeins duglegir og
reglusamir einstaklingar koma
til greina. Fyrverandi bændur
eða menn vanir sveitastörfum
ganga fyrir. 18 ára og eldri.
Upplýsingar í síma 821 2676
milli kl. 13-16 um helgina.

Vantar mann, vanann hellulögnum.
Vinsamlegast sendið uppl. á dax@dax.is

Til leigu 207 m2 iðnaðar/verslunarhúsnæði með innkeyrsludyr við Smiðjuveg.
S: 820 6030
Til sölu er sumarbústaður við Geysi
með 7.000 fm eignarlandi. Allt innbú
er nýlegt og fylgir sölunni. Grunnflötur
95,2 fm + svefnloft. Vill helst skipti á
iðnaðarhúsnæði. Áhugasamir geta haft
samband við Viktor í síma 898-3523
eða viktor.aevarsson@velar.is

Kvöld- og helgarvinna

Kvöld- og helgarvinna. Tímakaup
og bónusar. Okkur vantar öflugt
og skemmtilegt fólk til úthringinga!
Hringdu núna í síma 550 3610 kol@
kol.is

Veitingahús í HFJ ó.e þjónustufólki í sal.
Íslenska skilyrði. Uppl. í S. 822 5229

Vinnustofa til leigu á Ártúnshöfða. Sími
861 8011

Þjóðhátíð 2010

www.leiguherbergi.is

60 fm, eignarlóð 5500 fm. Bein sala
eða skipti á hjólhýsi. Lækkað verð
10,4m Uppl. í s: 898 1598.

Stórt sumarhús í
Grímsnesi til leigu

Fasteignafélag / Íbúð til
120m2 nýleg íbúð við
Garðabæ til sölu. Eignin
eða í skiptum. Upplýsingar
4040.

Ferðalög

Til sölu sumarhús í landi
Búrfells Grímsnesi

Húsnæði til sölu

120 m² ferðþjónustuhús til sölu , áður
Kaffi Grindavík, gæti einnig hentað sem
sumarh.,verslun, aðstöðuh. eða m.fl..
300 m² sólp.. Hús sem er auðvelt að
flytja. Gott verð. Uppl. í s:8976302

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki
og einstaklinga. Verð frá 1050 dkr nóttin fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

Sumarstörf

hjón með barn.óskum 3 herb. íbúð
til langtímaleigu í Mosó(75-85.000kr)
868 8409.

110 Reykjavík Hraunbær

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN

1-2 manna herb. í miðbæ Rvk. Verð frá
6000 kr. nóttin. Gistiheimilið Egilsborg
s. 896 4661.

60fm nýtt einbýlishús á Vatnsenda í
Kóp. Má jafnvel hafa gæludýr. Laus
strax. Verð 100þús m/rafm. og hita.
Ekki húsaleigubætur. S. 893 2262

Skemmtanir

Fasteignir

¶ROTABÒ 6INNULYFTA EHF AUGLÕSIR TIL SÎLU
FASTEIGNINA AÈ 3MIÈSBÒÈ  Å 'ARÈAB¾
SAMTALS   M 5M ER AÈ R¾ÈA TV¾R
FASTEIGNIR ANNARS VEGAR   M IÈNAÈARHÒS
OG HINS VEGAR   M GEYMSLUHÒS ¹
 M AFGIRTRI IÈNAÈARLËÈ
6EL STAÈSETT Å 'ARÈAB¾

Einstaklingsíbúð í Vesturbergi,111 RVK,
laus til langtíma leigu. Stutt í bæði
skóla, sund, strætó og aðra þjónustu.
Gæludýr velkomin. Uppl í 824 1861
eftir 16:00.
Til leigu rúmgott herbergi í miðborg
Rvk. Aðgengi að eldhúsi, baði og
þvottavél. Uppl í síma 552 1225 eða
690 9202.
Góð íb. á Manhattan, New York til
leigu í sumar. Gisting fyrir 4, nálægt
lestarstöð, 60$ nóttin. Uppl: Ólöf í
ohgunnars@gmail.com
Einbýlishús til leigu á Kjalarnesi. Laust
strax. Uppl í S. 554 3879 & 849 7272.
Herb.til leigu í Seljahverfi. 25 þ+1mán.
fyrirfram. skilyrði fyrir reykleysi og snyrtimennsku. Aðg.að sameiginl.snyrtiaðst.
Uppl.847 8645.
Vantar medleigjanda ad ibud i Køben.
Ibudin er 140 fm2 vid strikid i hjarta
borgarinnar. Leigist fra 1.juli (eda
1.agust). Ibudin er buinn husgøgnum.
Leiga 11000 DKr.(5500 Dkr) Allt innifalid. Uppl: thordursturlu@gmail.com

¥ KVÎLD SPILAR HLJËMSVEITIN

!RIZONA
+ÅKJIÈ ¹ WWWCATALINAIS
!LLIR VELKOMNIR
3NYRTILEGUR KL¾ÈNAÈUR ¹SKILIN
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22. maí 2010 LAUGARDAGUR
Til sölu Hobby 650 kmfe 2008. Mikið af
aukahlutum. uppl. 893 9329.

Fundir

Camp-let Concorde árg. 2008. Áfast eldhús og fortjald með mottu. Yfirbreiðsla.
Mjög lítið notaður. Verð 950 þús. Uppl.
s. 822 4006.

Glæný eldheit upptaka
Hún er ljóshærð, grannvaxin og græneyg og í þessari afar innilegu upptöku
fylgist þú með henni klifra hærra og
hærra og ná síðan hreint ótrúlegum
endasprett. Ofboðslega innileg upptaka! Sími 905-2002 (símatorg) og 5359930 (kreditkort), upptökunr. 8144.

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 verður
haldinn laugardaginn 29. maí kl. 13:00
að Mörkinni 6. Dagskráin mun birtast í
aðalfundarboði sem sent verður félagsmönnum sem og á vef félagsins www.
f4x4.is innan tilskilinna tímamarka.
Stjórn F4x4

Einkamál

Spjalldömur 908 1616
Opið þegar þér hentar.
908 1616.

4IL SÎLU

SÎLULEIGU
&ISKISLËÈ  4IL
6ESTURGATA     A
!UÈVELD KAUP

Kona sækist eftir símaspjalli við karlmann/konu í einkar heitri og ítarlegri
auglýsingu. Augl. hennar er á Rauða
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9930 (kreditkort), augl.
nr. 8791.
Rólegur og reglusamur maður á sjötugsaldri, og býr einn í góðu eigin húsnæði, óskar eftir að kynnast yndislegri
konu ca. 50-60 ára. Þær sem áhuga
hafa sendið mér til Fréttablaðsins
merkt (Tryggur 67) fyrir 28. maí.
52 ára kona vill kynnast karlmanni sem
vin (ekki einnar nætur gaman). Augl.
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9930
(kreditkort), augl.nr. 8451.

VÍDEÓ: Nú hafa ýmsir notendur kanínunnar birt fjöldan allan nýjum og
spennandi myndböndum, sjálfum sér
og öðrum til ánægju, og það er líklega
von á fleirum. Sjáðu hvað er nýtt í dag
á PurpleRabbit.is.

Fasteignir

46 ára smávaxinn kk, 100% btn, vill
gjarna hitta eldri tp. Augl. hans er á
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort),
augl.nr. 8784.

M VERSLUNAR IÈNAÈAR OG ÖJËNUSTUHÒSN¾ÈI !LLT HÒSIÈ
¶AR AF SKRIFSTOFUR CA M ¶RENNAR STËRAR INNKEYRSLUDYR
M LOFTH¾È Å SÎLUM 'ËÈ ATHAFNALËÈ OG N¾G BÅLAST¾ÈI
²TBORGUN CA  MILLJ
(AGST¾È LANGTÅMAL¹N TIL  ¹RA MEÈ   VÎXTUM

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
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6ESTURGATA   ER FULLBÒINN VEITINGASTAÈUR MEÈ
LEYÙ FYRIR ALLT AÈ  MANNS CA M
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Ung kona (tvítug?) leitar að skemmtun með reyndum einstakling. Augl.
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9930
(kreditkort), augl.nr. 8975.

Suðurlandsbraut
– 100 fm götuhæð

Spennandi kona leitar kynna við karlmann með ljúfa dekurstund í huga.
Augl. hennar er á Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9930 (kreditkort), augl.nr. 8885.

Til leigu 100 fm götuhæð í vönduðu húsi
á Suðurlandsbraut.

Fasteignir

Eignin er laus við samning.

(¹KON 3VAVARSSON LÎGGILTUR FASTEIGNA FYRIRT¾KJA OG SKIPASALI

Hafið samband í síma 569-7000.

Hallarmúli - geymsluhúsnæði
3KORRADALUR

'L¾SIEIGN

,ËÈ AÈ VATNI

100 fm geymsluhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík með innkeyrsludyrum. Frábær staðsetning. Laust strax.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali.

Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is
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'L¾SILEGT  FM SUMARHÒS ¹  FM LEIGULËÈ NIÈUR VIÈ VATNIÈ Å LANDI
6ATNSENDA Å 3KORRADAL (ÒSIÈ ER UÖB  FM AUK  FM GESTAHÒSS
'ERT ER R¹È FYRIR ÖREMUR SVEFNHERBERGJUM STOFU BORÈSTOFU ELDHÒSI OG
BAÈI (ÒSIÈ ER FULLBÒIÈ AÈ UTAN SËLPALLUR FR¹GENGIN MEÈ HANDRIÈI
!È INNAN EINANGRAÈUR RAKAVARNARLAG ¹ ÒTVEGGJUM OG LOFTI TILBÒINN
UNDIR KL¾ÈNINGU ¹ LOFTI OG ÒTVEGGJUM MILLIVEGGJA STOÈIR UPPSETTAR
MILLIVEGGIR EKKI KOMNIR UPP (ÒS OG SËLPALLUR KL¾TT MEÈ LERKI
KL¾ÈNINGU 3VART STALLAJ¹RN ¹ ÖAKI

35-!2(²3

«SKAÈ ER EFTIR TILBOÈI !LLAR N¹NARI UPPL VEITIR
(¹KON Å SÅMA  

%YRARSKËGUR
2UNËLFUR 'UNNLAUGSSON LÎGG FAST

+RISTÅN 0ÁTURSDËTTIR LÎGG FAST

SMUNDUR 3KEGGJASON LÎGG FAST

3KORRADALUR
'L¾SILEGT SUMARHÒS Å LANDI $AGVERÈARNESS Å
3KORRADAL ¹SAMT GESTAHÒSI SAUNAKLEFA HEITUM
POTTI OÚ 3TËR VERÎND OG PALLAR MEÈ SKJËLVEGGJUM
OÚ 'EYSIFAGURT ÒTSÕNI INN 3KORRADAL YÙR VATNIÈ
OG TIL FJALLA ,AUS STARX 6ERÈ   MILLJ 4IL SÕNIS
UM HELGINA 5PPLÕSINGAR VEITIR 2UNËLFUR ¹ (ÎFÈA
GSM  

&!34%)'.!3!,!  ,%)'5-)¨,5.
Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

-JËSUND  Å HJARTA (AFNARFJARÈAR

&ALLEGT OG REISULEGT SUMARHÒS UM  FM  FM
SVEFNLOFTI OG  FM GEYMSLA (ÒSIÈ STENDUR ¹  
HEKTARA LËÈ OG SKIPTIST Å STOFU OG ELDHÒS Å EINU RÕMI
TVÎ SVEFNHERBERGI OG BAÈHERBERGI 3TËR VERÎND ER TIL
AUSTURS OG SUÈURS ¥ HÒSINU ER RAFMAGN ¹SAMT RENN
ANDI VATNI (ÒSIÈ ER HITAÈ UPP MEÈ RAFMAGNI 3TUTT Å
SUNDLAUGAR GOLFVELLI OGF 6ERÈ  MILLJ 5PPLÕSINGAR
VEITIR SMUNDUR ¹ (ÎFÈA GSM  
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"ORGARFJÎRÈUR VIÈ "IFRÎST
.ÕR OG FALLEGUR  FM SUMARBÒSTAÈUR Å LANDI
"REKKU RÁTT OFANVIÈ (REÈAVATNSSK¹LA OG "IFRÎST
&RIÈS¾LT UMHVERÙ MEÈ F¹UM SUMARHÒSUM &ALLEGT
ÒTSÕNI MA YÙR (REÈAVATN (ITAVEITA ¹ SV¾ÈINU
3TUTT Å GOLF OG ÕMSA ÖJËSNUTU 4ILBOÈ ËSKAST
ÅHÒSIÈ 5PPLÕSINGAR VEITIR 2UNËLFUR ¹ (ÎFÈA GSM
 

-JÎG FALLEG OG BJÎRT NÕUPPGERÈ  FM ÅBÒÈ ¹  H¾ÈUM Å TVÅBÕLISHÒSI STAÈSETT ¹
FR¹B¾RUM STAÈ VIÈ HRAUNJAÈARINN 'L¾SILEGT ELDHÒS FULLBÒIÈ T¾KJUM NÕR ÅSSK¹PUR OG
UPPÖVOTTAVÁL G¾SILEG NÕ HÒSGÎGN FYLGJA NÕ ÖVOTTAVÁL -ASSIFT PARKET ¹ NEÈRI H¾È
OG FALLEGAR UPPGERÈAR FURUFJALIR ¹ EFRI H¾È 3J¹ MYNDIR OG N¹NARI LÕSINGU ¹ MBLIS OG ¹
FASTEIGNIRIS 6ERÈ   MILLJ

'RÅMSNES
3ÁRLEGA VINALEGUR  FM BÒSTAÈUR Å ®NDVERÈARNESI
LAND MÒRARA 3KIPTIST MA Å STOFU ELDHÒS OG TVÎ
SVEFNHERB "ÒSTAÈURINN STENDUR ¹   HEKTARA KJARRR
VÎXNU OG VEL R¾KTUÈU LEIGULANDI OG ER LEIGUGJALD UM
 KR ¹ ¹RI )NNIFALIÈ Å LEIGUGJALDI ER AÈGANGUR
AÈ SUNDLAUG OG GËLFVELLI ¹ SV¾ÈINU (ÁR ER FRIÈS¾LT
OG GOTT AÈ VERA 6ERÈ   MILLJ 5PPLÕSINGAR VEITIR
SMUNDUR ¹ (ÎFÈA GSM  

Auglýsingasími

/PIÈ HÒS VERÈUR ¹ LAUGARDAG MILLI KL   OG SUNNDAG MILLI KL  
&ALLEG EIGN ¹ FR¹B¾RUM STAÈ UPPLÕSINGAR VEITIR ¶ORBJÎRN (ELGI Å  

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Allt sem þú þarft…

matur
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Góður á grillið. Ingunn segir einn
helsta kost Dímons vera hversu
stór og matarmikill hann er.

Hér er rétturinn borinn fram með Ritzkexi og vínberjum en Ingunn segir
ólífur sömuleiðis gott meðlæti.
Gott er að útbúa lok úr
álpappír til að varna því
að hneturnar brenni.

Djúsí Dímon með chutney

Ingunn Mjöll Sigurðardóttir hefur haft áhuga á matargerð frá því hún man eftir sér. Hér gefur hún uppskrift að rétti sem er bæði fljótgerður og góður.

E
GRILLAÐUR
STÓRI DÍMON

D

ímon með mango chutney og hnetum er algjör sælkeramatur, sem
klikkar aldrei,“ segir Ingunn og mælir sterklega með réttinum á
grillið í sumar. „Auðvitað má alveg hita ostinn í ofni og nota til
dæmis apríkósumarmelaði með, en persónulega finnst mér þetta góð
blanda sem tilvalið er að bera fram með Ritz-kexi og vínberjum eða
jafnvel ólífum.“ Ingunn segir réttinn einmitt hafa fallið í kramið hjá
vinahópnum þegar hann tók sig til og grillaði saman á dögunum. „Við
fengum okkur alveg rosalega góðan skötusel í aðalrétt og osturinn var
svo hafður í eftirrétt.“
Ingunni finnst gaman að grilla á sumrin og segist almennt vera mikil
áhugamanneskja um matseld. „Ég hef verið það síðan ég man eftir mér.
Ég erfði áhugann frá mömmu og ömmu en ætli hann hafi ekki kviknað
af alvöru þegar ég var sem unglingur í vist á Króki í Biskupstungum eitt
sumar. Ég man að húsfreyjan var alltaf að elda góðan mat og baka.“
Áhuginn varð síðar til þess að Ingunn stofnaði uppskriftaklúbb sem
hún deildi svo með vinum sínum. Hann vatt smám saman upp á sig og
er nú kominn með eigin vefsíðu. „Ég held úti vefsíðu í kringum Sælkeraklúbb Ingunnar, saelkeraklubbur-ingunnar.blogcentral.is, þar á meðal að
ostaréttinum góða og er jafnframt hægt að nálgast í gegnum Facebook
þar sem ég á orðið yfir 3.000 aðdáendur,“ segir hún hress og bætir við
að það sé gaman að geta deilt ástríðunni með öðrum.
- rve

1 stk. Stóri-Dímon
1 dl mango chutney
½-1 dl kasjú-kurl eða
aðrar hnetur

Ingunn heldur úti nokkrum vefsíðum með helstu áhugamálunum, matargerð og svo
handverksgerð. Handverkið má skoða á http://www.facebook.com/pages/IMSHonnun-og-handverk/48816774797?ref=ts og http://ims-handverk.blogcentral.is/
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Osti pakkað inn í álpappír
með opið á toppi. Setjið mangó yfir og kasjúkurlið ofan á. Gott er að
útbúa smá lok úr álpappír svo hneturnar brenni
síður. Grillað í 10-15 mín.
Borið fram með kexi, vínberjum og ólífum.

matur
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HEILGRILLAÐUR URRIÐI
Fyrir fjóra

URRIÐI
1 kg urriði
FYLLING
2 shallot-laukar
4 stór hvítlauksrif
½ búnt steinselja
2 beikonsneiðar (má
sleppa)
½ búnt salvía
1 sítróna
ólífuolía
Saxið shallot-laukinn
og hvítlaukinn ásamt
steinselju og beikoni.
Hitið vel undir potti og
steikið beikonið létt
í um mínútu. Lækkið hitann og bætið við
shallot-lauk, hvítlauk
og steinselju. Hrærið vel og steikið þar til
laukurinn er gullinn.
Takið af hellunni, hrærið salvíu saman við og
látið kólna. Setjið fyllinguna inn í brjósthol fisksins ásamt sítrónusneiðum. Gætið
vel að því að fiskurinn

sé vel hreinsaður og
ekki leynist eftir hluti
af innyflum. Ef beikon
er í fyllingunni dreifist
bragðið vel í kjöt fisksins. Ef því er sleppt er
betra að stinga í fiskinn á báðum hliðum
og setja svolitla fyllingu þar líka. Það er
gott að setja fiskinn
á þar til gerða fiskgrind og smyrja hana
vel með olíu en það
má líka vefja hann í
álpappír. Grillið fiskinn
á hvorri hlið í 5 mínútur. Berið fram með
sítrónubátum, salati,
kartöflum, smjörbráð
og jógúrtsósu. Saltið
og piprið eftir smekk.

ið í potti við
miðlungshita
og brúnið botnfallið. Gætið vel að því
að smjörið brenni ekki.
Það á aðeins að brúnast og fá í sig mildan
karamellukeim. Bætið
vorlauk út í og hrærið
vel í um mínútu. Bætið
þá salvíunni út í og
haldið hitanum í hálfa
mínútu. Færið pottinn síðan af hitanum
því ef salvian er hituð
of lengi missir hún
bragðgæði sín.

SMJÖRBRÁÐ
200 gr ósaltað smjör
1 búnt vorlaukur
½ búnt salvía

Rífið hvítlaukinn út í
jógúrtina og stelið smá
vorlauk úr smjörbráðinni. Hrærið vel saman
og saltið og piprið
eftir smekk.

Saxið vorlaukinn og
helminginn af salvíunni. Bræðið smjör-

JÓGÚRTSÓSA
½ dós grísk jógúrt
1 hvítlauksrif
vorlaukur

SOÐ Í SÚPUR OG
SÓSUR
beingarður
roð
fiskhaus
2 hvítlauksrif
½ laukur
2 gulrætur
2 stilkar sellerí
smjör
2/3 hvítvínsglas
Blandið fiskafgöngunum saman við grænmetið og léttsteikið í smjöri í nokkrar
mínútur. Bætið hvítvínsglasi út í. Hrærið vel í um mínútu og
bætið þá lítra af vatni
saman við. Sjóðið
niður um helming. Síið
hratið frá, saltið og
piprið og bætið jafnvel grænmetisteningi
við. Soðið er gott að
geyma í kæli og nota
sem grunn í súpur eða
sósur.

Ernu finnst fiskur bestur þegar sem minnst hefur verið átt við hann.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Grillaður

Í HEILU LAGI

Gríms

humarsúpa
Ómótstæðilega góð!

Grímur kokkur mælir með:
Gott er að bæta út í steiktum humarhölum
eftir að búið er að hita súpuna upp.
Gott ráð til að gera góða súpu enn betri.

500 ml.

Þegar kemur að grilluðum fiski er Erna Kaaber hrifnust af heilgrilluðum ferskvatnsfiski en heilgrillaður
heldur fiskurinn bragðeiginleikum sínum einna best.

E

r na K aaber,
eigandi veitingastaðarins
og gott! Icelandic fish and
chips, er afar hrifin af ferskvatnsfiski
og reynir að borða hann sem oftast
yfir sumartímann. „Ég bý svo vel
að Aðalbjörn Sigurðsson, fréttamaður á RÚV og vinur minn, er
mikill veiðimaður og hann skýtur
reglulega að mér góðum feng. Nú
síðast fékk ég urriða sem ég ákvað
að heilgrilla.“
Erna segir líka hægt að nota silung en hún sker í fiskinn hér og
hvar og fyllir hann með salvíu, hvítlauk, vorlauk og sítrónu. „Fyrir þá sem vilja
reykt bragð má bæta söxuðu beikoni í fyllinguna en
það fer sérstaklega vel með
salvíunni.“ Erna setur fiskinn beint á grillið en hún segir
líka hægt að grilla hann í álpappír. „Það er þægilegt upp á þrif að
gera en mér finnst hins vegar voða
sjarmerandi að fá grillrendurnar í
fiskinn.“ Erna segir heilgrillaðan
fisk halda bragðeiginleikum sínum
afar vel. „Mér finnst fiskur bestur
þegar sem minnst hefur verið átt
við hann. Með því að grilla hann
heilan helst dásamlegt rakastig í
kjötinu.“

Hollt

Erna fullnýtir fiskinn og segir
enga ástæðu til að henda beinagarðinum, roðinu og hausnum. Úr
því býr hún til soð sem hún notar
síðan í súpur eða sósur. „Það lærði
ég af ömmu minni sem átti alltaf
til soð og gat því töfrað fram sósur
á svipstundu.“
Erna segir vel hægt að grilla
hinar ýmsu fisktegundir en ef
ekki eigi að heilgrilla þær sé best
að velja feitan fisk eins og steinbít, hlýra, skötusel og löngu. Fiski
á borð við þorsk og ýsu þarf hins
vegar að pakka inn í álpappír til að
hann molni ekki í sundur.
Erna er almennt
mikil fiskkona og
lætur nægja að
borða kjöt um það
bil tvisvar í mánuði. Hún er afar
ánægð með það líf
sem er að færast í
nágrenni veitingastaðar hennar við höfnina. Í
gömlu verbúðunum við höfnina
opnar veitingastaðurinn Höfnin
eftir viku og hinn 6. júní opnar
fiskmarkaður á svipuðum slóðum.
Sjálf er hún alltaf með nýjungar
á boðstólum og meðal þeirra má
nefna ristaðan humar auk þess
sem von er á kræklingaréttum
innan skamms.
- ve

Auglýsingasími
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Allt sem þú þarft…

Opnunartímar
mán.–fös. kl. 9–18
laugard. kl. 10.00–16.00
Opið á sunnudögum
í júní, júlí og ágúst.

Vöðlutilboð

Notar þú gleraugu?

Fleece undirfatasett

Líklega lang ÓDÝRASTA öndunar
vöðlusettið á Íslandi í dag
Ath. Vöðlutaska fylgir.

Frábær polaroid gleraugu
sem smella yfir
sjón gleraugun
þín. Poki og bönd
fylgja.
Verð
5.900 kr.

Peysa og buxur.
Þér verður ekki kalt
í þessu setti.

Öndunar vöðlusett. Snowbee vöðlur
og Jaxon skór aðeins 28.950 kr.
Vasi

Aðeins
7.950 kr.

Belti

Mikið úrval af Polaroid gleraugum
frá 2.990 kr.

Vöðluskór frá Jaxon

Masterline kassettu ﬂuguhjól
Frábær ál fluguhjól fyrir línu 7/8 á 3 legum
með 3 aukaspólum og tösku.

Ódýrir vöðluskór frá Jaxon.
Sterkir skór með góðum fílt sóla.

Verð aðeins 9.500 kr.
Einnig fáanleg bara með ál spólu lína
5/6 - 7/8 frá 6.900 kr.

Verð 11.950 kr.

Flugustangarpakki frá Robinson

Maxima Taumaefni

9 feta stöng í 3 hlutum lína 6/7 ál diskabremsu fluguhjól með
3 legum og nákvæmri diskabremsu flotlína, undirlína,
taumatengi og taumur + 10 flugur í poka. Allt sem þú þarft
til að byrja í flugunni. Verð 19.900 kr.

Traust og öruggt taumaefni.
Láttu ekki okra á þér annarstaðar
og keyptu Maxima í Veiðiportinu á

Klofstígvél
Létt og þægileg

Verð aðeins
6.950 kr.

aðeins 495 kr. spólan.

TOPY spúnar
Jaxon Harmony
Mest seldu stangirnar á Íslandi. Frábærar stangir í alla veiði og verðið er enn betra!

2.950 kr. 6 fet.

3.900 kr. 8 og 9 fet.
Verð aðeins 395 kr

Jaxon Adventure 3 legu hjól
með auka spólu. Verð 2.950 kr.

Jaxon Arrow 5 legu hjól
með aukaspólu og góðri
bremsu. Verð 4.950 kr.

Jaxon Galand GX 500 stórt 6 legu hjól
aukaspóla og samanbrjótanleg sveif
með einu handtaki. Verð 5.990 kr.

Jaxon Impress Mjög vandað 8
legu hjól með aukaspólu og 2 ára
ábyrgð. Verð 6.950 kr.

Jaxon Navigator 700. 6 legu stórt
strandveiðihjól, sem tekur 335 metra
af 30 punda línu aukaspóla.

Verð 8.950 kr.

Jaxon slöngubátur 290 cm og 320 cm
Ce vottaðir og samþykktir af
Siglingamálastofnun íslands.
• þolir allt að 20 hestafla mótor
• þyngd 45 kg
• harður botn og uppblásinn kjölur
• árar og pumpa
• Kemur í tösku og smellur í
skottið á fjölskyldubílnum

Verð 249.000 kr.

Í TILEFNI AF 20 ÁRA AFMÆLI JAXON FYLGIR RAFMAGNSMÓTOR
AÐ VERÐMÆTI 44.950 KR. MEÐ ÖLLUM SELDUM BÁTUM Í MAÍ.
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Margir bíða með óþreyju eftir
að hrefnan komi úr sjónum til
að skella henni á grillið.

Unaðslegt sælgæti

ÚR DJÚPUNUM
Frá maí til september má komast í tæri við hreinasta lostæti á sumargrillið því þá
veiðast kjarnmiklar og bráðhollar hrefnur upp úr íslenskum sjó, en fersk og nýveidd hrefna á ekkert skylt við gamla lýsisupplifun landans.

H

refnukjöt er
í miklu uppáhaldi og ég
og gott! grilla það oft yfir
sumartímann, enda
elska krakkarnir
það til jafns við fullorðna fólkið,“
segir Karl Ómar Jónsson, matreiðslumeistari og eigandi Kjötvinnslunnar Esju, en hans menn
voru einmitt þeir fyrstu til að
veiða hrefnu á dögunum.
„Út eru gefin sex hrefnuveiðileyfi: þrjú til einstaklinga á eigin
bátum og þrjú til Félags hrefnuveiðimanna á einum báti. Ég á í
samstarfi við einstaklingana þrjá,
og tveir af þeim veiddu fyrstu
tvær hrefnurnar sem nú eru komnar í sölu hjá mér og nánast slegist um hvern bita, enda lostæti,“
segir Karl Ómar sem sjálfur bíður
spenntur eftir fyrstu hrefnunni ár
hvert, enda unaðslegt góðgæti úr
undirdjúpunum.
„Ég er í stórum vinahópi í golfinu
og stundum er boðið upp á hrefnu-

Hollt

Karl Ómar Jónsson matreiðslumeistari
kann margar ljúffengar uppskriftir af
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
hrefnukjöti á grillið.

kjöt á grillmótum og þá félögunum leyft að giska á hvað þeir séu
að borða. Oftast giska þeir á innflutt nautakjöt en aldrei á það rétta,
en sá sem einu sinni prófar grillað hrefnukjöt ánetjast því. Hrefnan á sér því æ fleiri fylgismenn og
menn hreinlega klæjar í puttana
að njóta hennar, enda ótrúlegt hráefni,“ segir Karl Ómar og útskýrir hvers vegna. „Þegar kjötið er
nýtt og ferskt er það bragðlítið en
lungnamjúkt og alveg sama hvað
maður setur saman við það því það
tekur svo vel í sig allar marineringar. Kjötið verður því nákvæmlega
eins á bragðið og maður vill hafa
það og enginn tónn á bak við sem
skemmir marineringuna. Því má
leika sér endalaust með hrefnukjöt
því kryddjurtir, sósur og marineringar smjúga inn í vöðvann með
dásamlegri og hárréttri útkomu.”
Karl Ómar selur ferskt hrefnukjöt sitt eingöngu til veitingahúsa
og í kjötborði Bryggjuhússins við
Gullinbrú.
- þlg

A F
HREFNA Á ÞRENNAN MÁTA

Sérblað um
tjöld og útilegubúnað
Kemur út miðvikudaginn 26. maí

HREFNUSTEIK MEÐ
PIPARSÓSU
Fyrir 4
Aðalréttur fyrir fjóra
1 kg ferskt, ófrosið hrefnukjöt
grill- og steikarolía
sítrónupipar
Hrefnukjötið skorið í 1 sentimetra þykkar sneiðar. Þeim
dýft í steikarolíu og síðan
settar á þurra og snarpheita
pönnu eða grill. Steiktar í um
það bil hálfa mínútu á hvorri
hlið. Kryddað með sítrónupipar.
HEIT PIPARSÓSA
(ættuð frá meistara Úlfari)
250 ml mjólk
250 ml rjómi
smjörbolla eða sósuþykkir
í pakka
4 steiktir sveppir, settir út í
sósuna
2 tsk. kjötkraftur
2 dl sérrí
1 tsk. sítrónupipar
1 tsk. svartur pipar

Auglýsendur vinsamlegast haﬁð samband:
Benedikt
• benediktj@365.is
• sími 512 5411
Hlynur Þór
• hlynurs@365.is
• sími 5125439

Hrefnukjöt er yndislegt á grill,
en varast ber að elda það of
mikið. Þessi aðferð er einföld,
fljótleg og hefur reynst afar
vel.

HREFNA TERIYAKI
Fyrir 4
1 kg hrefnukjöt
1 dl Teriyaki-sósa
3 stk hvítlauksrif
1 tsk rifin engiferrót
salt
nýmalaður svartur pipar

Merjið hvítlauksrifin og blandið ásamt engifer í Teriyakisósuna og setjið í skál eða á
fat. Skerið kjötið í eins sentimetra þykkar sneiðar og látið
marinerast í tvo tíma. Veltið
sneiðunum í marineringunni
annað slagið. Steikið á funheitu grilli í sirka hálfa til eina
mínútu á hvorri hlið. Kryddið
með salti og svörtum pipar.
Berið fram með góðri grillsósu, bakaðri kartöflu og
fersku salati. Einnig smellpassar gamla góða Bernaise-sósan. Fleiri uppskriftir
á www.esja.is undir Góðir
hlekkir.

MARINERAÐ HREFNUKJÖT Í FORRÉTT
Fyrir 4 til 6
½ kg hrefnukjöt
2 dl ólívuolía
2 msk. sojasósa
1 msk. ferskt engifer
1 stk. rautt chili
6 lauf ferskur hvítlaukur
Maldon-salt (lítið)
Sítrónupipar
Bankið kjötið í þunnar sneiðar
svo það verði ekki seigt. Skerið kjötið í fína strimla. Blandið
saman olíu, sojasósu, salti og
sítrónupipar til að gera kryddlöginn. Fínsaxið engifer, hvítlauk og chilipipar saman við.
Leggið kjöt í kryddlöginn og
látið bíða við stofuhita í rúma
klukkustund. Berið fram með
ristuðu brauði og fersku salati.
Einnig má snöggsteikja þetta
í örfáar sekúndur og borða
sem aðalrétt.

LEYNIVOPNIÐ

Sigríður ræktar krydd sem hún klippir yfir grillbrauð og fleira.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SÚRT OG SÆTT SAMAN
„Segja má að mitt leynivopn sé súrt í sætt og sætt í súrt með slatta af
kærleika og fersku hráefni,“ segir Hafnfirðingurinn Sigríður Friðriksdóttir með heimspekilegu brosi þegar hún er innt eftir leynivopni sínu
í eldhúsinu. Hún verður að útskýra þetta nánar. „Ég set oft smá sætu,
til dæmis mango chutney, rababarasultu eða púðursykur í sterka eða
bragðmikla rétti og svo smá salt í eftirrétti og heitt súkkulaði. Þá nota
ég sítrusávexti töluvert í marineringar bæði á kjöt og fisk því þeir passa
vel með þessu. Reglan er að hafa þetta bragðefni nógu lítið þannig að það
finnist ekki en oft ýkir það einkenni réttanna og skapar keim sem fólk
er hrifið af og finnst öðruvísi en það á að venjast.“
Sigríður er eigandi Græna kaffihússins í Hellisgerði í Hafnarfirði.
Eldhúsið er ótrúlega lítið en þar getur Sigríður samt framleitt dýrindis
meðlæti með kaffinu og súkkulaðinu, auk þess sem hún ræktar krydd
til að klippa yfir grillað brauð sem hún býður upp á. Hún tekur snittubrauð eða baguette, sker það langsum og setur hvorn helming fyrir sig
á grillið, nuddar þá heita með hvítlauk, setur smá ólívuolíu til að væta
þá og raðar ferskum tómötum ofan á sem hún hefur marinerað aðeins
í sítrónu. Dreypir svo ólívuolíu yfir og dreifir hvítlauk, basil og fleira
kryddi ásamt mosarellaosti.
Græna kaffihúsið hefur opið um helgar frá því í desember og verður
opið daglega frá 1. júní.
- gun

margt smátt
SVALANDI Á SUMARKVÖLDI Á fallegum sumarkvöldum er gott að gæða sér
á heimagerðu límonaði. Hér er uppskrift að
einu þess háttar: 1 bolli sykur, 4 til 5 bollar
kalt vatn, 4 til 6 sítrónur. Setjið sykurinn og
1 bolla af vatni í pott. Látið sjóða og hrærið í. Kreistið sítrónurnar þannig að safinn
fylli einn bolla. Leyfið því næst blöndunni
að kólna og stingið henni svo inn í ísskáp
þegar hún er við stofuhita. Sigtið steinana
frá en skiljið aldinkjötið eftir. Þeytið svo
kældu blönduna, sítrónusafann og
seinni 3 til 4 vatnsbollana saman
og berið fram með klökum.

sunnudag, kl.20.00

haukar – fh
fimmtudag, kl.20.00

stjarnan – kr

mánudag, kl.20.00

grindavík – keflavík

PEPSIMÖRKIN
Eftir hverja umferð fara Magnús Gylfa og Tómas Ingi yfir
alla leikina í Pepsideildinni og kryfja þá til mergjar.
Næsti þáttur er á sunnudag kl. 22:00

GRILLAÐ SAMAN Holugrill getur verið skemmtileg afþreying fyrir alla fjölskylduna. Í upphafi þarf að grafa holu og safna
grjóti og spýtum til að nota við matreiðsluna.
Grjótið er sett í botn holunnar svo lofti um kolin
sem sett eru ofan á. Því næst er kveikt í kolunum. Matnum er pakkað inn í smjörpappír
og utan um er svo vafinn álpappír. Þegar kolin
hafa gránað er maturinn settur ofan í holuna og
grjót, spýtur og torf sett yfir. Snúa þarf kjötinu á
eldunartímanum.
GRILLAÐUR FISKUR Þegar fiskur með roði
er grillaður er sniðugt að byrja á því að snúa
roðhliðinni upp því hún heldur fiskinum saman
þegar honum er snúið við.

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR:

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

515 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

matur

SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

VIÐ MÆLUM MEÐ…

HVAMMSVÍK
HVAMMSVÍ

Opnum um helgina!
Golf
Golfvöllurinn hentar vel
fyrir alla fjölskylduna,
byrjendur jafnt sem lengra
komna. Völlurinn er í
umsjá GR

HEIMATILBÚINNI BARBEQUE-SÓSU Blandið saman
í pott 2 bollum tómatsósu, ¼ bolla
eplaediki, ¼ bolla Worcestershiresósu, ¼ bolla dökkum púðursykri,
2 msk. HP-sósu, 1 msk. sterkri sósu,
til dæmis Tabasco, 2 msk. sinnepi, 1
msk. reyktu salti, t.d. Maldon, 2 tsk.
sætu paprikudufti, 1 tsk. laukdufti, 1
tsk. cayenne-pipar, ½ tsk. svörtum
pipar og 1-2 söxuðum hvítlauksrifjum. Hitið við miðlungs til háan hita
upp að suðu, lækkið niður í miðlungshita og sjóðið í 10-15 mín. eða
þar til sósan er orðin þykk og dökk.
Geymist í kæli. Best er að smyrja kjöt
með sósu undir lok grilltímans.

Silungsveiði
Þúsundir silunga í vatninu
og frábær veiðivon fyrir
unga sem aldna, reynda
sem byrjendur.

Tjaldstæði
með frábærri aðstöðu

Taktu tjaldið með þegar þú
mætir í Hvammsvík.
Þar er fyrirtaks tjaldstæði,
grillaðstaðan alveg glimrandi
fín og umhverfið
undurfagurt.

AÐ GRILLA ÚTI Í NÁTTÚRUNNI Með góðu og handhægu
grilli er hægt að njóta þess að snæða
glóðarsteiktan mat úti í garði eða á
skemmtilegu ferðalagi í fögru umhverfi, á pallinum við sumarbústaðinn, við helli eða niðri í fjöru.

Fjölskyldufjör
í Hvammsvík!
Frístundasvæðið í Hvammsvík, Kjósarsýslu h
hefur opnað að nýju og hefur aldrei
verið ævintýralegra.. Hvammsvík er aðeins ssteinsnar frá höfuðborgarsvæðinu og
þar getur öll fjölskyldan átt unaðslegar stundir saman – og öllum finnst gaman!

Nánari upplýsingar í síma 695 5123,
hvammsvik@itr.is og á www.hvammsvik.is

www.facebook.com/hvammsvik

Auglýsingasími

GÓÐU KRYDDI Fátt er eins
mikilvægt í matargerð og ekki verra
ef framleiðslan er íslensk. Bezt ákryddin koma þar sterkt inn en það
nýjasta, Bezt á svínið, hentar vel á
svínakjöt, kjúklingakjöt og grillaðan fisk og grænmeti.

Allt sem þú þarft…

Takmarkaður
sýningafjöldi
Miðasala er haﬁn!

22. maí 2010 LAUGARDAGUR
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Minningar
um HM
Til að þreyja þorrann meðan beðið er eftir HM
í Suður-Afríku, sem hefst eftir nítján daga, bað
Kjartan Guðmundsson nokkra valinkunna andans
menn og konur um að rifja upp eftirminnilegar
stundir frá HM.
Eftirminnilegasta keppnin
„Ég man nú svo langt aftur að
eftirminnilegasta keppnin er HM
í Mexíkó 1970 sem Brasilíumenn
sigruðu með stórkostlegt gullaldarlið,
Pelé, Rivelino
og fleiri snillinga
innanborðs. Það
var ansi mikill
spenningur fyrir
þennan úrslitaleik milli Brasilíu
og Ítalíu, því þar
áttust við besta
sóknarliðið og
besta varnarliðið,“ segir Einar Kárason rithöfundur.
Ekki var byrjað að sýna frá HM í
knattspyrnu í ríkissjónvarpinu fyrr

en 1982. Einar minnist þess þó
að hafa séð tveggja klukkustunda
langa kvikmynd um keppnina 1970
í Gamla bíói, þá fjórtán ára gamall.
„Ég hafði aldrei séð fótbolta í svona
alþjóðlegu samhengi áður, heldur
las ég um erlenda leiki í Mogganum
og sá svarthvítar myndir sem höfðu
verið símsendar hingað. Þannig að
þetta var auðvitað rosaleg upplifun
á sínum tíma, að sjá þetta í lit og
á breiðtjaldi. Það lá við að ég fengi
kúltúrsjokk, eins og sagt er um þá
sem koma á listasöfnin í Flórens.
Það var grafarþögn í salnum og mikil
spenna. Þetta tryggði það að ég
hef fylgst með öllum HM-keppnum
síðan,“ segir Einar.

Besta liðið

KOLLEGAR Frakkar slógu Brasilíumenn út í

Að mati tónlistarmannsins Ólafs
Josephssonar, sem einnig gengur
undir nafninu
Stafrænn Hákon,
er lið Brasilíumanna á HM
í Mexíkó árið
1986 það besta
í sögu HM.
„Ég gleymi seint
þessari heimsmeistarakeppni
sem átti sér
stað á sama tíma og ég tók í fyrsta

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

vítaspyrnukeppni í átta liða úrslitum á HM
í Mexíkó 1986 í einum eftirminnilegasta
fótboltaleik allra tíma. Hér sjást miðvallarmeistararnir Alemao og Platini, en sá
franski átti 31 árs afmæli þennan dag.

skipti þátt í Tommamótinu í Eyjum,“
segir Ólafur. „Við ÍR-ingarnir gistum í
Barnaskólanum í Vestmannaeyjum og
maður var alltaf að stelast til að kíkja
á leikina niðri í anddyri. Lið Brasilíu
var hreinlega skipað ofurmönnum á
borð við Sókrates, Eder, Zico, Careca
og fleiri snillinga. Eftirminnilegast er
þegar Sókrates tók víti án atrennu,
magnað verkfæri sem hvern ungan
fótboltasnáða dreymdi um að geta
framkvæmt eins listilega. Þeir voru
svo slegnir út af Frökkum, sem voru
mikil vonbrigði,“ segir Ólafur.

HETJA Maradona gerði tvö ógleymanleg mörk í leik gegn Englendingum í átta liða úrslitum á HM 1986. Hið fyrra með „hendi
guðs“ og hið síðara eftir stórfenglegan, sextíu metra, tíu sekúndna einleik upp völlinn. Síðara markið hefur verið nefnt „mark
aldarinnar“ og Argentínumenn stóðu uppi sem sigurvegarar í lok móts.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Eftirminnilegasta atvikið
„Stóra atvikið í sögu HM er auðvitað helvítis
markið sem Maradona skoraði með hendinni á
móti Englendingum á HM í Mexíkó 1986,“ segir
Ragnheiður Ríkharðsdóttir alþingismaður.
Hún segist muna vel eftir „hendi guðs“ eins
og kókaínbróðirinn sjálfur kallaði markið fræga,
en hún horfði á leikinn heima í stofu ásamt eiginmanni sínum og syni. „Þetta var ömurlegt og

stemningin yfir leiknum var ekkert sérstaklega
góð því maðurinn minn hélt með Argentínu en
ekki ég. Við höfum rætt þetta atvik reglulega
síðan, meðal annars þegar Frakkar komust á
HM í Suður-Afríku með handarmarki Thierry
Henry gegn Írum, en Henry var alltaf uppáhaldið mitt hjá Arsenal,“ segir Ragnheiður og bætir
við að hún hafi ekki þolað Maradona síðan.

Eftirminnilegasta markið

Eftirtektarverðasti búningurinn

Óvæntustu úrslitin

KOMU Á ÓVART Búlgarir, með Hristo

Stoichkov í broddi fylkingar, komu á
óvart með því að komast í undanúrslit
á HM í Bandaríkjunum árið 1994.

bjuggust við að þýska liðið kæmist
í sinn fjórða úrslitaleik í röð, en tvö
búlgörsk mörk á þremur mínútum
seint í leiknum gerðu þær vonir að
engu. Verst að Búlgarar fögnuðu
sigrinum sem heimsmeistarar væru,
duttu í það og voru úti á þekju í
lokaleikjunum tveimur.“

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

„Það er af mörgum óvæntum úrslitum að taka í sögu HM,“ segir Stefán
Pálsson, sagnfræðingur og einlægur
áhugamaður um sögu Heimsmeistaramótsins í knattspyrnu. Hann
segir freistandi að velja 2-1 sigur
Alsír á Vestur-Þjóðverjum á HM
1982. „Þýska liðið var talið eitt það
sigurstranglegasta og komst í úrslitaleikinn, en Alsír tók í fyrsta sinn þátt
í HM auk þess
sem afríski
boltinn var mun
lægra skrifaður
þá en síðar
varð. Maklegast
hefði verið ef
tapið hefði slegið Þjóðverja úr
keppni, en þeir
sættu lúalagi
og komust áfram eftir skammarlega
viðureign gegn Austurríki og Alsír sat
eftir með sárt ennið,“ segir Stefán.
Hann telur þó sigur Búlgara á
Þjóðverjum í fjórðungsúrslitum HM
1994 líklega enn óvæntari. „Flestir

VONBRIGÐI Markvörðurinn David Seaman brast í grát eftir

að mistök hans kostuðu Englendinga sæti í undanúrslitum
HM 2002. Beckham og Eriksson reyndu að hugga strákinn.

„Flottasta markið var klárlega þegar Ronaldinho skoraði
sigurmarkið gegn Englendingum í átta liða úrslitum á
HM í Japan og Suður-Kóreu árið
2002 eftir ótrúlegt klúður hjá David
Seaman, markmanni Englendinga,“ segir Halldóra Anna Hagalín,
ritstjóri fótboltatímaritsins Goal.
Hún segist jafnan hvetja
undirmálslið til dáða og hefði
gaman af óvæntum sigurvegurum
í Suður-Afríku, jafnvel einhverju af
Afríkuliðunum.

LITRÍKUR Jorge Campos var markverður markvörður sem

hannaði sína eigin búninga á HM svo eftir var tekið.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

„Jorge Campos, hinn lítríki markvörður
Mexíkómanna sem lék á HM í Bandaríkjunum 1994 og HM í Frakklandi
1998, ber vafalaust ábyrgð á eftirminnilegasta búningnum í HM, enda
treysti hann á að sóknarmennirnir
fengju ofbirtu í augun af búningunum hans,“ segir Örn Úlfar Sævarsson,
starfsmaður Fítón og Gettu beturdómari.

Fangaðu heiminn með Canon EOS

Frábær saga
snýst um uppgötvun.
Fyrir byrjendur í ljósmyndun og áhugaljósmyndara
eru Canon EOS myndavélar frábær valkostur.
Eins og allar Canon EOS DSLR myndavélar þá eru
EOS 1000D og EOS 450D með CMOS sensor og
búa yfir tækni sem er fengin úr atvinnumannavélum
Canon. Flottar myndavélar á góðu verði.
EOS 500D og EOS 550D eru fyrir þá sem vilja fanga
söguna með allt að 18 megapixla kyrrmyndum og
Full HD vídeó.
EOS 50D og EOS 7D eru framúrskarandi myndavélar fyrir íþrótta- og náttúrulífsljósmyndara en
þær taka allt að 18 megapixla kyrrmyndir á allt að
8 römmum á sekúndu. Einnig möguleiki á Full HD
vídeó.
Farðu lengra með Canon EOS. Yfirgripsmesta stafræna SLR kerfið í heiminum; útskiptanlegar linsur
og aukahlutir sem tryggja sveigjanleika. Þrautreynt
af atvinnu og áhugaljósmyndurum. Uppáhald ljósmyndara um allan heim.

Nánari upplýsingar á www.canon.nyherji.is
Vertu aðdáandi Canon á Íslandi á Facebook

Viðurkenndir Canon söluaðilar um land allt
ELKO Flugstöð Leifs Eiríkssonar / Reykjavík Sense Center, Kringlunni - Verslun Nýherja, Borgartúni 37 - ELKO Lindum & Skeifunni - Beco, Langholtsvegi 84 - Myndval, Mjódd - Fotoval,
Skipholti 50b / Akureyri Pedromyndir - A4 / Húsavík Bókaverslun Þórarins / Ísafjörður Bókahornið - Penninn / Sauðárkrókur Tengill - Kaupfélag Skagfirðinga / Blönduós Kjalfell /
Hvammstangi Ráðbarður / Grundarfjörður Hrannarbúðin / Stykkishólmur Skipavík / Borgarnes Omnis / Akranes Omnis / Reykjanesbær Omnis / Selfoss TRS / Höfn í Hornafirði
Martölvan / Neskaupstaður Tónspil / Egilsstaðir Myndsmiðjan / Vestmannaeyjar Foto - Tölvun / Netverslun Nýherja, www.netverslun.is

Ljósm. RAX

Taktu meira en myndir.
Taktu sögur.

fyrst og fremst ódýr

Nýtt!
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1398 1299
kr.
kg

Lambalæri snyrt, New York og
hvítlauks/rósmarín marinering

kr.
kg

Verð áður 2598 kr./kg
Grísalundir, erlendar
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Krónu kjúklingabringur

1698

kr.
pk.

Grillborgarar með brauði, 4 stk.

kr.
pk.

Dönsk andarsteik

%
0
2

afsláttur

698 589 69
kr.
kg

Verð áður 889 kr./kg

Móa appelsínu læri/leggir

kr.
stk.

Krónu ís, Bragðarefur
1,33 ltr.

kr.
stk.

Pepsi, Pepsi Max, Mountain Dew
og Egils Appelsín, 33cl dósir

159

kr.
pk.

Krónu skinka

*Allar verslanir Krónunnar eru lokaðar á Hvítsunnudag*
@gcVc6`gVcZh^
VaaVYV\V&%"&.

Ný kynslóð lágvöruverðsverslana
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k^g`VYV\V&&"'&
aVj#&&"'&hjc#&'"'&
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NÝTT KORTATÍMABIL

Gott á!
grillið
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2998 899 1298
kr.
kg

kr.
kg

Verð áður 3998 kr./kg
Ungnautalund, erlend

Verð áður 1498 kr./kg
Grísakótilettur, ítölsk marinering

kr.
kg

Grísaspjót m/hvítlauk/rósmarín
eða New York marineringu

2yrir
f

1

Lúxussalat,
allar tegundir

898

kr.
pk.

Ferðafélaginn Coke eða Coke Light, 33cl x 12 stk.

268

kr.
stk.

Ora grillsósur, 6 tegundir

246

ódýrt

94

Doritos Nacho Cheese og Cool American

kr.
stk.

ABT-mjólk, 4 tegundir

kr.
pk.

99

kr.
ltr.

Brazzi epla- og appelsínusafi, 1 ltr.

*Allar verslanir Krónunnar eru opnar á annan í Hvítsunnu*
@gcVcA^cYjb
@gcVc=[ÂV
VaaVYV\V&%"'%
k^g`VYV\V&&"&.
aVj#&%"&.hjc#&&"&.

@gcVcBdh[ZaahW¨
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aVj#&&"&-hjc#&&"&+
]Za\Vg&%"&.
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Snætt með Noma-stjóranum
MYNDBROT ÚR DEGI Fimmtudaginn 20. maí | Myndir teknar á Canon G10 Powershot
Dagurinn í gær var að mörgu leyti óvenjulegur fyrir Steinar Aðalbjörnsson hjá Matís en fyrirtækið skipulagði Norræna ráðstefnu um mat í vikunni. Meðal gesta ráðstefnunnar var Peter Kreiner frá hinu fræga veitingahúsi Noma í Kaupmannahöfn og
fjallað var meðal annars um hvernig ætti að koma norrænum gildum í matargerðarlist á framfæri. Fréttablaðið fylgdist með
fullbókuðum degi Steinars.

2

Margt góðra manna mætti þarna og meðal góðra gesta var
Peter Kreiner, framkvæmdastjóri Noma veitingahússins (www.
noma.dk) í Kaupmannahöfn, en veitingahúsið var fyrir stuttu
kosið það besta í heimi. Á myndinni eru, auk Peters, Emilía
Martinsdóttir og Gunnþórunn Einarsdóttir, starfsmenn Matís.

1

Dagurinn byrjaði tiltölulega snemma en ég vaknaði klukkan sjö og kom börnunum mínum í skólann. Svo tók við langur dagur þar sem ég var að
snúast í kringum ráðstefnu Matís.

3

Um kvöldið
var hópnum
svo boðið til
veislu í höfuðstöðvum Matís.

4

Í höfuðstöðvunum var boðið upp á íslenskan mat
frá A-Ö.

VIÐ LOKUM SKÍFUNNI LAUGAVEGI!

SÖLUSÝNING
Innréttingar og heimilistæki

AFSLÁTTUR
A
FÖ
LLU!
AF
ÖLLU!

Opið alla daga 12 - 18.
m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Athugið! Gildir aðeins á Laugavegi!

AÐ
ALLT Á
!

T
SELJAS

LAUGAVEGUR 26

Glæsileg hönnun og fágað yfirbragð einkenna
heimilistækin og eldhúsinnréttingarnar hjá Eirvík
Opið laugardag frá kl. 11:00 -16:00
Verið velkomin í Eirvík og fáið ráðgjöf
og kynningu á vörum og þjónustu.

#^|]³W^[_c_b_ij³a_
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is
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VIÐ LOKUM SKÍFUNNI LAUGAVEGI!

5

Þórir Bergsson, starfsmaður hjá Matís, skipulagði veisluhöldin
og var matseðill hans alveg glimrandi.

AFSLÁTTUR
AF ÖLLU!
ALLT Á
AÐ

SELJA
ST!
Opið alla daga 12 - 18.
Athugið! Gildir aðeins í Skífunni Laugavegi 26

LAUGAVEGUR 26

Auglýsingasími

6

Það var ekki mikill tími til annars en vinnu í gær en ég náði þó
að „skvísa inn“ klukkustundar hlaupaæfingu kl. 17 í World Class
í Laugum og svo slakaði ég á í nokkrar mínútur í yndislegu Baðstofunni. Vinnan beið svo kl. 18.45 og var unnið langt fram eftir
kvöldi.

Allt sem þú þarft…
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VICTOR HUGO (1802-1885) LÉST
ÞENNAN DAG.

„Ég elska alla menn sem
hugsa, jafnvel þá sem
hugsa öðruvísi en ég.“
Victor Hugo var franskur rithöfundur. Verk hans snertu á
helstu málefnum og stefnum
í stjórnmálum og list á æviferli hans. Þau þekktustu eru
Vesalingarnir og Hringjarinn í
Notre-Dame.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 22. MAÍ 1954

MERKISATBURÐIR

Áburðarverksmiðjan vígð

1133 Sæmundur fróði Sigfús-

Áburðarverksmiðjan í Gufunesi var vígð 22. maí
1954 og það ár hófst framleiðsla áburðar hér á
landi. Í fyrstu var bara um eina tegund að ræða,
það var köfnunarefnisáburðurinn Kjarni og var
köfnunarefnið unnið úr andrúmsloftinu. Framleiðslugetan var 24 þúsund tonn á ári.
Verksmiðjan fékk rafmagn úr Írafossvirkjun í
Soginu því á þeim tíma var ekki markaður fyrir
alla þá raforku sem framleidd var nema að til
kæmi stóriðja en bygging Írafossvirkjunar og
Áburðarverksmiðjunnar var fjármögnuð með
Marshall-aðstoðinni. Áburðarsala ríkisins hafði
einkarétt á innflutningi og sölu áburðar. Hún
flutti inn steinefnaáburð, þrífosfat og kalí til að
blanda með hinum íslenska Kjarna. Rekstur
Áburðarverksmiðjunnar og Áburðarsölunnar
var fljótlega sameinaður og hafði verksmiðjan

son andast.
1702 Erindisbréf er gefið út

1921

1952

1971

1990

einkaleyfi á sölu á áburði á Íslandi til ársins
1995. Þá hafði framleiðslugetan aukist til muna
og tegundum fjölgað.

2008

vegna gerðar manntals á
Íslandi.
Fyrstu hljómsveitartónleikar eru haldnir á Íslandi.
Fyrstu trén í Kjarnaskógi
við Akureyri eru gróðursett.
Fyrstu orlofshús opinberra
starfsmanna eru tekin í
notkun í Munaðarnesi í
Borgarfirði.
Norður- og Suður-Jemen
á Arabíuskaganum sameinast.
Eurobandið tekur þátt í
forkeppni Eurovision.

Afmæli
Ætting jum, vinum og öðrum gestum
sem tóku þátt í því að halda nítugasta
afmælisdag minn hinn 8. maí sl., færi
ég hugheilar þakkir fyrir að gera
daginn minnisstæðan.

Baldur Ingólfsson

Okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra sem sýndu okkur samúð og
vináttu við andlát og útför ástkærrar
móður okkar, tengdamóður,ömmu og
langömmu

Theodóru Guðnadóttur,
frá Höllustöðum, Reykhólahreppi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki dvalarheimilisins í Barmahlíð á Reykhólum fyrir góða umönnun.
Kristrún Samúelsdóttir
Karl I Karlsson
Jónas Samúelsson
Bergljót Bjarnadóttir
Þorgeir Samúelsson
Ingvar Samúelsson
Björn Samúelsson
Ágústa Bragadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

SKEGG Í GEGNUM ÁRIN Þorbjörg segir efnisöflun fyrir sýninguna hafa verið afar skemmtilega og áhugaverða.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SÝNING KLIPPT OG SKORIÐ Í ÞJÓÐMINJASAFNINU: VAR OPNUÐ Í SÍÐUSTU VIKU

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför ástkærs
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Jóns Gunnars
Sigurðssonar
Sérstaklega viljum við þakka starfsfólki á Hrafnistu í
Reykjavík fyrir frábæra umönnun.
Guðrún Jónsdóttir
Ólöf Jónsdóttir
Auður Jónsdóttir
Ólafur Th. Jónsson
Geir Hafsteinn Jónsson
afabörn og langafabörn.

Stefán Pálsson
Viðar Sigurjónsson
Kristinn H. Þorsteinsson
Hildur Hansen
Mette Helsted Frandsen

Tíðarandinn speglast í skeggi
„Á Þjóðminjasafninu eru fastar, stórar sýningar en einnig nokkur minni
sýningarrými og í þeim rýmum er
lagt mikið kapp á að fortíðin mæti
nútíðinni. Til að mynda tókum við
nýlega niður sýningu um búsáhaldabyltinguna og við setjum alltaf slíkar
sýningar upp öðru hvoru,“ segir Þorbjörg Gunnarsdóttir, sýningarstjóri í
Þjóðminjasafni Íslands. Í síðustu viku
var sýningin Klippt og skorið – um
skegg og rakstur opnuð í Horninu á 2.
hæð safnsins. Á sýningunni gefur að
líta ýmislegt tengt skeggi karlmanna
og hvernig þetta karlmennskutákn
hefur tekið mið af tísku og tíðaranda
í gegnum árin.
Freyja H. Ómarsdóttir er höfundur sýningarinnar og segir Þor-

björg vinnuna við efnisöflun, sem
þær unnu í sameiningu, hafa verið
einkar skemmtilega og áhugaverða.
„Mikið af mununum á sýningunni eru
í eigu Þjóðminjasafnsins, til dæmis
margar skemmtilegar ljósmyndir
úr Ljósmyndasafni Íslands, en aðra
muni fengum við lánaða úr einkaeigu. Meðal þess er stóllinn úr fyrstu
íslensku rakarastofunni sem Árni
Nikulásson stofnaði árið 1901 með
stuðningi Tryggva Gunnarssonar
bankastjóri og fleiri aðila. Auk þess
heimsóttum við marga rakara sem
bæði lánuðu okkur myndir og muni og
sögðu okkur skemmtilegar sögur úr
fortíðinni, af aðferðum sem voru notaðar í gamla daga og þar fram eftir
götunum,“ segir Þorbjörg.

Hún segir athyglisvert að rifja
upp tíðarandann eins og hann birtist í gegnum skeggtísku hvers tíma.
„Gamlar aðferðir og stílar komast
reglulega aftur í tísku. Til dæmis er
rakhnífur notaður við rakstur hjá
Kormáki og Skildi, haldnar eru yfirvaraskeggskeppnir og eins er mun
algengara að ungir menn séu með
alskegg í dag en verið hefur í áraraðir. Sjálfri þykir mér vel snyrt skegg
flott. Það er ákveðinn karlmennskubragur sem fylgir því,“ segir Þorbjörg.
Sýningin Klippt og skorið kemur til
með að standa yfir fram til áramóta
og er opin frá klukkan 10 til 17 alla
daga.
kjartan@frettabladid.is

AFMÆLI

GRAND
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, dóttir og systir,

Helga Vilmundardóttir
Álfhólsvegi 25,

lést miðvikudaginn 19. maí á Líknardeildinni í
Kópavogi. Útför auglýst síðar.
Gunnhildur J. Gunnarsdóttir,
Hlífar V. Helgason, Lísa María Hjartardóttir, Sindri Snær
Snorrason, Gunnhildur V. Friðriksdóttir, Vilmundur
Þorsteinsson, Þorsteinn J. Vilmundarson, Oddur F.
Vilmundarson.

erf i dr y k kjur
Hlýlegt og gott viðmót
á Grand hótel.
Fjölbreyttar veitingar
lagaðar á staðnum.
Næg bílastæði
og gott aðgengi.

Grand Hótel Reykjavík
Sigtún 38, 105 Rvk.
Sími: 514 8000
www. grand.is
erfidrykkjur@grand.is

Verið velkomin
á Grand hótel

HAFDÍS HULD
ÞRASTARDÓTTIR

söngkona er
31 árs.

NAOMI
CAMPBELL

fyrirsæta er
fertug.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma
512 5000.

Elsku hjartans drengurinn okkar,
bróðir, barnabarn og frændi,

Aron Kristinn Jónasson
lést í Aachen í Þýskalandi þann 8. maí. Útför hans fer
fram í Digraneskirkju 25. maí kl. 13.00.

Okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra sem sýndu okkur samúð og vinarhug við andlát og útför ástkærs eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Ólafs Helga
Frímannssonar
bankamanns, Hagamel 37, Reykjavík.

Kristín Anna Hermannsdóttir Jónas Kristinn Gunnarsson
Eva Katrín Jónasdóttir
Guðfinna Gunnþórsdóttir
Sólveig Jónasdóttir
Gunnar Kristinn Þórðarson
aðrir ættingjar og vinir.

Þökkum frábæra hjúkrun og umönnun á líknardeild
Landspítala Landakoti.
Guðlaug Kristín Runólfsdóttir
Frímann Ólafsson
Margrét Þórarinsdóttir
Kristín Ólafsdóttir
Karl Óskar Hjaltason
Runólfur Ólafsson
Anna Dagný Smith
Ólafur Haukur Ólafsson
Guðbjörg Erlendsdóttir
Kjartan Ólafsson
Ragnheiður Guðjónsdóttir
afa- og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,
frá Norðfirði,

Jóhanna Magnúsdóttir
Viðar Rósmundsson
Pálmar Magnússon
Jóna Lísa Guðbjartsdóttir
Sigrún Margrét Magnúsdóttir Einar Hafliðason
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum hlýhug og vináttu vegna andláts og útfarar móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sólveigar Ólafsdóttur
frá Norður-Fossi í Mýrdal, síðast til
heimilis á Dvalarheimilinu Sólvöllum,
Eyrarbakka.

Sérstakar þakkir til starfsfólksins á Dvalarheimilinu
Sólvöllum, Eyrarbakka fyrir gott atlæti og einstaklega
góða nærveru.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og vinarhug við
andlát og útför okkar ástkæru móður
og ömmu

Ólafur Sigursveinsson
Jóhanna Sigursveinsdóttir
Sveinn Sigursveinsson
Sigurður Sigursveinsson
Runólfur Sigursveinsson
og fjölskyldur.

Rakel Jónsdóttir
frá Ásbyrgi, Djúpavogi, síðast til
heimilis á Dvalarheimilinu Höfða,
Akranesi,

lést mánudaginn 17. maí. Útförin fer fram frá
Akraneskirkju föstudaginn 28. maí kl. 14. Blóm og
kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Dvalarheimilið Höfða.

lést 11. maí. Jarðarförin fer fram þriðjudaginn 25. maí
kl. 13.00 frá Neskirkju.
Gunnvör Sverrisdóttir
Sigurbjörg Sverrisdóttir
Arndís Inga Sverrisdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Björn Gústafsson
Hilmar Björnsson
Lea H. Björnsdóttir
Jón Valdimar Björnsson
Sigrún Björnsdóttir
Hreinn Björnsson
Hlíf Björnsdóttir
og fjölskyldur.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk hjartadeildar
Landspítalans við Hringbraut, deild g-14, fyrir
umhyggju og hlýju á erfiðum tímum.
Fyrir hönd aðstandenda,
Sigrún Karlsdóttir.

Hrafnistu, Hafnarfirði áður Bjarnabæ,
Suðurgötu 38, Hafnarfirði,

lést á Hrafnistu Hafnarfirði, miðvikudaginn 19. maí.
Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju, miðvikudaginn 26. maí kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir, þeim sem vildu minnast hans er bent á
Slysavarnafélag Íslands.
Sigurjón Ingiberg Bjarnason
Helgi Helgason
og aðstandendur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi,

Þórarinn Sigurðsson
Heiðvangi 28, Hafnarfirði,

Ástkær faðir okkar, sonur, bróðir,
barnabarn og frændi,

Ármanns Þórs
Ásmundssonar

Karina Caetano Fugita Ægisson
Ægir H. Þórðarson
Guðbjörg M. Sigurbjörnsdóttir
Agnes Ægisdóttir
Brynjar Jökull
Viktor Breki
Linda Ýr Ægisdóttir
Páll Guðlaugsson
Þórður Vilhjálmsson

Hanna Rúna Jóhannsdóttir
Aðalsteinn Sigurgeirsson
Selma Guðmundsdóttir
Júlíus Ólafsson
Ingibjörg J. Ingólfsdóttir
Magnús F. Ingólfsson

Grétar Sigurgeirsson
Árni Baldursson
Jóhannes Þórðarson

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra
sem sýndu samúð og vinarhug við andlát og útför elskulegs sambýlismanns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Naustabúð 10, Hellissandi.

Bjarni Helgason
Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

kennari, til heimilis að Aflagranda 40,

Sigþórs Ægissonar,

Faðir minn og bróðir,

og heiðruðu minningu hennar.

Ingunn Árnadóttir

Tómas Leifsson
Sigríður Gunnarsdóttir
Þóra Elísabet Leifsdóttir
Sigurður Vigfússon
Ottó Leifsson
Guðrún Bjarney Leifsdóttir Sigurjón Magnússon
Nanna Herborg Leifsdóttir Friðrik Friðriksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Kristín Sigurmarsdóttir
Ragnheiður Thorlacius

frá Súluholti, Aflagranda 40, Reykjavík

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma og
langamma,

Vestursíðu 38, Akureyri.

Sérstakar þakkir til ættingja, vina og hjúkrunarfólks
sem sýndu henni kærleik og hlýju.

Ólöf Karlsdóttir
Ólafur Þorsteinn Jónsson

Kristínar
Guðmundsdóttur

Þórkatla Mjöll Halldórsdóttir
Vildís Halldórsdóttir
og barnabörn.

Erlu Elísdóttur

Innilegar þakkir til allra sem auðsýndu
okkur samúð og dýrmætan stuðning,
vináttu og hlýhug við veikindi, andlát
og útför okkar ástkærs

Sveinbjörg Hinriksdóttir
lést fimmtudaginn 29. apríl. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þökkum hlýhug og
auðsýnda samúð.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Þorsteinn Örn
Sigurfinnsson,
húsasmiður og rafvirki,
Kristnibraut 79,

lést á Landspítalanum föstudaginn 14. maí. Útför hans
fer fram frá Guðríðarkirkju Grafarholti miðvikudaginn
26. maí kl. 15.00. Blóm og kransar eru vinsamlegast
afþakkaðir en þeir sem vilja minnast hans er bent á
námssjóð Hlyns og Sólveigar rkn.: 0331-13-300790,
kt.: 200365-2919.
Hlynur Þorsteinsson
Sólveig Þorsteinsdóttir
Sigurfinnur Þorsteinsson
Sigríður Pétursdóttir
Pétur Már Sigurfinnsson
Marta Sigurfinnsdóttir
Katrín Jóhanna Gísladóttir og frændsystkin.

lést á Landspítalanum mánudaginn 17. maí. Útför fer
fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 26.
maí kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinslækningadeild 11e (s. 543 1159).
María Sif Sveinsdóttir
Gunnar Þór Þórarinsson
Sveinn Bjarki Þórarinsson
Egill Örn Þórarinsson
og barnabörn.

Eva Gunnarsdóttir
Kolbrún Kristínardóttir

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.
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Útsvar, velferð og kjaftæði
ér finnst ótrúlega leiðinlegt að vera
BAKÞANKAR
ekki með skráð lögheimili í Reykjavík.
Atla Fannars
Bjarkasonar Ekki vegna þess að mig langar til að borga

M

fyndinn og Jón Gnarr, en við viljum útsvar,
börn, leikskóla, velferð, bla bla bla …“

hærri tryggingagjöld af bílnum mínum
heldur langar mig til að greiða atkvæði í
borgarstjórnarkosningunum í enda maí.

FURÐULEGIR hlutir gerðust eftir að Besti

ÉG er með ofnæmi fyrir pólitíkusum, sem
er leiðinlegt vegna þess að þeir stjórna
lífi mínu á ákveðinn hátt. Þetta er eins og
að vera með ofnæmi fyrir bílnum sem ég
keyri á hverjum degi. Nei, þetta er reyndar
ekkert eins og það, en mér verður illt þegar
ég heyri pólitíkusa tala og ég hef stundum
fengið á tilfinninguna að þeir telji sig vera
betri en við hin. Sem er fjarri lagi, því í
pólitík, eins og alls staðar annars staðar,
er rosalega mikið af ógeðslegu fólki.
AÐ fylgjast með framgöngu Besta flokksins hefur verið hrein unun. Jóni Gnarr og
félögum hefur tekist að umbylta heimsmynd fólks sem bjóst við að geta karpað, malað, rifist og skammast út í hvað
annað án þess að rauðhærður sprelligosi myndi þvælast fyrir. Og hvernig
hefur þetta fólk tekið því? Ótrúlega furðulega. Kosningabaráttan
hefur hreinlega snúist um Jón
Gnarr og ringlaðir flokkspólitíkusar geta ekki lofað neinu
án þess að segja eitthvað á
borð við: „Tja, ég er ekki eins

flokkurinn fór að skora hátt í skoðanakönnunum. Flokksbundnir bloggarar vinstri- og
miðjuflokkanna réðust á Jón, grófu undan
honum og bendluðu hann við hægri öflin.
Einn taldi meira að segja að Vaktarseríurnar væru ekkert annað en hægri áróður í
dulargervi (!). Ég get ekki og hef ekki hugmynd um hvort ég myndi kjósa Besta flokkinn og hef aldrei verið í flokki (nema þegar
Samfylkingin skráði mig án minnar vitundar) en þessi viðbrögð eru ógeðslega fyndin.
Og sorgleg. Samt meira fyndin.

FURÐULEGAST var að Sjálfstæðisflokkurinn kaus að stinga höfðinu í sandinn. Flokkurinn sem virðist hafa menn í vinnu við að
grafa undan andstæðingum sínum hafði
skyndilega ekkert slæmt að segja um mann
sem gæti hrifsað af þeim borgina í lok maí.
Hvað er að gerast?
ENGINN hefur bent á að Jón sagði í upphafi
að tilgangur flokksins væri að koma honum
og vinum hans í þægileg störf og að spillingin yrði uppi á borðum. Annað takmarkið
er komið langleiðina, en hinum flokkunum
virðist vera sama um þetta spillingarmjálm
í grínistanum. Hver svo sem ástæðan fyrir
því er.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

CLYMAX

Meira að
segja á
tilboði!

Óboj!

Kinna
litur

TILBOÐ!

■ Gelgjan

Ég get ekki annað Þetta
en furðað mig á venst,
mönnum sem maður!
taka svona litum
með brosi á vör!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þetta eru flott
föt sem þú
ert í, Sara.

Er það
ekki?

Júbb.

Þú minnir mig á
líkamsræktar-Barbie
í þeim.

■ Handan við hornið

Þetta átti
nú að vera
hrós.

Kannski er
hún ekki
mikið fyrir
líkamsrækt.

Eftir Tony Lopes

Þið megið EKKI borða
heimaverkefnin fyrr en ég
er BÚINN að fara yfir þau!

Krakkajóga
Ný 4. vikna krakkajóganámskeið hefst 26. maí hjá
Jóga Stúdíó Stórhöfða 17.
2–5 ára » mánudagar klukkan 16:30–17:00
6–10 ára » miðvikudagar klukkan 16:30–17:00
Skráning í síma 772 1025 og 695 8464

Verð aðeins 5.000 kr.
Stórhöfði 17
(gengið inn um Veggsport)

Nánari upplýsingar á
jogastudio.org

■ Barnalán
Þegar þú
fæddist,
varstu þá
kölluð Jóna?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

A-ha.

Þegar þú varðst
svo ung kona
þá varstu kölluð
Jóna, og þegar
þú giftir þig þá
varstu enn þá
kölluð Jóna.

Já...

En þegar ég
fæddist, þá
breyttistu í
MÖMMU!

Solla
- breytir
mannkynssögunni!

STÓRSKEMMTILEG TEIKNIMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA MEÐ ÍSLENSKU TALI

KOMIN
Í BÍÓ!

VILTU
VINNA
MIÐA?

10. HVE
VINNURR
!

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL HUGO Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA!
FULLT AF AUKAVINNINGUM
TÖLVULEIKIR • DVD MYNDIR • PEPSI MAX
OG MARGT FLEIRA!
Vinningar afhentir í ELKO Lindum. 149 kr/skeytið.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.
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Gengið um Nesstofu kl. 12
Kl. 12 í dag gengur Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir sagnfræðingur með gestum
um Nesstofu og fjallar um sögu hússins
og segir frá búsetu landlækna og lyfsala í
Nesi. Einnig verður sagt frá hugmyndum
um uppbyggingu safnasvæðis Seltirninga
í Nesi og staldrað verður við á sýningunni
Saga og framtíð sem nú stendur yfir í Nesstofu. Þar er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum fjölmargra fornleifarannsókna
sem hafa farið fram á vestursvæðum Seltjarnarness og varpað ljósi á búsetu í Nesi
frá landnámi og fram á 20. öld.

menning@frettabladid.is
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Tólf tónleikar víða um borgina
Listahátíð í Reykjavík leiðir í dag og á morgun
saman myndlistarmenn og tónlistarmenn á
Vinnustofutónleikum þar sem myndlistarmenn
opna vinnustofur sínar fyrir tónleikum. Alls er
um tólf tónleika að ræða sem hefjast á klukkutíma fresti um alla borg.
Fjölbreytt flóra tónlistarmanna leikur á
tónleikunum og eins eru vinnustofur myndlistarmannanna sem hýsa tónleikana ólíkar. Óhætt er
að segja að þarna sé á ferðinni einstök tónleikaröð jafnt fyrir tónlistar- og myndlistaráhugafólk
þar sem til verður samtal milli ólíkra listgreina,
listamanna og áhorfenda. Meðal myndlistarmanna sem bjóða gestum inn á vinnustofur
sínar eru Gjörningaklúbburinn, Haraldur Jónsson,
Kristín Gunnlaugsdóttir, Davíð Örn Halldórsson
og Magnús Pálsson og meðal tónlistarfólks
eru Óskar Guðjónsson, Laufey Sigurðardóttir,

ANNA OG KRISTÍN Anna Guðný Guðmundsdóttir og

Kristín Gunnlaugsdóttir taka þátt í verkefninu.

Elísabet Waage, Anna Guðný Guðmundsdóttir,
Freyja Gunnlaugsdóttir, Hanna Dóra Sturludóttir,
Kristinn Árnason, Sigríður Thorlacius, Þóra Einarsdóttir, Nýlókórinn og margir fleiri.

> Ekki missa af …
Áttatíu stúlkur úr Stúlknakór
Reykjavíkur og Stúlknakór
Hamborgar syngja í hátíðarmessu í Hallgrímskirkju á
hvítasunnudag kl. 11.00. Eftir
messuna flytur gestakórinn
trúarleg lög í kirkjunni. Stúlkurnar frá Hamborg hafa oft
unnið til verðlauna fyrir söng
sinn og eru hér á landi í einnar
viku tónleikaferð. Stúlknakór
Reykjavíkur hefur haft nóg
fyrir stafni að undanförnu
og dagana 4. til 6. júní halda
46 stelpur í tónleikaferð um
Norðurland.

Konur stjórna 13 bræðrum
Dansverkið Bræður verður sýnt á Listahátíð í
Reykjavík dagana 27. og
28. maí. Gunnlaugur Egilsson fer með hlutverk eins
bræðranna og hlakkar
mikið til sýninganna.
Æfingar fyrir Bræður hófust
fyrir tveimur mánuðum en undanfarinn mánuð hafa þær orðið
þéttari.
Höfundar verksins, sem verður frumsýnt í Þjóðleikhúsinu á
fimmtudaginn, eru fimm konur en
karlmenn eru í helstu hlutverkum.
Helstu höfundar eru þær Ástrós
Gunnarsdóttir, Lára Stefánsdóttir og Hrafnhildur Hagalín. Þær
sömdu einmitt dansverkið Systur,
sem var sýnt við góðan orðstír í
Iðnó og Leikfélagi Akureyrar.
„Þetta er skemmtileg upplifun.
Það eru bara konur í listrænni
stjórnun, sem er nýtt fyrir mig.
Ég hef aldrei upplifað það áður
í þessum karllæga heimi,“ segir
Gunnlaugur, sem er dansari við
Konunglega ballettinn í Stokkhólmi. „Þetta verk er skemmtileg
nálgun á því hvernig konur upplifa karlmenn.“
Alls taka þrettán karlmenn þátt
í sýningunni, þar á meðal Jorma
Uotinen frá Finnlandi og Vinicius frá Brasilíu. „Þeir komu fyrir
nokkrum dögum og það hefur
verið svolítil vinna að koma þeim

BRÆÐUR Dansverkið Bræður verður frumsýnt í Þjóðleikhúsinu fimmtudaginn 27.
maí. Gunnlaugur fer með eitt af helstu hlutverkunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

inn í þetta en þetta er allt að gerast,“ segir Gunnlaugur. Nokkrir
drengir úr Listdansskóla Íslands
eru einnig á meðal þátttakenda.
„Mér finnst viss hluti af þessu
dansverki vera svolítill óður til
klámkynslóðarinnar. Þetta er
kannski sýn þessara drengja á
hvernig karlar eiga að vera,“ segir
Gunnlaugur. Tvær konur taka
einnig þátt í sýningunni, eða höf-

undarnir Ástrós og Lára. Filippía
Elísdóttir hannar útlit og búninga
í verkinu og Ragnhildur Gísladóttir semur tónlist og hljóðmynd.
Gunnlaugur fer aftur til Svíþjóðar í ágúst eftir að hafa verið í
leyfi frá Konunglega ballettinum.
„Það er búið að vera fínt að vera á
Íslandi í smá stund og taka þátt í
þessu verkefni,“ segir hann.
freyr@frettabladid.is

STEINUNN SIGURÐARDÓTTIR Bók Steinunnar, Góði elskhuginn, verður gefin út í
Þýskalandi á vegum Rowohlt.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Elskhuginn
til Þýskalands
Samningar hafa náðst við þýska
útgáfurisann Rowohlt um útgáfu
á Góða elskhuganum eftir rithöfundinn Steinunni Sigurðardóttur. Rowohlt er ein glæsilegasta
útgáfa Þýskalands og gefur út
höfunda á borð við Paul Auster,
Philip Roth, José Saramago og
Toni Morrison. Rowohlt gaf síðast út skáldsöguna Sólskinshest
eftir Steinunni, sem hefur hlotið
góðar undirtektir. Steinunn hefur
fylgt bókinni eftir með upplestrum um þvert og endilangt Þýskaland. Góði elskhuginn kom út
hjá Bjarti síðasta haust og er nú
fáanleg í kilju.
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Laugardagur 22. maí 2010
➜ Tónleikar
17.00 Gunnar Þórðarson fer yfir feril

sinn í tali og tónum á tónleikum á
sögulofti Landnámssetursins við Brákarbraut í Borgarnesi. Nánari upplýsingar
á www.landnamssetur.is.
21.00 Eivör Pálsdóttir og hljómsveit
verða með útgáfutónleika á Græna
hattinum við Hafnarstræti á Akureyri.

➜ Dansleikir
Dj Biggi Maus og Matti verða á Pósthúsbarnum við Skipagötu á Akureyri.
Rokksveit Jonna Ólafs ásamt Labba
úr Mánum skemmta á Vélsmiðjunni við
Strandgötu á Akureyri.
Óli Ofur spilar Diskótónlist á NASA við
Austurvöll.
Greifarnir verða á Sjallanum við Geislagötu á Akureyri.
Hljómsveitin Hvar er Mjallhvít ásamt
André Bachmann flytur tónlist Rúnars
Júlíussonar á dansleik á Kringlukránni.
Mono og Matti & Draugabanarnir
halda dansleik á Skemmtistaðnum
SPOT við Bæjarlind í Kópavogi.

F í t o n / S Í A
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Hefurðu fengið orlofsuppbótina greidda?
Þeir félagsmenn VR sem eru í starfi í
fyrstu viku maí, eða hafa starfað samfellt
hjá sama vinnuveitanda í 12 vikur á
orlofsárinu, eiga rétt á orlofsuppbót að
upphæð 19.500 kr. miðað við fullt starf.
Annars er hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma síðastliðið orlofsár.

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

➜ Leikrit
20.00 Leikhópurinn CommonNons-

22.00 Hljómsveitin Gæðablóð heldur
tónleika á Café Rosenberg við Klapparstíg. Sérstakur gestur verður Þórður
Árnason gítarleikari.
23.00 Hljómsveitirnar Weapons,
Cosmic Call, Útidúr og Yoda Remote
koma fram á tónleikum á Sódóma
Reykjavík við Tryggvagötu. Húsið verður
opnað kl. 22. Enginn aðgangseyrir.
➜ Opnanir
16.00 Árni Valur Axfjörð opnar sýn-

ingu í Dauða galleríinu vð Laugavegi
29. Opið alla daga nema sunnudaga
kl. 13-18.
19.00 Kolbeinn Hugi opnar sýningu í
Suðsuðvestur við Hafnargötu í Reykjanesbæ. Opið um helgar kl. 14-17.

➜ Sýningar
Sýning á verkum Helene Renard
og Hlífar Ásgrímsdóttur hefur verið
opnuð í BOXinu, sýningarsal Myndlistarfélags Norðurlands við Kaupvangsstræti
á Akureyri. Opið um hvítasunnuhelgina
frá kl.14-17.
Bjarni Bernharður hefur opnað sýningu á málverkum sínum á Mokka
kaffi við Skólavörðustíg. Sýningu lýkur
á fimmtudag. Opið alla dag 9-18.30.
Lokað á hvítasunnudag.

ense sýnir verkið “Af ástum manns og
hrærivélar” í Kassanum, sýningarrými
Þjóðleikhússins við Lindagötu. Nánari
upplýsingar á www.leikhusid.is.
20.00 Þórunn Clausen flytur einleikinn
“Ferðasaga Guðríðar” eftir Brynju
Benediktsdóttur
í Víkingaheimum
við Víkingabraut
í Reykjanesbæ.
Nánari upplýsingar á www.
midi.is.

➜ Dans
20.00 Menningarfélagið sýnir dans-

verkið Aftursnúið í Rýminu, sýningarrými Leikfélags Akureyrar. Nánari
upplýsingar á www.leikfelag.is.

➜ Tónlistarhátíð
Tónlistarhátíðin “Norden Blues Festival
2010” í Rangárvallasýslu stendur til 24.
maí. Nánari upplýsingar á www.midi.is
og www.blues.is.

➜ Jazzhátíð
Dagar Lita og tóna, Jazzhátíð
í Vestmannaeyjum, fer fram
22.-23. maí. Gestgjafi hátíðarinnar í ár er Samúel
Jón Samúelsson. Nánari
upplýsingar á www.eyjafrettir.is.

➜ Leiðsögn
12.00 Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir

Á Listahátíð í Reykjavík munu tónlistarmenn halda tónleika á vinnustofum
myndlistarmanna 22 og 23. maí. Nánari
upplýsingar á www.listahatid.is.

verður með leiðsögn um sýninguna
„Saga og framtíð, fornleifarannsóknir
á vestursvæðunum” sem nú stendur
yfir í Nesstofu við Austurströnd á Seltjarnarnesi. Nánari upplýsingar á www.
seltjarnarnes.is.
15.00 Ljósmyndarinn
Einar Falur Ingólfsson
verður með leiðsögn
um sýningu Gary
Schneiders sem nú
stendur yfir í Listasafni Reykjavíkur
við Tryggvagötur.

Sunnudagur 23. maí 2010

➜ Dansleikir

➜ Tónleikar

Techno.is stendur fyrir kvöldi í anda
Sensarion White á Broadway við
Ármúla þar sem fólk er hvatt til að
mæta hvítklætt. Nánari upplýsingar á
www.techno.is.

➜ Uppistand
20.00 Jón Gnarr verður
með uppistand á Sögulofti
Landnámssetursins við
Brákarbraut í Borganesi.
Nánari upplýsingar á
www.landnamssetur.is.
➜ Listahátíð

11.00 Ágúst Ólafsson, barítónsöngv-

ari, og Gerrit Schuil, píanóleikari flytja
tónlist eftir Schubert á morguntónleikum í Fríkirkjunni í Reykjavík við Fríkirkjuveg.
21.00 Eivör Pálsdóttir
og hljómsveit verða
með útgáfutónleika á
Græna hattinum við
Hafnarstræti á Akureyri.
21.00 Þýsk/íslenski
kammerhópurinn Adapter flytur verk
eftir meðal annars Antti Auvinen, Sami
Klemola, Franco Donatoni og Matthias
Pintscher. Tónleikarnir fara fram á Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg.

➜ Listahátíð
Á Listahátíð í Reykjavík munu tónlistarmenn halda tónleika á vinnustofum
myndlistarmanna 22 og 23. maí. Nánari
upplýsingar á www.listahatid.is.

Mánudagur 24. maí 2010
➜ Tónleikar
14.00 14.00 og 16.00 Hamrahlíð-

arkórarnir halda tvenna vortónleika í
hátíðarsal Menntaskólans við Hamrahlíð.
21.00 Megas heldur tónleika í
Háskólabíói við Hagatorg
ásamt einvalaliði tónlistarmanna, hljómsveit og strengjakvintett og kór.
Nánari upplýsingar á
www.midi.is.
Upplýsingar um
viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is

➜ Dans
20.00 Menningarfélagið sýnir dans-

verkið Aftursnúið í Rýminu, sýningarrými Leikfélags Akureyrar. Nánari
upplýsingar á www.leikfelag.is.

➜ Tónlistarhátíð
Tónlistarhátíðin “Norden Blues Festival
2010” í Rangárvallasýslu stendur til 24.
maí. Nánari upplýsingar á www.midi.is
og www.blues.is.

➜ Leiðsögn
14.00 Guðmundur Örn Ingólfsson
verður með leiðsögn um ljósmyndasýningu bandarísku listakonunnar Cindy
Sherman sem nú stendur yfir í Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg.

Gleðilegt sumar!

Virðing
Réttlæti

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS
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Rannsóknaþing
Byggt á styrkum stoðum

Grand Hótel Reykjavík
Fimmtudaginn 27. maí kl. 8:30 - 11:00
DAGSKRÁ
8:00 Morgunverður fyrir gesti Rannsóknaþings

8:30 Setning
Katrín Jakobsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra

8:40 Byggt á styrkum stoðum – stefna Vísinda- og tækniráðs 2010 - 2012
Guðrún Nordal, formaður vísindanefndar og
Þorsteinn Ingi Sigfússon, formaður tækninefndar
9:00 Research Changes Lives – a Perspective from the UK
Dr. Wendy Ewart, Director of Strategy, UK Medical Research Council
9:30 Samstarf til árangurs í jarðvísindum
Freysteinn Sigmundsson, Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands
9:45 Sóknarfæri í samstarﬁ
Svana Helen Björnsdóttir, forstjóri Stika
10:00 Rannsóknir, samfélagsgagnrýni og andóf í háskólasamfélaginu
Jón Ólafsson, deildarforseti Félagsvísindadeildar Háskólans á Bifröst
10:15 Um árangur af alþjóðlegu vísindasamstarﬁ
Björn Þór Jónsson, deildarforseti Tölvunarfræðideildar
Háskólans í Reykjavík
10:30 Tónlistaratriði
10:40 Afhending Hvatningarverðlauna Vísinda- og tækniráðs
Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra afhendir verðlaunin
11:00 Rannsóknaþingi slitið
Fundarstjóri
Hallgrímur Jónasson, forstöðumaður Rannís
Skráning með tölvupósti til rannis@rannis.is eða í síma 515 5800

Forsætisráðuneytið
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
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… þessi dásamlega
leðurtaska frá MiuMiu
er sumarleg, rúmgóð
og passar við allt.

> SALMA SELUR SPJARIRNAR
Leikkonan mexíkóska, Salma Hayek, hélt
uppboð á stórfenglegum Gucci-kjól síðastliðinn
miðvikudag á kvikmyndahátíðinni í Cannes.
Kjóllinn var seldur ásamt teikningu af Sölmu í
kjólnum eftir Fridu Giannini á sautján þúsund
evrur. Allur ágóði sölunnar fór til fórnarlamba
jarðskjálftans á Haítí. Salma skartaði þessum
sama kjól fyrir tveimur vikum síðan á frumsýningu Hróa hattar.

OKKUR
LANGAR Í
…
… Nýja litinn
frá Mac sem
heitir Prepped
for Glamour og er í
seiðandi öskubrúnum tón.

… gráa lakkið frá Chanel
sem er að gera allt
vitlaust. Óvenjulega
dularfullt.

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA

GAMALDAGS

DRAMATÍSKT Fallegt

Anna Margrét Björnsson

Silkipils,
slá og
silkiblóm
eru fögur
samsetning.

rómantískt
korselett með
silkiblómum.

Konurnar hans Polanskis
Leikstjórinn Roman Polanski hefur ætíð verið í miklu uppáhaldi hjá
mér. Myndirnar hans, þið skiljið. Það er ekki óhætt að segja að maður
fíli Polanski, því það gæti gefið til kynna að maður væri mögulega að
styðja perra. Eins og flestir sem fylgst hafa með fréttum vita, er Polanski enn á ný í djúpum skít eftir að breska leikkonan Charlotte Lewis
kom fram með ásakanir um að hann hefði
misnotað hana kynferðislega árið 1982.
Þetta kemur auðvitað í kjölfarið á handtöku Polanskis fyrir meint kynferðisafbrot
gegn fjórtán ára leikkonu á áttunda áratugnum, ákæru sem Polanski hefur flúið í
þrjá áratugi. Sjálf vorkenndi ég alltaf Polanski hálfpartinn þar sem hann missti sína
gullfallegu og óléttu konu, Sharon Tate, í
ógeðfelldu fjöldamorði sem Charles Manson stóð fyrir árið 1969 þrátt fyrir að slíkt
áfall afsaki ekki meintan kynferðisafbrotaferil.
Aðdáendur fallegrar tísku og almennra
töffheita ættu endilega að kynna sér myndir Polanskis. Flestar mynda hans eru mikil
snilldarverk og það er mjög áhugavert að
SHARON TATE
fylgjast með kvenpersónunum sem birtast
á skjánum. Þessar konur eru fagrar, svalar og fallega klæddar og eins
ólíkar og þær eru margar. Catherine Deneuve í Repulsion er auðvitað
yfirnáttúrulega fögur og fangar „sixtís“ andann í hnotskurn með litlum skokkum, ferköntuðum flatbotna skóm og fallega túperuðum ljósum lokkum. Mia Farrow kom svo knallstuttu hári í tísku í hrollvekjunni Rosemary‘s baby en þessi flotti drengjakollur leyfði smágerðu
andliti hennar að njóta sín til fulls. Emmanuelle Seigner, núverandi
eiginkona Polanskis, er kynþokkinn uppmálaður í Bitter Moon þar sem
hún skekur kúrvurnar í níðþröngum „næntís“ kjólum. Nú og fyrrverandi eiginkona Polanskis, Sharon Tate, var líka mikil tískufyrirmynd
með sína þungu og dökku augnmálningu og sítt ljóst hárið. Fyrir þá
sem geta litið fram hjá skandölunum í lífi þessa frábæra leikstjóra er
gaman að fá innblástur frá konunum í lífi hans og list.

L E I Ð

BLÓM OG
DRAMATÍK

I N

Það er Bandaríkjamaðurinn Peter Copping sem er ábyrgur fyrir
haust- og vetrarlínu Ninu Ricci í þetta sinn en Copping var
hægri hönd Marc Jacobs í áratug. Línan sem Copping hannaði
fyrir Ricci er .í anda tískuhússins og leggur áherslu á kvenlega rómantík. Pilsin voru flest í hnésídd og blússur og kjólar skörtuðu blómum úr silki og siffoni. Eitthvað við klæðin
minnti jafnvel á byrjun 20. aldar og tímabilið sem kallað
var „Belle Époque“. Sérstaka athygli vöktu undurfagrir
stuttir kjólar með blómamynstri í fallegum daufum litum.

A
Ð
U M
Í S N

GARÐABÆR

MJÓDD

KVENLEGT HJÁ NÍNU RICCI:

- amb

SÆTT Rauð

FELLSMÚLI

SKÚLAGATA

peysa við
blómapils.

BLÓMARÓS

Gullfallegur
kjóll úr smiðju
Peters Copping fyrir næsta
haust.
LEÐUR Flott

samsetning af
blómapilsi og
leðurjakka.
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SEXÍ Stuttar
buxur við
skyrtu og
vesti.
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Mexíkósk mynstur, kúrekahattar og töffaraheit

SÍTT Flott

RÚSKINN

sítt pils og
skyrta í stíl.

Fallegir
aukahlutir í
mexíkóskum
stíl.

Villta vestrið
Teikn eru á lofti um að kúrekatískan
snúi aftur á næstunni. Hún hefur
átt vinsældum að fagna á hinum og
þessum tímabilum, meðal annars á
sjöunda áratugnum þegar Faye Dunaway lék í Bonnie and Clyde og Brigitte
Bardot skein skært í vestranum
Shalako. Franska tískuhúsið Paul & Joe
endurvakti kúrekatískuna á sýningu
sinni fyrir vor og sumar 2010 en þar
mátti sjá kúrekahatta, kúrekastígvél,
rómantískar skyrtur, hálsbindi og síð
pils. Stórskemmtilegt og svalt lúkk til
- amb
að leika sér með.

SÆTT

Bleikur og
stelpulegur
sumarkjóll
við kúrekastígvél.

BÓ

K&

ÓÐUR TIL SÖGUNNAR
OG ÍSLANDS

SÝ

NIN

G

EINAR FALUR INGÓLFSSON

SÖGUSTAÐIR
Í FÓTSPOR W.G. COLLINGWOODS

SÖGUSTAÐIRZgi^a\ZgÂVgaVjhd\jcYjg[VaaZ\aÅh^c\{
ÏhaVcY^Z^chd\ÄVÂaijgi{'&#aYWdg^ÂhVbVc
k^ÂÏhaVcY&.#VaYVg#
ÏÄg_hjbjg[ZgÂVÂ^hia_hbncYVg^cc:^cVg;Vajg>c\a[hhdc
jbaVcY^Â[ihedgZch`V[V\jg[g¨Â^c\h^chL#<#
8daa^c\lddYhhZbhjbVg^Â&-.,b{aVÂ^
(%%kVicha^iVbncY^gV[h\jhiÂjbÏhaZcY^c\VhV\cV#
Öi`dbVcZgÂjgi^ah\jccVgd\ÏhaVcYhYV\h^chYV\#

150 ljósmyndir, vatnslitamyndir og teikningar

Gildir sem aðgöngumiði fyrir einn á sýninguna SÖGUSTAÐIR
í Bogasal Þjóðminjasafns Íslands. 13. maí til 31. desember 2010

A ÐGÖNGUMI ÐI

EINAR FALUR INGÓLFSSON
¶[Z\jgÂ^cWÅgW`jb

ÃZ^ghZb`VjeVW`^cVkZghajcjb:nbjcYhhdc[{[gii{
hÅc^c\jcVH\jhiVÂ^g7d\VhVaÃ_Âb^c_VhV[chÏhaVcYh#
HÅc^c\^cZg]aji^V[A^hiV]{iÂ'%&%#

SEXÝ Rautt

korselett,
hnésítt pils
og kringlótt
sólgleraugu.

Sg[c\Raa]\Wa

SÖGUSTAÐIR
Í FÓTSPOR W.G. COLLINGWOODS
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> GAGA BRJÁLAÐIST
Söngkonan Lady Gaga hefur rekið
öryggisverði sína eftir að aðdáandi komst óáreittur upp á svið á
tónleikum hennar í Japan. Gaga
var ekki hætt því hún rak einnig aðstoðarmann sinn í búningamálum fyrir að gleyma að læsa
búningsherberginu hennar.

folk@frettabladid.is

Lokaþáttur Lost annað kvöld
Tvöfaldur, tveggja tíma langur lokaþáttur af Lost verður sýndur í Bandaríkjunum annað kvöld. Þá fá spenntir sjónvarpsáhorfendur loksins úr því skorið hvernig
ævintýrið á eyjunni dularfullu endar.
Bretar sjá þáttinn á mánudaginn, á
sama tíma og vesturstrandarbúar Bandaríkjanna. Þátturinn verður einnig sýndur á sama tíma á Ítalíu, Spáni, Portúgal,
Ísrael, Tyrklandi og Kanada. Hér heima
verður lokaþátturinn tvöfaldi sýndur 30.
ágúst í Sjónvarpinu, enda hóf þessi sjötta
sería göngu sína hérlendis þremur mánuðum síðar en í Bandaríkjunum. Íslenskir
Lost-aðdáendur verða því að bíða enn um
sinn eftir endalokunum.
Alls hefur 121 Lost-þáttur verið sýnd-

ur í Bandaríkjunum og víðar síðan hann
hóf göngu sína 2005. Þátturinn fjallar um
hóp fólks sem kemst lífs af úr flugslysi
eftir að hafa brotlent á eyðieyju. Margir undarlegir atburðir gerast í framhaldi
af því.
Þegar Lost var hvað vinsælast horfðu
yfir tuttugu milljónir manna á þáttinn
í Bandaríkjunum í viku hverri. Sú tala
hefur lækkað í tólf milljónir eftir því
sem þáttaröðin hefur dregist á langinn.
Handritshöfundarnir Damon Lindelof
og Charlton Cuse tilkynntu fyrir þremur
árum að Lost myndi ljúka göngu sinni í ár
og þannig höfðu þeir fastmótaðan tímaramma til að svara eins mörgum spurningum og mögulegt er.

LOST Tvöfaldur lokaþáttur af Lost verður sýndur

í Bandaríkjunum á sunnudagskvöld.

KOMINN Á MARKAÐINN Tiger Woods sást leika golf með ljóshærða konu sér við

hlið. Þótti mönnum hún líkjast Elinu nokkuð í útliti.

Kominn á veiðar
Golfkylfingurinn Tiger
Woods er að sögn vefsíðunnar RadarOnline kominn
aftur á markaðinn. Hann
sást nýverið í fylgd með
ókunnugri, ljóshærðri konu.
Tiger Woods og eiginkona hans,
hin sænska Elin Nordegren, hafa
ákveðið að skilja að skiptum eftir
að upp komst um fjöldamargar hjákonur kylfingsins. Tímarit
fluttu fyrst fréttir af framhjáhaldi
Woods í nóvember síðastliðinn en
hjónin hafa búið hvort í sínu húsinu upp frá því og býr Nordegren
í leiguhúsnæði skammt frá
fyrrverandi heimili þeirra
hjóna.
Nýverið sást til Woods
þar sem hann spígsporaði um golfvöll í grennd
við heimili sitt í félagsskap ungrar, ljóshærðar konu. „Tiger var að
leika golf á vellinum
við heimili sitt. Með
honum var mjög
falleg, ljóshærð
kona og svipaði
henni mjög

til Elínar í útliti. Hún sat í golfbílnum á meðan hann tók nokkrar holur en þau virtust skemmta
sér mjög vel saman,“ sagði sjónarvottur. „Þau sátu og spjölluðu lengi
saman og virtust njóta félagsskapar hvort annars. Af þessu að dæma
virðist hann ekki vera hamingjusamlega giftur Elinu lengur, það
er fyrir víst,“ sagði sjónvarvotturinn.
Vefsíðan RadarOnline greindi
einnig frá því að Woods sækti
skemmtistaði í auknum mæli og
hefur nokkrum sinnum sést til
hans á öldurhúsum í Orlando.
„Hann er sérstaklega hrifinn af
stað sem heitir Embers.
Svo virðist sem hann
hafi óbeit á því að vera
einn heima hjá sér,“
hafði tímaritið eftir
ei nu m k rá a reiganda.
ELIN NORDEGREN

Hún hefur ákveðið að
slíta samvistum við
Tiger Woods. Tiger
á að vera kominn
á kvennafar á
ný samkvæmt
bandarísku pressunni.

16.-30. júní

ÏHA:CH@6$H>6#>HK>I).-(%%($&%

Alicante
Kynntu þér ferðamöguleikana og
skráðu þig í netklúbbinn á VITA.is

Flugsæti

Verð frá 65.430 kr.
>cc^[Va^ÂkZgÂ^/;aj\[gVbd\i^aWV`V!bZÂ[aj\kVaaVgh`iijb#
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Madonna skammar Malaví
Söngkonan Madonna hefur gagnrýnt stjórnvöld í Malaví fyrir að
dæma samkynhneigt par í fjórtán ára fangelsi. „Ég er í miklu
uppnámi og mjög sorgmædd yfir
þessari ákvörðun dómstólsins í
Malaví,“ sagði Madonna.
Tveir menn fengu þennan
þunga dóm vegna kynhneigðar
sinnar og þurfa þeir einnig að
inna af hendi erfiðisvinnu meðan
á afplánuninni stendur. Þeir voru
handteknir eftir trúlofunarveislu
sem þeir héldu. Alþjóðleg mannréttindasamtök hafa fordæmt
þennan dóm og Madonna lætur
ekki sitt eftir liggja, enda hefur

hún ættleitt tvö börn frá Malaví, þá David Banda og Chifundo
„Mercy“ James. „Ég trúi á jöfn
mannréttindi fyrir alla og skiptir
þá engu máli um kyn þeirra, kynþátt, lit, trú eða kynhneigð,“ sagði
hún „Malaví hefur tekið stórt
skref aftur á bak. Heimurinn er
uppfullur af harmi og sársauka.
Þess vegna verðum við að vernda
grundvallarmannréttindi okkar
sem snúast um að fá að elska og
vera elskuð.“
Tvö ár eru liðin síðan Madonna
sýndi heimildarmynd á Canneshátíðinni í Frakklandi sem fjallaði um alnæmisveiruna í Mal-

MADONNA Madonna
hefur gagnrýnt stjórnvöld
í Malaví fyrir að dæma
samkynhneigt par í fjórtán
ára fangelsi.

aví. „Ég fór til Malaví í von um
að bjarga lífi barna,“ sagði söngkonan við það tækifæri. „Mér til

mikillar undrunar breyttu þau
mér og ég þroskaðist mikið í þessari heimsókn.“

NICOLAS CAGE Borðar ekki dýr sem

stunda subbulegt kynlíf.
NORDICPHOTOS/GETTY

Matur og
munúð dýra
Hinn ástsæli leikari Nicolas
Cage segist ekki neyta svína- eða
nautakjöts en ástæða þess þykir
mörgum heldur undarleg. Cage
segist ekki borða svína- og nautakjöt því honum þyki þessi dýr
stunda subbulegt kynlíf. „Ég er
heillaður af hvers kyns fiskum,
fuglum, hvölum og skriðdýrum,“
sagði Cage. „Ég vel hvaða mat
ég borða eftir því hvernig kynlíf
dýrin stunda. Mér finnst fiskar
gera það mjög tignarlega, einnig fuglar. En ekki svín og þess
vegna borða ég ekki svínakjöt,“
sagði leikarinn sem sló rækilega í
gegn í kvikmyndinni Kick Ass.

Nýtt blað frá
Hinu húsinu
Hitt húsið hefur ráðist í útgáfu á
nýju blaði fyrir ungt fólk. Blaðið ber nafnið Jafningjafræðslan
og því verður
dreift til 3.500
ungmenna á
höfuðborgarsvæðinu
á næstunni.
Þá er einnig
hægt að skoða
blaðið á rafrænu formi
inn á heimaJAFNINGJAFRÆÐSL- síðu JafningjaAN Nýja blaðið frá
fræðslunnar.
Hinu húsinu nefnist Fyrsta töluJafningjafræðslan.
blaðið er fullt
af fróðleik þar
sem handboltakappinn Björgvin
Páll Gústavsson og söngkonan
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir eru á
meðal viðmælenda. Í blaðinu eru
einnig tekin fyrir alvarlegri málefni líkt og lögleiðing kannabis,
lækkun áfengisaldurs, vímuefnanotkun, kynlíf og sjálfsmynd.

Örugg borg
byggir á vinnu
og velferð
VERJUM SKÓLASTARFIÐ OG TRYGGJUM
ÖLLUM BÖRNUM ÓDÝRAR FRÍSTUNDIR
Biðraðirnar eftir matargjöfum hjá hjálparstofnunum eru merki um doðann
í Ráðhúsinu. Atvinnuleysið eykst og hættan á stéttaskiptingu sömuleiðis.
Við verðum að vekja þá krafta sem búa í borginni og takast á við verkefnin.
Þess vegna skiptir þitt atkvæði miklu máli!
Samfylkingin heitir því að
• Verja metnaðarfullt skólastarf fyrir niðurskurði
• Tryggja jöfn tækifæri allra barna til frístundastarfs
• Beita öllum tiltækum ráðum til að skapa ﬂeiri störf
Markmiðið er að auka öryggi á öllum sviðum borgarlífsins og koma í veg
fyrir að grípa þurﬁ til gjaldskrár- eða skattahækkana. Við treystum á þitt
atkvæði í þessari mikilvægu baráttu.
Vekjum Reykjavík!

SANYL

ÞAKRENNUR

• RYÐGA EKKI
• PASSA Í GÖMLU RENNUJÁRNIN
• STANDAST ÍSLENSKT VEÐURFAR
• AUÐVELDAR Í UPPSETNINGU
• ÓDÝR OG GÓÐUR KOSTUR

KOMUM VINNUFÚSUM HÖNDUM TIL VERKA!
Kynntu þér aðgerðaáætlunina okkar á xsreykjavik.is
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Tónleikar með Metallica
og Slayer í bíó í sumar
Hljómsveitirnar Metallica,
Megadeth, Slayer og Anthrax koma fram á tónleikum
í Búlgaríu í sumar. Tónleikarnir verða sýndir í beinni
útsendingu víða um heim
– meðal annars á Íslandi.
Hljómar ótrúlega vel, segir
þungarokksspekingurinn
Haukur Viðar.
„Þetta hljómar kjánalega til að
byrja með, en er það ekki vegna
þess að þetta er óvenjulegt?“ segir
Haukur Viðar Alfreðsson, þungarokkssérfræðingur Fréttablaðsins.
Tónleikar hljómsveitanna Metallica, Megadeth, Slayer og Anthrax
verða í beinni útsendingu í Sambíóunum 22. júní í sumar. Tónleikarnir fara fram í Sofiu, höfuðborg
Búlgaríu og ferðast um gervihnött
í bíóhús um allan heim. Haukur
Viðar þekkir til hljómsveitanna
betur en margir og ætlar ekki að
láta sig vanta í sumar.
„Það er engin spurning. Svo
þegar maður er orðinn gamall fara
minningarnar að blekkja mann og
maður heldur að maður hafi séð
fullt af böndum á tónleikum,“ segir
Haukur léttur í lundu. Hann efast
þó um að þetta verði sama upplifun og að vera á staðnum, enda á
tæknin eftir að slípa þungarokkið til. „Nú eru komnar digital-sýningar og svona þannig að hljómurinn verður fyrsta flokks. Þetta
er örugglega eins að horfa á DVD
í ógeðslega góðu heimabíói,“ segir
Haukur. „En þetta hljómar ótrúlega vel. Spurning hvort þetta
gæti verið eitthvað fyrir bönd
sem finnst ógeðslega leiðinlegt að
túra. Að halda bara eina tónleika í
heimaborg sinni og þá klára þeir
heimstúrinn á einu kvöldi. Þetta er
mjög þægilegt fyrir lata tónlistarmenn.“
Hljómsveitirnar eru allar komn-

Handverksfólk athugið!
Ákveðið hefur verið að halda handverkssýninguna “Arctic Arts & Crafts 2010 “
í Laugardalshöll dagana 28. október til 3. nóvember n.k. Sýningin er jafnframt
sölusýning.

METALLICA AFTUR Á ÍSLANDI Samt ekki alveg. Hljómsveitin kom fram í Egilshöll árið

2004. Yfir 18.000 mættu á tónleika sem eru þeir stærstu í Íslandssögunni. Aðdáendur geta séð hljómsveitina í bíó í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

ar til ára sinna, en samanlagður
starfsaldur þeirra spannar yfir 110
ár. En í hvernig formi eru hljómsveitirnar þessa dagana?
„Ég er búinn að fylgjast með
Metallica á túrnum,“ segir Haukur.
„Þeir virðast vera í ágætisformi.
Ég er ánægður með lögin sem þeir
taka. Þeir eru duglegir við að taka
alls konar lög og binda sig ekki
við einhverja ímyndaða „greatest

hits-plötu“.“ Haukur segir erfitt að
festa fingur á form Megadeth, enda
skiptir forsprakkinn Dave Mustaine reglulega um hljóðfæraleikara.
Þá segir hann Slayer heimsþekkta
fyrir að vera pottþétt, en Anthrax
þykir honum ekki hafa elst eins
vel og hinar hljómsveitirnar þrjár
og sparar ekki stóru orðin: „Mér
finnst Anthrax ógeðslega hallærislegt band.“ atlifannar@frettabladid.is

Sýningin er fyrirhuguð sem gæða handverkssýning þar sem vestnorrænu þjóðirnar
eru aðalsýnendur en auk þess að kynna handverk norðurslóða.
Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í sýningunni þurfa að fylla út umsóknareyðublað
á vefsíðunni www.vestnordencrafts.com og þurfa að fylgja minnst þrjár ljósmyndir
af þeim hlutum sem fyrirhugað er að sýna.
Umsóknarfrestir eru til 25.júní 2010.
Allar nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Reyni Adólfssyni með tölvupósti
reynir@vestnordencrafts.com eða í síma 896 9400.
Undirbúningsnefnd

POTTÞÉTTIR Kallarnir í Slayer eru þekktir fyrir að vera enn þá
gríðarlega þéttir á sviði þrátt fyrir háan aldur.

© ILVA Ísland 2010
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ÖR SKIPTI Megadeth það má gera ráð fyrir að þetta sé ekki sú

Megadeth sem við sjáum í bíó í sumar.

',5''!(2%).3)3%44



3+!&!  3!8!2) 34,

.ÕJASTA NÕTT Å ELDHÒSINU ¹ H¹LFVIRÈI 3NIÈUG NÕJUNG LÁTTIR ÖÁR LÅÙÈ
(ANDLEGGJAFRAMLENGING


4ILBOÈ  KR

4®.'+,¥0! #-

Öll línan á 20% afslætti


4ILBOÈ  KR

4ILBOÈ  KR

¶Ò SPARAR  KR

+,«3%443%45 ,¥--)¨!2

'!3'2),, #!-0).'!:
2"3 '2!.$



&RÅ HEIMKEYRSLA OG SAMSETNING
9ÙRBREIÈSLA GRILLHANDSKAR OG
GRILLSETT AÈ VERÈM¾TI  FYLGIR
FRÅTT MEÈ

50%



á völdum vörum

6ERÈ ¹ÈUR 
4ILBOÈ  KR

4ILBOÈ  KR
¶Ò SPARAR  KR

%815)3)4 +,) /'
&2934)3+052



6!3!,*«3 ,

42)34!2 ()4!",3!2) 7

()4!"2²3)  , "5,,)4

3KEMMTILEGT Å FERÈALAGIÈ ¹
H¹LFVIRÈI

&YRIR FËLK ¹ FERÈINNI SELDIST UPP
SÅÈASTA SUMAR

(ELDUR VEL HEITU






4ILBOÈ  KR

4ILBOÈ  KR

4ILBOÈ  KR

3%.3%/ "/,,)

¶Ò SPARAR  KR



4ILBOÈ  KR

42)34!2 2!+!4+)
5,42!3/.)#
%YÈIR SVIFRYKSMENGUN INNANDYRA


4ILBOÈ  KR

4ILBOÈ  KR

¶Ò SPARAR  KR

¶Ò SPARAR  KR

)2/"/4 29+35'56¡,-%..)

42)34!2 0®..5+®+5
0!..!

3%6%2). 0/00+/2.36¡,

42)34!2 "!¨6/' 3/.*!

,OFTVÁL ENGIN OLÅA

®RÖUNN GR N¹KV¾MNI

&YRIR ALLAR HELLUR LÅKA SPAN







4ILBOÈ  KR

4ILBOÈ  KR

¶Ò SPARAR  KR

¶Ò SPARAR  KR

0,!34/34!3+%2)

$/2/ !$!04/
¶2¨,!53





7.390
8.590
9.390

4ILBOÈ  KR

&%2¨!4+) ²46!20#$
-0 4%.')



9.990
8.680

4ILBOÈ  KR
¶Ò SPARAR  KR

4ILBOÈ  KR

4ILBOÈ  KR

¶Ò SPARAR  KR

¶Ò SPARAR  KR

22. maí 2010 LAUGARDAGUR

52

553L
2075
O P ISími:
ÐA
LA

HVÍTASUNNUHELGINA

S.V. -Rás 2

POWERSÝNING
KL. 10

Ó.H.T. -Rás 2

Þ.Þ. -FBL

T.V. -Kvikmyndir.is

600kr í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
12

ROBIN HOOD

2, 4, 7 og 10 (POWER)

HÚGÓ 3

2, 4.10 og 6

L

BROOKLYN´S FINEST

5.30, 8 og 10.30

16

SHE´S OUT OF MY LEAGUE

8 og 10.10

12
L

NANNY MCPHEE THE BIG BANG 2

tímar og tilboð gilda 22.-24. maí

BIÐIN ER Á ENDA

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI VIKU Á UNDAN USA

Frá framleiðanda
Pirates of the
Caribbean
þríleiksins
Jerry Bruckheimer
kemur ein
stærsta
bíóupplifun
ársins

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, sendiherra Íslands í Noregi, kynnir Heru Björk fyrir rúmlega 200 gestum sem sóttu partíið.

Íslenska partíið – 12 stig!

Gísli Örn Garðarsson er mættur í sinni fyrstu Hollywood mynd

Sýningatímar alla helgina - Tilboð gilda ekki á mánudag
KRINGLUNNI
PRINCE PERSIA 3D- 5:30D - 8D - 9 - 10:30D - 11:30 10

ÁLFABAKKA
PRINCE OF PERSIA
kl. 1- 3D 3:30-5:30D - 6 - 8 - 8:30D - 10:30D - 11

10

PRINCE OF PERSIA kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
ROBIN HOOD
kl. 5 - 8 - 10:50

12

IRON MAN 2

kl. 2:50 - 5:20 - 8 - 10:40

12

kl. 10:30
kl. 1 - 3
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali
KICK ASS
kl. 5:50 - 8
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 1(3D)
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:30

COPS OUT

14
L
14
L
L

SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG
KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

IRON MAN 2
kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
kl. 4
OFURSTRÁKURINN ísl. Tali
TEMJA DREKANN SINN 3D ísl. Tali kl. 6(3D)

12
L

Íslenska sendiráðið í Noregi hélt partí fyrir
Eurovision-hópinn og gesti þeirra í vikunni.
Á bloggsíðunni Eurovision Express, sem
fylgist með öllu sem er að gerast í kringum
keppnina, kemur fram að partíið hafi verið

gríðarlega vel heppnað. „Enn og aftur sýna
Íslendingarnir okkur hvernig á að skemmta
sér,“ segir bloggarinn undir fyrirsögninni:
Ísland 12 stig! Hera og félagar settu á svið
litla Eurovision-tónleika í partíinu.

Kristján Gíslason flutti lagið Angel, sem hann söng í keppninni
árið 2001.

Gestirnir voru gríðarlega ánægðir með íslenska hópinn – en
athygli vakti að þeir voru flestir karlmenn.

L

AKUREYRI
10
PRINCE OF PERSIA kl 5:30 - 8 - 10:30
L
COPS OUT kl 8 14 / KICK ASS kl 5:30
IRON MAN 2 kl. 10:30 12 OFURSTRÁKURINN kl. 3:30 L
AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 3:30(3D)
10
SELFOSSI
12
PRINCE OF PERSIA
kl. 5:30 - 8 - 10:30
ROBIN HOOD kl. 8 - 10:50 / OFURSTRÁKURINN ísl. kl. 6 L

TILBOÐSVERÐ

NÝTT Í BÍÓ!

Ó.H.T - Rás 2

650 kr.

SÍMI 564 0000

SNABBA CASH
SNABBA CASH LÚXUS
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3
ROBIN HOOD
THE BACKUP PLAN
IRON MAN 2
THE SPY NEXT DOOR
NANNY MCPHEE

kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 1 - 3.
kl. 5 - 8 - 11
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40
kl. 1 - 3.20
kl. 1

kl. 3.20 - 6 - 9
kl. 2 - 4 - 6
kl. 8 - 10
kl. 1

12
L
L
L

KL.1 SMÁRABÍÓ

650 kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.2-4 BORGARBÍÓ

650 kr.
KL.1 SMÁRABÍÓ

550 kr.

KL.4 BORGARBÍÓ

650 kr.
550 kr.

SÍMI 551 9000

BROOKLYN´S FINEST
DATE NIGHT
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI
UN PROPHÉTE
IMAGINARIUM OF DR. P....

kl. 6 - 9
kl. 6 - 8 - 10
kl. 6 - 9
kl. 6
kl. 9

L
L

laugardag og sunnudag

650 kr.

SÍMI 530 1919

SNABBA CASH
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3
ROBIN HOOD
THE BACKUP PLAN
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
CRAZY HEART

SPARBÍÓ

16
10
14

kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 4 - 6
kl. 3 - 6 - 9
kl. 8 - 10.20
kl. 10.30
kl. 3 - 5.30 - 8

16
L

12

Á 2D
600 D
KR. 950 Á 3
KR.

550 kr.

SÍMI 462 3500

ROBIN HOOD
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3
THE BACKUP PLAN
THE SPY NEXT DOOR

16
16
L
12
L
12
L
L

KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

ÍSLENSKU TALI

L

12
L

ÁLFABAKKI
3D ísl kl. 1
kl. 1.30

AKUREYRI
3D kl. 3.30

ÍSLENSKU TALI
ÁLFABAKKI KRINGLAN KEFLAVÍK SELFOSSI AKUREYRI
kl. 1
kl. 4
kl. 6
kl. 6
kl. 3:30

ÁLFABAKKI
kl. 2.50

KRINGLAN
kl. 3
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Lindsay Lohan djammar
í leyfisleysi í Cannes
Djamm í Cannes, handtökuskipun og nýr elskhugi. Nei, við
erum ekki að skrifa um brjálaða viku bankamannsins Sigurðar Einarssonar heldur leikkonunnar Lindsay Lohan.
Lindsay átti að mæta fyrir dómara í byrjun vikunnar, en er
enn þá stödd í Frakklandi. Af hverju? Lestu áfram.
ÞRIÐJUDAGUR 18. MAÍ
Askan stoppar Lindsay – eða
hvað?
Lindsay Lohan var stödd á kvikmyndahátíðinni í Cannes þegar
fréttir bárust af því að hún hefði
tvo daga til að koma sér heim til
Bandaríkjanna. Hún þurfti nefnilega að ljúka einhvers konar áfengisbindindisnámskeiði ella yrði hún
send í steininn. Lohan sagðist ekki
komast heim og kenndi eldgosinu
í Eyjafjallajökli um, þrátt fyrir
að stöðugar flugferðir hafi verið
á milli Parísar og New York. Hún
hefði aðeins þurft að taka lest frá
Cannes til Parísar sem tekur um
tvo og hálfan tíma.

Lesbísk ástmær
Seinna sama dag bárust fréttir af ástarsambandi Lindsay
Lohan og ljósmyndara sem kallar sig
Indrani, en það er
nafn á stellingu í
kama sutra-kynlífi – ótrúlegt
en satt. Lindsay
var í Cannes og
gat hvorki játað
né neita. Indrani
sagði sjálf frá
sambandinu í
dagblaðinu New
York Post.

MIÐVIKUDAGUR 19. MAÍ
Partí í Cannes
Einn dagur til stefnu og saksóknari virðist staðráðinn í að senda
Lohan í fangelsi. Hún var hins
vegar enn þá í Cannes og slúðurmiðlar voru duglegir við að birta
myndir af henni í ýmsum partíum
á hátíðinni. Henni virtist sem sagt
standa á sama um lög og reglur í
heimalandi sínu.

Vegabréfinu stolið! (?)
Lögfræðingur Lohan segir í samtali við bandaríska fjölmiðla að
vegabréfi hennar hafi verið stolið.
Þá segir hann að hún sé að gera
allt sem í hennar valdi stendur til
að fá nýtt og koma sér aftur heim.
Ákæruvaldið beið í Bandaríkjunum.

Vill halda sér
í sviðsljósinu
Gamanleikarinn Jamie Kennedy
hætti með kærustu sinni, leikkonunni Jennifer Love Hewitt, í mars
eftir árs
samband.
Kennedy
virðist þó
sakna sviðsljóssins sem
hann naut
á meðan
á sambandi hans
og Love
Hewitt stóð SAKNAR SVIÐSLJÓSSINS
því hann
Jamie Kennedy hringdi
sjálfur í ljósmyndara
á að hafa
hringt sjálf- fyrir stefnumót.
ur í ljósmyndara þegar hann fór
á stefnumót fyrir stuttu. „Hann
vildi gera Jennifer öfundsjúka.
Hann hringdi sjálfur í ljósmyndara og sýndi þeim meira að segja
mynd af stúlkunni svo þeir gætu
borið kennsl á hana, en enginn
virtist hafa áhuga,“ var haft eftir
heimildarmanni. Talsmaður Kennedy segir ekkert hæft í fréttinni.

FIMMTUDAGUR 20. MAÍ
Lohan sökuð um lygar
Lohan hefur ekki sótt um nýtt
vegabréf samkvæmt upplýsingum frá sendiráði Bandaríkjanna
í Frakklandi. Fréttamiðlar vestanhafs saka hana um að ljúga
til að geta verið áfram í
Frakklandi, enda birtast sífellt nýjar partímyndir af henni.
Dina Lohan, móðir
Lindsay, segir ekkert misjafnt vera í
gangi – vegabréfið
sé einfaldlega týnt
og Lindsay föst í
Frakklandi.

Harður saksóknari
Saksóknarinn í máli Lohan segir
í viðtali við vefinn Radar Online
að krafist verði þess að hún
verði handtekin við komuna
til landsins. Þá verður hún
beðin um að sýna flugmiða
sem sannar að hún hafi ætla
að koma til landsins á mánudag, áður en vegabréfi hennar var stolið.
Harður dómari
Lögfræðingur Lohan nær
ekki að sanna
með fullnægjandi hætti að
hún hafi ætlað
að fara heim
í byrjun vikunnar. Handtökuskipun er
gefin út, Lohan
er bannað að
drekka áfengi
og neyðist til
að vera með
armband sem
mælir áfengismag n. Þá
þarf hún að
gangast undir
lyfjapróf
vikulega. Hún
getur sloppið
við gæsluvarðhald
gegn 100.000
dollara tryggingu.

„Nýtt“ vegabréf
Móðir Lohan
segir dóttur
sína komna með
nýtt vegabréf.
Sem er furðuleg t þa r
sem enginn
getur staðfest að hún
hafi sótt
um nýtt.

FÖSTUDAGUR 21. MAÍ
Ekki svo harður dómari
Lohan sleppur með að
borga 10.000 dollara
tryggingu – aðeins
10 prósent af upprunalegri upphæð.
Handtökuskipun er
felld niður.

Enn þá full í Cannes
Fréttir berast af
Lohan á djamminu í Cannes.
Dja m m er
snilld. Hún
er enn þá í
Frakklandi
og enginn
veit hvenær
hún kemur
aftur.

Kringlukaststilboð
á Ecco skóm
Vloud

Urban

Black Lexi

Light Black Mask

1746300101

4271401001

Áður: 13.995
Verð nú:
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9.776

Life

11.896

Black Goat Leather

4486354869

Stærðir: 36 - 41

Áður: 16.995
Verð nú:

Victoria

White/Light Silver

SLÆM STELPA Lindsay Lohan er stödd í
Cannes en á að vera
búin að mæta fyrir
dómara í Los Angeles fyrir löngu.

Stærðir: 41 - 47

7649100101

Áður: 16.995
Verð nú:

11.896

Stærðir: 22 - 32

Áður: 10.995
Verð nú:

7.696
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GUÐJÓN VALUR SIGURÐSSON: VERÐUR LÍKLEGA FRÁ NÆSTA HÁLFA ÁRIÐ EFTIR AÐRA AÐGERÐ Í GÆR

20 DAGAR Í HM

Lífið býður sem betur fer upp á meira en handbolta

Frakkinn Just Fontaine á enn markametið í einni heimsmeistarakeppni en hann skoraði 13 mörk í 6 leikjum á
HM í Svíþjóð 1958. Bara heimsmeistarar Brasilíumanna
skoruðu fleiri mörk en Fontaine í keppninni og aðeins
tveir aðrir hafa náð því að skora yfir tíu
mörk í einni HM. Ungverjinn Sandor
Kocsis skoraði 11 mörk á HM 1954 og
Gerd Muller skoraði 10 mörk
á HM 1970.

sport@frettabladid.is

Hornamaðurinn frábæri, Guðjón Valur Sigurðsson, spilar væntanlega ekki handbolta aftur fyrr en undir lok ársins en hann
þurfti að fara í aðra aðgerð á hné í gær. Sama hnéð var skorið
upp í febrúar síðastliðnum. Sú aðgerð skilaði ekki tilætluðum
árangri og því þurfti Guðjón að leggjast aftur undir hnífinn.
„Fyrri aðgerðin var ekki eins stór en sú aðgerð virkaði
bara því miður ekki. Aðgerðin núna var því talsvert
stærri en það þurfti að setja tvær skrúfur í hnéð
meðal annars og svo þurfti einnig að færa hnéskelina aðeins til,“ segir Guðjón Valur en hann verður
á sjúkrahúsinu fram á sunnudag.
„Ég vildi ekki pína mig í gegnum enn eitt
tímabilið með mikla hnéverki. Ég var líka orðinn
mjög slæmur og líkaminn sagði bara ekki meir
karlinn minn. Ég fékk nóg af verkjum eftir EM og
það varð bara að gera þessa aðgerð,“ segir Guðjón og

viðurkennir að vissulega sé þetta talsvert áfall fyrir sig að
vera svona lengi frá.
„Þetta er ekkert auðvelt. Það var ekkert auðvelt að fylgjast
með af hliðarlínunni þegar liðið var að spila stóra leiki í vetur.
Ég verð samt að vera heiðarlegur gagnvart sjálfum mér og
spyrja hversu mikil hjálp hefði verið í mér í þessu ástandi,“
segir Guðjón sem er ávallt jákvæður þrátt fyrir áföll.
„Ég get sett mér önnur markmið og lífið býður sem
betur fer upp á meira en handbolta. Ég á tvö börn sem
minna mig reglulega á það,“ segir Guðjón sem vonast
til þess að mæta afar sterkur til leiks eftir fimm til sex
mánuði.
„Læknirinn minn er algjör snillingur. Hann segir að
þetta sé það sem hnéð vildi og hafi beðið um. Hann er
viss um að ég geti spilað aftur og það verkjalaus. Það
væri frábært.“

Hvor verður meistarinn í kvöld?
Gerir José Mourinho Internazionale að Evrópumeisturum í fyrsta sinn í 45 ár eða þarf hann að sætta sig
við tap fyrir gamla meistara sínum, Louis van Gaal? Inter og Bayern mætast á Santiago Bernabeu í kvöld.
FÓTBOLTI Internazionale og Bayern München

MAROUANE CHAMAKH Samdi við Arsen-

al í gær.

NORDIC PHOTOS/GETTY

Arsenal fær framherja:

Draumur að
rætast hjá mér
FÓTBOLTI Arsenal tilkynnti seinni
partinn í dag að félagið væri
búið að gera langan samning við
franska framherjann Marouane
Chamakh. Leikmaðurinn kemur
frá Bordeaux.
Þessi félagaskipti hafa verið
lengi í pípunum og eru nú loksins
gengin í gegn.
Chamakh, sem er 26 ára gamall, hefur skorað grimmt fyrir
Bordeaux í franska boltanum og
mun heldur betur styrkja framlínu Arsenal.
„Við erum í skýjunum með
það að hafa fengið Chamakh.
Við höfum dáðst að þessum leikmanni í talsverðan tíma og ég
veit að hann mun bæta miklum
gæðum við okkar leikmannahóp,”
sagði Arsene Wenger, stjóri Arsenal, á heimasíðu félagsins.
Chamakh var eftirsóttur af
mörgum félögum en vildi alltaf
koma til Arsenal.
„Það er draumur að rætast hjá
mér og ég gæti ekki verið ánægðari með að vera kominn til Arsenal. Ég vildi alltaf spila í ensku
úrvalsdeildinni og þar var Arsenal minn fyrsti kostur því ég hef
stutt félagið frá unga aldri,“ sagði
Chamakh.
- hbg

geta bæði tryggt sér þrennuna og fullkomið
tímabil þegar þau mætast í kvöld í úrslitaleik
Meistaradeildarinnar sem fer nú í fyrsta sinn
fram á laugardegi.
Internazionale bætti ítalska meistaratitlinum við ítalska bikarinn um síðustu helgi og um
sömu helgi burstaði Bayern lið Werder Bremen
í þýska bikarúrslitaleiknum. Helgina áður hafði
Bayern unnið þýsku deildina sem þýðir að liðið
getur unnið titil þriðju helgina í röð
vinni liðið Internazionale í kvöld.
Leikurinn er í beinni á Stöð 2
Sport og hefst klukkan 18.45.
Liðin mætast á Santiago
Bernabeu, heimavelli Real
Madrid. Í báðum liðum eru leikmenn sem var fórnað hjá Real
Madrid síðasta sumar, þegar liðið
keypti hverja risastjörnuna á fætur
annarri, til þess að tryggja að
Real Madrid gæti unnið
Meistaradeildina á heimavelli. Real Madrid datt hins
vegar út í 16 liða úrslitum
en þeir Arjen Robben hjá
Bayern og Wesley Sneijder hjá Inter geta báðir
stungið upp í sína gömlu
vinnuveitendur og kórónað frábær tímabil sín með
sigri í Meistaradeildinni á
þeirra gamla heimavelli í
Madríd.
Inter vann titilinn 1964
og 1965 undir stjórn Helenio Herrera en hefur
ekki komist í úrslit síðan
liðið tapaði fyrir Ajax
í úrslitaleiknum 1972.
Mourinho hefur verið líkt
við Herrera í ítölskum
fjölmiðlum sem er mikill heiður á Ítalíu en þeir
eru báðir útlendingar
sem hafa komið með öfluga taktík inn í ítalska boltann.

„Það er allt öðruvísi fyrir Inter að vinna
Meistaradeildina en það er fyrir lið eins og
Bayern, Barcelona, Manchester United eða
Real Madrid. Það væri sérstakt að gera Inter
að Evrópumeisturum í nútímafótbolta,“ sagði
José Mourinho, þjálfari Internazionale, en
hann vann Meistaradeildina með Porto fyrir
sex árum. Mourinho hefur í sínu liði Samuel
Eto’o sem hefur unnið Meistaradeildina tvisvar á undanförnum fjórum árum
og skoraði í báðum
úrslitaleikjunum.
„ É g ve i t a ð
það eru þúsundir stuðningsmanna
Inter sem dreyma
um þessa stund. Þetta

LÆRLINGURINN OG
MEISTARINN

Jose Mourinho var
aðstoðarmaður
Louis van
Gaal hjá
Barcelona
fyrir meira
en áratug.

verður áfram að vera draumur því um leið og
þetta verður þráhyggja þá munum við missa af
þessu,“ sagði Samuel Eto’o.
Stakkaskipti Bayern München undir stjórn
Hollendingsins Louis van Gaal hafa verið
mögnuð og liðið spilar betur og betur með
hverri vikunni. Van Gaal var nærri því rekinn
fyrir áramót en nú getur hann unnið fyrstu
þrennu félagsins frá upphafi. Bayern vann
Meistaradeildina síðast fyrir níu árum. José
Mourinho var lærlingur Louis van Gaal hjá
Barcelona fyrir meira en áratug.
„Við vorum saman í þrjú ár. Hann var frábær þjálfari og stóð sig frábærlega við að leikgreina mótherjana. Ég bjóst þó ekki við að
hann yrði svona góður knattspyrnustjóri en
hann er einn af þeim bestu í heimi í dag,“ sagði
Louis van Gaal sem hefur unnið fimmtán stóra
titla á móti þrettán titlum hjá Mourinho.
Mourinho hefur gagnrýndur fyrir
að spila varnarsinnaðan bolta en
Louis van Gaal vill hins vegar
vinna með því að spila flottan fótbolta. „Mín heimspeki hefur alltaf verið sú að sækja á andstæðinginn á fótboltavellinum.
Mourinho er meiri varnarþjálfari sem er hans taktík en
hann hefur engu síður fullt
af góðum leikmönnum sem
geta gert út um leikinn,“
segir Van Gaal.
Van Gaal vann Meistaradeildina með Ajax
árið 1995. „Chelsea,
Manchester United
og Barcelona eru
bestu liðin í Evrópu en samt sem
áður getum við
unnið titilinn.
Við höfum haft
heppnina aðeins
með okkur en
við eigum þetta
sa mt ski lið,“
sagði Van Gaal.
ooj@frettabladid.is

MYNDIR/AP

Hamburg tekur á móti Kiel í svo gott sem hreinum úrslitaleik í þýsku úrvalsdeildinni í handknattleik:

Dauðadómur yfir mörgum ef Hamborg tapar
HANDBOLTI Það er allt undir í Color
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Line-höllinni í Hamborg í dag þegar
heimamenn taka á móti núverandi
Þýskalandsmeisturum Kiel í leik
sem mun líklega skera úr um það
hvort liðið verður Þýskalandsmeistari í ár.
Þarna mætast tvö bestu lið
Þýskalands og þar af leiðandi tvö
af bestu liðum heims. Aðeins einu
stigi munar á liðunum fyrir leikinn,
Hamburg í vil.
„Það er ekkert óvenjumikið
stress hjá mér. Bara svona eins og
venjulega. Þetta leggst ágætlega
í mig. Okkur vantar reyndar Kim
Andersson og Momir Ilic. Svo er
Filip Jicha tæpur en hann spilar.
Aðrir eru klárir í slaginn,“ segir
Alfreð Gíslason, þjálfari Kiel, við
Fréttablaðið en með liði Kiel spilar einnig landsliðsmaðurinn Aron
Pálmarsson.
„Aron spilar í þessum leik. Hann
er kannski ekki í standi til þess að
spila heilan leik en hann mun líklega taka korter og korter.“

Alfreð segir að það sé talsvert
meiri pressa á liði Hamburg en
Kiel í dag enda hefur Hamburg eytt
miklum fjárhæðum á síðustu árum
í þeirri von að velta Kiel af stalli í
þýsku Bundesligunni. „Þeir verða
að vinna leikinn enda eytt ótrúlegum fjármunum. Það er allt undir
hjá þeim en að sjálfsögðu leggjum
við líka mikla áherslu á að vinna
leikinn. Það er dauðadómur yfir
mörgum ef Hamburg tapar leiknum. Maðurinn sem stendur á bak
við liðið hefur eytt 20 milljónum
evra á síðustu 5 árum í liðið. Allur
árangurinn er svo undir í einum
leik þannig að pressan er mikil,“
segir Alfreð og bætir við.
„Ef þeir vinna ekki núna, hvenær ætlar þeir þá að vinna? Þeir
héldu öllu sínu liði fyrir tímabilið og bættu við sig. Á sama tíma
höfum við stokkað upp hjá okkur
og verið með marga menn meidda
í allan vetur. Frá því í fyrra vantar
mig Karabatic, Lövgren og Kavticnik,“ segir Alfreð sem er ánægður

ÍBYGGINN Alfreð Gíslason er hér á hliðarlínunni með Kiel. Hann verður í beinni á

Stöð 2 Sport í dag í stórleik ársins í Þýskalandi.

með veturinn enda hefur hans lið
lent í miklum hremmingum.
„Við misstum Narcisse lengi í
meiðsli, Aron var meiddur, Andersson hefur verið lengi frá en liðið

NORDIC PHOTOS/BONGARTS

hefur samt staðið sig frábærlega.
Ég er ánægður með tímabilið þrátt
fyrir allt.“
Leikurinn hefst klukkan 14.30 og
er sýndur beint á Stöð 2 Sport. - hbg
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Eyþór Helgi Birgisson úr ÍBV er leikmaður 3. umferðar í Pepsi-deild karla:

Tommy átti ekkert í kallinn
FÓTBOLTI Eyjamaðurinn Eyþór Helgi Birgisson stökk

átti flottan leik og Tommy Nielsen átti ekkóvænt fram í sviðsljósið í leik FH og ÍBV á Kaplaert í kallinn,” sagði Eyþór Helgi en hann
krikavelli. Þar gerði ÍBV sér lítið fyrir og skellti
segir hugmyndina að því að sækja gegn
FH í Krikanum hafa komið frá Tryggva
Íslandsmeisturum FH, 2-3.
Eyþór Helgi skoraði mark í leiknum, fiskaði víti
Guðmundssyni.
og lék sér síðan að reynsluboltanum Tommy Niel„Tryggvi þekkir FH-liðið vel og sagði að
sen sem réð ekkert við strákinn.
þeir myndu lenda í vandræðum ef við mættFramherjinn gekk í raðir ÍBV fyrir tímabilum þeim hátt á vellinum. Það gekk
ið frá Ými í 3. deildinni. Hann var í röðum HK
eftir.”
Forráðamenn HK virðast ekki hafa
en komst ekki að þar og spilaði því með Ými þar
sem hann átti góðu gengi að fagna. Hann tók síðan
neina trú á stráknum því þeir lánuðu hann til Eyja.
stökkið úr 3. deild í úrvalsdeild og byrjar
„Þeir virðast ekki hafa trú á mér og ég hef ekki
heldur betur vel.
áhuga í að fara til baka í augnablikinu.”
- hbg,
„Það gekk allt upp í þessum leik. Við
MARKI FAGNAÐ Eyþór Helgi fagnar hér marki
ætluðum að sækja og skora snemma.
sínu gegn FH í Krikanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
Svo ætluðum við að skora aftur. Ég

Lið 3. umferðar (3-4-3)
Markvörður:
Ingvar Þór Kale, Breiðabliki
Varnarmenn:
James Hurst, ÍBV
Haraldur Freyr Guðmundsson, Keflavík
Baldvin Sturluson, Stjörnunni

Golfmót Samiðnar 29. maí
Samiðnargolfmótið verður haldið á Golfvellinum við Hellu
laugardaginn 29. maí. Sérstök athygli er vakin á því að mótið er jafnframt
innanfélagsmót aðildarfélaga Samiðnar og er það opið öllum félagsmönnum Samiðnar og fjölskyldum þeirra.
Ræst verður út sameiginlega af öllum teigum kl. 9.
Skráning er í síma 535 6000 eða í tölvupóstfangið
skrifstofa@samidn.is
www.samidn.is

2 VANDAÐAR Í HAGKAUP

Miðvallarleikmenn:
Guðmundur Þórarinsson, Selfossi
Alfreð Finnbogason, Breiðabliki
Viktor Bjarki Arnarsson, KR
Halldór Orri Björnsson, Stjörnunni
Sóknarmenn:
Ívar Björnsson, Fram
Kjartan Henry Finnbogason, KR
Eyþór Helgi Birgisson, ÍBV

RÍKJANDI MEISTARAR Guðmundur
Kristjánsson og félagar í Breiðabliki lyftu
bikarnum í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

32 liða úrslit VISA-bikarsins:

Meistaraslagur
í Kópavogi
FÓTBOLTI Það var dregið í 32 liða
úrslit VISA-bikars karla í höfuðstöðvum KSÍ í gær.
Úrvalsdeildarliðin koma inn
í keppnina í þessari umferð og
gátu öll lið mæst.
Stórleikur umferðarinnar er
viðureign bikarmeistara Breiðabliks og Íslandsmeistara FH en
liðin mætast í Kópavogi.
Annar Pepsi-deildarslagur er í
umferðinni en KR þarf að fara til
Eyja þar sem liðið hefur ekki sótt
gull í greipar heimamanna á síðustu árum.
Á meðal annarra áhugaverðra
leikja má nefna viðureign ÍA og
Selfoss og leik KA og HK á Akureyri. Einnig verður gaman að sjá
Stjörnuna fara í Breiðholtið og
mæta Leikni.
Leikirnir fara fram 2. og 3. júní
næstkomandi.
- hbg

Komin á DVD
Film © 2009 Universal Studios. All Rights Reserved. Artwork and Packaging Design © 2010 Universal Studios. All Rights Reserved.
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Kemur út á DVD 27. maí

VISA-bikar karla
32 liða úrslit:
Víðir - Fylkir
Fram - ÍR
Haukar - Fjölnir
Víkingur - Sindri
Keflavík - KS/Leiftur
KA - HK
Grindavík - Þór Ak.
KB - Víkingur Ólafsvík
Fjarðabyggð - Njarðvík
BÍ/Bolungarvík - Völsungur
Þróttur - Grótta
ÍA - Selfoss
Breiðablik - FH
Leiknir - Stjarnan
Valur - Afturelding
ÍBV - KR
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VIÐ MÆLUM MEÐ
Lífið
Sjónvarpið kl. 20.00

MÁNUDAGSKVÖLD

> Ben Stiller
„Það er gamalt orðtak til í Hollywood sem hljómar svo: Þetta er
ekki spurning um lengd kvikmyndarinnar, heldur hvernig þú notar
tímann.“

STÖÐ 2 KL. 20.10
American Idol
Nú kemur í ljós hvaða tveir keppendur halda áfram í American Idol
og eiga áfram von um að verða
næsta söngstjarna Bandaríkjanna.
Úrslitaslagurinn er í hámarki og
aðeins þrír bestu söngvararnir eru
eftir. Crystal, Lee og Casey þurfa því
að leggja enn harðar að sér til þess
að vinna hylli og atkvæði almennings. Á miðvikudagskvöldið verða
úrslitin síðan send út í beinni frá
Kodak-leikhúsinu kl. 23.15.

Ben Stiller fer með aðalhlutverkið í kvikmyndinni The Heartbreak Kid
sem sýnd er á Stöð 2
Bíó kl. 20.00.

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar:
Kóalabræður, Skellibær, Ólivía, Bitte
nú!, Jónas: Saga um grænmeti, Skúli
skelfir.

10.30 HM í íshokkí
12.25 Vertu eðlilegur (Act
Normal) (e)

13.50 Vetrarsól (e)
15.00 Sinfónían og Ashkenazyfeðgar (e)

16.35 Stiklur - Saga í grjóti og
grasi (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Leiðin á HM (13:16) (e)
18.00 Pálína (37:56)
18.05 Herramenn (24:52)
18.15 Pósturinn Páll (23:28)
18.30 Eyjan (13:18) Leikin dönsk
þáttaröð.

19.00 Fréttir 19.20 Veðurfréttir
19.25 Hanne-Vibeke Holst (Autograf: Hanne-Vibeke Holst) Danski
sjónvarpsmaðurinn Clement Behrendt Kjersgaard ræðir við dönsku
skáldkonuna Hanne-Vibeke Holst.

20.00 Lífið (8:10) (Life: Furðudýr
sædjúpanna) .
20.50 Lífið á tökustað (8:10)
(Life on Location) Stuttir þættir um
gerð myndaflokksins Lífið.

21.05 Lífsháski (Lost VI)
21.50 Foreldrar Bíómynd eftir
Vesturport og Ragnar Bragason sem
leikstýrir.

23.15 Aðþrengdar eiginkonur
(Desperate Housewives)(e)
00.00Dagskrárlok

12.20 The Black Adder 12.55 My
Hero 13.25 My Hero 13.55 The Green
Green Grass 14.25 The Green Green
Grass 14.55 The Black Adder 15.30
The Inspector Lynley Mysteries 16.15
EastEnders 16.45 The Weakest Link
17.30 The Green Green Grass 18.00
Gavin And Stacey 18.30 Hotel Babylon
19.20 Mistresses 20.10 Gavin And
Stacey 20.40 Strictly Come Dancing
21.55 Strictly Come Dancing 22.45
Robin Hood 23.30 Gavin And Stacey

Náttúrulífsþættir með David
Attenborough. Með nýrri tækni til
kvikmyndunar neðansjávar förum við
í leiðangur um áður ókönnuð svæði
hafdjúpanna. Þar búa einkennilegar
lífverur. Við sjáum gríðarstóra krabba
hópast saman í þúsundatali og furðulega risasmokka, förum á veiðar með
250 Humboldt-smokkum og sjáum
risakolkrabbamóður í Kyrrahafi svelta
sig í hel fyrir unga sína.

STÖÐ 2

SKJÁREINN

07.00 Barnefni: Boowa and
Kwala, Elías, Harry and Toto, Gulla
og grænjaxlarnir, Svampur Sveinsson, Firehouse Tales, Könnuðurinn
Dóra, Áfram Diego, afram!, Stóra
teiknimyndastundin, Krakkarnir í
næsta húsi, Apaskólinn

14.55 HP Byron Nelson
Championship Utsending fra HP
Byron Nelson Championship motinu i golfi.

10.30 Princess
12.00 Oprah
12.50 Falcon Crest (16:18)
13.45 Collage Road Trip
15.15 ET Weekend
16.05 Agatha Christie - Ordeal

19.45 Breiðablik - FH Bein út-

By Innocence

17.45 Monk (15:16)
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.20 Two and a Half Men

17.55 NBA körfuboltinn. Phoenix - LA Lakers Utsending fra
leik i urslitakeppni NBA körfuboltans.

20.15
21.00
21.25
21.50

sending frá leik Breiðabliks og FH í
Pepsí-deild karla í knattspyrnu.

22.00 England - Mexíkó Utsending fra landsleik Englands og
Mexiko sem fram fer a Wembley en
bæði liðin eru að undirbua sig af
kappi fyrir HM sem fram fer i Suður
Afriku.

23.40 Grænland Farið verður á framandi slóðir að þessu sinni
og Grænland heimsótt og skoðað
hvernig er að veiða hjá þessari nágrannaþjóð.

(3:24) Eftir dagsferð í Disneyland
verður Jake lasinn og vill fara heim til
móður sinnar. Alan áttar sig þá á því
að hann er að missa bæði eiginkonu
sína og son sinn.

00.05 Meistaradeild Evrópu

19.45 How I Met Your Mother

00.30 NBA körfuboltinn. Boston - Orlando Utsending fra leik i
urslitakeppni NBA körfuboltans.

(1:22) Bráðskemmtilegir, rómantískir gamanþættir í anda Friends. Þættirnir fjalla um ungt fólk á þrítugsaldri
sem nýtur tilhugalífsins til hins ýtrasta en er samt farið að íhuga hvort
ekki kominn sé tími til að finna lífsförunautinn.

20.10 American Idol (40:43)
20.55 American Idol (41:43)
21.40 Supernatural (12:16)
22.25 That Mitchell and Webb
Look (5:6) Skemmtilegur grínþáttur
uppfullur af frábærum sketsum með
þeim félögum David Mitchell og Robert Webb. þeir slógu í gegn í Peep
Show og í þessum þætti fara þeir
á kostum og bregða sér í alla kvikinda líki.

22.50 Autism. The Musical
00.25 Bones (15:22)
01.10 Curb Your Enthusiasm
(4:10)

01.40 Collage Road Trip
03.00 Agatha Christie - Ordeal
By Innocence

05.20 That Mitchell and Webb
Look (5:6)
05.45 Fréttir og Ísland í dag

19.30 The Doctors The Doctors
eru glænýir spjallþættir framleiddir af
Opruh Winfrey þar sem fjórir framúrskarandi læknar - sérfræðingar á fjórum ólíkum sviðum - veita afar aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um þau heilsufarsmál sem hvað
helst brenna á okkur.

Fréttaþáttur Meistaradeildar Evrópu
þar sem skyggnst er á bak við tjöldin og viðtöl tekin við leikmenn og
þjálfara.

E.R. (21:22)

sending frá leik Blackburn og Everton í ensku úrvalsdeildinni.

19.10 Enska 1. deildin. Blackpool - Cardiff
21.00 Goals of the Season
2009/2010 Öll glæsilegustu mörk
hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá
upphafi til dagsins í dag.

22.00 Coca Cola mörkin Sýnt

Home Videos (28:50) (e)

12.45 Still Standing (5:20) (e)
13.10 King of Queens (4:25)
(e)

Fréttir Stöðvar 2

13.35 Oliver Twist (e)
15.45 America’s Funniest

Friends (6:24)

Home Videos (29:50) (e)

Cold Case (20:22) Sjöunda spennuþáttaröðin um Lilly
Rush og félaga hennar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau halda áfram
að upplýsa sakamál sem stungið
hefur verið óupplýstum ofan í skjalakassann.

16.10 Spjallið með Sölva
(14:14) (e)

22.35 The Mentalist (19:23)
Önnur serían af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane, sjálfstætt
starfandi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki
glæsilegan feril við að leysa flókin glæpamál með því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. En þrátt fyrir
það nýtur hann lítillar hylli innan lögreglunnar.

Orange County (5:12) Raunveruleikasería þar sem fylgst er með lífi
fimm húsmæðra í einu ríkasta bæjarfélagi Bandaríkjanna.

23.20 Twenty Four (17:24) Átt-

20.55 One Tree Hill (21:22)

unda serían af spennuþættinum
Twenty Four um leyniþjónustumanninum Jack Bauer sem þráir nú ekkert heitar en að fá að draga sig í hlé.
Þegar neyðarástand skapast í New
York renna þau áform út í sandinn.
Höfuðstöðvar CTU hafa verið færðar þangað og nýtt fólk er við stjórnvölinn. Því á sérþekking hans eftir
að reynast mikilvægari nú en nokkru
sinni áður.

17.25 Blackburn - Everton Út-

06.00
Pepsi MAX tónlist
11.35 Dr. Phil (e)
12.20 America’s Funniest

00.05 The Doctors
00.50 E.R. (21:22)
01.35 Sjáðu
02.00 Fréttir Stöðvar 2
02.50 Tónlistarmyndbönd frá

17.00 Rachael Ray
17.45 Dr. Phil
18.30 Game Tíví (17:17) (e)
19.00 The Real Housewives of

19.45 King of Queens (17:24)
20.10 Melrose Place (16:18)
Glæný og spennandi þáttaröð um
ungt fólk sem býr í sömu byggingu
í Los Angeles.
Bandarísk þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga saman í gegnum súrt og sætt. Þunglyndið hefur
heltekið Haley, Julian sýnir Brooke
kvikmyndina sína og Clay kemst að
því að hann getur ekki hunsað hina
klikkuðu Katie.

21.40 CSI (13:23)
22.30 Jay Leno
23.15 Californication (9:12) (e)
23.50 Law & Order: UK (3:13)
(e)

00.40King of Queens (17:24)
(e)

01.05 Pepsi MAX tónlist

10.00 The Pursuit of Happyness
12.00 Cats and Dogs
14.00 The Jane Austen Book
Club

16.00 The Pursuit of Happyn-

ess

18.00 Cats and Dogs
20.00 The Heartbreak Kid
22.00 Sunshine
00.00 Badasssss!
02.00 Jesse Stone. Night

Passage
04.00 Sunshine
06.00 Stomp the Yard

09.00 Optakt til det Europæiske Melodi
Grand Prix 10.00 Kroniken 11.00
Seinfeld 11.25 Hercule Poirot 13.05
Robin Hood 13.50 Olsen-banden i
Jylland 15.30 Karlsson på taget 16.00
Når man laver en elefantunge 16.30
TV Avisen med Sport 17.00 Livets planet 17.50 Bagom Livets planet 18.00
Hammerslag 19.00 TV Avisen 19.15
SportNyt 19.20 En mand kommer hjem
21.00 Inspector Morse 22.40 Vejrets
magt

10.45 Poirot 11.35 Mansfield Park 13.10
Adresse Oslo 13.45 4·4·2 16.00 Noma
på kokepunktet 17.00 Dagsrevyen 17.30
Pausefisk i verdenshav 18.20 Stemmen
fra Telemark 18.50 En dans på roser
21.05 Kveldsnytt 21.25 Dalziel og Pascoe
23.10 20 sporsmål

Nova TV

SVT 1

frá öllum leikjunum í Coca-Cola
deildinni. Öll flottustu mörkin og tilþrifin á einum stað.

22.30 Football Legends Magnaðir þættir þar sem fjallað er um
bestu knattspyrnumenn sögunnar
og að þessu sinni verður fjallað um
hinn brasiliska Zico.

23.00 Liverpool - Sunderland
Útsending frá leik Liverpool og Sunderland í ensku úrvalsdeildinni.

BETRI TÖLVUR

08.00 The Jane Austen Book

Club

OMEGA

Dagsskrá ÍNN er endurtekin
öll kvöld og helgar.

Dagskrá allan sólarhringinn.

10.50 Trädgårdsfredag 11.20 1800-talet
ut-och-in 12.35 En sjöman i frack 14.00
Rapport 14.05 Gomorron Sverige 14.55
Bubblan 15.25 Plus 15.55 Sportnytt
16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10
Regionala nyheter 16.15 Fråga doktorn
17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala
nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi
18.00 Det kungliga bröllopet 19.00
Kommissarie Winter 20.00 Darling
21.35 STCC 22.30 The Tudors 23.20
Jakten på Julia

Lenovo er einn stærsti tölvuframleiðandi heims og valkostur þeirra sem gera kröfur
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VIÐ MÆLUM MEÐ
Börn
Sjónvarpið kl. 22.25
▼

> Colin Farrell

SUNNUDAGSKVÖLD

„Það að vera írskur er stór hluti af því
hver ég er. Ég tek það með mér hvert sem
ég fer.“
Colin Farrell fer með annað
aðalhlutverkið í kvikmyndinni
Cassandra‘s Dream sem sýnd er
í Sjónvarpinu kl. 24.00.

Bíómynd eftir Vesturport og Ragnar
Bragason sem leikstýrir.
Karítas er einstæð fjögurra barna
móðir sem af örvæntingu reynir að
ná endum saman. Á meðan hún
er upptekin af deilu við fyrrverandi
sambýlismann sinn um forræði yfir
dætrum þeirra þremur áttar hún sig
ekki á að líf
elsta sonar
hennar, Guðmundar, sem
er fórnarlamb
eineltis,
stefnir smám
saman til
glötunar.

STÖÐ 2 KL. 19.40
Með vonina að vopni
Logi Bergmann Eiðsson og Einar
Árnason heimsækja á ný Þórunni
Helgadóttur í Naíróbí, höfuðborg
Kenía, og sjá hvernig starfið gengur
með börnin af götum borgarinnar,
hvernig gengið hefur í gegnum
borgarastyrjöld í Naíróbí og
bankahrun á Íslandi. Við fáum að
kynnast ótrúlegu starfi Þórunnar
við erfiðar aðstæður en með vonina að vopni.

SJÓNVARPIÐ
08.00Morgunstundin okkar:
Húrra fyrir Kela!, Lítil prinsessa,
Þakbúarnir, Með afa í vasanum,
Disneystundin, Fínni kostur, Sígildar
teiknimyndir, Finnbogi og Felix.
09.51 Hanna Montana
10.20 Alla leið (e)
11.25 Íslenski boltinn (e)
12.10 Íslenski boltinn (e)
12.55 Leiðin á HM (e)
13.25 HM 2010 (1:4) (e)
14.00 Mörk vikunnar
14.30 Cold Front og Björn
Thoroddsen (e)

15.20 Árásin á Goðafoss (1:2)
(e)

16.20 Árásin á Goðafoss (2:2)
(e)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Friðþjófur forvitni (4:10)
17.55 Stundin okkar
18.20 Út og suður (5:15) (e)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Emma (3:4) Breskur myndaflokkur í fjórum þáttum
byggður á sögu eftir Jane Austen.

20.20 Deborah Voight á Listahátíð 2009

21.30 Berlínaraspirnar (2:8)
(Berlinerpoplene) Norskur myndaflokkur frá 2007.
22.25 Börn (e)
00.00Draumur Kassöndru
(Cassandra’s Dream) Bandarísk bíómynd frá 2007. Meðal leikenda eru
Ewan McGregor og Colin Farrell.

01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2
07.00 Stóra teiknimyndastundin: Lalli, Harry and Toto,
Hvellur keppnisbíll, Algjör Sveppi,
Boowa and Kwala, Gulla og grænjaxlarnir, Firehouse Tales, Áfram
Diego, afram!, Könnuðurinn Dóra,
Scooby Doo, Íkornastrákurinn.
10.20 Wall-E Margrómuð talsett
teiknimynd frá Disney.
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 American Idol (38:43)
14.30 American Idol (39:43)
15.20 Grey‘s Anatomy (22:24)
16.10 Monk (14:16)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (18:24) Sígildir og
margverðlaunaðir gamanþættir um
útvarpsmanninn Dr. Frasier Crane.

19.40 Með vonina að vopni.
ABC í Kenya. Logi Bergmann Eiðsson og Einar Árnason heimsækja
á ný Þórunni Helgadóttur í Nairobi,
höfuðborg Kenya og sjá hvernig starfið gengur með börnum af
götum borgarinnar.

20.25 Cold Case (20:22)
21.10 The Mentalist (19:23)
22.00 Twenty Four (17:24) Áttunda serían af spennuþættinum
Twenty Four um leyniþjónustumanninum Jack Bauer sem þráir nú ekkert heitar en að fá að draga sig í hlé.
Þegar neyðarástand skapast í New
York renna þau áform út í sandinn.
Höfuðstöðvar CTU hafa verið færðar þangað og nýtt fólk er við stjórnvölinn. Því á sérþekking hans eftir
að reynast mikilvægari nú en nokkru
sinni áður.

22.45 Romeo and Juliet
00.40 60 mínútur
01.25 Daily Show. Global Edition
11.10 Tribe 12.10 The Restaurant 13.00
My Hero 13.30 My Hero 14.00 My
Hero 14.30 My Hero 15.00 My Hero
15.30 Doctor Who 16.15 Doctor Who
17.00 Lark Rise to Candleford 17.50 The
Vicar Of Dibley 18.20 The Vicar Of Dibley
18.50 The Vicar Of Dibley 19.20 The
Vicar Of Dibley 19.50 The Black Adder
20.25 Top Gear 21.25 Tribe 22.25
The Restaurant 23.15 Coupling 23.45
Coupling

01.50 That Mitchell and Webb
Look (4:6)
02.15 The Tudors (4:10)
03.10 28 Weeks Later
04.45 Cold Case (20:22)
05.30 Fréttir Fréttir Stöðvar 2 endursýndar frá því fyrr í kvöld.

SKJÁREINN
09.00 Þýski handboltinn.
Hamburg - Kiel Fra leik Hamburg
og Kiel i þyska handboltanum.
10.20 Meistaradeild Evrópu.
Bayern - Inter
12.00 Meistaradeild Evrópu.
12.20 The Players Championship Útsending frá lokadegi The Players Championship mótsins í golfi.

15.40 Þýski handboltinn. RN
Löwen - Fuchse Berlin Bein utsending fra leik RN Löwen og Fuchse Berlin i þyska handboltanum.

17.15 Equipment Í þessum þætti
er fjallað um búnað golfara.

17.40 Valero Texas Open
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA
mótaröðinni í golfi.

18.35 Inside the PGA Tour
19.00 HP Byron Nelson
Championship Bein utsending
fra HP Byron Nelson Championship motinu i golfi en motið er hlut af
PGA motaröðinni i golfi.

22.00 NBA körfuboltinn. Boston - Orlando

23.30 Pepsímörkin 2010
00.30 NBA körfuboltinn. Phoenix - LA Lakers Bein utsending fra leik i urslitakeppni NBA körfuboltans.

14.45 Enska 1. deildin. Blackpool - Cardiff

16.30 Premier League World
17.00 Football Legends Magnaðir þættir þar sem fjallað er um
bestu knattspyrnumenn sögunnar.

17.30 Goals of the Season
2009/2010
18.25 PL Classic Matches. Ars-

14.15 The Doctors
14.55 The Doctors
15.35 The Doctors
16.15 The Doctors
17.00 The Doctors The Doctors
eru glænýir spjallþættir framleiddir af
Opruh Winfrey þar sem fjórir framúrskarandi læknar - sérfræðingar á fjórum ólíkum sviðum - veita afar aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um þau heilsufarsmál sem hvað
helst brenna á okkur.

17.45 Wipeout USA
18.30 ET Weekend
19.15 Ísland í dag - helgarúrval

19.45 Matarást með Rikku
(3:8) Friðrika Hjördís Geirsdóttir sækir heim þjóðþekkta Íslendinga,
sem eiga það sameiginlegt að eiga
í misjafnlega löngu en í öllum tilfellum alveg eldheitu ástarsambandi við
matargerð. Rikka mun fylgjast með
þessum sælkerum undirbúa eitt af
sínum margrómuðu matarboðum.

20.15 Auddi og Sveppi
20.45 Steindinn okkar Drepfyndinn sketstaþáttur með nýstirninu Steinda Jr. sem sér um grínið en nýtur einnig stuðnings frá heilum haug af þjóðþekktum Íslendingum, jafnt þeim sem þegar hafa
getið sér gott orð í gríninu og hinum
sem þekktir eru fyrir allt annað en að
leika og grínast. þátturinn er ekki við
hæfi ungra barna og viðkvæmra.

21.10 The Power of One
21.40 Supernatural (11:16)
22.20 Sjáðu
22.45 ET Weekend
23.30 Fréttir Stöðvar 2
00.15 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

enal - Blackburn, 2001

06.00
Pepsi MAX tónlist
12.45 Dr. Phil (e)
13.25 Dr. Phil (e)
14.10 The Real Housewives of
Orange County (4:12) (e)

14.55 Ungfrú Ísland 2010 (e)
16.40 Spjallið með Sölva

&amp; a Baby

20.00 The Bucket List
22.00 Ocean‘s Thirteen
00.00 Thelma and Louise
02.05 The Business
04.00 Ocean‘s Thirteen
06.00 The Heartbreak Kid

Skemmtilegur gamanþáttur um vinkonur í blíðu og stríðu. Háðfuglinn
Kelsey Grammer er aðalframleiðandi þáttanna.

19.25 Parks & Recreation (3:13)
(e) Leslie á sæti í dómnefnd sem
velur Ungfrú Pawnee en lendir í útistöðum við aðra dómara sem hafa
ekki alveg sömu skoðun og hún á
kvenlegri fegurð.
19.50 America’s Funniest
Home Videos (41:50) (e)
20.15 Psych (6:16)
21.00 Law & Order: UK (3:13)
Bresk sakamálasería um lögreglumenn og saksóknara í London sem
eltast við harðsvíraða glæpamenn.
Fyrrum lögreglumaður er myrtur og
rannsóknin leiðir í ljós ljót leyndarmál í einkalífi hans.

og skemmtileg þáttaröð um ungan
lækni sem slær í gegn sem einkalæknir ríka fólksins í Hamptons.
Hank og Divya er send á einn flottasta veitingastaðinn í Hamptons til
að taka berklapróf hjá öllu starfsliðinu. Eigandinn og yfirkokkurinn, Allison Moore, segir Hank að hún hafi
fengið óvenjuleg köst og verði ringluð í kjölfarið. Hank þarf að komast
að því hvað er að hrjá hana áður en
það er um seinan.

(19:24) (e)

00.55 Pepsi MAX tónlist

frá leik Everton og Hull í ensku úrvalsdeildinni.

23.25 Man. City - Birmingham

öll kvöld og helgar.

10.00 DR Update - nyheder og vejr
10.10 Boxen 10.20 Hercule Poirot
12.00 Gudstjeneste i DR Kirken 12.50
Cirkusrevyen 13.40 Karate Kid III 15.30
Vores store verden 16.00 Et rigtigt
cirkusliv 16.30 TV Avisen med Sport
og Vejret 17.00 Robin Hood 18.00
Medicinmanden 19.00 TV Avisen 19.15
SportNyt 19.25 Lokkeduen 21.15
Taggart 22.25 Terror

21.50 Californication (9:12)
22.25 Royal Pains (5:13) (e) Ný

20.45 Everton - Hull Útsending

Dagsskrá ÍNN er endurtekin

14.00 Scoop
16.00 Picture Perfect
18.00 Unstable Fables. 3 Pigs

17.30 Eureka (1:18) (e)
18.20 Biggest Loser (4:18) (e)
19.05 Girlfriends (21:22)

sending frá leik Chelsea og Man.
City í ensku úrvalsdeildinni.

22.30 Liverpool v Man. Utd. Í
þessum þætti verður fjallað um ríg
Liverpool og Man. Utd innan vallar sem utan.

&amp; a Baby

(14:14) (e)

23.15 Life (5:21) (e)
00.05Saturday Night Live

19.00 Chelsea - Man. City Út-

08.00 Scoop
10.00 Picture Perfect
12.00 Unstable Fables. 3 Pigs

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

10.10 Bussen 11.30 De siste andalusiske kjempene
12.00 Friidrett.
Diamond League. China Golden Grand
Prix 13.55 4·4·2 16.00 Fjorden 17.00
Søndagsrevyen 17.35 Folk 18.05 Det
fantastiske livet 18.55 På innsida av det
danske kongehuset 19.25 Poirot 20.15
Tilbake til viktoriatiden 21.15 Kveldsnytt
21.30 24-timers billøp Nürburgring
22.00 Adresse Oslo 22.35 Nazikongen
Edvard 8.

SVT 1
10.05 Dox. Guerilla - kidnappningen
av Patty Hearst 11.50 Fashion 12.20
Antikmagasinet 12.50 Det kungliga bröllopet 13.50 Rapport 13.55 Jakten på
Julia 15.00 STCC 15.55 Sportnytt
16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter
16.15 Landet runt 17.00 Sverige! 17.30
Rapport 17.55 Regionala nyheter 18.00
Bubblan 18.30 Sportspegeln 19.15 The
Tudors 20.05 Tortyr 20.35 Rymdens
erövrare 21.05 Gavin och Stacey 21.35
Kommissarie Winter

INTER MILAN
GEGN

BAYERN MÜNCHEN
Í KVÖLD KL. 18:30
UPPHITUN HEFST KL. 18:00

einnig sýndur í háskerpu
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> Simon Cowell

VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ UNDRAST ÝMISLEGT

„Sá sem er kjaftfor og umdeildur
mun fá alla athyglina.“

Þegar formið ber skynsemina ofurliði
Nú er komið sumar, hvað sem hver segir, og því
eru allir góðir menn búnir að slökkva á sjónvarpinu
fram á haust. Minna er einnig kveikt á útvarpinu, þrátt fyrir, oft og tíðum, prýðilega dagskrá
Ríkisútvarpsins. Á kvöldin mallar Rás 1 undir
bóklestri, nema hjá þeim sem kunna hina
eðlu list að prjóna. Já, árið er 2010, ekki 1940,
en sumt breytist ekkert.
Og þó, nú er blessuð tölvan komin til
sögunnar. Þeir sem gerst þekkja halda því
kinnroðalaust fram að þar megi finna mýgrút
nýrra fjölmiðla, allt frá bloggsíðum til Facebook, Twitter og fleiri tóla. Það má sosum vera
rétt, í það minnsta eru fjölmiðlar farnir að laga sig að þessum nýja
veruleika. Hægt er að líma fréttir á Facebook-síður og gefa álit sitt á
hinum ýmsu fréttum í gegnum Facebook. Svo er hægt að gera „like“,

LAUGARDAGUR

STÖÐ 2 BÍÓ

08.00Morgunstundin okkar: Pálína,
Teitur, Sögustund með Mömmu Marsibil,
Manni meistari, Tóti og Patti, Mærin Mæja,
Mókó, Elías Knár, Millý og Mollý, Hrúturinn
Hreinn, Latibær

07.00 Flintstone krakkarnir
07.25 Lalli
07.35 Áfram Diego, áfram!
08.00 Barnatími Stöðvar 2: Algjör

08.50 Valero Texas Open
09.45 Inside the PGA Tour 2010.
10.10 Stjarnan - KR Utsending fra leik

11.15 Ár í lífi konungsfjölskyldu (e)
12.20 Kókos (e)
12.35 HM í íshokkí Bein útsending frá

Sveppi, Hvellur keppnisbíll, Könnuðurinn
Dóra, Svampur Sveinsson, Strumparnir,
Latibær, Maularinn, Stóra teiknimyndastundin, Daffi önd og félagar, Wildfire.

12.00 Pepsímörkin 2010
13.00 Meistaradeild Evrópu Fréttaþáttur
13.30 Spænsku mörkin 2009-2010
14.25 Þýski handboltinn. Hamburg -

12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Wipeout USA
14.35 Sjálfstætt fólk
15.10 Mad Men (10:13)
16.00 Matarást með Rikku (3:8)
16.35 Auddi og Sveppi
17.15 ET Weekend Fremsti og frægasti

Kiel Bein utsending fra leik Hamburg og Kiel
i þyska handboltanum.

fyrri undanúrslitaleiknum á HM í íshokkí í
Þýskalandi.

14.15 Leiðin á HM (5:16) (e)
16.05 Táknmálsfréttir
16.15 HM í íshokkí Bein útsending frá
seinni undanúrslitaleiknum á HM í íshokkí í
Þýskalandi.

20.45 Fröken Pettigrew fær
SJÓNVARPIÐ
nýtt hlutverk

18.25 Talið í söngvakeppni (3:3)(e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Alla leið Spáð er í lögin sem keppa
í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í
ár.

20.45 Fröken Pettigrew fær nýtt hlutverk (Miss Pettigrew Lives for a Day) Bresk
bíómynd frá 2008.

22.20 Einkastríð þingmannsins (Charlie
Wilson’s War) Bandarísk bíómynd frá 2007.
Aðalhlutverk: Tom Hanks, Amy Adams, Julia
Roberts og Philip Seymour Hoffman. Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.

21.15

Saturday Night Live

SKJÁREINN

00.00Mikil áform (Store planer) Dönsk
gamanmynd frá 2005. Með aðalhlutverk
fara Thomas Bo Larsen og Lene Maria
Christensen. (e)

01.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.10 Top Secret
08.00 Speed Racer
10.10 Journey to the Center of the

22.10

Earth

Steindinn okkar

STÖÐ 2 EXTRA

12.00 Ástríkur á Ólympíuleikunum
14.00 Speed Racer
16.10 Journey to the Center of the

▼

Earth

23.15

Dead Fish

STÖÐ 2

SKJÁREINN

18.00 Ástríkur á Ólympíuleikunum
20.00 Top Secret
22.00 The Contractor
00.00 Into the Wild
02.25 The Big Nothing
04.00 The Contractor
06.00 The Bucket

Stjörnunnar og KR.

16.05 Meistaradeild Evrópu. Barcelona - Man. Utd. Útsending frá úrslitaleiknum í Meistaradeild Evrópu.

18.00 Meistaradeild Evrópu. Upphitun

18.30 Meistaradeild Evrópu. Bayern
- Inter Bein útsending frá úrslitaleik Inter
og Bayern Munchen í Meistaradeild Evrópu
í knattspyrnu.

06.00
Pepsi MAX tónlist
11.35 Dr. Phil (e)
12.15 Dr. Phil (e)
13.00 Dr. Phil (e)
13.40 The Real Housewives of Orange
County 3:12) (e)

14.25 Being Erica (2:13) (e)
15.10 America’s Next Top Model (4:12)
(e)

15.55 Melrose Place (15:18) (e)
16.40 Psych (5:16) (e)
17.25 Girlfriends (20:22)
17.45 Family Guy (1:14) (e)
18.10 Game Tíví (17:17) (e)
18.40 Accidentally on Purpose (17:18)
(e)

20.50 Meistaramörk.
21.10 Box - Mayweather - Mosley Frá

19.05 Accidentally on Purpose (18:18)
(e) Bandarísk gamanþáttaröð um konu
á besta aldri sem verður ólétt eftir einnar
nætur kynni með ungum fola.

þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins
er tíundað á hressilegan hátt.

bardaga Floyd Mayweather og Shane Mosley.

19.30 Keeping Mum (e) Gamanmynd

22.40 Meistaradeild Evrópu. Bayern

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt

▼

Ástríkur á Ólympíuleik-

STÖÐ 2

frá árinu 2005 með Rowan Atkinson, Kristin Scott Thomas, Maggie Smith og Patrick
Swayze í aðalhlutverkum. Bönnuð börnum.

það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

18.30
18.49
18.56
19.04
19.29
19.35

- Inter

00.30 NBA körfuboltinn. Boston Orlando Utsending fra leik i urslitakeppni
NBA körfuboltans

Fréttir Stöðvar 2 F
Íþróttir

12.00 Premier League World.
12.30 Season Highlights Allar leiktíðir

Lottó
Ísland í dag - helgarúrval

Úrvalsdeildarinnar gerðar upp.

Veður

13.20 PL Classic Matches. Arsenal -

Mee-Shee. The Water Giant Ævintýraleg fjölskyldumynd um mann sem þarf
að hætta við að heimsækja Disneyland með
syni sínum og tekur hann með sér í vinnuferð í staðinn. Það sem þeir vita ekki er að
sú ferð verður líkast til ævintýralegri og ívið
meira spennandi en hin fyrirhugaða ferð í
Disneyland.

Man United, 1998

13.50 Enska 1. deildin. Blackpool Cardiff

16.15 Premier League Review Rennt
yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

17.15 PL Classic Matches. Tottenham
- Newcastle, 1994

21.10 Knocked Up Rómantísk gamanmynd frá leikstjóra 40 Year Old Virgin um
ungan mann sem á einnar nætur gaman
með stórglæsilegri dömu og kemst svo að
því stuttu síðar að hann hefur barnað hana.

17.45 Chelsea - Wolves Útsending frá
leik Chelsea og Wolves í ensku úrvalsdeildinni.

23.15 Dead Fish
00.50 Your Friends and Neighbors
02.30 Brokeback Mountain
04.40 ET Weekend
05.25 Fréttir Fréttir Stöðvar 2

20.00 Luis Enrique Magnaðir þættir um

▼

18.00
unum

SJÓNVARPIÐ

en fyrir þá fjóra sem ekki eru á Facebook skal þess
getið að það felst í því að myndrænn hnefi kemur upp
og þumall upp í loft. Þú ert sáttur.
Formið býður sem sagt upp á að tjá ánægju sína
með fréttir héðan og þaðan. Alls kyns fréttir. Sem er
eflaust ágætt. Það getur verið fínt að vita að Guðmundur Jónsson er ánægður með frétt af færeyska geitakyninu, eða að Sigríður Sigurðardóttir er ánægð með frétt
af tillöguflutningi stjórnarandstöðunnar á Alþingi.
En hvað í veröldinni fær fólk til að lýsa ánægju sinni
yfir frétt um að lýst sé eftir dreng? Hvað er fólk ánægt
með? Hvarfið? Fréttina? Efnistökin?
Þó að hægt sé að gera eitthvað er ekki endilega þar
með sagt að maður verði að gera það. Þó hægt sé að lýsa ánægju sinni
með hörmungarfréttir – eins sérkennilegt og það er – ætti skynsemin
að stöðva gjörninginn áður en þumallinn fer á loft.

21.15 Saturday Night Live (19:24)
Stórskemmtilegur grínþáttur sem hefur kitlað
hláturtaugar áhorfenda í meira en þrjá áratugi.

22.05 The Accidental Husband Rómantísk gamanmynd frá 2008 með Uma
Thurman, Jeffrey Dean Morgan og Colin
Firth í aðalhlutverkum.
23.35 Spjallið með Sölva (14:14) (e)
00.25 Eureka (1:18) (e)
01.15 Big Game (5:8) (e)
02.55 Girlfriends (19:22) (e)
03.15 Jay Leno (e)
04.00Jay Leno (e)
04.45Jay Leno (e)
05.30Pepsi MAX tónlist

19.30 Pep Guardiola Fjallað verður um
núverandi þjálfara Barcelona, Pep Guardiola
marga af bestu knattspyrnumönnum sögunnar en i þessum þætti verður fjallað um Luis
Enrique, fyrrum leikmann Barcelona a Spani.

20.30 Maradona 1
21.00 Enska 1. deildin. Blackpool Cardiff

22.50 Man. City - Blackburn

FRÁBÆRT
VERÐ!

▼

Simon Cowell er dómari í þáttunum
American Idol sem sýndir eru á Stöð 2
Extra kl. 20.00.

17.30 Grínland 18.00 Hrafnaþing
19.00 Golf fyrir alla 19.30 Grínland
20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur
21.30 Mannamál 22.00 Kokkalíf 22.30
Heim og saman

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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▼

VIÐ MÆLUM MEÐ
Einkastríð þingmannsins
Sjónvarpið kl. 22.20

Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 21.20
Knocked Up
Rómantísk gamanmynd
frá leikstjóra 40 Year Old
Virgin um Ben Stone (Seth
Rogen), ungan aulabárð
sem á einnar nætur gaman
með Allison (Kathrine
Heigl), stórglæsilegri dömu
sem á framtíðina fyrir sér. Þegar hún svo kemst að því stuttu
síðar að hann hefur barnað hana, þarf hinn barnalegi Ben að
kveðja kæruleysislega lífsstíl sinn og horfast í augu við ábyrgðina sem fylgir foreldrahlutverkinu og að vera í sambandi.
Drepfyndin mynd með einni skærustu grínstjörnu síðari ára.
Leikstjóri: Judd Apatow Leikarar: Paul Rudd; Katherine Heigl;
Seth Rogen

14.45 Nágrannar
15.05 Nágrannar
15.25 Nágrannar
15.45 Nágrannar
16.05 Nágrannar
16.30 Wonder Years (1:6)
16.55 Gilmore Girls (19:22)
17.40 Ally McBeal (7:22)
18.25 E.R. (20:22)
19.10 Wipeout USA
20.00 American Idol (38:43) Úrslitaslagurinn heldur áfram í American Idol og aðeins
fjórir bestu söngvararnir eru eftir.

20.45 American Idol (39:43) Nú kemur í

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Bandarísk bíómynd frá 2007. Upp úr
1980 situr kvennabósinn Charlie Wilson
á Bandaríkjaþingi fyrir Texas. Einn helsti
stuðningsmaður hans fræðir hann um
þær hörmungar sem saklaust fólk má
þola í hernámi Sovétmanna í Afganistan.
Með hjálp leyniþjónustumannsins Gust
Avrakotos tekur Wilson sig til og útvegar
afgönskum uppreisnarmönnum vopn.

06.30
06.40
06.50
07.00
08.05
09.03
10.15
11.00
12.00
12.20

FM
FM
FM
FM
FM

Árla dags
Veðurfregnir
Bæn
Fréttir
Úrval úr Samfélaginu
Út um græna grundu
Kvika
Vikulokin
Hádegisútvarp
Hádegisfréttir

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1

13.00
14.00
14.40
15.15
16.05
17.00
18.00
18.17
19.00
20.00

FM
FM
FM
FM
FM

Ellismellir
Til allra átta
Lostafulli listræninginn
Vítt og breitt
Í boði náttúrunnar
Flakk
Kvöldfréttir
Bláar nótur í bland
Tónar að nóni
Sagnaslóð

20.40 Mánafjöll
21.05 Hugmyndahús háskólanna
22.10 Orð kvöldsins
22.15 „Mín ævi hefur verið
sögulaus“
23.15 Stefnumót
00.05 Næturtónar

FM
FM
FM
FM

95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan

99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun

FRAMTÍÐARBÓKMENNTIR
NÝ BÓ

EF TI R Ö K
SKÚ L A R N U
DÓTTU
R

ljós hvaða þrír keppendur halda áfram í American Idol og eiga áfram von um að verða
næsta söngstjarna Bandaríkjanna.

21.30 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi
eru mættir aftur hressari og uppátækjasamari en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar sem
allt er leyfilegt.

▼

22.10 Steindinn okkar Drepfyndinn sketstaþáttur með nýstirninu Steinda Jr.
sem sér um grínið en nýtur einnig stuðnings
frá heilum haug af þjóðþekktum Íslendingum, jafnt þeim sem þegar hafa getið sér gott
orð í gríninu og hinum sem þekktir eru fyrir
allt annað en að leika og grínast. þátturinn er
ekki við hæfi ungra barna og viðkvæmra.
22.35 Wonder Years (1:6)
23.00 Gilmore Girls (19:22)
23.45 Ally McBeal (7:22)
00.30 E.R. (20:22)
01.15 Sjáðu
01.40 Fréttir Stöðvar 2
02.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

ÚTGÁFUGLEÐI Í DAG KL. 13
Í EYMUNDSSON, SKÓLAVÖRÐUSTÍG.
HEITT Á KÖNNUNNI.

11.30 The Vicar Of Dibley 12.00 The Black Adder
12.35 Lark Rise to Candleford 13.25 Lark Rise to
Candleford 14.15 My Hero 14.45 My Hero 15.15
My Hero 15.45 Doctor Who 16.30 Doctor Who
17.15 The Weakest Link 18.00 Top Gear 19.00
Tribe 20.00 The Restaurant 20.50 The Inspector
Lynley Mysteries 21.35 Gavin And Stacey 22.05
Hotel Babylon 22.55 Mistresses

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10
Troldspejlet 10.30 Boogie 11.30 I Zlatans fodspor
12.00 Høvdingebold 12.55 Tæt på Dyrene 13.25
OBS 13.35 Hercule Poirot 15.10 Før søndagen
15.20 Held og Lotto 15.30 Carsten og Gittes
Vennevilla 15.50 Sallies historier 16.00 De store
katte 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt
17.05 Pingvinerne fra Madagascar 17.30 På
optagelse med Livets planet 18.00 Olsen-banden
i Jylland 19.35 Kriminalkommissær Barnaby 21.15
Savannah 23.20 Bag tremmer

09.45 Dans i Kina med Jacques d‘Amboise 10.20
Kvinnen i mitt liv 11.50 Designkampen 12.45
Delikatesser langs veien 13.35 Ei reise i arkitektur
14.25 Tekno 14.55 Fabelaktige Fiff og Fam 15.25
Salmer fra kjøkkenet 17.00 Lørdagsrevyen 17.45
Lotto-trekning 17.55 Grethe Kausland. Man må
være på orntli‘ 18.55 Nedtelling til Eurovision Song
Contest 19.25 Sjukehuset i Aidensfield 20.10
Nazikongen Edvard 8. 21.00 Kveldsnytt 21.15 I
skuddlinjen 23.25 En velutstyrt mann

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Fråga doktorn 11.00
Trädgårdsfredag 11.30 Plus 12.00 Uppdrag
Granskning 13.00 Landgång 13.30 Köping
Hillbillies 14.00 Rapport 14.05 Landet runt 14.50
Så ska det låta 15.50 Helgmålsringning 15.55
Sportnytt 16.00 Rapport 16.15 Merlin 17.00
Wild kids 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00
Jakten på Julia 19.05 Sömnlös i Seattle 20.45
Rapport 20.50 Gavin och Stacey 21.20 Motor.
VM i speedway 22.20 Studio 60 on the Sunset
Strip 23.05 Rebecca

ME
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PERSÓNAN

Friðrik Weisshappel að þrotum kominn
Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Aldur: 37 ára.
Starf: Útvarpskona og FM-hnakki.
Fjölskylda: Einstæð með þrjú
börn. Þau heita: Brynjar Logi, 7 ára,
Arnar Már, 12 ára, og Ásgeir Eðvarð
14 ára.
Foreldrar: Hjördís Sigurðardóttir
og Ásgeir Hjörleifsson.
Búseta: Í Fossvoginum í Reykjavík.
Stjörnumerki: Fiskur.
Ásdís er nýjasti liðsmaðurinn í morgunþætti Svala á FM 957
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taka sex mánuði en gerði þær á einni viku,“
segir Friðrik og viðurkennir að hann sé
voðalega glaður að tökunum sé lokið. „En
þetta gekk allt saman vel og var alveg
rosalega skemmtilegt og það er fyrir
mestu,“ en Laundromat mun sjást vel í
fyrstu fjórum þáttunum. „Síðan eru á dagskrá fleiri upptökur í júní eða júlí og
það er bara skemmtilegt. En núna
er gott að þetta er yfirstaðið.“ - fgg
ERFITT EN GAMAN Friðrik Weisshappel
er alveg uppgefinn eftir heimsókn
tökuliðs danska sjónvarpsþáttarins
Lykke sem hertók Laundromat í
vikunni. Fleiri tökur eru á dagskrá í
júní og júlí.

5

FRÉTTIR AF FÓLKI
Fyrsta golfmót félagsmanna í Bandalagi
íslenskra listamanna
fer fram á sunnudaginn. Skráningin er nokkuð
góð þótt
hæfileikarnir
séu misjafnir
eins og skráð
forgjöf gefur til
kynna. Þannig
eru Ólafía Hrönn Jónsdóttir,
leikkonan snjalla, skráð með
36 í forgjöf og Hjálmtýr Heiðdal
heimildarmyndagerðarmaður
með 20,1.
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„Ég skulda kroppnum örugglega fimmtíu tíma
af svefni, hef líklega sofið í mesta lagi þrjá
tíma á dag að undanförnu,“ segir kaffihúsaeigandinn Friðrik Weisshappel í Kaupmannahöfn.
Eins og Fréttablaðið greindi frá leikur staður Friðriks, Laundromat, stórt hlutverk í nýjustu sjónvarpsþáttaröð danska ríkissjónvarpsins, Lykke. Ein af persónum þáttarins vinnur
á staðnum og tökulið þáttarins hertók staðinn
í vikunni. Lykke er framleitt af sömu aðilum
og er ábyrgt fyrir smellum á borð við Örninn
og Forbrydelsen en þátturinn á að vera næsti
smellur danska ríkissjónvarpsins
Tökuliðið var að störfum í þrjá daga og
Friðrik segist kannski hafa ætlað sér einum
of mikið til að hafa hann sem flottastan fyrir
sjónvarpið. „Ég fór í endurbætur sem áttu að
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LÁRÉTT
2. smæl, 6. frá, 8. kraftur, 9. nögl, 11.
voði, 12. glæsibíll, 14. gleði, 16. 950,
17. útsæði, 18. drulla, 20. stöðug
hreyfing, 21. könnun.
LÓÐRÉTT
1. innsigli, 3. guð, 4. stormur, 5. berja,
7. hraðstreymi, 10. hætta, 13. útdeildi,
15. fræ, 16. gums, 19. kyrrð.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. lakk, 3. ra, 4. ofviðri, 5.
slá, 7. flaumur, 10. ógn, 13. gaf, 15.
sæði, 16. lap, 19. ró.
LÁRÉTT: 2. bros, 6. af, 8. afl, 9. kló,
11. vá, 12. kaggi, 14. unaðs, 16. lm,
17. fræ, 18. aur, 20. ið, 21. próf.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Á Seyðisfirði.
2 Kjartan Henry Finnbogason.
3 Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir.

Hringdu í síma
ef blaðið berst ekki

BJARNI FELIXSON Bjarni ásamt Álfheiði Gísladóttur, konu sinni, á 110 ára afmæli KR. Hann er hættur að lýsa íslenska boltanum á
Rás 2 og ætlar þess í stað að lýsa fyrir KR-útvarpið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BJARNI FELIXSON: RAUÐA LJÓNIÐ FÆRIR SIG UM SET

Snýr sér að KR-útvarpinu
eftir 42 ára starf hjá RÚV
„Þetta er afturför,“ segir Bjarni
Felixson, sem er hættur að lýsa
leikjum úr íslenska fótboltanum á
Rás 2. „Íþróttir og íþróttalýsingar virðast vera algjörlega á undanhaldi í útvarpinu og meira að
segja í fréttum líka, því miður,“
segir Bjarni.
42 ár eru liðin síðan Bjarni byrjaði að lýsa enska boltanum í Sjónvarpinu og síðan þá hefur hann
lýst hinum ýmsum íþróttaviðburðum, þar á meðal íslenska boltanum
á sumrin. En núna er rödd Bjarna
þögnuð á RÚV og hljóta það að
teljast viss vatnaskil í íslenskri

íþrótta- og fjölmiðlasögu. Hann
viðurkennir að þetta séu viðbrigði
fyrir sig eftir öll þessi ár og hefði
sjálfur viljað halda áfram að lýsa
leikjum fyrir Íslendinga vítt og
breitt um landið.
Bjarni er þó ekki alveg af baki
dottinn því KR-útvarpið hefur falast eftir kröftum hans. „Þeir töluðu við mig í vor og ég lofaði að
þegar ég myndi hætta myndi ég
sennilega hjálpa þeim eitthvað. Ég
verð að efna það,“ segir hann. Svo
gæti einnig farið að Bjarni lýsti
einum leik fyrir Selfoss-útvarpið en sonur hans Gísli Felix býr

á Selfossi. „Sonur minn nefndi
það við mig en ég veit ekki hversu
mikil alvara er í því. Það getur vel
verið að ég taki Selfoss-KR í Selfoss-útvarpinu ef Guð lofar. Bæði
Selfyssingar og KR-ingar hafa
allavega manndóm í að halda úti
svona lýsingum.“
En hvernig líst „Rauða ljóninu“
á sína menn í KR í sumar? „Illa.
Mér leist vel á þá í deildarbikarnum. Ég sá þá vinna FH en skildi
svo ekkert í því að þeir skyldu ekki
vinna Hauka. Ég skil það ekki enn.
En við sjáum til, þetta er rétt að
byrja.“
freyr@frettabladid.is

Sálarfélagarnir Stefán
Hilmarsson og
Friðrik Sturluson
eru einnig skráðir
á mótið sem fer
fram á Nesvellinum
og hefst klukkan níu
að morgni. Stefán
hefur löngum
þótt lunkinn
golfari og
er skráður með
15,3
í forgjöf. Friðrik stendur honum
hins vegar ögn að baki, hann er
með 28,3. Hins vegar er ekki vitað
um neinn golfáhuga hjá öðrum
meðlimum Sálarinnar.
Sá sem er hins vegar með bestu
forgjöfina í flokki leikara er Gunnar Hansson. Hann er skráður
með átta í forgjöf. Þetta kemur
kannski ekki mörgum á óvart
enda lék Gunnar í auglýsingum
fyrir GSÍ fyrir nokkrum árum þar
sem hann fór yfir vallarreglur og
annað tengt þessari vinsælu íþrótt. Gunnar
mun eflaust heyja
harða baráttu í
höggleiknum við
annan þjóðþekkta
leikara, nefnilega
Arnar Jónsson
en sá er með
9,9 í forgjöf.
- fgg

Andri í umdeildri heimildarmynd
„Þetta hlýtur að vera toppurinn á tilverunni, að vera
í mynd með Matt Damon sem sýnd er í Cannes,“
segir rithöfundurinn Andri Snær Magnason. Hann
er hluti af viðmælendateymi heimildarmyndarinnar Inside Job eftir Charles Ferguson sem vakið hefur
mikla athygli á kvikmyndahátíðinni í Cannes. Myndin fjallar um það mikla fjármálahrun sem átti sér
stað með falli bandarísku bankanna árið 2008. Þulur
myndarinnar er áðurnefndur Damon, stórstjarna frá
Hollywood, en meðal annarra sem Ferguson ræddi
við og birtast í myndinni eru Eliot Spitzer, fyrrverandi borgarstjóri New York, George Soros, valdamikill ungverskur fjárfestir og Dominique StraussKahn, forstjóri AGS auk Gylfa Zoëga hagfræðings.
Andri segist ekki geta ímyndað sér, miðað við alla
þá miklu höfðingja sem teknir eru tali í myndinni,
að hann sé mikið í mynd. „Kannski þrjátíu sekúndur.
Ekki meira. Ég var bara beðinn um að lýsa því hvað
gerðist á Íslandi og gerði það. Ég fékk aldrei að sjá
hvernig þetta leit út, veit raunar ekkert hvað ég segi
í þessari mynd.“ Eftir því sem erlendir fréttamiðlar
greina frá byrjar myndin á Íslandi en færir sig síðan
vestur um haf. Andri segir jafnframt að leikstjórinn hafi fest kaup á nokkrum þyrluskotum af Íslandi sem notuð voru í heimildarmyndinni Draumalandið.
- fgg

MERKILEGUR HÓPUR Andri Snær
Magnason rithöfundur og Gylfi
Zoëga eru í ansi merkilegum hópi
í heimildarmyndinni Inside Job
eftir Charles Ferguson sem
slegið hefur í gegn á kvikmyndahátíðinni í Cannes.
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Vegir liggja til allra átta
Síðdegisútvarp Rásar 2
sendi út frá Grundarfirði í vikunni. Það
gekk ekki þrautalaust fyrir sig.
Umsjónarmenn
þáttarins, Linda
Blöndal og
Guðfinnur
Sigurvinsson, lögðu snemma af stað til
að geta undirbúið sig og spjallað
við heimamenn á Snæfellsnesi.
Í Borgarnesi hittu þau kollega
sína úr Morgunútvarpi Rásar 2,
sem höfðu sent út þaðan um
morguninn. Glöð í bragði héldu
Linda og Guðfinnur ferðalagi sínu
á Snæfellsnes áfram en þá tók að
síga á ógæfuhliðina. Eftir þónokkurn spöl var útvarpsfólkið farið að
lengja eftir að sjá Snæfellsnesið
og jökulinn bera við loft. Því var
hins vegar ekki að heilsa.

Út og suður
Linda og Guðfinnur brugðu því
á það ráð að hringja í Gísla Einarsson fréttamann, sem er öllum
hnútum kunnugur á
Vesturlandi, og
spyrja hann til
vegar. Þá kom í ljós
að þau voru stödd
við Staðarskála
í Hrútafirði.
Útskýrði
Gísli fyrir
þeim að
þau hefðu
greinilega
ekið í þveröfuga átt og
væru komin hálfa leið til Akureyrar. Guðfinnur og Linda sneru því
við og komust til Grundarfjarðar
rétt í tæka tíð fyrir útsendingu.
Þetta kom því sem betur fer ekki
að sök en heimildir herma aftur
á móti að á útvarpi allra landsmanna séu menn heldur lúpulegir
yfir þessu.
- bs
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Fékk sér í aðra tána og festi
hana
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Festi tána í trépalli: Vinirnir
deila á seinagang lögreglu
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Segja Beaty hafa sagt ósatt
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Vill að sviplegt fráfall
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Elding lagði fimm í Noregi
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