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„Fram undan er fríhelgi með fjöl-skyldunni eftir annasamar vinnu-vikur þar sem ég hef verið lokað-ur inni í hljóðveri,“ segir Pétur Jónsson, tónlistarframleiðandi og upptökustjóri hjá Medialux, sem einnig gengur undir nafninu Don Pedro.
Hann segir fjölskylduna vera mikið fyrir stóra, síðbúna morg-unverði sem teygja sig gjarnan inn í hádegið. „Sundstaðir borg-arinnar verða væntanlega látnir finna fyrir því, og svo þarf að fara á bókasafnið og endurnýja bóka-flotann og kjósa í þessum bless-uðu borgarstjórnarkosningum í leiðinni. Ég er svolítið spenntur í þetta sinn, því ég er mjög hlynntur

persónukjöri og þessi kosning gæti hrist hlutina nær því að við getum loksins kosið þá sem við treystum til starfa, sama hvaða flokki þeir tilheyra,“ segir Pétur. Hann hyggst ekki láta Heru Björk og félaga í Eurovision framhjá sér fara. „Ég fylgist með Eurovision af miklum áhuga, en kannski á svolít-ið öðrum forsendum en margir. Ég sit með fartölvuna opna til þess að flissa yfir hnyttnum og oft mein-fýsnum athugasemdum tengdum keppninni á Twitter, með tónlistina lágt stillta. Þetta er algjörlega frá-bær leið til að njóta keppninnar og síðast hló ég svo mikið að ég fékk harðsperrur. Ég á vini og félísle k

sögðu hvetja þau til dáða, um leið og ég mun halda ótrauður áfram að finnast þessi keppni skemmtilegur skrípaleikur.“Pétur segir hug sinn örugglega eiga eftir að leita til ónotaða lík-amsræktarkortsins síns um helg-ina og að hann eigi sennilega eftir að taka ákvörðun um að halda áfram að hundsa það. „Hvar sem ég stíg niður um helgina mun ég svo reyna að hafa eintak af Fréttablað-inu meðferðis, svo að ég geti bent fólki í óspurðum fréttum á að ég sé svo merkilegur að fjölmiðlar vilji endilega vita hvað ég geri um helgar. Svona ei

Spenntur fyrir kosningum
Pétur Jónsson, tónlistarframleiðandi og upptökustjóri, sér fram á fríhelgi með fjölskyldunni eftir anna-

samar vikur undanfarið. Hugur hans reikar til kosninga, Eurovision og ónotaðs líkamsræktarkorts.

„Ég fylgist með Eurovision af miklum áhuga, en kannski á svolítið öðrum forsendum en margir,“ segir Pétur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GÖNGUMESSUR  verða haldnar í Breiðholtinu í sumar. Kirkj-
urnar í hverfinu hafa frumkvæði að þessum gönguferðum sem 
allar byrja og enda við kirkju. Fyrsta gangan er farin á sunnudag-
inn. Þá er gengið frá Fella- og Hólakirkju klukkan 10 og gengið að 
Breiðholtskirkju þar sem verður messað klukkan 11.

Patti.isLandsins mesta úrval af sófasettum

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18  og  Laugard.  frá 11 til 16

Kynningartilboð

Hornsófi 2H2

Láttu þér líða vel í sófa frá Patta

tilboð gildir 29. maí

kynnum nýju línuna 

251.910 kr
Lyon 2H2

Verð fráÁklæði að eigin valiEndalausir möguleikar

Hjálpa þú okkur að leggja Umhyggju liðMeð því að kaupa Disney vöru frá NUK 
styður þú um leið gott málefni.
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 
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  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Nánari upplýsingar veita:

Brynhildur Halldórsdóttir, brynhildur@hagvangur.is  

Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 6. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Sölu- og markaðsstjóri

Þekkt og öflugt fyrirtæki í Reykjavík óskar að ráða sölu- og markaðsstjóra.

Ábyrgðar- og starfssvið: 

• Stjórnun og gerð markaðs- og söluáætlana

• Umsjón með vöruþróun og markaðsherferðum

• Skýrslugerð og markaðsgreiningar

• Ímyndar- og kynningarmál

Hæfnis- og menntunarkröfur: 

• Háskólamenntun í viðskipta- eða markaðsfræði  

• Framhaldsmenntun er æskileg

• Hugmyndaauðgi og keppnisskap

• Framúrskarandi skipulags- og samskiptahæfni

• Lífsgleði og framkvæmdagleði

Erum við að 
leita að þér?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu

og sölu hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum

samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi.

Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa um 300

starfsmenn, flestir á framleiðslu- og gæðasviðum.

Störf í pökkunardeild

Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir 

vinnslu og skjalfesting. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk 

breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Störf í töfludeild

Í töfludeild fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun, blöndun og frumvinnslu 

f mleiðslu á töflum og hylkjum. Í starfinu felst  

öktum

Sérfræðingur í framleiðsluteymi

Starfið tilheyrir gæðatryggingardeild Actavis hf. og felur í sér útgáfu og viðhald 

rannsóknar- og geymsluþolsforskrifta og gæðalýsinga framleiðsluvöru, rýni, yfirferð 

og samþykkt á framleiðsluskrám. Sömuleiðis þarf viðkomandi að sinna mati á 

frávikum/utanmarkaniðurstöðum, þátttöku í innri úttektum og eftirliti, gerð og 

viðhald skriflegra leiðbeininga og þjálfun starfsmanna. Starfið felur í sér talsverð 

samskipti við aðrar deildir Actavis. Um er að ræða tímabundið starf.

Við leitum að einstaklingi

ð há kólamenntun á sviði raunvísinda

menning
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

g kom hingað út 
af Roni Horn. 
Hún bað mig

í formi fyrirlestrar um skák. Stefnt er að því að blása til viðburða sem þessa í f

maí 2010

Bandaríski listamaðurinn Laurie Anderson tróð upp á Vatnasafninu í Stykkishólmi fyrir viku. Uppákoman er stórviðburður hér á landi enda hefur Anderson, sem hefur verið í fremstu röð í bandarískum lista-heimi í um fjörutíu ára skeið, aldrei troðið upp hér á landi. Kraftur er í konunni, sem fagnar 63 ára afmæli eftir slétta viku. Sjöunda hljóðversplata hennar kem-ur út í afmælismánuðinum auk þess sem hún hefur skipulagt tónleika fyrir hunda í Sydney-borg í Ástral-íu með eiginmanni sínum, rokkgoðinu Lou Reed.
MENNING JÓN AÐALSTEINN BERGSVEINSSON

FÖST Í ÍSNUM
 Fjöllistakona 

Krufning á samfélagi 
og móral (leysi)

Dómar um barnadiskinn 
Pollapönk, dansverkið 
Bræður og kvæðakver 
Þórarins Eldjárns, 
Vísnafýsn 
SÍÐA 7

Rannsóknir í 
hljómheimum 
okkar daga og 
fyrri tíða
Meistarar í 
tónsköpun útskrifast. 
SÍÐA 4

Vín&veislamaí 2010

Létt og gott 
kosningasnarl

itar í Reykjavík gefa góðar uppskriftir.

29. maí 2010 — 124. tölublað — 10. árgangur

Laurie Anderson
Fjöllistakona föst í ísnum.
menning 1  

GRUNNNÁM
MEISTARANÁM
DOKTORSNÁM
Sæktu um á www.hr.is

4 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
Menning l Vín & Veisla 
Allt l Allt atvinna

spottið 18

stíll 54

Litrík saga
Reglulega hefur verið leitað 
að gulli á Íslandi.
gull 40

Enginn bilbugur á 
Bifrestingum
Magnús Árni Magnússon 
tekur við sem rektor á Bif-
röst eftir viku.
menntun 26

Gæti Noregur 
keypt Ísland?
Norðmenn 
32 & 36

Umsóknarfrestur um 
grunnnám er til 5. júní

www.hi.is

Velkomin í
HÁSKÓLA ÍSLANDS

KOSNINGAR Fólk vill breytingar í 
kosningunum, ný framboð skapa 
óvissu og forspárgildi skoðanakann-
ana er lítið að mati stjórnmálafræð-
inga. 

„Þar sem ný framboð bjóða fram 
fá þau fylgi. Annars staðar eru það 
flokkar sem eru í minnihluta, hvort 
sem þeir eru vinstri flokkar eða 
hægri, sem virðast verða sigurveg-
arar kosninganna,“ segir Einar Mar 
Þórðarson stjórnmálafræðingur. 

Samkvæmt könnunum Frétta-
blaðsins er meirihluti fallinn í sjö af 
níu stærstu sveitarfélögum lands-
ins. Einar Mar segir hátt hlutfall 
óákveðinna í nýjustu skoðanakönn-
un Fréttablaðsins vísbendingu um 
að fleiri eigi eftir að gera upp hug 
sinn en vanalega. Íslenskar kosn-
ingarannsóknir hafa sýnt að um 15 
prósent kjósenda gera upp hug sinn 
á kjördag. Hið minnsta munu því 34 
þúsund kjósendur gera upp hug sinn 
í dag en tæplega 226 þúsund eru á 
kjörskrá. Í Reykjavík eru tæplega 
86 þúsund á kjörskrá og því hið 
minnsta tæp þrettán þúsund sem 
gera upp hug sinn í dag.

Um 7.600 manns höfðu kosið 
utankjörfundar í Reykjavík um 
kvöldmatarleytið í gær en tæplega 
12 þúsund fyrir fjórum árum. Lítil 

þátttaka í utankjörfundaratkvæða-
greiðslu og daufleg kosningabarátta 
eru vísbendingar um að kjörsókn 
verði minni en áður. Stjórnmála-
fræðingar sem Fréttablaðið ræddi 
við telja erfitt að spá um niðurstöð-
urnar ekki síst í Reykjavík. 

„Nú getur maður ekkert sagt um 
forspárgildi [skoðanakannana] því 
Besti flokkurinn er svo sérstakur. 
Við höfum enga reynslu af sam-
bærilegum flokkum, það að hann 
mælist með tæplega 40 prósenta 
fylgi rétt fyrir kosningar eru aug-
ljós skilaboð um mótmæli kjósenda 
gegn fjórflokknum en hvort að þau 
skili sér alla leið í kjörklefann er 
ómögulegt að segja. Það ræðst af 
því hversu reiðir kjósendur eru, 
hvort þeir fara í kjörklefann og 
kjósa Besta flokkinn, skipta yfir 
í þann flokk sem þeir hefðu kosið 
annars, eða sitja heima,“ segir Ólaf-
ur Þ. Harðarson prófessor í stjórn-
málafræði. Fyrir fjórum árum var 
meðalfrávik síðustu Fréttablaðs-
könnunar í Reykjavík fyrir kosn-
ingar tæp tvö prósent. 

Alls eru 2.846 í framboði í dag. 
Kosið verður í 72 af 76 sveitarfélög-
um landsins, sjálfkjörið er í fjórum. 
Kjörfundur hefst víðast hvar klukk-
an níu.  - sbt sjá síður 6, 10 og 16.

Ný framboð 
skapa óvissu
Tugþúsundir óákveðinna kjósenda munu gera upp 
hug sinn í dag. Mikið fylgi nýrra framboða í könn-
unum eru skilaboð um óánægju kjósenda.

ALÞINGI Þingmannanefnd um rann-
sóknarskýrslu hefur sent öllum 
ráðherrum sem sátu í ríkisstjórn 
frá 1. janúar 2007 fram að hruni 
bréf. Alls eru það nítján manns 
sem fá færi á að skýra sinn mál-
stað fyrir nefndinni.

Miðað er við 1. janúar þar sem 

verk fyrir þann tíma eru fyrnd 
gagnvart Landsdómi. Nefndin 
leggur mikla áherslu á að klára 
þau mál sem að Landsdómi snúa. 
Þegar því er lokið verður sjónum 
beint að ríkisstjórnum frá því fyrir 
2007. Verk þeirra fara hins vegar 
ekki í Landsdóm. - kóp / sjá síðu 4

Þeir sem sátu í ríkisstjórn 2007 og 2008 skýri mál sitt:

Nítjan ráðherrar svari

BESTU OG VERSTU 
VEGGSPJÖLDIN

HM
38

KOSNINGAR UNDIRBÚNAR Pálmi Ágústsson, starfs-
maður framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar, fékk það hlutverk að setja upp 
kjördeildir á Kjarvalsstöðum í gær. Vísbendingar eru um spennandi kosn-
inganótt og óvænt úrslit um allt land.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Þorsteinn, gekkstu þá ljósum 
logum?

„Jú, það logar alveg úr mér!“

Þorsteinn Jakobsson göngugarpur eyddi í 
gær um þrettán tímum til að ganga á tíu 
tinda. Tilgangurinn var að safna áheitum 
fyrir endurhæfingar- og stuðningsmið-
stöðina Ljósið.

SPURNING DAGSINS

FÉLAGSMÁL Sigurlaug Viborg, for-
seti Kvenfélagasambands Íslands, 
segir sambandið leggjast gegn 
frumvarpi um afnám húsmæðra-
orlofs.

„Þetta er sérstaklega mikils 
virði fyrir fullorðnar konur sem 
ekki eru með neina digra sjóði á 
bak við sig. Félagslegi þátturinn er 
ekki síður mikilvægur því sumar 
konur hafa ekki aðstöðu til að ferð-
ast nema í svona hóp,“ segir Sig-
urlaug.

Að upphaflegu frumkvæði 
bæjarstjórnar Hveragerðis álykt-
aði Samband  sveitarfélaga um að 
afnema ætti húsmæðraorlof og 
liggur nú fyrir á Alþingi frum-
varp þessa efnis. Eins og lögin 
eru í dag greiðir hvert sveitarfé-
lag eitt hundrað krónur á hvern 
íbúa til orlofsnefnda í sínu héraði. 
Þannig á Hveragerði að greiða um 
210 þúsund krónur á þessu ári. 
Sveitarfélögin í heild greiða ríf-
lega 30 milljónir á ári.

„Þessar greiðslur frá sveitarfé-
lögunum eru ekki það háar að það 
skipti öllu máli fyrir þau en skipta 
máli fyrir konurnar sem fá örlitla 
niðurgreiðslu á orlofsferðir,“ segir 
Sigurlaug.

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjar-
stjóri í Hveragerði, segir hins 
vegar að húsmæðraorlofið sé arfur 
fortíðar og frá þeim tíma þegar 
fólk hafi yfirleitt ekki farið í ferða-
lög. Furðuleg sé að skikka sveitar-
félög til að borga í orlofið.

„Bæjarstjórnin hér er einhuga í 
því að lög um húsmæðraorlof séu 
algjör tímaskekkja, út frá jafnrétt-
is- og jafnræðissjónarmiðum. Með 
sama hætti mætti segja að það ætti 
að vera orlof fyrir námsmenn, þeir      

eru líka blönk stétt,“ segir Aldís.
Sigurlaug Viborg segir Kven-

félagasambandið skila Alþingi 
umsögn um frumvarpið í júní. 
„Mér skilst að þetta frumvarp 
byggi á því að nú sé jafnrétti náð 
og því sé ástæða til að fella þetta 
niður. Ég er algjörlega ósam-
mála því vegna þess að það er 
svo fjarri því að jafnrétti sé náð. 
Konur eru ennþá með miklu lægri 
laun en karlar og hafa þar af leið-

andi miklu minni lífeyrissjóði og 
annað upp á að hlaupa í sambandi 
við orlof,“ segir Sigurlaug og bætir 
við að rekstur á heimilum sé ennþá 
að mestu í höndum kvenna.

„Hver hugsar um matinn á hátíð-
um til þess að öll fjölskyldan geti 
haft það yndislegt? Það eru nátt-
úrulega yfirleitt húsmæðurn-
ar. Þær eiga það fyllilega skilið 
að húsmæðraorlofið sé ekki fellt 
niður.“  gar@frettabladid.is

Kvenfélög vilja verja 
orlofsfé húsmæðra
Forseti Kvenfélagasambandsins segir húsmæðraorlof mikils virði fyrir konur 
sem ekki eigi digra sjóði. Bæjarstjóri Hveragerðis segir orlofið tímaskekkju sem 
brjóti gegn jafnrétti. En jafnrétti er einmitt ekki náð, segir kvenfélagaforsetinn.

SIGURLAUG VIBORG Rekstur á heimilum er enn að mestu leyti í höndum kvenna og 
þær hafa lægri laun, segir forseti Kvenfélagasambands Íslands sem kveður alls ekki 
rétt að jafnrétti sé náð og finnst að húsmæður eigi enn skilið að fá húsmæðraorlof.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VIÐSKIPTI Stjórn Íslandsbanka hefur 
ákveðið að knýja í þrot eignar-
haldsfélög í eigu níu núverandi 
starfsmanna sinna sem fengu sam-
tals 4,2 milljarða að láni frá Glitni 
fyrir hrun til að kaupa bréf í bank-
anum.

Stjórn Íslandsbanka sendi frá 
sér tilkynningu um málið í gær. Í 
henni segir að einkafélögin hafi öll 
verið stofnuð fyrir tilstilli Glitn-
is og hafi verið hluti af hvata- og 
tryggðarkerfi bankans. Stjórnin 
beinir því nú til starfsmannanna 
að félögin verði gefin upp til gjald-
þrotaskipta.

Fyrirkomulagið var kynnt 
starfsmönnum árið 2008 sem 

eins konar kaupréttur. Hlutabréf-
in sem félögin keyptu mátti ekki 
selja næstu þrjú ár. Kaupin voru 
tilkynnt til regluvarðar Glitnis og 
samkvæmt upplýsingum stjórn-
arinnar var enginn arður greidd-
ur út úr félögunum. Fjárhagsleg-
ur ávinningu starfsmannanna var 
því enginn.

„Stjórn Íslandsbanka telur þessa 
tegund hvatakerfis gagnrýni-
verða,“ er haft eftir John E. Mack, 
varaformanni stjórnar Íslands-
banka, í tilkynningunni. Niður-
staðan hafi þó ekki áhrif á störf 
nímenninganna í bankanum.  - sh

Íslandsbanki knýr í þrot félög starfsmanna sem fengu há lán til hlutabréfakaupa:

Hlutafélög starfsmanna í þrot

AF AÐALFUNDI ÍSLANDSBANKA Vara-
formaður stjórnar segir hvatakerfið hafa 
verið gagnrýnivert. FRÉTTABLAÐIÐ / STEFÁN

PAKISTAN Minnst 80 manns létust og fjöldi særð-
ist í árás á tvær moskur Ahmati múslíma í borg-
inni Lahore í Pakistan í gær. Í gærkvöldi var ekki 
vitað hverjir stóðu fyrir ódæðinu eða hversu marg-
ir árásar-mennirnir voru. Þeir beittu bæði hríð-
skotarifflum og handsprengjum áður en þrír þeirra 
sprengdu sprengjur sem þeir báru innanklæða. 

Samkvæmt fréttum BBC hafa Alþjóðlegu mann-
réttindasamtökin Human Rights Watch upplýsingar 
um að árásin sé sprottin undan rifjum pakistanskra 
talibana. Ahmati múslímar eru í miklum minnihluta 
í landinu og sæta ofsóknum af hálfu bókstafstrú-
aðra múslíma sem saka þá um guðlast. Trúarhópn-
um var bannað að kalla sig múslíma af pakistönsk-
um stjórnvöldum árið 1973 og árið 1984 var bannið 
lögfest.

BBC hefur eftir sjónarvottum að nokkrir árás-
armenn hafi gert árás úr turnum bænahúsanna á 
sama tíma og aðrir héldu hópum fólks föngnum inn-
andyra. Skotbardagar brutust út þegar lögregla og 
hermenn komu að byggingunum skömmu eftir að 
árásin hófst.

Árásin í gær er ekki sú fyrsta gegn Ahmati mús-

límum í Pakistan. Um áratugaskeið hefur reglulega 
verið ráðist gegn þeim en árásin í gær er sú langal-
varlegasta til þessa.  - shá

Hryðjuverkamenn beittu handsprengjum og hríðskotarifflum gegn fólki á bæn:

Tugir myrtir í árás á moskur

LAHORE Í GÆR Almennir borgarar voru skelfingu lostnir eftir 
blóðbaðið en árásin og skotbardagar stóðu klukkustundum 
saman. NORDICPHOTOS/AFP

ÁSTRALÍA Áströlsk stjórnvöld 
undirbúa málsókn gegn Japan 
vegna hvalveiða þeirra í Suðurhöf-
um. Rökin fyrir málsókninni eru 
að veiðarnar gangi gegn alþjóða-
banni við veiðum í atvinnuskyni 
en Japanar halda því fram að um 
vísindaveiðar sé að ræða. .

Þessi ákvörðun Ástrala er fram 
komin vegna hugmynda innan 
Alþjóða hvalveiðiráðsins um að 
leyfa atvinnuveiðar með ströngum 
skilyrðum, þvert á þá stefnu sem 
hefur verið tekin á undanförnum 
árum. Ástralir hyggjast leggja 
fram kæru sína fyrir Alþjóðadóm-
stólnum í Haag í næstu viku.  - shá

Hvalveiðar í Suðurhöfum:

Ástralir í mál 
við Japana

HVALVEIÐAR Í SUÐURHÖFUM Japanar 
hafa verið stórtækir í vísindaveiðum 
sínum og eru gagnrýndir fyrir vikið. 
 NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAGSMÁL Rúmlega 300 
konur sátu ráðstefnuna Tengsla-
net V - Völd til kvenna í háskólan-
um á Bifröst í gær. 

Tvær formlega ályktan-
ir voru samþykktar á ráðstefn-
unni. Í þeirri fyrri var skorað á 
stjórnvöld að útrýma fátækt á 
Íslandi. Í þeirri síðari var hvatt 
til að tekin yrði upp kennsla í 
mannréttindum í grunnskólum 
landsins og áhersla lögð á mikil-
vægi jafnréttis kynjanna.  

Þá kom fram tillaga úr sal um 
að ráðstefnan hvetti til þess að 
boðinn yrði fram kvennalisti í 
næstu Alþingiskosningum. Sú 
tillaga var einnig samþykkt af 
þorra kvenna í salnum.

Þetta er í fimmta sinn sem Dr. 
Herdís Þorgeirsdóttir prófessor 
á Bifröst gengst fyrir Tengsla-
netsráðstefnu sem í ár var haldin 
undir yfirskriftinni Sinnaskipti, 
samskipti & hugrekki. - ss

Konur á Tengslaneti V:

Vilja kvenna-
framboð næst

KOSNINGAR Kosningavaka Ríkis-
sjónvarpsins hefst klukkan tíu í 
kvöld og er búist við því að fyrstu 
tölur verði lesnar þá þegar. Gert 
er ráð fyrir að þær komi úr Hafn-
arfirði, þá úr Kópavogi og svo 
Reykjavík. 

Evróvisjón söngvakeppninni 
á að ljúka rétt um tíu en dragist 
hún um einhverjar mínútur þurfa 
aðdáendur ekki að hafa áhyggjur 
af því að klippt verði á spennandi 
atkvæðagreiðslu. Að sögn Sigríð-
ar Hagalín Björnsdóttur ritstjóra 
kosningasjónvarps RÚV verður 
fylgst með til enda ef Hera Björk 
verður í toppbaráttunni. 

Oddvitar framboðanna í 
Reykjavík verða í viðtali í sjón-
varpssal um hálftólf og formenn 
flokkanna um miðnæturbil. Aðrir 
oddvitar verða teknir tali heima í 
héraði. - sbt  

Kosningavaka eftir Evróvisjón:

Fyrstu tölur úr 
Hafnarfirði

DÓMSMÁL Refsing yfir manni sem 
sló annan mann með glerglasi í 
höfuðið með þeim afleiðingum 
að skurður kom á slagæð, hefur 
verið milduð í Hæstarétti.

Héraðsdómur dæmdi manninn 
í sex mánaða fangelsi, þar af þrjá 
á skilorði. Hæstiréttur skilorðs-
batt alla refsinguna, bæði með 
vísan til þess að dregist hafði 
um eitt ár að gefa úr ákæru, en 
einkum í ljósi ungs aldurs brota-
mannsins. Hann var nítján ára 
þegar brotið var framið.  -jss

Refsingin var milduð:

Skar á slagæð 

KOSNINGAR Veðmálasíðan Bets-
son telur líklegast að Jón Gnarr, 
oddviti Besta flokksins, verði 
næsti borgarstjóri í Reykjavík. 
Jóni Gnarr er gefinn stuðullinn 
2,35 en ekki fyrir svo löngu hafði 
hann stuðulinn 10. Oddvitar 
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 
eru taldir hafa jafna möguleika á 
að hreppa hnossið með stuðulinn 4. 

Betsson telur mun líklegra að 
ópólitískur borgarstjóri verði 
ráðinn af næsta meirihluta en að 
Sóley Tómasdóttir gegni embætt-
inu. Sóley hefur stuðulinn 15.   - shá

Stuðullin farinn úr 10 í 2.35:

Betsson telur að 
Jón fái stólinn



Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.

Opið til 21:00 
alla daga í 
Skútuvogi

BRJÁLUÐ TILBOÐ Í BLÓMAVALI OG HÚSASMIÐJUNNI
ÁFRAM ÍSLAND!

AF ÖLLUM 
BÚSÁHÖLDUM

20%

Margarita

599kr
990

Sýpris

999kr

Fjólur
10 stk

999kr

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

Vinsælasta
pallaolía

á Íslandi

2.990
3 ltr.

Gæða gasgrill 
Burny Sizzler 200
10.0 kW
Grillflötur 44x50 sm.
Hitagrind 44x14 sm
2 ryðfríir brennarar
Flame tamer hlíf 
yfir brennurum
Postulínsemelerað 
lok, grill og grillgrind 
sem varnar ryðmyndun.
3000272

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

49.900
59.900

Fánaveifa
30x46 sm, 
60 sm prik. 
5080013

99kr

Rafmagnssláttuvél 
B&D
35 ltr. safnara, 1200 W. 
Miðlæg hæðarstilling. 
34 sm sláttubreidd
5085134

Rafmagnssláttuvélar
verð frá 16.990

Bensínsláttuvélar
verð frá 39.995 29.990

Útimálning 10 ltr.
Á steinsteypta fleti, alkalíþolin með gott veðrunarþol.
7207040

7.990
8.995

10 ltr.

Þekur 50m2 

í tveimur umferðum
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ALÞINGI Allir ráðherrar sem sátu 
í ríkisstjórn frá 1. janúar fram 
að hruni hafa fengið bréf frá 
þingmannanefnd um rannsókn-
arskýrsluna. Þar er þeim gef-
inn kostur á því að útskýra sitt 
sjónarmið varðandi aðkomu þeirra 
að hruninu eða aðgerðaleysi.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er tímasetningin miðuð 
við fyrningarákvæði varðandi 
Landsdóm. Málum verður ekki 
vísað til hans vegna gjörða sem 
fram fóru fyrir 1. janúar 2007.

Þingmannanefndin hefur lagt 
mikla áherslu á að ljúka þess-
um þætti rannsóknar sinnar sem 
fyrst. Óvíst er hvort nefndin mun 
skoða ráðslag fleiri ráðherra, þó, 
formsins vegna, ekki verði hægt 
að vísa þeim málum til Lands-
dóms. Samkvæmt heimildum 
blaðsins hafa ráðherrarnir fyrr-
verandi frest til 8. júní til að svara 
erindinu.

Atli Gíslason, formaður nefnd-
arinnar, vildi ekki tjá sig um 
bréfasendingarnar. Hann sagði í 
vikunni að nefndin gerði allt sem 
í hennar valdi stæði til að skila 
vinnu sinni innan tímamarka. 
Henni er ætlað að skila tillögum 
sínum á yfirstandandi þingi, en 
samkvæmt nýrri starfsáætlun 
verða þinglok 15. september. Atli 
sagði þó mögulegt að þingmanna-
nefndin þyrfti lengri tíma.

Nefndin hefur lagt mikla 
áherslu á að vinna fyrir opnum 
tjöldum og fundargerðir hennar 
birtast á Netinu. Atli segir bréf-
in dæmi um gagnsæja stjórnsýslu 
nefndarinnar. kolbeinn@frettabladid.is

Vilja sjónarmið nítj-
án ráðherra frá 2007
Allir ráðherrar frá 1. janúar 2007 hafa fengið bréf og verið boðið að skýra mál 
sitt fyrir þingmannanefnd um rannsóknarskýrslu. Unnið er hratt svo málin 
fyrnist ekki fyrir Landsdómi. Verk ríkisstjórna fyrir 2007 einnig skoðuð.

Þingmannanefndin sendir nítján ráðherrum, sem setið hafa frá 1. janúar 
2007, bréf og krefur þá um skýringar á þætti þeirra í hruninu.

Krafin svara

GEIR H. 
HAARDE

ÁRNI M. 
MATHIESEN

BJÖRN 
BJARNASON

EINAR K. 
GUÐFINNSSON

GUÐLAUGUR 
ÞÓR ÞÓRÐAR-
SON

GUÐNI 
ÁGÚSTSSON

JÓN 
SIGURÐSSON

INGIBJÖRG 
SÓLRÚN 
GÍSLADÓTTIR

JÓHANNA 
SIGURÐAR-
DÓTTIR

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON

VALGERÐUR 
SVERRISDÓTTIR

ÞORGERÐUR 
KATRÍN GUNN-
ARSDÓTTIR

ÞÓRUNN 
SVEINBJARN-
ARDÓTTIR

ÖSSUR SKARP-
HÉÐINSSON

STURLA 
BÖÐVARSSON

JÓNÍNA 
BJARTMARZ

MAGNÚS 
STEFÁNSSON

SIV FRIÐLEIFS-
DÓTTIR

KRISTJÁN L. 
MÖLLER

LÖGREGLUMÁL Kaupþingsstjórarn-
ir fjórir sem sætt hafa gæsluvarð-
haldi og farbanni undanfarnar 
vikur eru nú lausir úr haldi. Sér-
stakur saksóknari ákvað í gær að 
fara ekki fram á framlengingu á 
farbanni þeirra Hreiðars Más Sig-
urðssonar, Magnúsar Guðmunds-
sonar, Ingólfs Sigurðssonar og 
Steingríms P. Kárasonar.

Ólafur Þór Hauksson, sérstak-
ur saksóknari, segir þetta þýða að 
búið sé að klára að stórum hluta 
að spyrja mennina um þeirra þátt 
í málunum sem eru til rannsókn-
ar. Ekki sé þó útilokað að það þurfi 

að yfirheyra þá frekar. „Það getur 
farið svo að það þurfi að bera eitt-
hvað frekar undir þá. En það þykja 
ekki standa rök til þess að halda 
þeim áfram í farbanni.“

Mennirnir búa allir í Lúxemborg 
og Ólafur segist búast við því að 
þeir snúi nú þangað aftur. „Ég á 
allt eins von á því en engu að síður 
þykir ekki ástæða til að standa 
neitt í vegi fyrir því. Ef svo hefði 
verið hefðum við náttúrulega óskað 
eftir framlengingu á farbanninu. 
Í langflestum tilvikum hafa menn 
sinnt kvaðningum í skýrslutökur 
og þó að ákveðin undantekning sé 

frá því þá á ég ekki von á því að 
það breytist gegnumsneitt.“

Ólafur segir góðan gang í rann-
sókninni. Spurður hvort sakborn-
ingar hafi verið samvinnuþýð-
ir svarar hann: „Þetta hafa verið 
þó nokkuð langar yfirheyrslur 
í sumum tilvikum sem þýðir að 
menn hafa allavega veitt svör við 
þeim spurningum sem að þeim var 
beint.“

Enn hefur ekki tekist að fá Sig-
urð Einarsson, fyrrverandi stjórn-
arformann Kaupþings, hingað frá 
London til yfirheyrslu. Staðan í því 
máli er óbreytt.  - sh

Sérstakur saksóknari segir sakborninga í Kaupþingsmáli hafa veitt svör við spurningum rannsakenda:

Kaupþingsmenn eru frjálsir ferða sinna

SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI Ólafur Þór 
Hauksson segir góðan gang í Kaup-
þingsrannsókninni. FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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15°

15°
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15°
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12°
Á MORGUN 

Hæg breytileg átt.
MÁNUDAGUR

Suðaustan 5-10 m/s.
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HÆGVIÐRI  Fínasta 
veður á landinu í 
dag og því upplagt 
að fara gang-
andi eða hjólandi 
á kjörstað. Það 
munu skiptast á 
skin og smáskúr-
ir suðvestan- og 
vestanlands en 
norðaustanlands 
ætti að verða bjart 
með köfl um. Litlar 
breytingar til morg-
uns en birtir til 
syðra.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

HEILBRIGÐISMÁL Rannsókn á 
vegum sóttvarnalæknis á heilsu-
farslegum afleiðingum ösku og 
annarra efna frá eldgosinu í Eyja-
fjallajökli hefst um mánaðamótin.

Rannsóknin er unnin í sam-
vinnu við sóttvarnalækna og 
heilbrigðisstarfsmenn á Suður-
landi, lækna og hjúkrunarfræð-
inga lungnadeildar Landspítala 
og fleiri.  Markmiðið er að meta 
hugsanleg bráð heilsufarsleg 
áhrif gjóskunnar, gildi sóttvarna-
ráðstafana og hvort grípa þurfi 
til frekari ráðstafana. Einnig er 
áætlað að meta langtíma áhrif 
öskufalls á heilsufar. -jss

Rannsókn hleypt af stokkunum:

Áhrif ösku á 
heilsu metið

KOSNINGAR Kjósendur geta bæði 
breytt röð frambjóðenda á þeim 
lista sem þeir kjósa og strikað út 
frambjóðendur. 

„Vilji kjósandi breyta nafna-
röð á lista þeim er hann kýs 
setur hann tölustafinn 1 fyrir 
framan það nafn er hann vill 
hafa efst, töluna 2 fyrir framan 
það nafn sem hann vill hafa 
annað í röðinni, töluna 3 fyrir 
framan það nafn sem hann vill 
hafa það þriðja o.s.frv., að svo 
miklu leyti sem hann vill breyta 
til. Ef kjósandi vill hafna fram-
bjóðanda á þeim lista sem hann 
kýs strikar hann yfir nafn hans,“ 
segir á kosningavef dómsmála- 
og mannréttindaráðuneytisins. 

Á kosningavef ráðuneytisins er 
ennfremur ítrekað að ekki megi 
gera breytingar á öðrum listum 
en þeim sem viðkomandi kjós-
andi krossi við. - sbt

Útstrikanir á atkvæðaseðli   :

Hægt að endur-
raða á listum

ELDGOS Gjóskan á börmum austur-
gíganna í Eyjafjallajökli mældist í 
fyrradag 30 til 40 metra þykk. Þá 
tóku starfsmenn Jarðvísindastofn-
unar Háskólans stöðu á gosinu.

Miklir gufumekkir stóðu upp 
úr gígunum og einstaka smáar 
sprengingar heyrðust, sem 
í var aska. Mikið hviss var í 
gígnum sem bendir til hvera eða 
afgösunarvirkni, að því er kemur 
fram í stöðuskýrslu Veðurstofu 
Íslands og Jarðvísindastofnunar. 
Megn brennisteinsfýla var á gíg-
börmum og óróinn hafði verið 
mjög svipaður alla vikuna. - jss

Staða gossins metin:

Gjóska 30 til 40 
metrar á þykkt 

GOSIÐ Gjóskan  á gígbörmum er orðin 
tugir metra á þykkt.

SJÁVARÚTVEGUR Veiðar íslenskra 
skipa á norsk-íslenskri síld byrja 
rólega þetta árið. Fimm skip 
eru á miðunum um 180 sjómílur 
norðaustur af Vopnafirði, og því 
innan íslensku landhelginnar. 
Skipin eru að fá 100 til 200 tonn 
í holi. 

Á heimasíðu HB Granda segir 
Arnþór Hjörleifsson, skipstjóri á 
Lundey, að aðstæður á veiðisvæð-
inu séu mjög svipaðar og við upp-
haf vertíðar í fyrra. Síldin standi 
djúpt yfir hádaginn en helst von 
til að ná sæmilegum afla þegar 
síldin skýtur sér upp á grynnra 
vatn um miðnættið.

Ingunn AK átti að láta úr höfn 
á Akranesi í gær og Faxi RE fer 
væntanlega til veiða á morgun. 
 - shá

Norsk-íslensk síld:

Vertíðin byrjar 
rólega á síldinni

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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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

216,032
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 128,65 129,27

 187,55 188,47

 159,54 160,44

 21,439 21,565

 20,115 20,233

 16,514 16,61

 1,4115 1,4197

 189,56 190,68

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Kringlunni • Simi 568 1822 og Smáralind • sími 564 1822
www.polarnopyret.is

SUMARTILBOÐ!
20% afsláttur 
af vor- og sumarfatnaði
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Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald. Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort. Það er ódýrara að staðgreiða!

Sumar, sól
og samband
með meiru!

Komdu til Nova og fáðu netið og 

tölvupóstinn í farsímann!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, Glerártorgi Akureyri 
og MM Selfossi  |  Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is   |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

1.000kr. notkun á mánuði í 12 mán. fylgir!Gildir í áskrift og frelsi.

1.000kr. notkun á mánuði í 12 mán. fylgir!Gildir í áskrift og frelsi. 1.000kr. notkun á mánuði í 12 mán. fylgir!Gildir í áskrift og frelsi.

33.990  kr./ stgr.

Nokia 5230

Netið, tölvupósturinn, 
MP3, útvarp, GPS 
og myndavél
Afborgun: 2.000 kr. á mán. í 12 mán. 
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

9.990 kr. útborgun

29.990  kr./ stgr.

LG KU990 Viewty

Netið, tölvupósturinn, 
MP3, útvarp og myndavél
Afborgun: 2.000 kr. á mán. í 12 mán. 
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

5.990 kr. útborgun

24.000  kr./ stgr.

Huawei U7510

Netið, tölvupósturinn 
og myndavél
Afborgun: 2.000 kr. á mán. í 12 mán. 
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

0 kr. útborgun
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KÖNNUN Talsvert fleiri segjast nú 
vilja að Hanna Birna Kristjáns-
dóttir, borgarstjóri og oddviti Sjálf-
stæðisflokksins í Reykjavík, verði 
borgarstjóri en fyrir viku, sam-
kvæmt nýrri könnun Fréttablaðs-
ins og Stöðvar 2.

Alls vilja 39,8 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku í könnuninni, 
sem gerð var síðastliðinn fimmtu-
dag, að Hanna Birna haldi áfram 
sem borgarstjóri eftir kosningarn-
ar. Það er 7,4 prósentustiga aukning 
frá sambærilegri könnun sem gerð 
var viku fyrr.

Stuðningur við Hönnu Birnu 
hefur hingað til mælst svipaður 
hjá báðum kynjum. Síðustu vikuna 
hefur stuðningur meðal kvenna 
aukist. Nú sögðust 43,7 prósent 
kvenna vilja Hönnu Birnu en 33,2 
prósent í könnuninni viku fyrr. 
Munurinn er 10,5 prósentustig.

Hanna Birna hefur verið í for-
grunni í kosningabaráttu Sjálfstæð-
isflokksins í borginni. Hún sendi 
meðal annars bréf í eigin nafni á 
stóran hóp kvenna í borginni, þar 
sem hvorki nafn né merki Sjálf-
stæðisflokksins kom fyrir. Konur 
voru þar hvattar til að merkja við 
D til að styðja Hönnu Birnu.

Stuðningur við Jón Gnarr, odd-
vita Besta flokksins, sem næsta 
borgarstjóra dalar í takti við örlít-
ið minnkandi fylgi flokks hans í 
könnunum. Um 33,5 prósent sögð-
ust vilja Jón sem borgarstjóra nú, 
en 36,1 prósent fyrir viku.

Færri sögðust vilja Dag B. Egg-
ertsson, oddvita Samfylkingarinn-
ar, á stóli borgarstjóra nú en fyrir 

viku. Alls vildu 20,6 prósent Dag nú 
en 24,1 prósent fyrir viku. Í sam-
bærilegri könnun sem gerð var 29. 
apríl sagðist 31 prósent vilja Dag 
sem borgarstjóra.

Hingað til hefur stuðningur 
við Dag mælst mun meiri meðal 
kvenna en karla. Nú bregður svo 
við að stuðningur kvenna við hann 
hefur dalað umtalsvert milli kann-

ana, mögulega vegna aukins stuðn-
ings kvenna við Hönnu Birnu.

Stuðningur við aðra í stól borgar-
stjóra mældist mun minni. Alls 
nefndu 3,4 prósent Sóleyju Tómas-
dóttur, oddvita Vinstri grænna, og 
1,1 prósent Einar Skúlason, oddvita 
Framsóknarmanna. Sama hlutfall 
nefndi Ólaf F. Magnússon, oddvita 
H-lista. brjann@frettabladid.is

Hanna Birna vinn-
ur á meðal kvenna
Tæplega 40 prósent borgarbúa vilja að Hanna Birna verði borgarstjóri að kosn-
ingum loknum samkvæmt könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Dagur B. Egg-
ertsson mælist með helmingi minni stuðning. Þriðjungur segist vilja Jón Gnarr. 

 fyrir alla sem 

alveg grillaður! 
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Stefnir þú að háskólanámi en vantar tilskilinn undirbúning?

 HÁSKÓLAGRUNNUR
 FRUMGREINANÁM HR BRÚAR BILIÐ 
Sæktu um á www.hr.is

®

Útilokum ekki neitt
„Fyrst verðum við að komast inn, það er ekkert öruggt að við 
fáum borgarfulltrúa. En við munum standa við okkar stefnu 
og leita samstarfs við þá sem eru tilbúnir til að vinna að því 
sem við leggjum áherslur á,“ segir Einar Skúlason, oddviti 
Framsóknarflokksins.

Enginn óskameirihluti
„Það er enginn óskameirihluti hvað okkur varðar. Ég legg 
alla áherslu á að við vinnum saman og öxlum þá ábyrgð 
sem okkur verður færð af hálfu kjósenda um að leita 
lausna og leiða fyrir Reykvíkinga. Svo kemur það bara upp 
úr kjörkössunum með hverjum fólk mun starfa. Ég treysti 
mér til að vinna með öllu þessu fólki,“ segir Hanna Birna 
Kristjánsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins.

Sjálfstæðisflokkur þarf frí
„Meirihlutasamstarf þarf að snúast um þau verkefni sem við 
höfum lagt fyrir okkur á næsta kjörtímabili. En Sjálfstæðis-
flokkurinn þarf á fríi að halda. Hann fékk einstakt tækifæri 
í kosningunum 2006 sem hann hefur nýtt mjög illa. Það 
getur beinlínis tafið fyrir leiðinni út úr kreppunni að ætla að 
grípa til hefðbundinna frjálshyggjumeðala og bíða eftir að 
markaðurinn leysi málin,“ segir Dagur B. Eggertsson, oddviti 
Samfylkingarinnar.

Heillandi að starfa með Besta
„Það væri mjög heillandi að starfa með Besta flokknum að 
því að koma á nýjum viðhorfum og nýrri pólitík í Reykjavík,“ 
segir Baldvin Jónsson, oddviti Reykjavíkurframboðsins.

Þarf vilja til breytinga
„Við vonum að við fáum meirihluta, en að því gefnu að það 
gangi ekki eftir mótast samstarfsaðilar okkar af því hver tekur 
best í okkar hugmyndir og þær aðferðir sem við viljum nýta. 
Við útilokum engan, en við viljum miklar breytingar og það 
þarf framkvæmdavilja og kraft,“ segir Haraldur Baldursson, 
sem skipar annað sæti F-lista Frjálslyndra.

Sama hvort ég er í meirihluta
„Mér er nákvæmlega sama hvort ég er með í meirihluta 
eða er áfram í minnihluta. Ég stend fyrir mín málefni,“ segir 
Ólafur F. Magnússon, oddviti H-listans.

Illsamræmanleg Sjálfstæðisflokki
„Þetta er mjög snúin staða sem virðist vera að myndast. Við 
þurfum að setjast niður og ræða það eftir kosningar, hverjir 
geta unnið saman. Þar verða það stefnumálin okkar sem við 
höfum til grundvallar og það verður að koma í ljós hverjir 
vilja vinna með okkur að þeim. Það segir sig þó sjálft að 
stefna Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna er illsamræman-
leg,“ segir Sóley Tómasdóttir, oddviti Vinstrihreyfingarinnar 
- græns framboðs.

The Wire og Ray Ban skilyrði
„Við viljum vinna með öllum sem hafa eitthvað til málanna 
að leggja og eru tilbúnir að leggja hönd á plóg. Við gerum 
engan greinarmun á pólitískum skoðunum fólks, en við 
setjum þau ófrávíkjanlegu skilyrði að fólk hafi horft á The 
Wire og eigi Ray Ban sólgleraugu,“ segir Jón Gnarr, oddviti 
Besta flokksins.

Með hverjum vilja þau starfa?

Baldvin Jónsson X-E

Dagur B. Eggertsson X-S

Einar Skúlasson X-B

Hanna Birna Kristjánsdóttir X-D

Könnun 
25. mars

Könnun 
29. apríl

Könnun 
20. maí

Könnun
27. maí

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR
STUÐNINGUR VIÐ BORGARSTJÓRAEFNI

Samkvæmt könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2, 27. maí

Þátttakendur í 
könnun Frétta-
blaðsins og 
Stöðvar 2 voru 
spurðir hvern 
þeir vildu 
helst sem 
borgarstjóra í 
Reykjavík eftir 
kosningarnar.

Helga Þórðardóttir X-F

Jón Gnarr X-Æ

Ólafur F. Magnússon X-H

Sóley Tómasdóttir X-V
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UTANRÍKISMÁL Evrópusamtökin mót-
mæla í yfirlýsingu auglýsingum 
Samtaka ungra bænda, sem birtust 
í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu 
í gær. Samtökin segja umræðu um 
málefni Evrópusambandsins verða 
að vera málefnalega, ekki byggða á 
rangfærslum og hræðsluáróðri.

Í auglýsingunnni segir: „Við vilj-
um ekki senda afkomendur okkar í 
Evrópusambandsherinn.“ Þar var 
vitnað í orð Angelu Merkel Þýska-
landskanslara, þar sem hún sagði 
lengi hafa staðið til að koma upp 
Evrópusambandsher.

Evrópusamtökin segja ummæli 
Merkel slitin úr samhengi og 
mistúlkuð í auglýsingunni.

„Við hjá Evrópusamtökunum 
vitum varla hvort við eigum að 
hlæja eða gráta vegna þessarar 
auglýsingar. Það er alveg ljóst að 
engar hugmyndir eru uppi innan 
Evrópusambandsins um stofnun 
sameiginlegs hers í líkingu við 
her einstakra landa,“ segir í yfir-
lýsingu Evrópusamtakanna.

Þar segir enn fremur að komið 
hafi verið á laggirnar hraðsveitum 
skipuðum hermönnum úr herjum 

aðildarlandanna. Sveitunum sé 
ætlað að stilla til friðar á átaka-
svæðum. Hverju aðildarlandi sé 
það í sjálfsvald sett hvort það sendi 
hermenn sína í þessar sveitir.

Helgi Haukur Hauksson, for-
maður Samtaka ungra bænda, 
segir þetta eitt af þeim málum 
sem verði að ræða nú þegar Ísland 
hafi sótt um inngöngu í ESB. Hann 
segir að þó nú sé stefnt á ákveðið 
fyrirkomulag segi það ekki til um 
hvað gerist í framtíðinni. Ungir 
bændur vilji ekki að íslensk ung-
menni deyi í hernaði. - bj

Evrópusamtökin harma auglýsingu Samtaka ungra bænda:

Vara við rangfærslum og hræðsluáróðri

AUGLÝSING Samtök ungra bænda 
vöruðu við Evrópusambandsaðild með 
blaðaauglýsingum í gær.

Ert þú hlynnt(ur) sameiningu 
háskóla í sparnaðarskyni?
Já 79%
Nei 21%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú í golf í sumar?

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN



Atvinna er
aðalmálið.

Kynntu þér aðgerðaáætlunina okkar á www.xs.is/atvinna

KOMUM VINNUFÚSUM HÖNDUM TIL VERKA!

Kosningarnar í dag snúast um mjög mikilvæg mál. Ef borgin beitir ekki 
öllu afl i til að skapa fl eiri störf þá bitnar það á þjónustunni við börn og 
eldri borgara og dregur úr öryggi fólksins í borginni. Samfylkingin er eini 
fl okkurinn með vel útfærða áætlun í atvinnumálum í Reykjavík.

663 9774
663 9775
663 9776

Hótel Borg
við Austurvöll

kl. 13–18

Hótel Borg
við Austurvöll

kl. 21

AKSTUR Á KJÖRSTAÐ KOSNINGAKAFFI KOSNINGAVAKA
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VIÐSKIPTI Ríflega 400 íslensk 
fyrirtæki eru án skráðra stjórnar-
manna, samkvæmt upplýsing-
um frá Creditinfo. Þetta þýðir að 
fyrrverandi stjórnarmenn, sem 
hafa sagt sig úr stjórnum félag-
anna, bera í raun ábyrgð á þeim 
þrátt fyrir að telja sig lausa allra 
mála með úrsögn sinni.

Ef enginn á sæti í stjórn fyrir-
tækis fellur ábyrgð á fyrirtækinu, 
lögum samkvæmt, á þá sem áður 
voru í stjórninni. Því þarf maður 
sem segir sig úr stjórn félags að 
gæta að því að stjórn sé enn starf-
andi í félaginu. Ef aðeins einn 
stjórnar-maður er í félagi þarf 
hann að sjá til þess að einhver 
taki við af honum, slíta félaginu 
eða setja það í þrot.

„Menn geta ekki hlaupið frá 
þessu, lögin ganga út frá því að 
það sé alltaf stjórn í félögum,“ 
segir Lára V. Júlíusdóttir hæsta-
réttarlögmaður. „Ef félag verður 
stjórnlaust á Hlutafélagaskrá að 
grípa inn í, aðvara, veita frest og 
afskrá svo félagið.“

Samkvæmt lögum um einka-
hlutafélög á Hlutafélagaskrá að 
grípa inn í séu engir skráðir í 
stjórn félags. Hlutafélagaskrá á 
fyrst að aðvara þá sem ætla má 
að séu í forsvari eða fyrrverandi 
stjórnarmenn um að til standi að 
afskrá félagið. Bregðist þeir ekki 
við innan tilskilins tímafrests ber 
að afskrá félagið.

Í samantekt Creditinfo kemur 
fram að ljóst sé að talsverður 
fjöldi fólks geri sér ekki grein 
fyrir því að það beri ábyrgð 
á fyrirtæki þrátt fyrir að það 

telji sig vera hætt í stjórn. Eftir 
úrsögn verði að fylgja henni eftir 
með því að ganga úr skugga um 
að nýr stjórnarmaður sé skipað-
ur.

Til viðbótar við þau rúmlega 
400 félög sem ekki eru með neina 
skráða stjórnarmenn eru 150 til 
200 fyrirtæki bara með varamenn 
skráða í stjórn.

Algengt er að stjórnarmenn 
hætti í stjórnum fyrirtækja sem 
eru á leið í þrot svo nafn þeirra 
komi ekki fram í rekstrarsögu 
fyrirtækisins. Lára segir alltaf 
eitthvað um það að fólk segist í 
raun hafa verið blekkt til að setj-
ast í stjórn fyrirtækja skömmu 
fyrir óumflýjanlegt gjaldþrot, til 
dæmis starfsmenn félagsins.

 brjann@frettabladid.is

Eru hætt í 
stjórn en bera 
áfram ábyrgð
Um 400 íslensk félög eru án skráðra stjórnarmanna. 
Allt að 200 til viðbótar eru eingöngu með varamenn 
í stjórn. Talsverður fjöldi fólks áttar sig ekki á að 
það ber ábyrgð á fyrirtæki eftir úrsögn úr stjórn 
taki enginn við stjórnartaumum. 

ÁBYRGÐ Eitthvað er um að stjórnarmenn reyni að komast úr stjórnum illa staddra 
félaga áður en þau fara í þrot. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

1. Hver vann American Idol-
keppnina þetta árið?

2. Hvað heitir trommarinn í 
hljómsveitinni Bermúda?

3. Hver leikstýrir nýju leikverki 
Bergs Ebba Benediktssonar sem 
nefnist Klæði?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 70

ELDGOS „Þar sem þetta er verst er 
eins og verið sé að koma inn í land 
dauðans,“ segir Ólafía Aðalsteins-
dóttir, starfsmaður útibúaþjónustu 
Landsbankans, um þær aðstæður 
sem mættu sjálfboðaliðum í hreins-
unarstarfi undir Eyjafjöllum í vik-
unni. Hún segir að víða megi sjá 
gras og annan gróður stinga sér 
upp úr öskunni, en annars staðar 
sé stemningin eins og eftir kjarn-
orkusprengingu. Ekki sjáist annað 
en svart og grátt í umhverfinu.

Ólafía var í um 100 manna hópi 
starfsmanna Landsbankans sem 
lagði íbúum svæðisins lið við ösku-

hreinsun í vikunni. Um tíundi part-
ur starfsmanna bankans fór til þess-
ara starfa, hóf vinnu snemma að 
morgni og vann fram undir kvöld. 
Heimildin til þess er sögð í takt 
við nýja stefnu um sjálfboðastarf 
starfsmanna, sem sé afrakstur af 
stefnumótunarvinnu bankans. 

Hópurinn gaf sig fram á Heima-
landi og laut eftir það verkstjórn 
heimamanna í hreinsunarstarfinu. 
Starfsmannafélag Landsbankans, 
bauð fram aðstoð sína þegar skipu-
lögð öskuhreinsun hófst á svæðinu, 
en fjölmargir hópar hafa komið að 
því starfi.  - óká

VIÐ SKÓGA Um helmingur hópsins tók 
til hendinni á Skógum en fimm smærri 
hópar héldu á bæi þar sem hjálpar var 
þörf, á Hrútafelli, Rauðafelli, Seljavöll-
um og Þorvaldseyri.  MYND/LANDSBANKINN

Hundrað starfsmenn Landsbankans hjálpuðu til við hreinsun undir Eyjafjöllum:

Eins og komið sé í land dauðans

ALÞJÓÐATENGSL Kristín Ingólfs-
dóttir, rektor Háskóla Íslands, 
tekur ásamt rektorum 25 nor-
rænna háskóla, þátt í stefnumóti 
við Fudan háskóla í Shanghaí í 
tilefni 15 ára afmælis Norræns 
seturs við skólann. 

Nemendur í kínversku og kín-
verskum fræðum við Háskóla 
Íslands taka þriðja námsár sitt 
við kínverska háskóla sem HÍ 
hefur gert samstarfssamning við 
og er Fudan háskóli einn þeirra. 

Samstarfið nær til rafmagns- 
og tölvuverkfræði á sviði fjar-
könnunar og tölvugreindar og í 
undirbúningi er samstarf á svið-
um eðlisfræði, nanótækni og 
bókmennta. Kínverskir nemend-
ur stunda hagfræðinám og við-
skiptafræði við HÍ og MBA-nem-
endur fara reglulega í námsferðir 
til Kína. - shá

Styrkir samstarf HÍ í Kína:

Rektor sækir 
kínverja heim

VIÐSKIPTI Viðar Þorkelsson hefur 
verið ráðinn forstjóri greiðslu-
kortafyrirtækisins Valitor. Hann 
hefur fram til þessa gegnt stöðu 
forstjóra fasteignafélagsins Reita, 
áður Landic Property. Hann tekur 
við af Höskuldi H. Ólafssyni, sem 
nýverið var ráðinn bankastjóri 
Arion banka.

Fram kemur í tilkynningu um 
ráðninguna að Viðar hafi víðtæka 
reynslu úr atvinnulífinu. Hann 
vann hjá Landsbankanum um ára-
bil en gegndi síðan stjórnunar-
stöðum hjá Vodafone og 365.  - jab

Forstjóraskipti hjá Valitor:

Viðar tekur við 
af Höskuldi

Dalshrauni 13 og Grensásvegi 48, sími 578-9700

Óvenjumargir hafa sagt sig úr 
stjórnum fyrirtækja á undanförn-
um vikum og mánuðum, sam-
kvæmt upplýsingum frá Creditinfo. 

Fjöldi fyrirtækja þar sem aðeins 
einn stjórnarmaður á sæti var 
um 4.100 í maí í fyrra, en er nú 
tæplega 21 þúsund. Í fyrra voru 
tæplega 17 þúsund fyrirtæki með 
tvo stjórnarmenn, en eru um 
4.600 í dag.

Fyrirtækjum með fleiri stjórnar-
mönnum en tveimur fer fækkandi. 
Í maí í fyrra voru um 9.500 fyrir-
tæki með þrjá eða fleiri stjórnar-
menn, en í ár eru þau tæplega 
5.900 talsins.

Hætta í stjórnum

VEISTU SVARIÐ?
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FRÉTTASKÝRING
Hversu nærri úrslitunum fóru skoð-
anakannanir sem gerðar voru fyrir 
sveitastjórnarkosningarnar 2006?

Lítið hefur verið um skoðanakann-
anir fyrir sveitarstjórnarkosning-
arnar í dag. Fréttablaðið og Stöð 
2 gerðu samtals 13 kannanir í níu 
sveitarfélögum. Morgunblaðið lét 
gera eina könnun í Reykjavík, og 
Ríkisútvarpið birti könnun fyrir 
Reykjavík í gærkvöldi. Þá létu 
einhverjir staðbundnir fjölmiðl-
ar einnig gera kannanir í sínum 
sveitarfélögum.

Að auki voru niðurstöður ein-
hverra af þeim könnunum sem 
stjórnmálaflokkarnir fengu könn-
unarfyrirtæki til að gera fyrir sig 
birtar í fjölmiðlum.

Talsvert fleiri kannanir voru 
birtar dagana fyrir síðustu sveit
arstjórnarkosningar, í maí 2006. 
Einkum var þar um að ræða kann-
anir Fréttablaðsins, Gallup og 
Félagsvísindastofnunar. 

Þegar kjörfylgi flokka í borgar-
stjórnarkosningunum í Reykjavík 
í kosningunum 2006 eru borin 
saman við síðustu kannanir fyrir 
kosningar sést að könnun Gallup 
komst næst úrslitunum. Kannanir 
Fréttablaðsins og Félagsvísinda-
stofnunar voru heldur fjær niður-
stöðum kosninganna.

Gallup var að meðaltali 1,3 pró-
sentustigum frá réttu fylgi flokka. 

Kannanir Félagsvísindastofnun-
ar voru að meðaltali 1,8 prósentu-
stigum frá kjörfylgi, og 1,9 pró-
sentustigum munaði að meðaltali 
hjá Fréttablaðinu.

Raunar komst Gallup næst 
úrslitunum í könnun sem birt var 
á fimmtudeginum fyrir kosningar, 

en aðeins var eins prósentustigs 
munur á niðurstöðum þeirrar 
könnunar og kjörfylgi flokkanna. 
Í síðustu könnuninni, sem birt var 
daginn eftir, munaði meiru.

Kannanir Gallup, Félagsvísinda-
stofnunar og Fréttablaðsins mældu 
allar stuðning við framboð Fram-

sóknarflokksins í Reykjavík undir 
kjörfylgi. Flokkurinn fékk 6,3 pró-
sent í kosningunum. Minnstu mun-
aði hjá Gallup, 0,4 prósentustigum, 
en mestu hjá Fréttablaðinu, 1,8 
prósentustigum.

Fréttablaðið var næst fylgi 
Sjálfstæðisflokksins í könnun 
sinni, en eins og kannanir Gallup 
og Félagsvísindastofnunar mældi 
könnunin fylgi við flokkinn meira 
en það reyndist vera. Fréttablað-
ið var 0,3 prósentustigum frá 
kjörfylgi Sjálfstæðisflokksins, 
en Félagsvísindastofnun 4,3 pró-
sentustigum.

Allar kannanir vanmátu stuðn-
ing við Frjálslynda flokkinn. Þar 
var Félagsvísindastofnun næst 
kjörfylgi, 1,6 prósentustigum 
undir, en Gallup fjærst, 2,8 pró-
sentustigum undir kjörfylgi.

Könnun Gallup var aðeins 0,1 
prósentustigi frá kjörfylgi Sam-
fylkingarinnar. Fréttablaðið 
ofmældi fylgi flokksins um 4,3 
prósentustig, en Félagsvísinda-
stofnun vanmat stuðning við 
flokkinn um 1,8 prósentustig.

Félagsvísindastofnun komst 
næst því að spá fyrir um fylgi 
Vinstri grænna, og mældi stuðn-
ing við flokkinn aðeins 0,2 pró-
sentustigum yfir kjörfylgi. Frétta-
blaðið ofmat fylgi flokksins um 
eitt prósentustig, en Gallup van-
mat fylgið um 0,5 prósentustig.

 brjann@frettabladid.is

Fáar skoðanakannanir 
fyrir kosningarnar í dag
Óvenju fáar skoðanakannanir hafa verið birtar fyrir sveitastjórnarkosningarnar í dag. Mun fleiri kannanir 
voru gerðar fyrir sveitastjórnarkosningar árið 2006. Þá komust skoðanakannanir Gallup næst úrslitunum.

SKÓLASTARF Vorhátíð Austurbæjar-
skóla verður haldin í dag klukkan 
tíu stundvíslega. 

Hátíðin hefst með skrúðgöngu 
um hverfið líkt og venjulega en 
að þessu sinni tengist hún 80 ára 
afmæli skólans. Munu nemendur 
og foreldrar sem það kjósa, skrýð-
ast fjölbreyttum klæðnaði og 
flagga ýmsu sem minnir á liðna 
tíma. Til að minna á gamla tíð 
verða fornbílar á ferðinni.   - shá

Austurbæjarskóli í sparifötin:

Vorhátíð í dag á 
80 ára afmæli 

Volkswagen Polo er nýkrýndur sigurvegari sparaksturskeppni Atlantsolíu og 
fór 100 km á aðeins 2,93 lítrum. Þessi nafnbót er skemmtileg viðbót í safnið 
hjá Polo sem einnig hefur verið valinn Alheimsbíll ársins og Bíll ársins í 
Evrópu. Nýttu þér hagstætt verð og sparaðu á verðlaunabílnum Polo! Das Auto.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16 - Komdu og reynsluaktu sparneytnasta bíl landsins

Sparar sig vel á Íslandi
Nýr Polo kostar aðeins frá

2.390.000 kr. 
Eða 25.293 kr. á mánuði miðað við gengistryggðan bílasamning til 
84 mánaða og 35% útborgun. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 10,45%.

Sigurvegari
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Félagsvísindastofnun

Fréttablaðið

Gallup

Kjörfylgi

Þrjár kannanir á fylgi flokkanna í Reykjavík 
voru gerðar skömmu fyrir sveitastjórnar-
kosningarnar árið 2006. Hér að má sjá 
samanburð á könnununum þremur 
og kjörfylgi flokkanna sem buðu fram í 

borginni. Eins og sjá má var Gallup að 
meðaltali næst úrslitum kosninganna, 
en litlu munaði á niðurstöðum kannana 
Félagsvísindastofnunar og Fréttablaðsins 
fyrir kosningarnar.

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR
KANNANIR FYRIR KOSNINGARNAR 2006

Risarampur í París Þrjátíu metra hár 
rampur fyrir hjólabrettafólk hefur verið 
reistur við Eiffel-turninn. Brettasnill-
ingurinn Taig Kris mun í dag reyna að 
setja heimsmet í brettalangstökki.

NORDICPHOTOS/AFP

Áætlun gegn utanvegaakstri
Umhverfisráðuneytið hefur unnið 
aðgerðaáætlun gegn akstri utan vega 
til þriggja ára. Áætlunin ber heitið 
Ávallt á vegi. Markmið átaksins er að 
draga úr náttúruspjöllum af völdum 
utanvegaaksturs. 

UMHVERFISMÁL



Þjónustudagur Toyota
Laugardaginn 29. maí

Toyota Kópavogi 

Nýbýlavegi 8

Kópavogi

Sími: 570-5070

Toyota Akureyri 

Baldursnesi 1

Akureyri 

Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ 

Njarðarbraut 17

Reykjanesbæ

Sími: 420-6600

Toyota Selfossi 

Fossnesi 14

Selfossi

Sími: 480-8000

Bifreiðaverkstæði KS

Hesteyri 2

Sauðárkróki

Sími: 455-4570

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur 

Bæjarflöt 13

Reykjavík

Sími: 577-7080

Bílaverkstæði Austurlands 

Miðási 2 

Egilsstöðum 

Sími: 470-5070

Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is
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Toyota með allt á hreinu 
Í dag gerum við allt glansandi flott fyrir sumarið á Þjónustudegi Toyota. 
Milli klukkan 11 og 15  bjóðum við öllum eigendum Toyota til sölu- og 
þjónustuaðila Toyota. Þar verður nóg um að vera. 

Við þrífum bílana að utan - grill og gos.

Komið í heimsókn, haldið upp á Þjónustudaginn með Toyota og akið 
burt á skínandi hreinum bílum í sönnum Evróvisjóngír. 



 29. maí 2010  LAUGARDAGUR

Verðandi 
lagahöfundar 
óskast

Lagadeild
www.lagadeild.hi.is

Umsóknarfrestur til 5. júní

Kennarar við lagadeild Háskóla Íslands skrifa 
nánast allar kennslubækur í lögfræði sem notaðar 
eru í landinu. Við byggjum framsækið og krefjandi 
nám á 100 ára hefð við langöflugasta háskóla 
landsins.

Engin skólagjöld

Skrásetningargjald aðeins kr 45.000

 
 
 

Tilgangur fyrirtækisins er að styðja fatlað fólk við að útvega og skipuleggja persónulega 

aðstoð þannig það geti stjórnað sínu eigin lífi. Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) er 

þjónusta sem skipulögð er af notandanum og miðar að því að hann eigi kost á að taka fullan 

þátt í þjóðfélaginu á jafnréttisgrundvelli. Hún byggir á:

að fatlað fólk hafi fulla stjórn á allri aðstoð sem það telur sig þurfa, m.a. með því að 

ákveða hver, hvar, hvernig og hvenær aðstoðin er veitt.

að fatlað fólk njóti jafnréttis og taki þátt í samfélaginu.

Fyrirtæknu verður stjórnað af og í eigu fatlaðs fólks sem mun nýta sér notendastýrða 

persónulega aðstoð.

Nánari upplýsingar á NPA.is

Kynningarfundur
um stofnun samvinnufyrirtækis um notendastýrða persónulega aðstoð

verður haldinn laugardaginn 5. júní á Grand Hótel kl. 14:00

FRÉTTASKÝRING: Hverjir eru í svipaðri stöðu og Steinunn Valdís?

Steinunn Valdís Óskars-
dóttir þingmaður sagði af 
sér á fimmtudag og sagðist 
gera það þar sem umræða 
um styrkjamál yfirgnæfði 
þingstörf sín. En Stein-
unn Valdís var ekki frek-
ust til fjörsins í styrkjamál-
um 2006 og 2007, hvorki í 
heildina séð né í einstökum 
styrkjum.

Steinunn Valdís hefur beðið kjós-
endur afsökunar á að hafa þegið 
svo mikla styrki að trausti til henn-
ar væri teflt í tvísýnu. 

En fimm kjörnir fulltrúar þáðu 
hærri styrki en Steinunn í heildina, 
í prófkjörsbaráttu vegna alþingis-
kosninga 2007 og borgarstjórnar-
kosninga 2006.

Sé miðað við forsendur Steinunn-
ar Valdísar í yfirlýsingu hennar 
ættu því fleiri að víkja sæti, til að 
„lækna sárin sem hrunið hefur vald-
ið okkur“, eins og hún orðar það; eða 
til að kraftar landsmanna fari í eitt-
hvað nytsamlegra en að ræða um 
hugsanlega mútuþægni.

Séu styrkir vegna beggja próf-
kjara Steinunnar lagðir saman þáði 

hún alls 12.750.000 krónur. Þrátt 
fyrir það er hún ekki styrk sælust 
frambjóðenda. Þeir Guðlaugur Þór 
Þórðarson og Illugi Gunnarsson 
fengu hærri fyrir einar kosningar 
en Steinunn fyrir tvennar.

„Ég ber virðingu fyrir hennar 
ákvörðun,“ segir Ragnheiður Elín 
Árnadóttir þingmaður, spurð álits á 
afsögn Steinunnar. Ragnheiður vill 
ekki segja hvort fleiri eigi að feta 
í fótspor Steinunnar og hefur ekki 
hugleitt að segja af sér. 

„Þegar bókhaldið mitt er skoðað 
sést að það samrýmist þeim lögum 
sem voru sett ári síðar. Ég ákvað að 
taka ekki við styrkjum yfir 300.000 
krónum,“ segir hún.

Gísli Marteinn Baldursson segist 
einnig virða ákvörðun Steinunnar 
og vonar að henni vegni vel. 
Spurður hvort hann hafi 
íhugað afsögn segir Gísli 
að hann hafi farið mjög 
varlega í þessum málum. 
Hæsti styrkurinn hans 
hafi verið þrefalt lægri en 
hæsti Steinunnar.

„Hæsti styrk-
urinn til mín er 
í nítjánda sæti 
þegar 

styrkjunum er raðað eftir upphæð-
um. Í mínu prófkjöri kom mest frá 
fjölda einstaklinga, sem hver og 
einn lagði til litla fjárhæð.”

Guðlaugur Þór svarar fyrirspurn 
blaðsins með tölvupósti, en ekki 
spurningum blaðamanns. Hann seg-
ist hafa verið að vinna að því að fá 
samþykki styrktaraðila sinna til að 
birta upplýsingar um hverjir standa 
að baki framboði hans. Hann ætli að 
birta gögnin í næstu viku. Ekki náð-
ist í Illuga og Helga Hjörvar.

Fimm með hærri styrki
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Styrkir til frambjóðenda eru misjafnir að 
gerð. Sumir þiggja fáa háa styrki eða einung-
is frá lögaðilum, svo sem Steinunn Valdís, 
meðan aðrir eru með marga lága styrki, svo 
sem Ragnheiður Elín, sem tók ekki við hærri 
styrkjum en 300.000 krónum, og Kjartan 
Magnússon, sem fékk 3,7 milljónir frá 47 
lögaðilum.

Fleiri settu sér mörk. Dagur B. Eggertsson 
ákvað til dæmis að taka ekki við hærri 

styrkjum en sem nemur hálfri milljón og 
Gísli Marteinn milljón.

Hæstu einstöku styrkir Guðlaugs og 
Steinunnar námu tveimur milljónum, 
miðað við þeirra eigið bókhald, en Illugi 
þáði þrjár milljónir frá Exista. (Landsbank-
inn telur styrkina öðruvísi fram og reiknar 
2,5 milljónir til Steinunnar annað árið). 
Guðlaugur hefur lítið sagt um hverjir styrktu 
hann, en viðurkennt aðspurður að FL Group 

hafi gefið tvær milljónir og Baugur tvær. Í 
skýrslu rannsóknarnefndar kom svo fram 
að hann hefði þegið milljón frá Kaupþingi 
og 1.500.000 frá Landsbanka 2006. 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, fráfarandi forseti 
borgarstjórnar, hefur ekki sagt frá styrkjum 
til sín. Aðrir borgarfulltrúar hafa gefið allt 
upp, sumir til Ríkisendurskoðunar og aðrir til 
Fréttablaðsins. 

Heildartalan segir ekki allt

Klemens Ólafur 
Þrastarson
klemens@frettabladid.is
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, kvenfrelsi og aukinn jöfnuð í samfélaginu. Vinstrihreyfingin - grænt framboð vill byggja upp lýðræðislegt og réttlátt þjóðskipulag grundvallað á virkri þátttöku almennings. Hreyfingin hafnar alræði markaðshyggjunnar og vill varðveita sjálfstæ
ði þjóðarinnar og forræ

ði yfir eigin auðlindum
. Vinstrihreyfingin  – græ

nt fram
boð vill binda enda á hersetu í landinu og aðild að hernaðarbandalagi, en leggur áherslu á að eiga gott og friðsam

legt sam
starf við allar þjóðir, vernda náttúru og um

hverfi landsins ...  //  sjá m
eira á w

w
w

.vg.is/stefna/

Kæri kjósandi
Í dag göngum við til atkvæða og kjósum sveitarstjórnir um land allt. 

Á síðustu misserum höfum við í Vinstrihreyfingunni - grænu framboði sýnt kjark til að takast á við 

erfið verkefni og vilja til að vinna með öðrum að úrlausn flókinna mála. Við höfum komið okkar 

málstað á framfæri og leggjum áherslu á málefnalegar umræður og heiðarlega stjórnmálabaráttu. 

Við hvetjum þig til að kynna þér áherslur okkar, t.d. á heimasíðunni vg.is. 

Sveitarstjórnarkosningarnar eru ekki síður uppgjör við þá frjálshyggju sem leiddi okkur á glapstigu en 

alþingiskosningarnar voru fyrir ári. Við höfum lagt áherslu á að endurmeta þurfi stefnu og 

hugmyndafræði sveitarfélaganna og hreinsa til þar sem þess gerist þörf. Heiðarlegt uppgjör við 

hugmyndafræði hrunsins er nauðsynleg forsenda endurreisnar. Samfélag framtíðarinnar verður að 

byggja á trausti, virku lýðræði og félagslegu réttlæti. 

Við bjóðum fram víða um land og hvetjum þig til að setja X við V.
  
Með kveðju,

Steingrímur J. Sigfússon, formaður

Katrín Jakobsdóttir, varaformaður



Vnr. 86363040-550

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

5.9904.990

Vnr. 86332040-9040

Viðarvörn 
KJÖRVARI viðar-
vörn, margir 
litir, 4 l.

Vnr. 89410150-2650

Viðarvörn 
PINOTEX Classic gegnsæ 
viðarvörn, glær, svört, 
tekk eða fura,  6 l.  
Aðrir litir 5 l.

5.990

2.990

Vnr.  50657482

Taska
Taska fyrir PORTA 
CHEF ferðagasgrill.

22.900
Vnr. 50632115

Gasgrill
COMBO gasgrill með tveimur brennurum, saman-
brjótanlegt með 2 hjólum og hliðarborðum. Mjög 
einfalt í uppsetningu. Grillflötur 42x35 cm. Stærð 
uppsett 104x46x33 cm, stærð samsett 10x46x87 cm. 
Neistakveikjari, þrýstijafnari og slanga fylgja, 
hitadreifiplata og lok, 3,6 kW.

Einfalt í 
uppsetningu, 
samsetningu
og flutningum!

ÓDÝRT

Vnr. 50632108

Gasgrill
DELUX gasgrill með tveimur brennurum, niðurfellanleg
hliðarborð, fitubakki sem auðvelt er að þrífa, hitamælir, 
neistakveikjari, þrýstijafnari og slanga fylgja, efri grind 
og hitadreifiplata. 4 hjól – mjög meðfærilegt, svart/grátt 
postulínshúðað lok, 12,3 KW.

44.900

Vnr. 50652233

Ferðagrill
STERLING PORTA CHEF 
ferðagasgrill með efri 
grind. Grillflötur 32x48 
cm.  Slanga og þrýsti-
jafnari fyrir stóra kúta.

24.990

Vnr. 0058254

Girðingarefni
Fura, afhefluð, 22x95 mm, 
A-gagnvarið.

Verð

0058324 Fura alhefluð 27x95 mm A-gagnvarið   289  kr./lm. 

0058504 Fura alhefluð 45x95 mm A-gagnvarið   399  kr./lm. 

0058506 Fura alhefluð 45x145 mm A-gagnvarið   579  kr./lm. 

0059954 Fura alhefluð 95x95 mm A-gagnvarið   819  kr./lm. 

235
kr./lm

ÓDÝRT
FRÁBÆRT VERÐ Á PALLAEFNI

Vnr. 54934019

Garðverkfæri
DAYE garðverkfæri, 3 stk.

2.690

Vnr. 0291444

Girðingareining
VIOLA girðingareining, beint, 800x2000 mm. 

3.690
Tré og sumarblóm 
á frábæru verði
Fást í BYKO Breidd, Kauptúni 
og  Granda
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Vnr. 55095007/107-8

Blákorn
Blákorn 5, 10 
eða 40 kg.

1.190
Verð frá Vnr. 55095032

Túnþökur
Túnþökur kr./stk, 1/2 m2.
Fermeterinn kostar 660 kr.

330kr./stk.
(1/2 fermeter)

5.990

Vnr. 74890323

Sláttuorf
BOSCH EASYTRIM 
rafmagnssláttuorf 280W. 
Sláttubreidd 23 cm. Orfið 
er aðeins 1,6 kg á þyngd. 
Kjörið til að slá meðfram 
beðum og köntum.

37.990

ÓDÝRT

Vnr. 53323000

Sláttuvél
PARTNER sláttuvél með 
fjórgengis Briggs & 
Stratton Classic mótor. 
Vélin er 3,5 hestöfl, 
sláttubreiddin er 51 cm.

Vnr. 74830024

Sláttuvél
EINHELL rafmagnssláttuvél 
1200W, sláttubreidd 32 cm, 
stillanleg sláttuhæð 25-60 
mm, stærð safnkassa 28 l.

Spennandi sumar
í BYKO

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

Gaman í BYKO!

Glæsilegt uppboð í dag 
kl. 14 í BYKO Kauptúni!
Margar ótrúlega flottar vörur. 
Skelltu þér á uppboð og gerðu 
frábær kaup!

19.990

DÆMI UM UPPBOÐSVÖRUR
LG 42“ LCD sjónvarp – Full HD                             

SONY 32“  LCD sjónvarp – Full HD                     

OUTBACK TROOPER PLUS GASGRIll                        

Ferðagasgrill samanbrjótanlegt                             

Garðhúsgagnasett:  4 stólar, borð og sólhlíf          

Lágmarksboð Fullt verð
80.000 179.995

70.000 179.995

20.000 59.990

8.000 22.900

8.000 26.990

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.
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Kjörsókn 86,6%
Mikil kjörsókn skýrist meðal annars af 
mjög spennandi kosningu í Reykjavík 
þar sem R-listinn, sameiginlegur listi 
vinstri flokkanna í Reykjavík, bauð fram á 
móti Sjálfstæðisflokknum sem tapaði þá 
meirihluta í Reykjavík í annað sinn, fyrra 
skiptið var 1978. Borgarstjóraefni R-list-
ans, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, skipaði 
8. sæti listans og náði kjöri. Tæplega 89 

prósenta kjörsókn var í Reykjavík. Ríkisstjórnarflokkarnir Sjálf-
stæðisflokkur og Alþýðuflokkur töpuðu fylgi á landsvísu miðað 
við næstu kosningar á undan sem voru þingkosningarnar 1991.
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Sigríður Björg 
Tómasdóttir
sigridur@frettabladid.is

Stór hluti kjósenda ákveður 
hvað hann ætlar að kjósa 
skömmu fyrir kosningar 
og 20 til 30 prósent á allra 
síðustu dögunum. Kjörsókn 
er almennt mjög mikil á Ís-
landi en stjórnmálafræðing-
ar búast við heldur minni 
kjörsókn en vanalega.

„Það er augljóslega ríkjandi mikið 
vantraust í þjóðfélaginu núna, van-
traust á stjórnmálaflokka og stjórn-
málamenn. Þetta vantraust getur 
birst á ýmsa vegu og gæti til dæmis 
birst í því að fleiri ákvæðu að sitja 
heima en ella, sérstaklega í þeim 
sveitarfélögum sem þeir hafa ekki 
annan valkost en fjórflokkinn,“ 
segir Ólafur Þ. Harðarson prófess-
or í stjórnmálafræði við Háskóla 
Ísland.

Ólafur segir erfitt að spá fyrir 
um kjörsókn í kosningunum í dag. 
Baráttan hafi þótt daufleg og heldur 
lítið farið fyrir kosningaumfjöllun 
í fjölmiðlum. Minni aðsókn í utan-
kjörfundaratkvæðagreiðslu sé vís-
bending um að færri muni mæta á 
kjörstað. Um kvöldmat í gær höfðu 
um 7.600 kosið utankjörfundar en 
11.900 fyrir fjórum árum. Að mati 
Ólafs hefur framboð Besta flokks-
ins í Reykjavík og það mikla fylgi 
sem hann mælist með í könnunum 
gert það erfiðara að spá fyrir um 
bæði kjörsókn og niðurstöður kosn-
inga en nokkru sinni fyrr.

Efast um forspárgildi kannana
Samkvæmt könnun Fréttablaðs-
ins sem birt var í gær mælist fylgi 
Besta flokksins ríflega 40 prósent, 
og fengi flokkurinn sjö menn í borg-

arstjórn. „Það er engin leið að vita 
hvort taka ber þessar tölur alvar-
lega,“ segir Ólafur. „Vanalega hafa 
verið gerðar margar kannanir fyrir 
kosningar og þær hafa gefið býsna 
góða vísbendingu um úrslit kosn-
inga. Nú getur maður ekkert sagt  
um forspárgildið því Besti flokk-
urinn er svo sérstakur. Við höfum 
enga reynslu af sambærilegum 
flokkum. Það að hann mælist með 
rúmlega 40 prósenta fylgi rétt fyrir 
kosningar eru augljós skilaboð um 
mótmæli kjósenda gegn fjórflokkn-
um, en hvort þau skili sér alla leið í 
kjörklefann er ómögulegt að segja. 
Það ræðst af því hversu reiðir kjós-
endur eru, hvort þeir fara í kjör-
klefann og kjósa Besta flokkinn 
eða skipta yfir í þann flokk sem 
þeir hefðu kosið annars, eða sitja 
heima. Það er ómögulegt að spá til 
um þetta.“

Minna hringt í kjósendur
Stefanía Óskarsdóttir stjórnmála-
fræðingur er sammála Ólafi um 
að líklega verði lakari kjörsókn 
nú en fyrir fjórum árum. „Íslend-
ingar hafa almennt áhuga á því að 
kjósa en ég myndi telja að kjörsókn 
yrði lakari en oft áður. Annað er að 
stjórnmálaflokkar hafa alltaf verið 
mjög virkir hér að ná í kjósendur, 
hringt í þá sem eiga kannski ekki 
heimangengt og lagt mikið á sig 
að ná í atkvæði. Mér býður í grun 
að þessi starfsemi sé í lágmarki, 
stjórnmálaflokkar eru óvinsæl-
ir núna og það er frekar hringt í 
harðasta kjarnann en þá sem eru á 
jaðrinum í stuðningshópnum,“ segir 
Stefanía. 

Margir ákveða sig seint
Ólafur segir rannsóknir sýna að 
stór hluti kjósenda, allt að helming-

Spá lakari kjör-
sókn en áður

„Ég er alveg 
óákveðin ennþá, 
ég hef ekki náð 
að kynna mér 
málin nægilega 
vel því ég var að 
klára prófin. En 
ég ætla að kjósa,“ 
segir Sigrún 
Rúnarsdóttir átján ára sem ætlar 
að kynna sér stefnumál flokkanna 
áður en hún fer á kjörstað.

„Ég hef einhverja 
hugmynd um 
hvað ég ætla að 
kjósa en ekki 
mikla. Ég er að 
pæla í Sam-
fylkingunni eða 
Vinstri grænum 
eða jafnvel 

Besta flokknum. Ég ætla að ákveða 
mig í kvöld [í gærkvöldi]. Ég ætla 
að skoða stefnumál flokkanna í 
málefnum ungs fólks,“ segir Halla 
Gunnarsdóttir átján ára.

„Ég held að ég sé 
búin að ákveða 
mig þó ég sé 
ekki alveg viss. 
Ég held að Besti 
flokkurinn verði 
fyrir valinu. Það 
eru allir orðnir 
þreyttir á þessu 
kjaftæði og það er fínt að fá eitthvað 
nýtt fólk inn. Mér finnst þau í Besta 
flokknum sniðugust og býst við að 
þau verði mitt val,“ segir Þórunn 
María Einarsdóttir nítján ára.

„Ég er svona 
nokkurn veginn 
búinn að ákveða 
mig,“ segir 
Kjartan Jón 
Bjarnason nítján 
ára. „En ég vil ekki 
gefa upp hvað 
ég ætla að kjósa. 
Ég ákvað þetta í 

vikunni þegar ég fór að skoða hvað 
flokkarnir hafa að segja. Ég kynnti 
mér stefnumálin en ég hef mestan 
áhuga á því hvernig er farið með 
miðborgina og skipulag hennar.“

„Ég ætla að kjósa 
Besta flokkinn því 
ég vil gefa nýjum 
frambjóðendum 
tækifæri. Ég 
ákvað þetta frekar 
nýlega, einhverjir 
aðrir komu til 
greina en ég vil 
sjá nýtt blóð í stjórnmálum,“ segir 
Haukur Einarsson átján ára.

„Ég er ekki 100 
prósent búinn að 
ákveða mig. Ég 
er ekki að spá í 
Besta flokkinn, 
mér finnst 
þeir vera bara 
brandari. Ég er 
að spá í að kjósa 

Samfylkinguna en ég ætla að kynna 
mér málin aðeins betur á morgun 
og hvaða stefnu þeir hafa í málefn-
um unglinga,“ segir Pétur Jóhann 
Pétursson nítján ára sem segir að 
ef Samfylkingin verði ekki fyrir val-
inu verði það Besti flokkurinn. „Þótt 
hann sé brandari. Flestallir sem ég 
þekki ætla að kjósa Besta flokkinn 
því það er bara fyndið.“

Ákveða sig í dag

„Fólk er ekki jafn mikið á ferðinni í ár og til að mynda fyrir fjórum árum, 
utanlandsferðum hefur fækkað eins og vitað er,“ segir Stefanía Óskarsdóttir 
stjórnmálafræðingur spurð um skýringar á færri utankjörfundaratkvæðum í 
ár en fyrir fjórum árum. „Svo má búast við því að fólk vilji ekki vera í útilegu 
vegna Eurovision-keppninnar, það vill horfa á hana. Sumarbústaðafólkið 
drífur sig kannski á kjörstað í dag [föstudag] enda flestir með sjónvarp í 
bústaðnum. Það verður örugglega mikil partístemming og þá er spurning 
hvort fólk sem á eftir að fara að kjósa þegar keppnin hefst nennir að mæta 
á kjörstað,“ segir Stefanía. 

Þess má geta að í þingkosningum 2007 bar Eurovision-keppnina upp á 
kjördag en þá var Ísland ekki með í úrslitakeppninni. Eiríkur Hauksson og 
félagar duttu út í forkeppni. 

Fólk heima að horfa á Eurovision

SVEITARSTJÓRNAR-
KOSNINGAR Þriðjungur kjósenda gerir upp hug sinn rétt fyrir kjördag

ur, geri upp hug sinn í kosningabar-
áttunni og 20 til 30 prósent kjósenda 
ákveði á allra síðustu dögunum 
hvert valið verður. „Það er að segja 
kjósendur eru þá komnir niður á tvo 
til þrjá flokka og velja á milli á síð-
ustu stundu.“

Rannsóknir sýna enn frem-
ur að sögn Ólafs að málefnaleg 
afstaða ráði mestu um hvað fólk 
kýs, hvernig það meti mál á hægri-
vinstri kvarðanum. „Besti flokk-
urinn er hins vegar ekki á þessari 
vídd þannig að fái hann þetta mikla 
fylgi er eðlilegast að túlka það sem 
almenna óánægju,“ segir Ólaf-
ur sem segir hið minnsta ljóst að 
fyrstu tölur í Reykjavík verði afar 
spennandi. 

Gott veður um land allt
Veður er annar þáttur sem stund-
um hefur verið haldið fram að hafi 

áhrif á kjörsókn og fylgi við ríkj-
andi öfl. „Menn hafa fundið ein-
hverja fylgni en sveiflurnar í kjör-
sókn eru það litlar að það hlýtur að 
vera óverulegt,“ segir Ólafur. 

Samkvæmt upplýsingum Veð-
urstofu Íslands verður gott veður 
um allt land á morgun. Kjörstaðir 
opna víðast hvar klukkan níu og eru 
opnir til klukkan níu annað kvöld. 
225.930 eru á kjörskrá samkvæmt 
Hagstofu Íslands. Kosið verður í 72 
sveitarfélögum af 76, listakosning 
er í 54 en óbundnar kosningar í 18. 
Sjálfkjörið er í fjórum.

Kjörsókn 84,6%

Kjörsókn 85,9%

Kjörsókn 86,6%

Kjörsókn 87,8%
Kosið var bæði í 
sveitarstjórnar- og 
þingkosningum þetta 
árið sem var átakaár 
í pólitíkinni og skýrir 
það mikla kjörsókn að 
mati Ólafs Þ. Harðar-
sonar sem rifjar upp 
að meðal annars hafi 
mikið verið tekist á um veru Bandaríkjahers 
á Íslandi þetta árið. Vinstri ríkisstjórn missti 
meirihluta en Sjálfstæðisflokkur vann mikinn 
stórsigur undir forystu Geirs Hallgrímssonar, 
bæði í sveitarstjórnar- og þingkosningum.

Kjörsókn 85,4%

Kjörsókn 85,1% Kjörsókn 81,9%

Kjörsókn 82,0%

Kjörsókn 82,3%

Kjörsókn 78,7%
Minni kjörsókn en nokkru sinni fyrr í sveitarstjórnar-
kosningum á Íslandi. Minnkandi kjörsókn hér 
og erlendis hefur verið almenn vísbending 
um minni áhuga á stjórnmálum en stjórn-
málafræðingar ítreka þó að að kjörsókn 
sé mjög góð á Íslandi og nær 80 prósent 
þátttaka í sveitarstjórnarkosningum teljist góð. 

Kjörsókn 83,2%

Metkjörsókn í spennandi kosningum



Frír þvottur!

Við þvoum bílinn þinn 

meðan þú reynsluekur

Audi Q5

Frábær eðalsportjeppi fyrir 

þá sem gera kröfur

Mitsubishi Pajero

Með nýrri og öflugri 

205 hestafla dísilvél

VW Passat EcoFuel

Gengur fyrir ódýru og umhverfis- 
vænu metaneldsneyti. Helmingi 
lægri eldsneytiskostnaður.

Škoda Octavia

Ný útgáfa af einum söluhæsta 

bíl á Íslandi. Sigurvegari í 
sparakstri í sínum flokki 
2006–2010. Eyðsla pr. 100 km
2.95 lítrar.

Komdu og prófaðu örugga, sparneytna og skemmtilega bíla. Bílarnir sem við bjóðum eru í fremstu röð 
varðandi aksturseiginleika, sparneytni og öryggi. ABS hemlalæsivörn, ESP stöðugleikastýring, öryggispúðar 
og fleiri tækninýjungar hafa fært þessum bílum framúrskarandi stjörnugjöf hjá Euro-NCAP.

Komdu við í HEKLU og prófaðu öruggari og skemmtilegri bíl frá Audi, Volkswagen, Mitsubishi eða Škoda.

Kíktu í reynsluakstur í dag

Laugavegi 172-174 · 590 5000 · hekla.is · hekla@hekla.is

Opið í dag laugardag frá 12-16
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SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Þrennt einkennir einkum 
sveitarstjórnarkosningarn-
ar í dag: Í fyrsta lagi eru 
þær ópólitískari og mál-

efnasnauðari en endranær. Í öðru 
lagi hafa landsmálin ríkari áhrif 
en fyrr. Í þriðja lagi eru þær meira 
bundnar við fortíðina en gengur og 
gerist.

Þegar spurt er um hvað kosn-
ingarnar snúast vandast málið. Ef 
draga á ályktanir af fylgiskönn-
unum má svara á tvo vegu. Ekki 
er ofmælt að þær snúist um Besta 
flokkinn í Reykjavík. Einnig má 
segja að þær snúist um leiðindi og 
vantrú kjósenda. Báðar skýringarn-
ar ríma saman.

Fjölmiðlar og flestir stjórnmála-
fræðingar hafa skilgreint Besta 

flokkinn sem 
grín framboð. 
Við liggur að 
hann hafi jafn 
sterka stöðu og 
Halldór skop-
myndateikn-
ari á því sviði. 
Frambjóðendur 
a l lra f lokka 
mega skopast 
hver að öðrum. 

Það breytir hins vegar ekki hinu að 
sérhvert framboð er tilboð um þjón-
ustu og ábyrgð.

Talsmenn rótgrónu flokkanna 
hafa allir sem einn mætt framboði 
Besta flokksins með því að segja 
að í háðinu liggi skýr skilaboð sem 
þeir verði að taka alvarlega. Eng-

inn þeirra hefur þó breytt stefnu-
skrá sinni eða málflutningi. Hvað 
skýrir það?

Sennilegasta skýringin er sú að 
í landinu situr ríkisstjórn sem er 
föst í málefnakreppu. Á sama tíma 
hefur stjórnarandstöðunni ekki 
auðnast að byggja upp trúnað um 
aðrar leiðir út úr efnahagsþreng-
ingunum. 

Venjulega eru ríkisstjórnarflokk-
ar í meiri vörn en stjórnarandstaða í 
sveitarstjórnarkosningum. Nú virð-
ist Besti flokkurinn hins vegar vera 
eins konar safnþró fyrir óánægju 
bæði með núverandi ríkisstjórn og 
þá sem á undan henni sat. 

Þó að kosið sé til sveitarstjórna 
bendir flest til að þetta verði kjör-
dagur óánægju með Alþingi.

Kjördagur óánægjunnar 

Alþingiskosningarnar 
fyrir ári voru uppgjör 
við efnahagshrunið en 
ekki vegvísir til fram-

tíðar. Þessi málefnastaða er enn 
óbreytt. Þar liggur óánægjuhund-
ur kjósenda grafinn.

Í þessu ljósi kemur á óvart að 
allir flokkarnir hafa reynt að 
hafa kosningabaráttuna og stefnu-
skrárnar eins ópólitískar og kostur 
er. Það er rétt svo að almenn kenni-
merki eins og „ábyrg fjármála-
stjórn“ og „félagsleg ábyrgð“ gefi 
vísbendingar um mismunandi hug-
myndafræði. Frá þessu eru tvær 
undantekningar: 

Annars vegar er loforð fram-
bjóðenda Sjálfstæðisflokksins 
í Reykjavík og víðar að hækka 
ekki útsvar. Hins vegar eru áform 
Samfylkingarinnar í Reykjavík og 
nokkrum stærstu bæjarfélögun-
um að fara í stórkostlegar lántök-
ur á takmörkuðum lánamarkaði í 
samkeppni við atvinnulífið í þeim 
tilgangi að fjölga fremur störfum 
á ábyrgð skattgreiðenda en fyr-
irtækja. Að stærstum hluta á að 
taka þessi lán eftir grísku aðferð-
inni framhjá bókhaldi viðkomandi 
sveitarsjóða.

Af hálfu beggja flokkanna 
er þessi stefnumörkun skýr um 

afmarkaðan hluta þeirra verk-
efna sem við blasa. Hún segir hins 
vegar sína sögu og varpar ljósi á 
ólík viðhorf gagnvart kröfunni um 
ábyrga fjármálastjórn. 

Fjölmiðlar hafa ekki sýnt þess-
um stefnuatriðum áhuga með 
greiningu á ólíkum efnahagsleg-
um áhrifum þeirra. Talsmenn 
flokkanna hafa heldur ekki sýnt 
áhuga á að takast á um þessi mál-
efni í rökræðum. Fyrir þá sök hafa 
kjósendur ekki á tilfinningunni að 
þetta sé dagur málefnauppgjörs 
um framtíð borgarinnar og ann-
arra sveitarfélaga og því síður um 
viðreisn landsins.

Ekki dagur málefnauppgjörs

Hvað ber morgundagur-
inn í skauti sér? Gangi 
fylgiskannanir eftir 
munu kosningarnar 

fyrst og fremst staðfesta þá póli-
tísku kreppu sem ríkt hefur í land-
inu í bráðum tvö ár. 

Staðbundin sjónarmið ráða yfir-
leitt meir í minni sveitarfélögum 
en stærri. Reykjavík endurspeglar 
eftir þeirri kenningu best pólitísku 
stöðuna á landsvísu. Úrslitin eru of 
mikilli óvissu undirorpin til þess að 
unnt sé að segja fyrir um myndun 
meirihluta í höfuðborginni. Nokkur 
viðmið sjást þó:

Fái Besti flokkurinn fjóra borgar-
fulltrúa eða fleiri felst í því krafa 
um að hann eigi aðild að meirihluta-
samstarfi. Verði hann stærsti flokk-
urinn er eðlilegt að hann hafi for-
ystu fyrir nýjum meirihluta.

Leiðtogi sjálfstæðismanna hefur 
lagt til að allir flokkar í borgarstjórn 
starfi og beri ábyrgð saman. Eigi 
hann að geta knúið ríkisstjórnar-
flokkana til samstarfs um óbreytt 
útsvar þarf hann þó að líkindum betri 
kosningu en kannanir hafa sýnt. Þá 
verður ekki séð að Sjálfstæðisflokk-
urinn geti fallist á lántökufjárhættu-
spil Samfylkingarinnar.

Lýsi annar hvor ríkisstjórnar-
flokkanna vilja til að starfa með 
Sjálfstæðisflokknum rekur hann 
um leið fleyg tortryggni í stjórnar-
samstarfið. 

Meðan málefnastaða flokkanna 
er jafn óskýr gefa kosningarn-
ar enga vísbendingu um framtíð 
Íslands. Þær ættu hins vegar að 
vera tilefni til að gefa því viðfangs-
efni meiri gaum. Kosningarnar 
sýna einfaldlega að lengur verður 
ekki undan því vikist. Þegar öllu 
er á botninn hvolft er meiri þörf á 
skýrri framtíðarsýn heldur en fleiri 
afsögnum.

Morgundagurinn 

L
andsmenn ganga í dag að kjörborðinu og velja sveitar-
stjórn í sínu sveitarfélagi. Það hvernig fólk ráðstafar 
atkvæði sínu hefur áhrif á nánasta umhverfi fólks, á 
borð við götur, útivistarsvæði og íþróttaaðstöðu og þá 
félagslegu þjónustu sem stendur fólki næst, til dæmis 

grunnskóla, leikskóla og þjónustu við aldraða. Það skiptir máli 
að fólk kjósi og líka hvernig atkvæðinu er varið.

Nú eru erfiðir tímar hjá flestum sveitarfélögum. Tekjur hafa 
dregizt saman eftir efnahagshrunið en ýmis kostnaður hækkað, 
til dæmis vegna aðstoðar við atvinnulausa. Niðurskurður í rekstri 
er víðast hvar óhjákvæmilegur.

Kjósendur ættu að gjalda 
varhug við stjórnmálamönn-
um, sem þrátt fyrir þetta lofa 
nýjum útgjöldum og fram-
kvæmdum. Þeir lofa peningum, 
sem eru ekki til. Eina leiðin til 
að standa við slík kosningalof-
orð er að taka lán eða hækka 
skatta. Sveitarfélögin eru flest 

skuldsett upp í rjáfur nú þegar. Ríkisstjórnin hefur séð um að 
skattbyrðin er orðin meira en nógu þung, þótt sveitarfélögin bæti 
ekki nýjum byrðum við.

Þeir sem verðskulda atkvæðin okkar í dag eru stjórnmálamenn 
sem eru reiðubúnir að axla þá ábyrgð sem í því felst að stjórna 
sveitarfélagi og taka erfiðar ákvarðanir í því skyni að ná endum 
saman. Til þess verður fólk að hafa útfærða stefnu og skýra sýn 
á hvað skiptir mestu máli; flest eða öll sveitarfélög munu þurfa 
að forgangsraða verkefnum og leggja mesta áherzlu á grunnþjón-
ustuna. Tími gæluverkefnanna verður ekki næstu árin.

Kosningarnar snúast um ábyrgð í fleiri en einum skilningi. 
Margir eru óánægðir með gömlu fjórflokkana og reiðubúnir að 
refsa þeim í kosningunum. Fulltrúar í sveitarstjórnum geta að 
sjálfsögðu þurft að axla ábyrgð á því, sem flokksmenn þeirra 
klúðruðu á landsvísu. Skoðanakannanir Fréttablaðsins og Stöðvar 
2 benda til að meirihlutar í mörgum sveitarfélögum séu í fall-
hættu eða standi tæpt.

Þeir sem vilja draga fulltrúa gömlu flokkanna til ábyrgðar 
verða hins vegar að vera vissir um að þeir sem bjóða fram undir 
nýjum merkjum og framandlegum listabókstöfum séu líka færir 
um að taka á sig mikla ábyrgð. Eru framboðin sem til er stofnað 
í nafni gleði og gríns reiðubúin til þess? 

Tökum dæmi: Þegar vakin er athygli á stefnu- og reynsluleysi 
Bezta flokksins, svara forsvarsmenn hans því til að hjá Reykja-
víkurborg starfi þrautreynt fólk, embættismenn með mikla þekk-
ingu og reynslu af málefnum borgarinnar. Það er rétt, svo langt 
sem það nær. En lýðræðislega kjörnir fulltrúar geta ekki afhent 
embættismönnum stjórnina. Enginn kaus embættismennina og 
enginn getur dregið þá til ábyrgðar í næstu kosningum. 

Til þess eru lýðræðislegar kosningar; að við getum að minnsta 
kosti á fjögurra ára fresti látið þá axla ábyrgð, sem klúðruðu 
málum og verðlaunað þá sem hafa staðið sig vel eða eru líklegir 
til að vera verðugir þess trausts sem við sýnum þeim. Rétt er að 
hafa það í huga í kjörklefanum í dag.

Landsmenn velja sér sveitarstjórnir í dag.

Kosið um ábyrgð

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN



xd.is/reykjavik

Í dag er kosið til næstu 4 ára. 
Framundan eru krefjandi verkefni sem þarf að leysa 
af ábyrgð og festu.

Í þau tæpu tvö ár sem hef ég fengið að starfa 
fyrir þig, sem borgarstjóri í Reykjavík, hef ég beitt 
mér fyrir nýjum vinnubrögðum í stjórnmálum. 
Það hefur sýnt sig að með því að nýta krafta 
allra náum við árangri.

Við hækkum ekki skatta því fjölskyldurnar 
í borginni mega ekki við meiri útgjöldum og 
forgangsröðum í þágu barna og menntunar þeirra, 
eldri borgara og velferðarþjónustu.  

Í dag bið ég þig um að veita mér þinn stuðning og 
stuðla að enn frekari árangri, sátt og stöðugleika.

Vinnum saman í Reykjavík,
  

Hanna Birna Kristjánsdóttir, borgarstjóri

Vinnum saman í Reykjavík
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Á morgun verður kosið til 
borgarstjórnar Reykja-

víkur til næstu fjögurra ára. 
Ný hugsun og endurnýjun í 
íslenskum stjórnmálum er 
nauðsynleg og því býð ég mig 
fram á endurnýjuðum lista 
Framsóknar og heiti því að 
vinna af heiðarleika og ábyrgð 
fyrir ykkur borgarbúa allt 
kjörtímabilið.

Atvinnumálin skipta okkur 
framsóknarmenn miklu máli. 
Við viljum að borgin sé ákjós-
anlegur valkostur fyrir stór og 
smá fyrirtæki sem vilja hasla 
sér völl og stækka. Þannig 
minnkar atvinnuleysi, tekjur 
aukast og útgjöld minnka án 
þess að skattar og gjaldskrár 
hækki umfram verðlag. 

Með skynsamlegri fjármála-
stjórn og markvissri forgangs-
röðun, þar sem viðkvæmustu 
hópar samfélagsins eiga að 
njóta forgangs, á borgin að geta 
sinnt velferðar-, skóla-, dagvist-
unar- og umhverfishlutverki 
sínu með sóma. 

Það er ekki sjálfsagt að 
þetta mikilvæga verkefni 
takist vel. Það er því mikil-
vægt að fulltrúar öfgalausrar 
miðjustefnu og samvinnu hafi 
sterka rödd í borgarstjórn 
og komi að úrlausn vanda-
mála og uppbyggingu í þágu 
borgarbúa. Þú getur lagt þitt 
af mörkum með því að mæta 
á kjörstað og setja X við B í 
Reykjavík á morgun.

Þú kýst 
ekki eftir á

Sveitarstjórnarkosningar

Einar 
Skúlason
oddviti Framsóknar-
flokksins í Reykjavík

Kosningar til sveitarstjórna 
verðskulda alla okkar athygli. 

Á vettvangi þeirra er fjallað um 
málefni daglegs lífs og umhverfið 
næst okkur sem hefur áhrif á alla 
velferð og þróun.

Góð þátttaka í kosningum til 
Alþingis og sveitarstjórna hefur 
verið aðalsmerki Íslendinga og við 
eigum ekki að láta það niður falla. 
Það er mikil óánægja, ósætti og 
reiði meðal fólks vegna þess sem 
misfarist hefur í stjórn þjóðmála 
á liðnum árum. Það er eðlilegt að 
menn vilji finna henni útrás við 
kjörborðið, en muna má einnig 
það sem hinir eldri sögðu við ungt 

ákafafólk í mínu ungdæmi að best 
væri að telja upp að tíu áður en 
reiðin fengi að stjórna orðum og 
gerðum. 

Uppgjör, uppstokkun og endur-
reisn tekur tíma, og það er síður en 
svo að eindrægni ríki í samfélaginu 
um leiðir til þess að vinna Ísland út 
úr bankahruni og efnahagsáfalli.

Okkur er þó nauðugur einn kost-

ur að taka á þeim vandamálum 
sem blasa við, ná tökum á fjármál-
um hins opinbera, einfalda kerf-
ið í samræmi við fjárhagsgetu og 
endurreisa skuldsett atvinnulíf. 
Slík verkefni bíða sveitarfélaga 
um allt land. 

Sem betur fer er margt hæft 
fólk í framboði til sveitarstjórna 
og kjósendur ráða því í dag hverj-
ir veljast til vandasamra ábyrgð-
ar- og trúnaðarstarfa fyrir þeirra 
hönd næstu fjögur árin. Undan 
dómi kjósenda verður ekki vik-
ist og sveitarstjórnarmönnum ber 
skylda til þess að vinna úr þeim 
pólitíska efniviði sem kjörið færir 

þeim. Sveitarstjórnir verða ekki 
rofnar á kjörtímabilinu og efnt til 
kosninga eins og möguleiki er að 
gera í landsmálum.

Minn flokkur, Samfylkingin, 
hefur í aðdraganda kosninga lagt 
fram skýrar tillögur í atvinnu-

málum þar sem áhersla er lögð á 
mannaflsfrekar framkvæmdir og 
flýtingu viðhaldsframkvæmda. 
Sérstaklega hefur atvinnustefna 
Samfylkingarinnar í Reykjavík 
vakið verðskuldaða athygli. Það er 
skynsamleg hagstjórnarstefna við 
núverandi aðstæður sem er í takt 
við áherslur okkar í ríkisstjórn. 
Atvinna og atvinnuþróun eru lyk-
ill að því að við getum tryggt vel-
ferð í dag og menntun barnanna 
okkar sem móta mun atvinnulíf 
framtíðarinar.

Á þessu ári er Samfylkingin, 
sameiningarafl jafnaðarmanna, 
10 ára. Flokkurinn heldur fram 
gildum sígildrar jafnaðarstefnu 
um jafnrétti, frelsi og bræðralag. 
Síðustu misseri á Íslandi hafa fært 
okkur heim sanninn um að jafn-
aðarstefnan á erindi sem aldrei 
fyrr.

Göngum ábyrg til kosninga í dag 
og veljum forystu sveitarfélaganna 
til næstu fjögurra ára.

Göngum ábyrg til kosinga 
Sveitastjórnarkosningar

Jóhanna 
Sigurðardóttir 
forsætisráðherra 
og formaður 
Samfylkingarinnar

Ef lýðræði á að virka þarf að gera 
upp á milli flokka. Að undan-

förnu hefur varla verið talað um 
stjórnmál öðruvísi en að skella 
stjórnmálaflokkum saman í einn 
hóp sem nefndur er fjórflokkurinn 
eða stjórnmálastéttin. Ef mönnum 
er alvara með að stjórnmál þurfi að 
breytast og batna þarf hins vegar 
að aðgreina fólk og flokka og meta 
hverjir eru að þróast í rétta átt.

Trú á stjórnmálin
Ég hafði sjálfur misst trú á stjórn-
málum og ákveðið að halda mig 
fjarri þeim. Ég skil því vel fólk 
sem hefur efasemdir nú. Við efna-
hagshrunið varð hins vegar ljóst að 
stjórnmálin þyrftu að leysa vand-
ann sem stjórnmál höfðu átt þátt í 
að skapa. Frá því að ég sneri mér að 
stjórnmálum hef ég kynnst hundr-
uðum framsóknarmanna um allt 
land sem eiga það sameiginlegt að 
vera reiðubúnir til að fórna frítíma 
sínum og leggja á sig ómælda vinnu 
til að gera samfélagið betra fyrir 
aðra. Fólk með brennandi réttlætis-
kennd og sterka framtíðarsýn.

Grasrótin tekur völdin
Þetta er grasrótin sem stóð fyrir 
mestu endurnýjun í sögu íslenskra 
stjórnmála og þurfti ekki að bíða 
eftir niðurstöðum rannsókna til að 
sjá að samfélagið hefði farið út af 
sporinu og róttækar aðgerðir þyrfti 

til að finna aftur gildin sem samfé-
lag þarf að byggjast á og verið hafa 
grunngildi flokksins.

Grasrótin krafðist þess að flokk-
urinn mundi ekki gera það sem 
væri best fyrir flokkinn á hverj-
um tíma heldur best fyrir landið 
og byggja endurreisnina á rökum 
og fagmennsku sem ekki væri háð 
sínum flokki eða öðrum.

Samvinna
Í öllum málum hafa framsóknar-
menn verið reiðubúnir að vinna að 
góðum tillögum sama hvaðan þær 
hafa komið og leitað að hugmyndum 
og ráðgjöf utan flokks ekki síður 
en innan. Í landsmálunum vörð-

um við minnihlutastjórn í þeirri 
trú að allir væru að vinna að sömu 
hagsmunum og höfum iðulega lagt 
áherslu á samstarf ólíkra flokka í 
þinginu. Í sveitarstjórnarmálum 
hafa menn lýst sig reiðubúna til 
að taka þátt í að leysa vanda ann-
arra þótt þægilegast hefði verið að 
sitja á hliðarlínunni. Í Borgarbyggð 
hefðu framsóknarmenn t.d. getað 
setið hjá án þess að taka ábyrgð. 
Þess í stað buðust menn til að leggj-
ast á árarnar og taka þátt í erfiðum 
ákvörðunum.

Þetta er Framsókn
Þetta er fólkið sem hleypur inn í 
brennandi hús þegar aðrir hlaupa 
út, fólkið sem gerir þá kröfu til 
sjálfs sín og annarra að hagsmunir 
samfélagsins séu settir ofar flokks-
hagsmunum, fólkið sem finnst 
skipta meira máli hvað menn gera 
en hvað þeir segja, þetta er Fram-
sókn.

Þetta er Framsókn
Sveitastjórnakosningar

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson
formaður 
Framsóknarflokksins

Kjósendur í Reykjavík ganga að 
kjörborðinu í dag og kjósa um 

hugmyndafræði, sem verður ríkj-
andi í borginni næstu fjögur ár. 
Þetta er óskýrt hjá sumum flokk-
um sem vilja jafnvel ekki kenna 
sig við neina hugmyndafræði.

Hún er samt alltaf til staðar. 
Ákvörðun um að færa auðlindir 
borgarbúa í hendur útrásarvík-
inga byggir á hugmyndafræði 
Sjálfstæðisflokksins eins og 
stækkun golfvallar á sama tíma 
og velferðarmál eru skorin niður. 
Okkar hugmyndafræði gengur út 
á að verja almannafyrirtæki og 
auðlindir þjóðarinnar – og for-
gangsraða velferð á undan golf-
völlum.

Eftir farsakennt kjörtímabil 
í borgarstjórn Reykjavíkur, þar 
sem Sjálfstæðisflokkurinn var til 
í allt, eru borgarbúar dauðþreytt-
ir. Hugmyndafræði er bannorð og 
stjórnmálin mega helst ekki snú-
ast um neitt. 

En að flýja pólitík er eins og að 

flýja morgundaginn. Pólitík er alls 
staðar og kjósendur eiga rétt á að 
vita fyrir hvað flokkar standa. 

Það er pólitík að tryggja aðgang 
að hreinu neysluvatni. Það er pól-
itík að konur og karlar fái sömu 
laun fyrir sömu vinnu. Leik- og 
grunnskólar og almenningssam-
göngur eru pólitík, eins og fjár-
hagsaðstoð, sorpflokkun og gæði 
andrúmsloftsins. Því lífsgæði 
borgarbúa eru háð þeirri hug-
myndafræði sem ræður ríkjum í 
ráðhúsinu hverju sinni.

Verkefni næsta kjörtímabils 
eru risavaxin, vegna þess að sam-
eiginlegir sjóðir okkar hafa verið 
rýrðir í þágu hugmyndafræði 
frjálshyggju og afskiptaleysis. 
Sameiginlegi sjóðurinn okkar er 
bæði fjármagnaður og nýttur af 
okkur öllum – við leggjum í hann 
eftir getu og tökum úr honum eftir 
þörfum. Skattagrýlan er ekki ljót-
ari en svo.

Eftir óábyrga fjármálastjórn 
frjálshyggjuafla verðum við að 
grípa til aðgerða. Borgarsjóður 
stendur ekki af sér óbreytta þjón-
ustu án þess að tekjur aukist. Til 
þess eru tvær leiðir: Gjaldskrár-
hækkanir eða útsvarshækkun. 

Augljóst er hvor leiðin er sann-
gjarnari – gjaldskrárhækkanir 
leggjast flatt á notendur þjónust-

unnar, en útsvarshækkun krefst 
meira af tekjuháum en tekjulág-
um.

Óábyrg fjármálastjórn hefur 
ekki aðeins sett velferðarkerfið 
í hættu. Almannafyrirtæki riða 
líka á barmi gjaldþrots. Hræ-
gammar sveima yfir landinu og 
hafa þegar krækt í feitan bita á 
Suðurnesjum.

Orkuveita Reykjavíkur má 
aldrei lenda í höndum einkaaðila, 
hún er undirstaða lífsgæða okkar. 
Orkuveitan á ekki aðeins að vera 
í eigu almennings, heldur einnig 
undir stjórn hans. Öðruvísi verða 
hagsmunir borgarbúa ekki tryggð-
ir. 

Eftir hrunið stendur hugmynda-
fræði Vinstri grænna ósködduð. 
Við megum vera stolt. Félagslegt 
réttlæti, kvenfrelsi og umhverfis-
vernd á erindi í stjórnmálin nú 
sem þá – og raunar meira ef eitt-
hvað er.

Við Vinstri græn þorum að 
glíma við erfiðar aðstæður og 
erfið verkefni. Við þorum að setja 
mál á dagskrá – og takast á við 
kröfuharða sérhagsmunahópa – 
og halda fram hagsmunum heild-
arinnar.

Borgin þarf á Vinstrihreyfing-
unni – grænu framboði að halda. 
Nú sem aldrei fyrr. 

Borgin þarf Vinstri græn
Borgarstjórnarkosningar 

Sóley 
Tómasdóttir 
oddviti Vinstri grænna í 
Reykjavík 

Ég er stoltur af því að við sjálfstæðismenn 
í Reykjanesbæ höfðum forgöngu um að 

kaupa meirihluta í HS veitum og bæjarbúar 
eiga nú 67% í hitaveitunni.

Ég er stoltur af því að með meirihlutaeign 
í hitaveitunni, HS veitum, stjórnum við bæði 
magni og verði á heitu og köldu vatni til íbúa 
og fyrirtækja, enginn annar.

Ég er stoltur af því að við höfðum for-
göngu um að Reykjanesbær hefur keypt 
land og auðlindir undir virkjunum á okkar 
svæði til að tryggja að þær séu í höndum 
íbúa.

Ég er stoltur af því að við höfum haft for-
göngu um forvarnir sem skapa fleiri börn-
um í Reykjanesbæ heilbrigði og hamingju.

Ég er stoltur af því að standa með þeim 
sem minna mega sína og búa þeim skjól í 
okkar bæjarfélagi.

Ég er stoltur af árangri íbúa Reykjanes-
bæjar í íþróttum og aðstöðu íþróttafélaga 
sem við höfum skapað saman. Tónlist og 
menning blómstrar í bænum

Ég er stoltur af því að við höfum umbreytt 
umhverfi Reykjanesbæjar og skapað með 
því lífsgæði sem allir bæjarbúar geta notið, 
óháð efnahag og stöðu.

Ég er stoltur af því að þrátt fyrir alvarleg-
an atvinnumissi við brotthvarf varnarliðsins 
og mikla varnarbaráttu fyrir íbúa Reykja-
nesbæjar, skuli eignir bæjarins vera 11 þús-
und milljónir kr. umfram skuldir.

Ég er stoltur af því að hafa staðið að 
atvinnuverkefnum sem geta skilað þúsund-

um manna vel launuðum störfum og styrkt 
fjárhagsstöðu Reykjanesbæjar.

Ég er stoltur af því að hafa staðið gegn 
andróðri margra stjórnmálaafla sem hafa 
ráðist á Reykjanesbæ og snúið staðreynd-
um í þeim eina tilgangi að fella D-lista sjálf-
stæðismanna í Reykjanesbæ

Ég er stoltur af íbúum Reykjanesbæjar 
sem hafa staðið með mér gegn andróðursöfl-
um og barist við hlið mér til að afla alþýðu 
manna betur launaðra starfa og skapa betra 
samfélag.

Ég er stoltur af því að kannanir fyrir 
þessar kosningar sýna að 65% íbúa kjósa að 
ég verði bæjarstjóri þeirra eftir kosningar. 

Ég er stoltur af því að hafa helst til sakar 
unnið, að mati andróðursafla, að vera bjart-
sýnn á framtíðina. 

Ég geng stoltur með íbúum Reykjanesbæj-
ar til kosninga í dag til að merkja X við D 
– velja bjarta framtíð fyrir Reykjanesbæ. 

Sekur um bjartsýni 
Sveitastjórnakosningar

Árni 
Sigfússon
bæjarstjóri og oddviti 
Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ

Síðustu misseri á Íslandi hafa fært 
okkur heim sanninn um að jafnaðar-
stefnan á erindi sem aldrei fyrr.

Ef mönnum er alvara með að stjórnmál 
þurfi að breytast og batna þarf hins 
vegar að aðgreina fólk og flokka og 
meta hverjir eru að þróast í rétta átt.

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…



Helstu stefnumál H-listans:
 Forgangsröðun í þágu velferðar og öryggis borgarbúa

 Flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni

 Stöðvun rándýrra framkvæmda sérstaklega Orkuveitunnar 
sem  þjóna undir erlend málmbræðslufyrirtæki.  

 Tryggt skal að eigur og auðlindir almennings lendi ekki í 
höndum einkaaðila.

 Forgangsröðun en ekki skattahækkanir, nema á stóreignarfólk 
og erlend málmbræðslufyrirtæki.

 Lækkun fasteignagjalda fyrir aldraða og öryrkja svo að þeir 
geti búið sem lengst á sínum heimilum

 Efling heimahjúkrunar og heimaþjónustu.

 Tekið verði á íbúðarmálum borgarbúa m.a. með 
fjölgun leiguhúsnæðis.

 Lækkun eða niðurfelling gjaldskrár fyrir börn, unglinga, 
aldraða og öryrkja.

 Endurskoðun framkvæmda á Tónlistar-og 
ráðstefnuhúsi við höfnina.

 Menningar- og náttúruverðmæti borgarbúa verði höfð í 
heiðri og nýtt með sjálfbærum og gjaldeyrisskapandi hætti.

 Ferðaþjónusta og nýsköpunnarverkefni verði stórefld.

 Sameining sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

 Efling almenningssamgangna.

 Frítt í strætó fyir börn, unglinga, aldraða og öryrkja.

 Íbúalýðræði verði eflt verulega.

 30 km. hámarkshraði í öllum hverfum borgarinnar

 Styrkir til stjórnmálasamtaka og stjórnmálamanna verði feldir 
niður og óheimilt verði að þigga kosningastyrki.

 Eitt samfélag fyrir alla. 
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Í dag göngum við til kosninga og 
veljum borgarstjórn til næstu 

fjögurra ára. Viðfangsefni borgar-
stjórnar eru afar mikilvæg og 
hafa bein áhrif á líf allra borgar-
búa á degi hverjum. Skólarnir 
okkar, leikskólarnir, þjónusta við 
eldri borgara – allt verður þetta 
að virka og vera í góðu lagi. Þess 
vegna eru þessar kosningar mikil-
vægar, við eigum svo mikið undir 
því að okkar nánasta umhverfi sé í 
lagi, ekki síst fyrir þau sem standa 
hjarta okkar næst.

Ég er stolt af störfum mínum 
sem borgarstjóri. Við höfum náð 
miklum árangri. Ég hef beitt 
mér fyrir nýjum vinnubrögðum í 
stjórnmálum og lagt mig fram um 
að vinna vel með öllum, sama úr 
hvaða flokki þeir koma. Þessi nýju 
vinnubrögð hafa skilað farsælum 
lausnum og árangri fyrir borgar-
búa, enda er í mínum huga enginn 
vafi á því að þannig njóti borgar-
búar betur krafta allra borgarfull-

trúa en þegar hver höndin er upp á 
móti annarri.

Skattar hafa ekki verið hækk-
aðir en þrátt fyrir það stend-
ur borgin sterk fjárhagslega og 
íbúar geta verið öruggir um að 
njóta áfram þeirrar grunnþjón-
ustu sem þeir hafa vanist. Borg-
arsjóður hefur verið rekinn halla-
laus. Þessi trausta staða skiptir 
miklu fyrir börnin okkar og fram-
tíðina. Við höfum forgangsrað-

að í þágu barna og velferðarþjón-
ustu í borginni. Við höfum tryggt 
öllum börnum sem verða tveggja 
ára á árinu leikskólapláss og öllum 
grunnskólabörnum þjónustu á frí-
stundaheimilum. Að auki eru leik-
skólagjöld, frístundaheimilisgjöld 
og matargjöld í grunnskólum með 
þeim lægstu á höfuðborgarsvæð-
inu. 

Ég er stolt af því að Reykjavík-

urborg hefur haldið uppi fram-
kvæmdum, sem veita fjölda fólks 
atvinnu og stutt við atvinnuskap-
andi verkefni. Á þessu ári verður 
framkvæmt fyrir 26 milljarða á 
vegum Reykjavíkurborgar og fyr-
irtækja hennar en til samanburðar 
má nefna að ríkið framkvæmir á 
sama tíma fyrir 18 milljarða.

Ég vona að í dag verði kosið um 
þessi góðu verk. Reykvíkingar eiga 
það skilið að hagsmunir þeirra og 

framtíð séu meginverkefni þess-
ara kosninga.

Ég hvet Reykvíkinga til að mæta 
á kjörstað í dag og bið um stuðning 
til að gegna áfram störfum borgar-
stjóra. Atkvæði greitt Sjálfstæðis-
flokknum er atkvæði til þess og 
stuðlar að enn frekari árangri, 
sátt og stöðugleika. Þannig getum 
við haldið áfram að vinna saman í 
þágu allra borgarbúa.

Í dag ræður þú 

Ég hef beitt mér fyrir nýjum vinnu-
brögðum í stjórnmálum og lagt mig 
fram um að vinna vel með öllum, 
sama úr hvaða flokki þeir koma.

Kæri borgarbúi! 
Í dag er kosið í Reykjavík. 

Kosningabaráttan hefur verið 
stutt en áherslurnar eru skýrar. 
Við í Samfylkingunni viljum að 
borgin beiti sér af fullu afli gegn 
atvinnuleysinu. Ástæðan er sú að 
ef atvinnuleysið fær að aukast þá 
þarf að skera niður þá þjónustu 
sem borgin veitir og hækka skatta 
eða gjaldskrár, til dæmis á leik-
skólum.

Atvinnan er grunnurinn að 
öllu hinu. Við höfum lagt fram 
útfærða aðgerðaráætlun sem 
virkaði í Árósum og í kreppunni 
miklu í Bandaríkjunum. Við vilj-
um flýta framkvæmdum, leggja 
áherslu á viðhaldsverkefni við 
skóla, leikskóla, þjónustumið-
stöðvar aldraðra, sundlaugar og 
uppbyggingu í hverfum borgar-
innar. Við verðum að skapa fjöl-
breytt störf fyrir ungt fólk og 
koma af stað fjárfestingu. Þannig 

komum við vinnufúsum höndum 
til starfa.

Í skólamálum leggjum við 
áherslu á að stöðva niðurskurðinn 
og standa vörð um faglegt starf. 
Vanlíðan stráka er aðkallandi 
vandamál sem þarf að veita miklu 
meiri athygli og einnig þarf að 
tryggja að ekkert barn sé án hollra 
skólamáltíða vegna fjárhagsstöðu 
foreldra.

Samfylkingin sættir sig ekki 
við sístækkandi raðir eftir matar-
gjöfum hjálparstofnana. Við vilj-
um hækka grunnframfærslu til 
þeirra sem hafa minnst á milli 
handanna. 

Við viljum líka styrkja frí-
stundakort barna svo ekkert barn 
hrekist úr íþróttum eða æsku-
lýðsstarfi vegna efnahags. Í 
þriðja lagi þarf af fjölga örugg-
um valkostum í húsnæðismál-

um með því að koma upp almenn-
um leigumarkaði í Reykjavík. 

Þessi metnaðarfulla stefna er 
afrakstur hugmyndavinnu undan-
farinna missera sem hefur meðal 
annars farið fram á tugum heima-
funda um alla borg og á Reykja-
víkurþingi. Allt er þetta nýbreytni 
í stefnumótun stjórnmálaflokka í 
borginni.

Kæru kjósendur. Ég hvet ykkur 
til að kynna ykkur hugmyndirn-
ar sem við berjumst fyrir og veita 
okkur umboð til að hrinda þeim í 
framkvæmd. Á framboðslista Sam-
fylkingarinnar er úrvalsfólk sem 
ég er stoltur af enda góð blanda 
af endurnýjun og reynslu. Þetta 
er kraftmikill hópur með mikla 
þekkingu á verkefnum Reykja-
víkurborgar. Ég vona að við fáum 
þinn stuðning. 

Atvinnan skiptir öllu máli
Borgarstjórnarkosningar

Dagur B. 
Eggertsson 
oddviti 
Samfylkingarinnar í 
Reykjavík

Við verðum verðum að skapa fjöl-
breytt störf fyrir ungt fólk og koma 
af stað fjárfestingu. Þannig komum 
við vinnufúsum höndum til starfa.

Ég er fæddur og uppalinn í 
Reykjavík. Hún mótaði mig og 

gerði að því sem ég er í dag. Pabbi 
var lögga. Mamma vann í mötu-
neyti Borgarspítalans. Ég safnaði 
peningum með tombólum, til að 
láta gott af mér leiða og fá mynd 
af mér í Vísi. Ég var í Réttó. Ég 
naglhreinsaði mótatimbrið utan 
af Seðlabankabyggingunni. Ég fór 
á tónleika í Hafnarbíó. Ég vann í 
Hampiðjunni. Ég fór í Iðnó og þar 
heillaðist ég af leiklistinni. 

Ég hef labbað yfirbugaður af 
ástarsorg frá Lækjartorgi uppí 
Breiðholt. Ég hef grátið í strætó. 
Mér fannst ég ekkert vita eða geta 
fyrstu vaktina mína hjá Bæjarleið-
um. Það var erfitt að viðurkenna að 
ég rataði ekki á Óðinsgötu. En ég 
fékk hjálp frá „Stöðinni“ og smátt 
og smátt lærði ég að bjarga mér. 

Síðustu ár hefur það verið 

atvinna mín að gleðja fólk með 
gamanleik en þrátt fyrir það hefur 
líf mitt ekki verið tómur fífla-
gangur. Ég hef alið upp fimm börn 
í þessari borg og þar af er eitt á 
leikskólaaldri í dag. Ég hef verið 
með langveikt barn. Ég hef verið 
atvinnulaus. Ég hef fylgt öldruð-
um foreldrum mínum í gegnum 
heilbrigðiskerfið og öldrunarþjón-
ustuna. Ég hef jarðað föður minn 

og trillað mömmu minni um borg-
ina í hjólastól. En þrátt fyrir erfið-
leika hefur þessi borg alltaf séð vel 
um mig þegar ég hef sýnt áhuga og 
frumkvæði. Þá hef ég bjargað mér 
með útsjónarsemi og dugnaði. 

Borgin okkar er alltaf að stækka 
og breytast. Sem krakki fór ég með 
pabba mínum að tína svartbaks-
egg uppí Grafarvogi. Seinna bjó 
ég þar. Ég hef fylgst með nýjum 
hverfum verða að grónum hverf-

um. Ég elska þessa borg og vil 
endurgjalda henni allt það sem 
hún hefur gefið mér. Undanfarin 
ár finnst mér rangur hugsunar-
háttur hafa ráðið hér ríkjum. Mér 
hefur sárnað að horfa uppá það og 
afleiðingarnar. Mér finnst að ljót-
ir og virðingarlausir hlutir hafi 
verið gerðir. Hagsmunir borgar-
anna hafa vikið fyrir hagsmunum 
einhverra annarra. Tækifæri hafa 

verið vannýtt. Þess vegna stofnaði 
ég Besta flokkinn og fékk til liðs 
við mig fólk sem ég þekki, virði og 
treysti. Það er fólk úr öllum stétt-
um þjóðfélagsins.

Reykjavík getur orðið fallegri og 
skemmtilegri borg sem hefur allt-
af eitthvað nýtt og óvænt að bjóða 
upp á. Gott gengi Besta flokksins í 
borgarstjórnarkosningunum getur 
markað nýtt upphaf í sögu borgar-
innar.

Ó, borg mín borg!
Borgarstjórnarkosningar 

Jón Gnarr
oddviti 
Besta flokksins 
í Reykjavík

Ég elska þessa borg og vil endurgjalda 
henni allt það sem hún hefur gefið mér. 

Borgarstjórnarkosningar 

Hanna Birna 
Kristjánsdóttir 
borgarstjóri 



- umsóknarfrestur til 1. júní
SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ

TAKTU SKREFIÐ

Námsráðgjöf og upplýsingar: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

NÁMSBRAUTIR SEM HEFJAST Í HAUST:

Umsagnir fyrrum nemenda:

LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI 

GÆÐASTJÓRNUN

MATSFRÆÐI

PEDAGOGISTA

HUGVERKARÉTTUR

ÞVERFRÆÐILEGT NÁM Í KYNFRÆÐI

VERKEFNASTJÓRNUN – LEIÐTOGAÞJÁLFUN

Einnig í
fjarnámi

„Eitt það besta við nám í Endurmenntun er að einungis 

er tekið fyrir eitt fag í einu og það klárað áður en næsta 

fag hefst. Ekki skemmir að andinn hjá Endurmenntun er 

frábær hvort sem er hjá nemendum eða starfsmönnum 

sem maður þarf að leita til.“

Laufey Sigurðardóttir, útskrifuð úr Gæðastjórnun

„Námið fór langt fram úr mínum væntingum. Kennarar 

voru í fremstu röð íslenskra fræðimanna og mátti 

glögglega sjá að þar var valið af kostgæfni.“

Íris Sveinsdóttir, útskrifuð úr Leiðsögunámi á háskólastigi
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Þ
ú ert að fara að taka við 
rektorsstarfi á miklum 
óvissutímum. Það ligg-
ur fyrir að sameiningar-
hugmyndir eru ræddar 

af fullri alvöru í stjórnkerfinu og 
það virðist ekki einu sinni vera víst 
að Háskólinn á Bifröst verði enn til 
eftir nokkur misseri. Er þetta ekki 
dálítið sérstök staða?

Ég er í sjálfu sér ekki eins svart-
sýnn á framtíð Háskólans á Bif-
röst og þessi spurning gefur til 
kynna. Skólinn er stofnaður 1918 
og hefur farið í gegnum margar 
kreppur og mörg góðæristímabil 
og alltaf haft sama hlutverkið: að 
mennta stjórnendur og leiðtoga 
fyrir íslenskt atvinnulíf og sam-
félag. Hann hefur lagað sig að því 
umhverfi sem hann hefur þurft að 
vinna í á hverjum tíma. 

Árið 1998 héldu til dæmis allir 
að dagar hans væru taldir þegar, 
með einu pennastriki í mennta-
málaráðuneytinu, framlög til hans 
voru lækkuð um helming. Hann 
hafði verið sá skóli sem hafði feng-
ið frá ríkinu hvað hæst framlög á 
hvern nemanda en með einu penna-
striki var því breytt í að allir skól-
ar fengu jafnt á hvern nemanda. 
Bifröst brást við með því að taka 
upp skólagjöld og gat þannig bætt 
skaðann sem þar varð, þannig að 
þeir sem vildu fara á Bifröst og 
njóta þeirrar sérstöku og einstöku 
kennslufræði sem þar var í boði 
greiddu hluta þess kostnaðar úr 
eigin vasa. 

Skólinn er sveigjanlegur – hann 
er sjálfseignarstofnun – það getur 
enginn sagt okkur að leggja okkur 
niður eða sameinast. Það eina 
sem hægt er að gera er að breyta 
þeim strúktúr sem fjárframlög til 
okkar frá ríkinu byggja á og þegar 
stjórnvöld skoða hvað er þarna í 
húfi og hvað er búið að byggja upp 
og hugsa málið gaumgæfilega þá 
sé ég ekki fyrir mér að Háskólinn 
á Bifröst verði látinn hætta með 
þeim hætti. 

Og ég vil bæta því við að skólinn 
stendur ákaflega vel fjárhagslega. 
Hann á allar sínar skólabyggingar 
sjálfur og er í sjálfu sér líka minna 
upp á fjárlög ríkisins kominn en 
flestir aðrir háskólar á Íslandi. 
Þannig að við óttumst ekkert eins 
og staðan er í dag. 

Munt þú sem rektor gera ein-
hverjar breytingar á Bifröst 
eða muntu halda áfram á sömu 
braut?

Ég held að skóli eins og Bifröst 
hafi lifað af öll þessi ár af því að 
hann hafi verið tilbúinn til þess að 
leiða breytingar í íslensku mennta-
kerfi. Nú eru auðvitað, eins og þú 
bendir réttilega á, óvissutímar og 
ég held að við verðum að skoða 
allar leiðir í þeim efnum og ég kem 
til starfsins með opnum huga, þó 
algjörlega bjargfastur í þeirri trú 
að skólinn eins og hann er í dag sé 
í sjálfu sér góð stofnun og fín. Það 
er ákveðinn kjarni í þessum skóla 
sem ég held að sé mjög mikilvæg-
ur í flóru íslensks háskólasamfé-
lags og það verður að passa upp á 
hann. En að sama skapi vera tilbú-
inn til að skoða hverju má breyta 
til batnaðar.

En það er ekkert sem liggur fyrir 
að þú munir taka til gagngerrar 
endurskoðunar?

Ég er náttúrlega ekki búinn að 
taka við og ég mundi bara vilja 
gera það í samráði við þetta góða 
fólk sem þarna vinnur. En hins 
vegar, í ljósi þessarar heimskreppu 
sem við erum að ganga í gegnum, 
þá get ég séð fyrir mér að skól-
inn þurfi að leggja meiri áherslu 
á það að verða sínu nærsamfé-

lagi til gagns og koma með öflugri 
hætti að uppbyggingu atvinnulífs 
á Vesturlandi, og í rauninni á öllu 
Norðvesturlandi. Ég sé fyrir mér 
að efla til mikilla muna samstarf-
ið við sveitarfélög og atvinnulíf á 
þessu svæði.

Geturðu skýrt nánar hvernig þú 
hugsar það?

Ég sé fyrir mér að skólinn geti 
komið að því að styðja við frum-
kvöðlastarfsemi á landsbyggðinni 
og þjóna sérstaklega því hlutverki 
að vera faglegur og menntunar-
legur bakhjarl þess svæðis sem 
hann tilheyrir. Milli 50 og 60 pró-
sent af nemendum okkar hafa 
verið frá höfuðborgarsvæðinu en 
næststærsti hópurinn hefur verið 
af Vesturlandi. Við erum mjög 
stolt af því að við skulum fá fólk 
úr landshlutanum í nám til okkar, 
en skólinn má ekki bara sækja fólk 
til sín, hann þarf líka að koma út 
í byggðirnar og ég held að skólinn 
muni núna á næstu mánuðum fá 
meiri „presens“ í sveitarfélögun-
um á Vesturlandi, Vestfjörðum og 
Norðvesturlandi.

Nú ert þú að taka við einka-
reknum háskóla á tímum þegar 
vinstri stjórn er við völd í landinu. 
Heldurðu að stjórnvöldum sé mjög 
umhugað um að hlúa að einka-
reknum háskólum? 

Ég hef ekki fundið neitt annað 
en velvilja og stuðning frá þeim 
sem skipta máli fyrir umhverfi 
háskólanna. Mér finnst til dæmis 
menntamálaráðherra vera mjög 
jákvæður í okkar garð. Nú verð 
ég að taka það fram að ég hef svo 
sem ekki hitt hana sem rektor enn 
þá, en af því sem hún hefur látið 
hafa eftir sér í fjölmiðlum get ég 
ekki séð að það andi neitt köldu 
til þessara háskóla, enda spyr ég 
nú bara: hvers vegna í ósköpunum 
ætti það að vera? Bifröst er búin 
að vera til í næstum heila öld og 
ég tel að hún hafi sannað gildi sitt 
og tilverurétt í íslensku samfélagi. 
Ég held að það hvaða ríkisstjórn er 
við völd eigi ekki að breyta neinu 
um það.

Á Íslandi eru starfandi sjö 
háskólar. Finnst þér það ekki of 
mikið? Er ekki alveg ljóst að með 
því að dreifa kröftunum svo víða 
þá fara peningar til spillis?

Hvaða peningar fara til spillis? 
Það er spurningin. Í sjálfu sér er 
ekkert dýrara, og í raun hagkvæm-
ara fyrir ríkið, að mennta nem-
endur á Bifröst og í Háskólanum 
í Reykjavík heldur en í Háskóla 
Íslands. Þessir tveir háskólar eru, 
þegar allt er skoðað, að fá minni 
framlög á hvern nemanda en 
Háskóli Íslands. Síðan bjóða þess-
ir skólar upp á aðra aðferðafræði 
en Háskóla Íslands í kennslu. Þeir 
kenna greinar sem mjög margir 
sækja í – fleiri þúsund nemendur 
á hverjum tíma – og það er ekk-
ert athugavert við það að þær séu 
kenndar á fleiri en einum stað á 
Íslandi, alveg eins og að það eru 
35 framhaldsskólar á Íslandi. 

Svo er þessi umræða um háskól-
ana sjö líka dálítið villandi, því að 
í samanburðinum er horft á fjöl-
greina rannsóknarháskóla, skóla 
sem oft eru með 20, 30, 40 þúsund 
nemendur, og menn eru að bera 
þá saman við pínulitlar stofnanir 
á háskólastigi sem eru allt annað 
„konsept“. Skóla sem eru að kenna 
kannski eina eða tvær greinar. 
Háskólinn á Bifröst er svona; sér-
hæfður félagsvísindaskóli sem 
kennir þrjár greinar; lögfræði, 
almenn félagsvísindi og viðskipta-
fræði. Þannig að hann er auðvitað 
ekki sambærilegur við risastóra 
fjölgreinaháskóla eins og Háskóla 

Íslands. Það sama má segja um 
flesta aðra háskóla á Íslandi. Þeir 
eru mjög sérhæfðir og eru í raun-
inni bara litlar stofnanir á háskóla-
stigi. 

Ef við horfum á höfðatöluna og 
berum hana saman við það sem 
sést í Bandaríkjunum þá er þetta 
mjög svipað og þar. Þar eru hátt 

í 6.000 stofnanir á háskólastigi og 
þeir eru um 300 milljónir, þannig 
að það er sambærilegt við það ef 
við værum með sex stofnanir á 
háskólastigi. Það er eins og ég segi: 
Það er ekki hægt að bera þessa 
smærri skóla saman við Háskóla 
Íslands. Þeir eru ekki ljósrit af 
Háskóla Íslands.

Það liggur fyrir að það þarf að 
spara ansi mikið í háskólakerf-
inu á Íslandi. Stjórnvöld tala um 
þrjátíu prósent á þremur árum. 
Félag prófessora við ríkisháskóla 
hefur komið fram með afar róttæk-
ar tillögur um að Háskóli Íslands 
taki yfir stærstan hluta kennslu í 
einkaháskólum á Íslandi. Þessu 

hafið þið mótmælt harðlega og 
fært fram rök fyrir þeirri afstöðu. 
En hvernig sjáið þið fyrir ykkur að 
það væri hægt að ná fram þessari 
hagræðingu?

Ég get í sjálfu sér ekki svarað 
fyrir Háskóla Íslands eða aðra 
háskóla, en við á Bifröst höfum 
hagrætt mikið á undanförnum 

árum og erum í sjálfu sér alveg 
í stakk búin til að takast á við 
þrengingar. En ef þú ert að tala 
um hvernig eigi að spara í háskóla-
kerfinu í heild þá gerist það ekki 
endilega með því að stofnanir séu 
sameinaðar, vegna þess að framlög 
ríkisins fylgja nemendum og það 
kostar alveg jafnmikið eða meira 
fyrir ríkið að mennta nemendur í 
Háskóla Íslands og í Háskólanum 
á Bifröst. Þau útlát myndu ekki 
hverfa með því að sameina skól-
ana. 

Nú veit ég ekki hversu stór hluti 
af útgjöldum Háskóla Íslands er 
til stjórnsýslu eða annarra slíkra 
þátta, en þar eru hugsanlega tæki-

færi fyrir þennan stóra skóla til 
að hagræða hjá sér. Við á Bifröst 
höfum auðvitað horft fyrst til þess 
að hagræða þar og látum hagræð-
inguna bitna síðast á kennslunni 
og þjónustunni við nemendur. En 
svo eru auðvitað líka fjöldamörg 
tækifæri fyrir íslenskt  háskóla-
samfélag til að sækja sér rann-

sóknarstyrki til útlanda sem við 
höfum ekki verið að nýta okkur 
sem skyldi. Þar eru klárlega tæki-
færi til að vinna meira saman og 
ég sé fyrir mér að þessir skól-
ar komi til með að gera meira af 
því. Og hugsanlega mætti líka sjá 
fyrir sér hagræðingu með því að 
menn vinni meira saman í tengsl-
um við stoðþjónustu, svo sem eins 
og öryggisgæslu, ræstingar, hús-
næðismál, viðhald, nemendaskrán-
ingu og alls konar slíka hluti.

Hafið þið rætt slíkar hugmynd-
ir?

Ja, gleymum því ekki að síðasta 
vetur fóru í raun fram samein-
ingarviðræður á milli Háskólans 

Það mundi ekki stranda á okkur á Bifröst að taka þátt 
í einhverju samstarfi ef það væru uppi hugmyndir sem 
okkur litist vel á í þeim efnum. 

Verðum 
aldrei útibú
Magnús Árni Magnússon tekur við stöðu rekt-
ors Háskólans á Bifröst eftir viku. Stígur Helgason 
ræddi við Magnús um framtíð skólans, háskóla-
umhverfið á Íslandi og kröfur um hagræðingu.

Magnús Árni Magnússon er 42 ára, með BA-gráðu í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands, meistaragráðu í hagfræði 
frá háskólanum í San Francisco, meistaragráðu í Evrópufræðum frá Cambridge og stefnir á að ljúka doktorsnámi í 
stjórnmálafræði við Háskóla Íslands á þessu ári.

Magnús kenndi fyrst við Háskólann á Bifröst árið 2000. Ári síðar varð hann aðstoðarrektor við skólann og gegndi 
því starfi til ársins 2006 samhliða kennslu og deildarforsæti viðskipta- og félagsvísindadeilda.

Árið 2006 réði Magnús sig til Capacent og starfaði þar í tvö ár, þar til hann tók við sem framkvæmdastjóri Skóla 
skapandi greina hjá Keili. Ári síðar, í maí 2009, var hann ráðinn forstöðumaður Félagsvísindastofnunar Háskóla 
Íslands.

Magnús Árni er kvæntur Sigríði Björk Jónsdóttur og eiga þau fjögur börn.

Lýkur doktorsnámi í stjórnmálafræði í ár
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sé ekki nógu akademískt, of litlar 
kröfur gerðar til nemenda og svo 
framvegis. Hvernig svararðu þeirri 
gagnrýni?

Gagnrýnin byggir kannski fyrst 
og fremst á vanþekkingu á þeirri 
aðferðafræði sem er verið að beita 
og hinum hefðbundna ríg á milli 
skóla. Ég þekki líka Bifrestinga 
sem gagnrýna kennsluna og nám-
skeiðin við Háskóla Íslands án 
þess kannski að þekkja þau og fyr-
irkomulagið þar og lesa kannski 
ritgerð eftir einhvern sem var að 
útskrifast frá Háskóla Íslands og 
segja: Nær hann virkilega gráð-
unni með þessa ritgerð? Þetta er 
bara hluti af þessum hefðbundna 
ríg. En ég vísa því algjörlega á bug 
að það séu ekki gerðar kröfur til 
nemenda á Bifröst, því það er svo 
sannarlega gert.

■ Háskólinn á Bifröst á rætur að rekja til 
Samvinnuskólans sem var stofnaður í 
Reykjavík árið 1918. Skólinn fluttist í 
Norðurárdal í Borgarfirði árið 1955 og 
hefur verið starfræktur þar síðan, sem 
Samvinnuháskólinn, Viðskipta-háskólinn 
á Bifröst og síðast Háskólinn á Bifröst.

■ Skólinn er sjálfseignarstofnun og er stýrt 
af fimm manna stjórn. Hollvinasamtök 
háskólans skipa einn, háskólaráð Háskól-
ans á Bifröst einn og Samtök atvinnulífs-
ins þrjá.

■ Alls nema nú um 1.300 manns árlega 
við Háskólann á Bifröst. Það er töluverð 
breyting frá því sem var fyrir einungis tólf 
árum, þegar um 120 manns voru þar við 
nám.

Skóli með 92 ára söguí Reykjavík, Háskólans á Bifröst 
og Listaháskólans. Þær náðu ekki 
lengra að því sinni en þær voru 
hugsanlega fyrsta skrefið í þá átt 
í íslensku háskólasamfélagi. Ég 
hlakka bara til að koma mér inn 
í það. Ég er ekkert farinn að ræða 
af viti við rektora annarra háskóla 
en það mundi ekki stranda á okkur 
á Bifröst að taka þátt í einhverju 
samstarfi ef það væru uppi hug-
myndir sem okkur litist vel á í 
þeim efnum. 

Hins vegar verður að taka það 
mjög skýrt fram að við myndum 
aldrei fallast á það að Háskólinn 
á Bifröst yrði útibú frá öðrum 
háskóla eða einhver útstöð sem 
væri nýtt í endurmenntunarhelg-
ar eða eitthvað slíkt. Við teljum 
að hin 50 ára saga skólans á þeim 
stað sem hann er núna sýni fram 
á að það sé vel hægt að reka skóla 
á þessum stað, og að það sé í raun-
inni skemmtilegt, skynsamlegt og 
að mörgu leyti hagkvæmt.

Þú nefndir áðan ríkisstyrkina 
sem fylgja nemendum. Er eðlilegt 
að einkareknir háskólar njóti sömu 
ríkisstyrkja á hvern nemanda og 
ríkisháskólar, og geti síðan inn-
heimt skólagjöld að auki? Væri 
ekki tilvalið fyrir ríkið að spara 
þar?

Þetta er einmitt spurning sem 
maður heyrir oft, en svarið við 
henni er auðvitað bara jafnrétti 
nemenda. Peningarnir fara ekki í 
skólana heldur fylgja nemandan-
um. Þeir fylgja þér sem íslenskum 
ríkisborgara, sem hefur val um að 
nema á mismunandi stöðum. Nú er 
til dæmis gott að vera með börn á 
Bifröst, leikskólinn er þarna við 
hliðina og samfélagið heldur utan 
um barnafólk og er því hliðhollt. 
Þessi nemandi á þess kannski ekki 
kost að vera í hefðbundnu námi við 
Háskóla Íslands og kýs að fara á 
Bifröst. Af hverju í veröldinni ætti 
ríkið að borga minna með honum 
en þeim sem getur, félagslegra 
aðstæðna sinna vegna, verið í námi 
í Háskóla Íslands? Þessi nemendi er 
svo tilbúinn til að leggja fram auka-
lega peninga úr sínum eigin vasa til 
að njóta þessarar þjónustu. 

Ég spyr miklu frekar: Af hverju 
fær Háskóli Íslands ekki tækifæri 
til að taka hófleg skólagjöld til að 
renna styrkari stoðum undir sína 
starfsemi? Því skólagjöld eru, 
þegar upp er staðið, minnsti kostn-
aðurinn við nám sem nemandi legg-
ur út í.

Finnst þér ekki mikilvægt að það 
sé til staðar háskóli sem stendur 
öllum til boða óháð því hvað þeir 
hafa á milli handanna?

Bifröst stendur öllum til boða 
óháð því hvað þeir hafa á milli 
handanna vegna þess að við erum 
með ákaflega öflugt námslánakerfi 
á Íslandi sem lánar fyrir skóla-
gjöldunum. Ég tek sjálfan mig sem 
dæmi: Ég er kennarasonur, foreldr-
ar mínir eru grunnskólakennarar 
og ekkert hátekjufólk. Pabbi varð 
öryrki þegar ég var tíu ára gam-
all, þannig að ekki voru miklar 
tekjur þar. Ég hafði tækifæri til að 
nema við dýrustu og bestu háskóla 
í heimi. Ég nam við Cambridge-
háskóla af því að kerfið hérna 
gerði mér það kleift. Það skiptir 
engu máli hvaða félagslega bak-
grunn þú hefur og hvort það eru 
einhver skólagjöld, þú getur klof-
ið það því það er lánað fyrir skóla-
gjöldunum. 

Og staðan er einfaldlega sú að 
menntun er einhver sú besta fjár-
festing sem einstaklingur getur 
lagt út í og skilar sér margfalt 
til þeirra í tekjum í framtíðinni. 
Það er einfalt að sýna fram á það. 
Hófleg skólagjöld, eins og eru við 
íslenska háskóla – skólagjöldin á 
Bifröst eru um 20 prósent af því 
sem þau myndu vera við sambæri-
legan skóla í Bandaríkjunum – eru 
mjög lítil prósent af þeim kostn-
aði sem nemendur eru að leggja 
til í sínu námi. Fólk tekur miklu 
hærri lán fyrir framfærslu en fyrir 
skólagjöldum við íslenska háskóla. 
Einhvern tímann var reiknað út 
að miðað við þann tekjuauka sem 
meðalnemandinn á Bifröst mætti 
vænta eftir útskrift þá væri hann, 
bara með tekjuaukanum, búinn að 
borga upp skólagjöldin sín á einu 
ári eftir útskrift.

Reglulega skýtur upp kollinum 
gagnrýni á námið á Bifröst – það 

■ Háskólinn á Bifröst fær um 333 milljónir króna í framlög frá ríkinu á 
þessu ári. Þar af eru 50 milljónir til rannsókna. Hinar 283 milljón-
irnar eru föst framlög á hvert nemendaígildi, sem á Bifröst eru á 
sjöunda hundrað.
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Einkabankinn í 
símann þinn á l.is

EINKABANKINN   |  landsbankinn.is  |  410 4000

Nú getur þú sinnt bankaviðskiptum í símanum þínum, hvar og hvenær sem er. 
Það er einfalt að skoða yfirlit yfir stöðu reikninga og kreditkorta, framkvæma 
millifærslur, kaupa inneign fyrir GSM síma, sækja PIN-númer fyrir VISA kreditkort, 
greiða inn á kreditkort og fletta upp í þjóðskrá.
 
Farðu inn á l.is og prófaðu Einkabankann í símanum þínum. Innskráning er með 
sama hætti og þegar farið er í Einkabankann í tölvunni þinni. Þú skráir notendanafn, 
lykilorð og auðkennisnúmer og þar með er fyllsta öryggis gætt.
 





Gerðu þér glaðan dag með okkur!
Bílabúð Benna er 35 ára og býður öllum landsmönnum að mæta í magnaða 
afmælisstemningu á Vagnhöfða og Tangarhöfða, í dag milli kl. 12 og 16     

Fjör, frumsýning og veitingar fyrir alla fjölskylduna:

35 afmælistertur – ein fyrir hvert ár
Ingó Veðurguð mætir á svæðið
Klifurveggur og hoppikastalar fyrir börnin
Grillaðar pylsur frá SS og Coke á línuna
Ís frá Kjörís og blöðrur fyrir alla
Frumsýning á Porsche Cayenne og Chevrolet Spark

Viltu vinna Porsche reiðhjól? Afmælisleikur dagsins.
Allir sem mæta í afmælisboðið geta fyllt út þátttökuseðil á staðnum og farið í 
pottinn: Glæsilegt Porsche reiðhjól í vinning. Dregið í beinni á Bylgjunni kl. 15:50. 

Komdu og njóttu dagsins með okkur, hlökkum til að sjá þig.

www.benni.is
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A
lþjóðlegur fjár-
málaheimur nötr-
aði í vikunni vegna 
skuldavanda nokk-
urra evrulanda, 
sérstaklega Grikk-

lands, Spánar og Portúgals. Þrátt 
fyrir að Evrópusambandið og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi 
samþykkt að leysa tímabundið úr 
vanda Grikklands með 110 millj-
arða evra láni er vandinn hvergi 
nærri leystur enda nær víst talið 
að Spánn verði næsta ríkið til að 
lenda í skuldavanda. 

Titringurinn hefur smitað út frá 
sér á hlutabréfamarkaði en helstu 
hlutabréfavísitölur í Bretlandi, 
Þýskalandi og Frakklandi hafa 
fallið um rúm þrjú til tæp átta pró-
sent í mánuðinum. Mesta fallið er 
á Spáni en Ibex-hlutabréfavísitalan 
þar hefur fallið um tíu prósent frá 
byrjun maímánaðar.

Skussum ekki hjálpað
Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, hefur leitt þann hóp ráða-
manna innan Evrópusambandsins 
sem tregir hafa verið til að koma 
þeim löndum til bjargar sem lent 
hafa í skuldavanda nema þau sam-
þykki að taka rækilega til í ríkis-
búskapnum. Sérstaklega var hún 
á móti því að koma Grikklandi til 
hjálpar, ekki síst fyrir þær sakir að 
komið hefur í ljós að grísk stjórn-
völd beittu klækjabrögðum til að fá 
græna ljósið hjá myntbandalaginu 
til að taka upp evru sem gjaldmið-
il og færðu skuldir hins opinbera á 
félög utan efnahagsreiknings. Við 
það fóru þau langt út fyrir reglur 
myntbandalags Evrópusambands-
ins. 

Veikar stoðir Spánar 
Staðan versnaði enn frekar á Spáni 
í gær þegar alþjóðlega matsfyrir-
tækið Fitch lækkaði lánshæfismat 
spænska ríkisins úr AAA í AA+. 
Stjórnvöld þar róa að því öllum 
öllum árum að fá lán úr björgun-
arsjóði Evrópusambandsins upp 
á 110 milljarða evra sem ætlað er 
að koma aðildarríkjum úr skulda-
klemmu. 

Spænskur þingheimur samþykkti 
í gær með naumum meirihluta, 
einu atkvæði, súrt lyf Evrópusam-
bandsins um sáran niðurskurð hins 
opinbera en það greiðir götu fyrir 
lánveitingunni. Niðurskurðurinn 
er þó ekki jafn miskunnarlaus og 
Grikkir urðu að taka á sig í byrjun 
mánaðar; Spánverjar lækka laun 
opinberra starfsmanna um fimm 
prósent en Grikkir um sextán auk 
snarpra skattahækkana. Búist er 
við að fjöldi landa verði að bregð-
ast við með svipuðum hætti.

Engin hætta á smiti
Þrátt fyrir titring víða um heim 
vegna skuldavanda evruland-
anna hefur James Bullard, banka-
stjóri bandaríska seðlabankans í 
St. Louis í Bandaríkjunum, ekki 
miklar áhyggjur af því að erfið-
leikarnir muni smita út frá sér og 
draga heimshagkerfið á ný niður 
í kreppumýri. Hann sagði í sam-
tali við netmiðilinn MarketWatch 
í vikunni kröfuhafa fyrirtækja 
í Evrópu flesta á meginlandinu 
og því um einangraðan vanda að 
ræða. Líkur séu á að Evrópuríkin 
snúi bökum saman og vinni bug á 
vandanum. Björgunarsjóður fyrir 
ríki í vanda sem Evrópusambandið 
stendur að baki sé dæmi um slíkt. 
Þá taldi Bullard jafnframt að evran 
myndi standa af sér storminn ólíkt 
því sem margir telja enda skuldir 
evrulanda í sömu mynt.

 
Erfið staða
Svartsýnustu fjármálasérfræðing-
ar segja erfiðan niðurskurð landa 
í fjárhagsvanda skaðlegan fyrir 
efnahagslíf evrusvæðisins, sem 
ætti með réttu að vera að jafna 
sig eftir heimskreppuna og muni 
þau glíma við mikið atvinnuleysi 
um árabil. Aðrir benda á að gengi 
evrunnar, sem hefur lækkað um 
sjö prósent gagnvart Bandaríkja-
dal í mánuðinum, muni blása lífi í 
útflutning evrulandanna og styðja 
við efnahagsbatann. 

Þeir svartsýnu segja stöðuna í 
Evrópu um þessar mundir hafa 
valdið því að fjárfestar haldi að 
sér höndum og muni þurfa gulrót 
til að fá þá til að opna veskið – háa 
vexti á skulda- og fyrirtækjabréf. 
Þetta getur leitt til þess að erfiðara 
og dýrara verði fyrir fyrirtæki á 
meginlandi Evrópu að fjármagna 
sig en áður nema greiða fyrir það 
dýru verði. 

Gengi evrunnar hefur gefið 
verulega eftir síðustu tvo mán-
uði, eða frá því að stoðir Grikk-
lands tóku að titra svo um mun-
aði. Þeir bjartsýnu benda á að lágt 
gengi geti verið jákvætt fyrir bæði 
útflutning og ferðamennsku í evru-
löndunum. Eric Challier, sjóðs-
stjóri hjá franska fjármálafyrir-
tækinu Avenir Finance Investment 
Mangers, benti á það í samtali við 
Bloomberg-fréttaveituna á fimmtu-
dag, að reikna mætti með auknum 
fjölda ferðamanna frá Bandaríkj-
unum og Asíu til Spánar og Grikk-
lands í sumar auk þess að iðnríki á 
borð við Þýskaland mættu reikna 
með því að líf færist í útflutning. 

Christoph Kind, kollegi hans hjá 
Frankfurt Trust í Þýskalandi, er 
sömuleiðis sannfærður um að efna-
hagslíf evrulandanna muni standa 

styrkum fótum þegar þungi niður-
skurðarhnífurinn verður lagður 
á borðið eftir aðgerðirnar og aga 
verður komið á í hagstjórn land-
anna. 

Dæmi um velheppnaðar aðgerð-
ir af þessu tagi séu Suður-Kórea 
og Indónesía, sem hafi orðið fyrir 
miklum búsifjum í gjaldeyris-
kreppunni sem hrjáði Asíu undir 
lok tíunda áratugar síðustu aldar. 
„Vonandi mun sagan endurtaka sig 
og aðgerðirnar leiða til bata hér,“ 
segir hann.

Kind tekur undir með Challier 
að útflutningsfyrirtæki á evru-
svæðinu muni koma vel undan 
vetri í skugga lágs gengis evrunn-
ar. Þetta muni koma fram í gengi 
hlutabréfa framleiðslufyrirtækja 
þegar fram í sækir. 

Þetta hefur þegar gengið eftir. 
Þrátt fyrir almennan skell á hluta-
bréfamörkuðum á evrusvæðinu 
gegnir öðru máli um fyrirtæki á 
borð við raftækjaframleiðandann 
Siemens en gengi hlutabréfa fyr-
irtækisins hefur hækkað um tíu 

prósent frá áramótum. Þrátt fyrir 
jákvæðar vísbendingar í skugga 
skuldakreppu telja aðrir að lágt 
gengi evrunnar sé ekki jafn gott 
og af sé látið enda greitt fyrir olíu 
og aðra hrávöru með dölum. Það 
auki hættuna á því að þótt útflutn-
ingur aukist þýði það ekki að meiri 
peningur skili sér í kassann. Þetta 
á við um flest evruríkin, ekki síst 
Þjóðverja, sem eiga að mestu við-
skipti við Frakka og gætu því 
horft upp á að lágt gengi keyri upp 
rekstrarkostnaðinn. 

Súrt seyði neytt í skuldalönd
Nokkur evruríki glíma við alvarlegan skuldavanda. Evrópusambandið var tregt til að veita þeim hjálparhönd þar til verulega 
syrti í álinn. Þau lönd sem taka líflínuna verða að taka verulega til í ríkisbúskapnum og skera niður útgjöld hins opinbera. Hag-
fræðingur frá Mexíkó segist í samtali við Jón Aðalstein Bergsveinsson telja Evrópu geta orðið sterkari þegar tiltektinni lýkur. 

„Ég tel að skuldakreppan í Evrópu 
geti markað jákvæð skref fyrir Evr-
ópu, sem getur orðið sterkari. Þegar 
storminn lægir verða ráðamenn 
stærstu landa álfunnar, sérstaklega í 
Þýskalandi og Frakklandi, að setjast 
niður og leita leiða til að koma í veg 
fyrir að svona nokkuð geti endurtek-
ið sig,“ segir mexíkóski hagfræðing-
urinn Aldo Mussachio. Hertar reglur 
um fjármálastöðugleika eru einn 
mikilvægasti hluti þessa enda geti 
þær komið í veg fyrir annan skell. „Ég 
tel ólíklegt að löndin vilji veita öðru 
landi hjálparhönd í allra nánustu 
framtíð.“ 

Mussachio bendir á að Evrópu-
ríkin hafi áður sýnt samstarfsvilja 
og vísar til þess þegar gengi breska 
pundsins hrundi árið 1992, meðal 
annars vegna risastórrar stöðutöku 
ungversk ættaða fjárfestisins George 
Soros gegn því. Bretar höfðu verið 
óformlegir aðilar að myntbandalagi 
Evrópusambandsins í tvö ár þegar 
þetta var en breska pundið var 
tengt þýska markinu og mátti muna 

sex prósentum á gengi myntanna. 
Erfiður og dýr samruni Austur- og 
Vestur-Þýskalands fór ekki vel í mark-
ið og urðu stjórnvöld á meginlandi 
Evrópu að hækka stýrivexti til að 
halda í við gengið. Aðstæður í bresku 
og þýsku efnahagslífi voru gerólíkar 
og viðbúið að gengi pundsins 
myndi lækka verulega eftir tengingu 
gjaldmiðlanna. Stöðutaka Soros var 
líkust því að olíu væri skvett á eld. 
Breskum stjórnvöldum mistókst að 
halda gengi pundsins innan fráviks-
marka og urðu þau að segja sig úr 
myntbandalaginu í september 1992. 
Lítill vilji hefur verið til að taka upp 
myntsamstarf í Bretlandi síðan þá.

Árásin á pundið var fjarri því sú 
eina í álfunni enda voru myntir 
Evrópuríkjanna nátengdar og tóku 
fjárfestar stöður með og á móti þeim 
flestum. Í kjölfar þessa sneru Evr-
ópuríkin bökum saman og ákváðu 
hvort tveggja að taka upp aðra mynt, 
evruna, og setja á laggirnar evrópska 
seðlabankann, sem jafnframt er lán-
veitandi evrulandanna til þrautavara.  

Mussachio var með erindi í 
Háskólanum í Reykjavík í gær þar 
sem hann fjallaði um fjármála- og 
skuldakreppur í nokkrum löndum, 

þar á meðal Mexíkó, Argentínu, Asíu 
og hér. Hann segir margt sameigin-
legt með kreppunum. Hið opinbera 
eigi hins vegar að forðast að sýna of 

mikla hörku gagnvart kröfuhöfum, 
eins og að lýsa sig gjaldþrota líkt og 
Argentína gerði árið 2002. Landið 
hafi síðan þá ekki getað fjármagnað 
sig á erlendum vettvangi, nema í 
Venesúela. Sú leið lokast senn, að 
sögn Mussachios. 

Mikilvægt er að stjórnvöld hér 
finni lánveitanda til þrautavara, að 
mati Mussachios. Ein af varanleg-
ustu lausnunum er innganga í Evr-
ópusambandið, myntbandalagið og 
upptaka evru sem gjaldmiðils með 
samþykki bandalagsins. Með upp-
töku evru fylgi mikið öryggi. „En þið 
verðið fyrst að leysa Icesave-deil-
una. Hún verður að vera forgangs-
mál. Fjármunirnir sem þar um ræðir 
skipta svo litlu máli í samanburði 
við það sem þið fáið á móti,“ segir 
hann og bendir á að um leið og 
málið leysist megi gera ráð fyrir því 
að trú erlendra fjárfesta á landinu 
aukist á ný. Það sé mikilvægara en 
Icesave-málið enda muni efnahags-
lífið lifna við á ný þegar það verður 
að baki. 

Skuldakreppan getur verið jákvæð

HAGFRÆÐINGURINN Stjórnvöld hér verða að leita eftir myntsamstarfi við Evrópu 
til að koma á stöðugleika í hagstjórninni, að sögn mexíkóska hagfræðingsins Aldo 
Mussachio.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HERTAR AÐGERÐIR Í EVRÓPSKUM RÍKISBÚSKAP

Ríkisstjórnir nokkurra landa í Evrópu, þar á meðal í 
Frakklandi og Þýskalandi, hafa kynnt niðurskurð á 

fjárlögum til að draga úr halla á rekstri hins opinbera. 
Aðgerðirnar líta dagsins ljós á sama tíma og Spánn 

tekur við skuldakeflinu af Grikklandi
*Áætlaður halli hins 
opinbera ásamt 
skuldum sem hlutfall 
af landsframleiðslu 
árið 2010

Betri horfur í efnahagsmálum

Varhugaverðar horfur

Viðvarandi svartsýni

Verulegir hnökrar í efnahagslífinu

BRETLAND
Halli á fjárlögum*  12,0%

163 ma punda

Skuldir hins opinbera  79,1%

Spara á 57 milljarða með 
skattahækkun og niðurskurði á 
útgjöldum á næstu fimm árum

PORTÚGAL
Halli á fjárlögum  8,5%

15,4 ma evra
Skuldir hins opinbera  85,8%

Stefnt að því að spara tvo 
milljarða evra með skatta-
hækkunum og fimm prósenta 
launalækkun æðstu stjórnenda 
hjá hinum opinbera.

SPÁNN
Halli á fjárlögum  8,0%

117,6 ma evra
Skuldir hins opinbera  64,9%

Stjórnvöld á Spáni verða að 
skera niður um 65 milljarða. 
Því verður náð fram með fimm 
prósenta launalækkun ríkisstarfs-
manna.

ÍTALÍA

Halli á fjárlögum  5,3%
80,8 ma evra

Skuldir hins opinbera 118,2%

Stjórnvöld vilja lækka útgjöld um 
24 milljarða evra. Ítölskum sveit-
arfélögum í vanda verður ekki 
hjálpað í bili. Ríkisstarfsmenn fá 
ekki launahækkun í þrjú ár.

ÍRLAND
Halli á fjárlögum1 1,7%

23,4 ma evra

Skuldir hins opinbera  77,3%

Stjórnvöld á Írlandi ætla að skera 
niður um fjóra milljarða evra á 
þessu ári. Þar á meðal er allt að 
tuttugu prósenta launalækkun 
opinberra starfsmanna. 

ÞÝSKALAND

Halli á fjárlögum  5,0%
 79,4 ma evra

Skuldir hins opinbera  78,8%

Stefnt er á lækkun fjárlagahalla 
um tíu milljarða evra á ári næstu 
fimm árin. Meðal helstu aðgerða 
er skerðing atvinnuleysisbóta og 
aðstoð við atvinnulausa. 

FRAKKLAND

Halli á fjárlögum  7,5%
144,8 ma evra

Skuldir hins opinbera  83,6%

Útgjöld hins opinbera verða fryst 
fram til 2013 ef frá eru taldar 
lífeyris- og vaxtagreiðslur. Stefnt 
er að því að lækka útgjöld hins 
opinbera um allt að tíu prósent.

RÚMENÍA

Halli á fjárlögum  8,3%
40,8 ma evra

Skuldir hins opinbera  30,5%

Landið hefur fengið tuttugu millj-
arða evra lán frá AGS. Hluti af 
skilyrðum er 25 prósenta launa-
lækkun opinberra starfsmanna.

GRIKKLAND

Halli á fjárlögum 13,6%
32,3 ma evra

Skuldir hins opinbera 124,9%

Grikkland hefur fengið 110 
milljarða evra lán frá ESB og 
AGS. Eitt af skilyrðum lánsins er 
35 milljarða evra niðurskurður á 
fjárlögum og fleiri aðgerðir. 

© Graphic news
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, kvenfrelsi og aukinn jöfnuð í samfélaginu. Vinstrihreyfingin - grænt framboð vill byggja upp lýðræðislegt og réttlátt þjóðskipulag grundvallað á virkri þátttöku almennings. Hreyfingin hafnar alræði markaðshyggjunnar og vill varðveita sjálfstæ
ði þjóðarinnar og forræ

ði yfir eigin auðlindum
. Vinstrihreyfingin  – græ

nt fram
boð vill binda enda á hersetu í landinu og aðild að hernaðarbandalagi, en leggur áherslu á að eiga gott og friðsam

legt sam
starf við allar þjóðir, vernda náttúru og um

hverfi landsins ...  //  sjá m
eira á w

w
w

.vg.is/stefna/
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Kæri kjósandi
Við óskum eftir umboði þínu í dag til að halda áfram á þeirri braut sem við höfum markað 

okkur í borginni. Við erum eini valkosturinn til vinstri. Eins og áður leggjum við áherslu á að 

bæta kjör þeirra tekjulægstu og verja velferðina. Við tökum ákvarðanir í sátt við umhverfið og 

höldum auðlindunum í eigu okkar allra.

Við semjum ekki um sölu á Orkuveitunni. Við ætlum að verja grunnmenntun í leik- og grunn-

skólum enda er markmið okkar að koma velferðarkerfinu ólöskuðu í gegnum kreppuna. Það 

gerum við með því að fjármagna það úr sameiginlegum sjóðum í stað þess að hækka notenda-

gjöld á barnafólk og þá sem síst mega við því.

Veldu V til vinstri

Kær kveðja,

Sóley Tómasdóttir                Þorleifur Gunnlaugsson                Líf Magneudóttir
1. sæti                                     2. sæti                                              3. sæti
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Þ að hefur aldrei hvarflað að mér að 
flytja aftur til Íslands. Ég hef allt-
af haft mikla útþrá og ég er mikið 

borgarbarn. Ég hugsa að ég myndi frekar 
flytja eitthvert annað en til Íslands ef ég 
færi frá Noregi,“ segir Geirný Ósk Geirs-
dóttir, sem hefur búið í Ósló í tæplega tut-
tugu ár. Hún flutti þó ekki þangað með 
það í huga að setjast að, enda ekki nema 
19 ára stelpa frá Stokkseyri með mikla 
ævintýraþrá. Örlögin höguðu málum hins 
vegar þannig að hún kynntist íslensk-
um manni sem búsettur var í Ósló. Sá 
átti síðar eftir að verða maðurinn henn-
ar. „Fyrst hugsaði ég „guð minn góður – 
Ósló! Mér fannst það ekkert spennandi og 
sá fyrir mér íþróttatýpur með Fjällreven-
bakpoka og í gönguskóm. En svo ákvað ég 
bara að prófa og flaug út. Þetta var árið 
1991 og ég hef búið hér síðan.“ 

Fyrstu árin vann Geirný á skemmtistöð-
um sem fyrrverandi eiginmaður hennar 
rak í félagi við bróður sinn. Undanfarin 
fimmtán ár hefur hún hins vegar unnið 
hjá SAS við hin ýmsu störf og kann vel 
við sig þar. Hún segist geta ímyndað sér 
að það sé erfitt að flytja aftur frá Noregi, 
þegar fólk er einu sinni búið að koma sér 
fyrir þar, enda sé þar gott að vera. 

Ellefu árum eftir flutningana til Nor-
egs skildi Geirný við manninn sinn. Þau 
búa samt bæði enn þá í stuttri fjarlægð 
hvort frá öðru í Ósló, enda eiga þau saman 
sextán ára dóttur. Sú hefur mjög sterk-
ar taugar til Íslands. „Hún er rosalega 
íslensk miðað við að hafa aldrei búið að 
ráði á Íslandi. Þegar gekk sem mest á í 
sambandi við hrunið á Íslandi var hún 
rosalega móðguð yfir því hvernig Ísland 
kom út í fjölmiðlunum. Einhvern tím-
ann á þessu tímabili var hún í búð og 
þar var starfsfólkið að tala um Ísland og 
hvað Íslendingarnir væru nú heimskir og 
gætu sjálfum sér um kennt. Hún tók þetta 
mikið inn á sig, skammaði fólkið og leið-
rétti það. Hún þolir engum að tala illa um 
landið hennar.“

Viðhorf fólksins í versluninni segir 
Geirný samt ekki algengt hjá Norðmönn-
um gagnvart þrengingunum á Íslandi. 
„Fólk í kringum mig á erfitt með að skilja 
hvað það var sem gerðist eiginlega. En 
þegar eg útskýri á einfaldan hátt hvern-
ig lánin hafa hækkað á meðan launin eru 
þau sömu eða lægri þá bregður því. Hér 
í Noregi er fólk nefnilega mjög upptek-
ið af því hvernig lánavísitalan sveiflast. 
Það hugsar til dæmis mikið um það hvort 
það þoli að taka á sig ef vísitalan hækkar 
kannski um 1,5 prósent.“ 

Fréttir af flutningum Íslendinga til 
Noregs segir Geirný hafa verið áberandi 
og alltaf jákvæðar. „Norðmenn eru svolít-
ið ánægðir með sig, að heyra að Íslending-
arnir velji Noreg fremur en önnur lönd. 
„Ég hugsa að það sé auðvelt fyrir Íslend-
inga að setjast að hérna, miðað við margar 
aðrar þjóðir. En það er hins vegar margt 
hérna sem er öðruvísi líka, þó að þjóðfé-
lögin séu lík að mörgu leyti.“ 

Aldrei hvarflað að mér 
að flytja aftur heim■ HVAÐ SEGJA NORÐMENN?

O swald Kratch er þessa dagana á 
Íslandi. Hann varð 85 ára á þessu 
ári og af því tilefni blés skátahreyf-

ingin til heljarinnar veislu fyrir hann hér 
á landi. Langstærstan hluta fullorðinsára 
sinna hefur Oswald Kratch verið búsett-
ur í Noregi. Hann er hins vegar alinn upp 
á Íslandi, á íslenska móður og þýskan 
föður. „Ég kom í fyrsta skipti til Nor-
egs með skátunum árið 1946 og svo aftur 
árið 1948 á Rover-mót með eldri skátum,“ 
segir Oswald, þegar hann er beðinn um 
að útskýra hvers vegna hann settist að í 
Noregi. „Eftir það langaði mig alltaf að 
koma þangað aftur. Ég var orðinn útlærð-
ur rakari og farinn að langa til að breyta 
til þegar ég kynntist Tynes-fjölskyldunni, 
sem bjó fyrir utan Álasund. Ég fór þangað 
til þeirra, þar sem mér var útveguð vinna 
á trésmíðaverkstæði. Ég hjálpaði nú líka 
til í bakaríinu og hjá rakaranum líka – 
fékk krónu á hvern haus sem ég klippti.“

Næstu árum eyddi Oswald á hár-
greiðslustofu í Ósló, síðar fór hann á sjó til 
þess að safna sér fé til að hann gæti sett 
upp rakarastofu á Íslandi. Það gerði hann 
og rak stofuna í fjögur ár, eða þangað til 
að hann komst að því að hann væri með 
ofnæmi fyrir hári. Þá var honum útveg-
uð vinna í stálverksmiðju í Høvik í Nor-
egi. „Þar vann ég í tólf ár. Svo fluttu þeir 
fyrirtækið til Hønefoss og ég fór með. Til 
samans var ég í þrjátíu ár hjá þessu fyrir-
tæki,“ rifjar Oswald upp.

Oswald segist alltaf hafa lagt mikið upp 
úr því að halda sambandi við aðra Íslend-
inga og hann hefur verið virkur á vett-
vangi Íslendingafélagsins í Ósló. Það er 
líka greinilegt að hann hefur lagt rækt 
við að viðhalda móðurmáli sínu, enda 
íslenskan nær lýtalaus og lítil sem engin 
áhrif frá norskunni að heyra. Hann hefur 
margsinnis aðstoðað Íslendinga sem hafa 
flutt til Noregs. Eftir hrun síldarstofns-
ins á Íslandi, seint á 7. áratugnum, leituðu 
töluvert margir til Noregs og aðstoðaði 
Oswald þá nokkra. „Ég man sérstaklega 
eftir þremur strákum, svona 18 til 19 ára, 

sem voru að leita sér að vinnu. Þeir höfðu 
verið rændir öllum sínum farangri og 
komu á samkomu hjá Íslendingafélaginu 
og vantaði aðstoð.

Tveir þeirra fóru nú strax heim en einn 
varð eftir. Ég bauð honum að sofa á gólf-
inu hjá mér og fá föt hjá mér. Annars hefði 
hann orðið að fara heim.“

Oswald segir fjölda fólks hafa leitað á 
náðir Íslendingafélagsins nú, sérstaklega 
fyrst eftir að fólk fór að flytjast til Nor-
egs eftir kreppuna hér. „Það koma alltaf 
Íslendingar af og til á skrifstofu Íslend-
ingafélagsins og við reynum að hjálpa 
þeim. Ég finn til með þessu fólki. 

Margt þeirra skuldar svo mikið hér 
heima og getur einfaldlega ekki verið hér 
lengur. En það þýðir lítið að fara út með 
ekkert í höndunum og kunna ekki norsku. 
Þá er mjög erfitt að fá vinnu.“   

Í Noregi öll sín fullorðinsár

OSWALD KRATCH Heimsótti Noreg í fyrsta sinn 
árið 1946 með skátunum og settist þar að nokkr-
um árum síðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ég er reyndar ekki alveg með 
það á hreinu hvað Noregur 

er þegar búinn að gera fyrir 
Ísland,“ segir Katrina Stokke. 
„En mér er hins vegar mjög 
minnisstætt að margir vildu 
bregðast við og hjálpa Íslend-
ingum, eftir að fréttir bárust af 
því að þeim hefði borist boð um 
hjálp frá Rússlandi. 

Það var svolítið sérstakt. En 
að mínu mati er það alveg sjálf-
sagt að við gerum hvað við 

getum til að hjálpa Íslandi.“ Ansi 
margir Íslendingar hafa flust 
til Noregs að undanförnu, þar 
á meðal margir verkfræðingar. 
Katrina hefur ekki farið var-
hluta af því, enda verkfræðing-
ur sjálf. 

„Okkur finnst bara gaman að 
fá Íslendingana til að vinna með 
okkur. Við erum vön því að fá 
Svía hingað að vinna, en það er 
gaman að sjá Íslendingana bæt-
ast í hópinn.“

Fínt að vinna með Íslendingum
Katrina Stokke verkfræðingur

V ið höfum töluvert rætt mál-
efni Íslands í mínum vina-

hópi, sérstaklega fyrst eftir 
hrunið. Okkur þótti skrítið að 
norska ríkisstjórnin gerði ekki 
meira til að hjálpa Íslendingum, 
í ljósi þess hvernig sambandi 
Íslands og Noregs er háttað, 
bæði sögulega og menningar-
lega. Við skildum ekki af hverju 

Noregur aðstoðaði ekki meira. 
Á þessum tíma var töluvert rætt 
um ástandið á Íslandi á opin-
berum vettvangi en hins vegar 
fór lítið fyrir rökræðum tengd-
um þessu atriði. Það var eins og 
það væri algjör samstaða um 
það frá upphafi að sérstakur 
stuðningur Noregs væri ekki til 
umræðu í ríkisstjórninni.“ 

Viðbrögðin mikið rædd í vinahópnum
Ola Jørgensen, starfsmaður á bókasafni

GRÆNT OG BARNVÆNT Margir sem flytja til Noregs eru ekkert að flýta sér aftur heim. FRÉTTABLAÐIÐ/FRÍÐA

V ið Norðmenn höfum það svo 
gott, við eigum meira en 

nóg af peningum og erum upp 
til hópa heilsuhraust. Auðvit-
að eigum við að hjálpa meira 
til en aðrir, þegar önnur lönd 
eiga í vanda,“ segir Torill Klei-
ve ellilífeyrisþegi. „Ég held að 
flestir sem ég þekki séu mér 
sammála í því að ef Ísland þarf 
hjálp okkar er sjálfsagt að veita 
hana. Okkur Norðmönnum líkar 

vel við Íslendinga. En við getum 
kannski ekki sagt að okkur líki 
vel við þá alla. Við erum reið 
íslenskum bankamönnum, sem 
bera ábyrgðina á þessu hruni 
hjá ykkur. 

En það er til sjálfselskt fólk í 
öllum löndum og ekkert við því 
að gera. Það sem þið þurfið að 
gera er að finna þessa menn, 
sem gerðu þetta, og draga þá til 
ábyrgðar.“ 

Finnið þessa menn og dragið þá til ábyrgðar
Torill Kleive ellilífeyrisþegi

ÁNÆGÐ Í NOREGI Geirný Ósk Geirsdóttir var nítj-
án ára þegar hún ákvað að elta ástina til Noregs. 
Hún hefur aldrei snúið aftur og sér ekki fyrir sér 
að það muni nokkurn tímann verða.
 FRÉTTABLAÐIÐ/FRÍÐA 

Hugsa hlýlega 
til Íslendinga
Norðmenn eru Íslendingar sem ekki þorðu yfir hafið. Þannig 
hefst ein norsk blaðagrein um tengsl Íslands og Noregs. Norsar-
ar líta gjarnan á Íslendinga sem skyldmenni. Miðað við óvís-
indalega könnun Hólmfríðar Helgu Sigurðardóttur á götum 
Óslóar telja margir þeirra að norsk stjórnvöld hafi brugðist Ís-
lendingum í hruninu, því sjálfsagt hefði verið fyrir þessa mold-
ríku þjóð að hjálpa betur til. Fjöldi Norðmanna vill sjá löndin 
sameinast. Íslendingum sem fara utan til vinnu finnst þeim 
upp til hópa vel tekið og margir þeirra eru ekkert endilega að 
drífa sig aftur heim.
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Kvartbuxur úr bómull. 
Litir: Svartar, hvítar, brúnar. 
Dömustærðir.

Göngubuxur með skálmum 
sem renna má af. Litur: Svartar, 
brúnar. Dömu- og herrastærðir.

Útivistarjakki með 5000 mm 
vatnsheldni. Litir: Svartur, hvítur 
og rauður. Dömustærðir.

Þyngd: 1500 g. Fylling: 580 g. 
Tecloft. Ytra byrði: Polyester. 
Stærð: 225 x 85 cm.

Dýna. Lengd: 183 cm.
Breidd: 51 cm. Þykkt: 2,5 cm
Þyngd: 860 g.

28 lítra bakpoki hannaður til að fylgja 
hreyfingum líkamans og sitja þétt 
við bakið. Air tec kerfi á ólum pokans 
og baki tryggir loftflæði og minnkar 
svitamyndun.

Útilegusett, borð 
og 4 stólar.

Innra tjald: Polyester. Gólf: PolyEuretan
Vatnsheldni: Ytra tjald 3.000 mm, vatnsþétt 
gólf Saumar: Límdir aðalsaumar. Stangir: 3 
stk. 9,5-11 mm glasfiber. Hæð: 180 cm.
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Ytri dúkur: Polyester. Innra tjald: Polyester. 
Gólf: PolyEuretan. Vatnsheldni: Ytra tjald 
2.000 mm, vatns-þétt gólf. Saumar: Límdir 
saumar. Stangir: 3 stk. 7,9 mm glasfiber. 
Hæð: 125 cm.
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JaðarmörkÞægindamörkÞægilegt



ÍSAFJÖRÐUR
Kosningakaffi Í-listans í Edinborgarhúsinu frá kl. 13
Akstur og upplýsingar í símum 456 5095 og 867 3919
Netfang: hilmar.magnusson@gmail.com

STRANDABYGGÐ 
Kosningakaffi í félagsheimilinu 
á Hólmavík kl. 13-18
Kosningavaka á Café Riis
Akstur og upplýsingar 
í síma 451 3474

ÁRBORG
Kosningakaffi frá hádegi í Gömlu 
Ljósheimum að Austurvegi 28 
Kosningavaka á sama stað
Akstur og upplýsingar 
í síma 857 0641
Netfang: vgarborg@gmail.com

BORGARBYGGÐ 
Kosningakaffi í Gamla kaupfélagshúsinu 
að Egilsgötu 11 kl. 9 
Kosningavaka á sama stað
Akstur og upplýsingar í síma 694 1540
Netfang: vgborgarbyggd@gmail.com

REYKJAVÍK 
Kosningakaffi í Suðurgötu 10 kl. 11-17:30
Kosningavaka á sama stað frá kl. 22
Akstur og upplýsingar í síma 517 0758
Netfang: reykjavik@vg.is

HAFNARFJÖRÐUR
Kosningakaffi í Strandgötu 11 kl. 10-22
Kosningavaka á sama stað
Akstur og upplýsingar í síma 555 6069
Netfang: hafnarfjordur@vg.is

KÓPAVOGUR
Kosningakaffi í Hamraborg 1-3 kl. 10-18
Kosningavaka á sama stað kl. 21
Akstur og upplýsingar í síma 564 0990
Netfang: vgkopavogur@vgkopavogur.is

MOSFELLSBÆR 
Kosningakaffi í Krónuhúsinu frá kl. 10
Kosningavaka á Draumakaffi kl. 22 
Akstur og upplýsingar í síma 896 0878

AKRANES
Kosningakaffi Stillholti 16-18 kl. 10 og fram eftir degi 
– hið víðfræga hlaðborð kl. 15 
Kosningavaka á sama stað kl. 22
Akstur og upplýsingar í síma 857 6234
Netfang: vgakranes@gmail.com 

GRINDAVÍK 
Kosningasúpa að þýskum sið í Hafnargötu 7a 
– Mamma Mía kl. 11-21
Akstur og upplýsingar í síma 777 6090
Netfang: gardvi@grindavik.is 

REYKJANESBÆR 
Kosningakaffi verður í Hafnargötu 36a kl. 11
Kosningavaka á sama stað
Akstur og upplýsingar í síma 846 6732
Netfang: vg.reykjanes@gmail.com

Verið 
kosninga

um 



Hér á opnunni finnur þú allar upplýsingar um 
kosningaskrifstofur Vinstri grænna víðsvegar um landið, 
þar sem boðið er upp á kosningakaffi, akstur á kjörstað 

og kosningavökur. Allar nánari upplýsingar á vg.is.

Gleðilegan kjördag!

AKUREYRI
Kosningakaffi í gamla Alþýðuhúsinu (Pengs) kl. 12-17
Kosningavaka á sama stað kl. 21
Akstur og upplýsingar í síma 693 2190
Netfang: katabessa@gmail.com

SKAGAFJÖRÐUR 
Kosningakaffi við Kaupvangstorg kl. 14-18
Kosningavaka á sama stað kl. 20
Kosningakaffi hjá Helgu, Furulundi 4 í Varmahlíð kl. 14
Kosningakaffi hjá Hörpu og Þorgils, Hátúni 7 á Hofsósi kl. 14-16
Akstur og upplýsingar í síma 695 4520
Netfang: vgskagafjordur@gmail.com

SEYÐISFJÖRÐUR 
Kosningakaffi að Norðurgötu 6 kl. 10 
Akstur og upplýsingar í síma 472 1740

NORÐURÞING
Kosningakaffi í sal stéttarfélaganna 
á Húsavík kl. 11
Kosningavaka á sama stað frá kl. 21 
Akstur og upplýsingar í síma 864 0759
Netfang: vgnordurthing@vgnordurthing.net

HÖFN
Kosningakaffi að Bugðuleiru 6 kl. 10-22 
Kosningavaka á Víkinni – 18 ára aldurstakmark
Akstur og upplýsingar í síma 869 1280

velkomin á 
skrifstofur VG 
allt land
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T
om Staavi, ritstjóri 
fjármálaritsins Dine 
Penger, vill gera 
Ísland að 20. sýslunni í 
landinu og þeirri fjöl-
mennustu, fyrir utan 

Óslóar-sýslu. Hann sér íslensku 
kreppuna sem tækifæri til að reka 
þjóðirnar á skynsamlegri máta – í 
sameiningu.

„Þetta byrjaði sem brandari í 
mötuneytinu okkar og ég geri mér 
grein fyrir því að þetta er ekki að 
fara að gerast. En ég skrifaði um 
þetta og fékk heilmikil viðbrögð. 

Ég er áhugamaður um alþjóðlega 
samvinnu og trúi til að mynda að 
Noregur ætti að ganga í Evrópu-
sambandið, þótt það virðist heldur 
ekki líklegt. Norðurlöndin ættu í 
það minnsta að vinna meira saman. 
Við erum sama fólkið.“

Tom tekur dæmi af fjölda Svía, sem 
heldur til Noregs til vinnu. Þeir sam-
lagist svo vel að fólk hættir í raun að 
stimpla þá sem „Svía“. Þeir séu frek-
ar fólk sem fæddist hinum megin 
við landamærin. Sama eigi við um 
Íslendinga, en ekki til dæmis Banda-
ríkjamenn eða Þjóðverja. 

Noregur er að einangrast
„Af hverju stofnum við ekki banda-
ríki Skandinavíu? Það er margt sem 
Svíar gera betur en Norðmenn og 
svo framvegis. Við erum hver þjóð 
með sinn styrkleika og ættum að 

snúa bökum saman. En Norðmenn 
telja sig ekki þurfa á neinum að 
halda því þeir eru svo ríkir. Nor-
egur er að einangrast vegna þessa, 
en það er röng hugsun, því það eina 
sem Norðmenn hafa er olía og fisk-
ur. Ég tel því að þrátt fyrir ríki-
dæmið myndu Norðmenn jafnvel 
græða meira á samvinnu en hinar 
þjóðirnar. Við erum heppnustu 
fimm milljónir mannkynssögunnar. 
Þegar landgrunnurinn var rissaður 
upp munaði engu að fyrsta olíulind-
in okkar lenti utan svæðisins. 

Þrátt fyrir stoltið eru þó margir 
hér sem gera sér grein fyrir að við 
erum ekki með svör við öllu. Hvað 
vorum við að gera þegar Svíar 
bjuggu til bíla og Finnar Nokia-
síma? Við dældum bara upp olíu. 
Síðan hefur verðið á olíu tífaldast. 
Og við erum eina vestræna þjóðin 
sem á heila þjóðarframleiðslu inni 
á bankareikningi. Þjóðarstolt Norð-
manna byggist á heppni.“

Skynsamleg stýring auðlinda
Norðmenn geti þó verið stoltir af 
því hvernig þeir hagnýttu sér auð-
lindirnar. Þegar olían fannst hafi 
strax verið ákveðið að skattleggja 
þær duglega svo ríkið hefði yfirráð 
og hagnaðinn af svartagullinu. 

„Þá kunnum við ekkert á olíu og 
Ameríkanarnir vildu strax byrja að 
dæla henni upp. Við skattlögðum 
þetta upp í rjáfur og höldum bróð-
urhluta auðsins innanlands. Aðrar 
þjóðir hafa ekki getað þetta, held-
ur eru mörg olíulönd sárafátæk. 
Auðurinn streymir úr landi.“

Ritstjórinn skýtur því að að nú sé 
verið að rannsaka í Háskólanum í 
Ósló hvort há skattlagning kunni að 
vera grunnástæða þess að norrænu 
samfélögin í heild gangi svona vel. 
Í Noregi er 35 prósenta skattur á 
meðallaun (um 450.000 krónur á 
ári) en rúmlega 48 prósenta skattur 
á hæstu launin.

Þessi skattlagning auðlinda hefur 
skilað sér vel, segir Tom. 

„Ef það er til dæmis samdráttur í 
einkageiranum notum við olíupening-
ana til að fjölga störfum hjá því opin-
bera. Þannig rekum við þessa búð. Við 
notum olíupeningana til að keyra hag-
kerfið áfram, þótt við eyðum aldrei 
meira en ákveðnu sjálfbæru hlutfalli 
af peningunum.“

Norðmenn vilja hjálpa
Í fyrstu var mikið rætt um íslensku 
vandræðin í Noregi, en Tom segir 
að það hafi minnkað, þar sem 
Íslendingar virðist vera að bjarga 
sér.

„Þegar íslenska kerfið hrundi 
var það almenn skoðun hér að við 
ættum að gera eitthvað og styðja við 

Íslendinga. Þetta var erfitt að skilja 
vandræði Íslendinga fyrir venju-
legt fólk, sem þekkir ekki alþjóða-
hagkerfið. Íslenski forsetinn sagði 
eitthvað á þá leið að Bretar væru að 
bjarga breskum sparifjáreigend-
um og rukka Ísland fyrir björgun-
ina. Að Íslendingar ætluðu að borga 
skuldina, þeir vildu bara gera það 
á réttum kjörum, svo þeir færu 
ekki á hausinn. Venjulegt fólk sá að 
Íslendingar væru í vanda staddir, 
að þeir skulduðu of mikið, eyddu of 
miklu og leyfðu bönkunum að gera 
alls kyns vitleysu en taldi samt að 
það ætti að hjálpa þeim. Fólk álít-
ur Íslendinga duglega, og borgunar-
menn fyrir lánum.“

Sammála forsetanum
Tom man ekki eftir ýkja mik-
illi umræðu um gagnrýni forseta 
Íslands í garð Norðmanna í blað-
inu Aftenposten í mars. Þar sagði 
Ólafur Ragnar Grímsson að Norð-
urlöndin hefðu hjálpað Bretum og 
Hollendingum til að þvinga Íslend-
inga til að sættast á slæman Icesa-
ve-samning.

„Nei, en ég tel nokkuð til í þessu 
hjá honum. Þetta hlýtur að hafa 
verið tilfinningin ykkar. Ég tel að 
við hefðum átt að gera meira.“

Við erum heppnustu fimm 
milljónir mannkynssögunnar. 
Það munaði engu að fyrsta 
olíulindin lenti utan svæðisins.

Heppnasta fólk í heimi
Norski ritstjórinn Tom Staavi stakk upp á því í ljósi íslenska hrunsins að hluti olíusjóðsins yrði nýttur til að greiða niður skuldir 
Íslands. Þannig myndi Noregur í raun kaupa Ísland. Hann segir hugmyndina líklega óraunhæfa en telur einsýnt að Norðurlönd-
in taki upp nánari samvinnu. Fréttablaðið hitti ritstjórann að máli í miðbæ Óslóar.

R íkisstjórnin ykkar ber 
ábyrgð á því hvernig komið 

er fyrir ykkur, því hún leyfði 
nokkrum þegnum sínum að not-
færa sér kerfið. Hér í Noregi 
eru ekki sömu tækifæri til að 
haga sér svona,“ segir verk-
fræðingurinn Thor Eirik Ruud. 
Þrátt fyrir það telur hann að 
norska þjóðin vilji hjálpa Íslend-
ingum út úr ógöngunum. „Við 
ættum kannski bara að kaupa 
Ísland? Ísland hefur alltaf verið 
Noregi mikilvægt. Okkur finnst 
í raun að Noregur og Ísland séu 

því sem næst sama landið. Við 
erum sama fólkið.“ 

Thor Eirik segir marga verk-
fræðinga hafa komið til Noregs 
til að vinna fyrir sér að undan-
förnu, sem hann segir gott mál. 
„Ég hef verið að vinna með 
einum verkfræðingi frá Íslandi 
frá því árið 2007. Hann var 
mjög stoltur af bankakerfinu á 
Íslandi, kvartaði mikið yfir því 
hvað norska bankakerfið væri 
þungt og svifaseint. Upp á síð-
kastið hefur hann hins vegar 
lítið tjáð sig um bankamál!“

Við ættum kannski að kaupa Ísland?
Thor Eirik Ruud verkfræðingur

Vill borga 14.140 milljarða fyrir Ísland

Noregur er þekkt fyrir að 
leggja mikið af mörkum 

til alþjóðasamfélagsins, ekki 
síst víða í þróunarlöndun-
um. Hvers vegna ættum við 
þá ekki að veita almennilega 
hjálp þegar eitt af nágranna-
löndum okkar á í hlut?“ segir 
Cicilie Romundstad, starfs-
maður SOS-barnaþorpa. 

„Við eigum svo margt sam-
eiginlegt með Íslendingum og 
svo mikla sögu. Ég held það 
sé útbreidd skoðun hér í Nor-
egi, að minnsta kosti heyrist 

mér það af samtölum við fólk 
sem ég umgengst og almennri 
umræðu í samfélaginu, að við 
eigum að hjálpa Íslandi að 
komast út úr kreppunni.

 Ég man vel eftir því þegar 
forsetinn ykkar steig fram og 
gagnrýndi Norðmenn fyrir 
hvað þeir höfðu lítið aðstoðað 
Íslendinga í kreppunni. Mér 
fannst það sanngjörn gagn-
rýni og ég skammaðist mín 
meira að segja dálítið. Mér 
fannst þetta sorglegt.“

Skammaðist sín undir ræðu íslenska forsetans
Cicilie Romundstad, starfsmaður SOS barnaþorpa

Norðmenn virðast ekki með öllu fráhverfir hugmyndinni um að Íslendingar gerist aftur þegnar „gamla landsins“. 
Í ljósi skrifa Toms Staavi var fjallað um hugmyndina í norska Dagbladet og skoðanir lesenda kannaðar á vef 

blaðsins. Samkvæmt könnuninni, með rúmlega 41.000 greiddum atkvæðum, vilja 54 prósent að Ísland verði sýsla 
í Noregi. Um átján prósent vilja að löndin sameinist á álíka hátt. Afgangurinn sagði svo nei, Íslendingar eiga að 
redda sér sjálfir eða nei, Íslandi er betur borgið í ESB.

Yfir sjötíu prósent vilja nánara samstarf

■ HVAÐ SEGJA NORÐMENN?

Fjárhagsstaða hinna stoltu Íslendinga er slæm og framtíðarhorfur ekki sem bestar. Náttúruauðlindir þeirra og mann-
auður geta komið Norðmönnum vel. Á Íslandi er ekki bara fiskur, heldur orka, sem Norðmenn hafa sýnt og sannað 
að þeir kunna að höndla með. Að auki er von til að finna olíu og gas á íslensku hafsvæði. Með sameiningu fengju 
Íslendingar efnahagslegt jafnvægi, lítil sjálfstæð þjóð verður alltaf í meiri áhættu en þjóð í sambandi. 

Erfiði bitinn fyrir Íslendinga að kyngja væri að sjá á bak þjóðartáknum. En Ísland yrði næststærsta sveitarfélagið 
í Noregi, á eftir Ósló. Íslendingar myndu senda þingmenn á Stórþingið og mætti semja um hve marga þeir fengju. 
Ríkisstjórnin íslenska yrði að eins konar borgríkisstjórn. Í staðinn fengju Íslendingar allar skuldir sínar upp greiddar. 
Kannski 700 milljarða norskra króna, af 2.600 milljarða olíusjóðnum. Það gera 14.140 milljarða íslenskra króna. 
Þetta gæti verið allt eins góð fjárfesting og hver önnur, segir Tom Staavi í grein sinni, Tilby Island fusjon med Norge.

RITSTJÓRINN Tom stýrir víðlesna viðskiptaritinu Dine Penger sem, eins og nafnið bendir til, einblínir á efnahag almennra borgara. 
Hann telur að bæði löndin hefðu hag af sameiningu. FRÉTTABLAÐIÐ/KLEMENS

Fiskveiðar eru eitt af mörgu sem 
Íslendingar og Norðmenn eiga sam-
eiginlegt, enda aðlagast Íslendingar 
sem setjast að í Noregi samfélaginu 
jafnan hratt og auðveldlega.  
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g kom hingað út 
af Roni Horn. 
Hún bað mig 
um að koma og 
ég gerði það,“ 
segir banda-
ríska fjöllista-
konan Laurie 
Anderson í sam-

tali við Fréttablaðið. Hún framdi 
lágstemmdan en skemmtilegan 
gjörning ásamt því að segja sögur 
úr eigin lífi með og án undirspils 
á Vatnasafninu í Stykkishólmi á 
laugardag í síðustu viku. Ekki er 
um margra ára vinfengi að ræða 
á milli þeirra Laurie Anderson og 
bandarísku listakonunnar Roni 
Horn, sem skapaði Vatnasafnið 
í gamla bókasafninu í Stykkis-
hólmi. 

Laurie Anderson kynntist 
Vatnasafninu í gegnum kanad-
íska skáldið Anne Carson og tón-
listarmanninn Robert Currie, 
sem bæði höfðu aðstöðu í safn-
inu í fyrra. Anderson féll fyrir 
hugmyndinni um jöklavatn í 
glersúlum og leitaði eftir því að 
koma hingað eftir að hún hitti 
Roni Horn. Um tveir mánuðir 
eru síðan ákvörðunin var negld 
niður. En stoppið var stutt, hún 
kom á föstudegi og var flogin út 
á ný tveimur dögum síðar.  

Þetta var fyrsta uppákoma 
Laurie Anderson hér á landi. 
Lítið fór fyrir henni en viðburð-
urinn var nær eingöngu auglýst-
ur í staðarblöðum í Stykkishólmi 
og innan þröngs hóps listamanna 
og fólks tengdu listaheimin-
um. Tveir aðrir viðburðir voru 
honum tengdir; í forrétt hálftíma 
fyrr var upplestur rithöfundar-
ins Oddnýjar Eirar Ævarsdóttur, 
sem aðsetur hefur í safninu í ár, 
úr bók sinni í Eldfjallasafninu – 
sem er spottakorn frá Vatnasafn-
inu – en þingmaðurinn og skákk-
onan Guðríður Lilja Grétarsdóttir 
bar eftirrétt á borð daginn eftir 

í formi fyrirlestrar um skák. 
Stefnt er að því að blása til 
viðburða sem þessa í safn-
inu í maí ár hvert.

Bresku listasamtökin 
ArtAngel, sem stóðu 
fyrir byggingu og fjár-
mögnun Vatnasafns-
ins, greiddu fyrir 
komu Laurie And-
erson á Vatnasafn-
inu og þurftu þeir 
almennu gestir sem 
komust að því aðeins að 
greiða 1.500 krónur fyrir 
upplifunina. Fáir komast fyrir 
á safninu í einu, líklega rétt um 
hundrað manns, og var viðburð-
urinn því með afar vinalegu og 
heimilislegu yfirbragði. 

Frosin á báðum fótum
Uppákoma Laurie Anderson hófst 
á því að Roni og Ragnheiður Óla-
dóttir, forstöðumaður Vatna-
safnsins, studdu listakonuna að 
litlu borði í einum enda safnsins, 
sem á var tækjabúnaður henn-
ar. Reyndar var um lánsbúnað 
að ræða. Hennar eigin sem hún 
hafði flutt með sér hingað sprakk 
í loft upp þegar hún stakk honum 
í samband við íslenskt rafkerfi. 
Með hjálp góðra manna tókst að 
útvega ný tæki. Upphafleg til-
högun uppákomunnar tók breyt-
ingum í takt við óvænta spreng-
ingu. 

Laurie Anderson var íklædd 
leggjaháum skautum sem stóðu 
fastir í ísklumpum og takmörk-
uðu því mjög hreyfingar neðri 
hluta listakonunnar allan þann 
tíma sem viðburðurinn varði. 
Stóð hún því föst í báða fætur 
en misstyrkum þó á meðan hún 
sagði sögur úr eigin lífi og spilaði 
undir á raffiðluna, eitt af kenni-
merkjum hennar í gegnum tíð-
ina. 
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Bandaríski listamaðurinn Laurie Anderson tróð upp 
á Vatnasafninu í Stykkishólmi fyrir viku. Uppákoman 
er stórviðburður hér á landi enda hefur Anderson, 
sem hefur verið í fremstu röð í bandarískum lista-
heimi í um fjörutíu ára skeið, aldrei troðið upp hér á 
landi. Kraftur er í konunni, sem fagnar 63 ára afmæli 
eftir slétta viku. Sjöunda hljóðversplata hennar kem-
ur út í afmælismánuðinum auk þess sem hún hefur 
skipulagt tónleika fyrir hunda í Sydney-borg í Ástral-
íu með eiginmanni sínum, rokkgoðinu Lou Reed.

MENNING JÓN AÐALSTEINN BERGSVEINSSON

FÖST Í ÍSNUM
 Fjöllistakona 

Laurie Anderson á tónleikum sínum í Vatnasafninu í Stykkishólmi í síðustu viku  MYND/ ANNA MELSTEÐ 

Krufning á samfélagi 
og móral (leysi)

Dómar um barnadiskinn 
Pollapönk, dansverkið 
Bræður og kvæðakver 
Þórarins Eldjárns, 
Vísnafýsn 
SÍÐA 7

Rannsóknir í 
hljómheimum 
okkar daga og 
fyrri tíða
Meistarar í 
tónsköpun útskrifast. 
SÍÐA 4
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HLJÓÐVERSPLÖTUR 
Big Science  (1982)
Mister Heartbreak  (1984)
Strange Angels  (1989)
Bright Red  (1994)
The Ugly One with the Jewels 
 (1995)
Life on a String  (1991)

HLJÓMLEIKAPLÖTUR
United States Live (1984)
Home of the Brave  (tónlist úr 
samnefndri tónleikamynd And-
erson - 1986)
Live in New York  (1982)

menning kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn: Páll 
Baldvin Baldvinsson  Hönnun: Kristín Agnarsdóttir Forsíðumynd: Anna Melsteð
 Auglýsingar: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is

Frásagnir af and-
láti mínu eru stór-
lega ýktar, var 
eitt sinn haft eftir 
bandaríska skáld-
inu Mark Twain. 
Hann er merkilegt 
fyrirbæri í banda-
rískri menningar-
sögu, lagði raunar 
til verk sem hafa 
verið grundvöll-
ur í sjálfskynj-
un bandarískra 
sagnaskálda og 
höfunda æ síðan 
eins og Stikils-
berja-Finni og 
sögunum af Tom 
Sawyer sem til eru 
í styttum þýðing-
um á íslensku. 

Twain vann síð-
asta áratuginn að stórri ævi-
sögu sinni og við andlát hans 
voru fyrirmæli hans virt að hún 
skyldi ekki koma út fyrr en öld 
eftir andlát hans. Sá tími er nú 
liðinn og er brátt að vænta að 
ævisagan komi út vestanhafs. 
Fimm þúsund síðna handritið er 
áætlað til útgáfu í nóvember og 
verður gefið út í þremur bindum. 

Fræðimenn greinir á hvers 
vegna Twain vildi geyma útgáfu 
verksins í heila öld: trú og 
stjórnmál ræðir hann í verk-
inu af miklu hispursleysi og þá 
er hann óspar á harða dóma um 
marga samferðamenn sína. Hluti 
verksins rekur samband hans 
við ritara sinn, Isabel Van Kleek 
Lyon, sem hóf störf hjá honum 
við fráfall eiginkonu hans 1904. 
Þau voru svo náin að hún keypti 

fyrir hann rafdrif-
ið hjálpartæki en 
eftir fimm ára sam-
vistir sleit hann 
öllu sambandi við 
hana og viðbætur 
við ævisöguna sem 
hann skrifaði síðasta 
æviár sitt bera henni 
ekki góða sögu. 

Twain, sem hét 
réttu nafni Samuel 
Langhorne Clem-
ens, gerði fyrstu 
tilraunir til að rita 
ævisögu sína um 
1870 en það var 
ekki fyrr en 1906 
að hann tók að ein-
beita sér að samn-
ingu hennar með 
því að lesa fyrir rit-
ara. Skoðanir hans á 

efri árum voru á skjön við ríkj-
andi hugmyndir: hann efaðist 
um tilvist guðs, var andsnúinn 
heimsvaldastefnu Bandaríkj-
anna og ráðandi þjóðernisstefnu 
landa sinna. Handritið hefur um 
langan tíma verið aðgengilegt í 
handritadeild Berkeley-háskól-
ans og því verið nýtt af fjölda 
höfunda.  Helmingur handrits-
ins hefur þó aldrei komið fyrir 
augu lesenda né heldur verk-
ið sem heild. Höfundarréttur 
Twains liggur hjá stofnun sem 
hefur síðan síðustu ættingjar 
hans féllu frá styrkt stofnan-
ir og verk sem halda minningu 
hans á lofti. Útgáfa ævisögunnar 
bætir þúsundum síðna við mikið 
og fjölbreytilegt ævistarf hans  
og  styrkir stöðu hans sem föður 
bandarísku skáldsögunnar. 

Sjálfsævisaga 
Marks Twain 

Bókmenntir Mark Twain var 
brautryðjandi í skáldsagnaritun 
vestanhafs í fleiri en einum 
skilningi.

Þetta ku einn þekktasti gjörn-
ingur listakonunnar, nefnist 
Duets on Ice og stimplaði hana 
inn í bandarískt listalíf árið 1975. 
Þegar ísinn hefur bráðnað af 
skautunum er gjörningnum lokið. 
Laurie gaf áhorfendum á Vatna-
safninu skýrt til kynna að hún 
vissi ekki hvað uppákoma henn-
ar tæki langan tíma. Því hafi hún 
búið sig undir að þurfa að standa 
í óratíma með fætur í ísnum og 
hafði margar sögur í handraðan-
um. 

„Ég er hætt að flytja þennan 
gjörning. Hann er gamall, frá 
1975. Ég ákvað að fremja hann 
vegna þessara hluta hér, vegna 
vatnsins, vegna Vatnasafns-
ins,“ segir Laurie mér þegar hún 
hefur gengið frá fiðlunni rúmum 
klukkutíma síðar. Hún bendir á 
glersúlurnar með jöklavatninu 
sem standa á móti okkur. „Vatnið 
í súlunum er allt á mismunandi 
stigum í tilverunni. Það virt-
ist góð hugmynd að gera þetta 
innan um bráðinn ís,“ segir hún 
og bætir við að hún sé ekki viss 
hvaðan ísinn á skautum hennar 
hafi verið. 

Ég bendi henni á að ísinn sé úr 
Snæfellsjökli, sem hafi verið að 
gufa upp í tímans rás. 

„Ég ætti þá að koma einhverju 
af … vatninu til baka,“ svarar hún 
glettin og virðir fyrir sér litla 
polla þar sem hún stóð á skaut-
unum. 

Gamlar sögur og tíminn
Sögur Laurie Anderson á viðburð-
inum á Vatnasafninu fjölluðu öðru 
fremur um hana sjálfa á ýmsum 
skeiðum og fólk henni nátengt. 
Aðrar fjölluðu um Bandaríkin, ein 
sagan um hryðjuverkin í heima-
borg hennar, New York, 11. sept-
ember 2001. Hún segir sögurn-
ar samtíning um umskipti, innri 
sem ytri breytingar. Sumar með 
hraðri framvindu eins og eldgos; 
aðrar hægari, líkar jöklum. Ljóst 
er af verkum Laurie Anderson í 
gegnum tíðina að tíminn er henni 
hugstæður. 

Laurie Anderson sló í gegn í 
bandarísku listalífi snemma á 
áttunda áratug síðustu aldar og 
steig hærra á stjörnuhimninum 
þegar hún fetaði sig inn í tón-

listarheiminn með hljómplötun-
um Big Science (1982) og Mister 
Heartbreak (1984). Á fyrrnefndu 
plötunni er lagið „O Superman,“ 
sem lenti í öðru 2. sæti breska 
vinsældalistans árið 1981. Þetta 
er jafnframt annað lagið á ferli 
Laurie Anderson sem hefur lætt 
sér inn í almenna spilun með 
þessum árangri. Sjöunda platan 
er væntanleg í enda næsta mán-
aðar. Sú heitir Homeland og er 
fyrsta hljóðversplata Anderson í 
níu ár. Aðdáendur listakonunnar 
sem hafa farið á tónleika henn-
ar síðustu ár ættu að kannast við 
eitthvað á nýju plötunni. Á meðal 
þeirra sem ljá Anderson tóna er 
bassagúrúinn Skúli Sverrisson, 
sem búsettur hefur verið í New 
York í Bandaríkjunum um margra 
ára skeið. Hann lagði sömuleiðis 
hönd á plóg á síðustu plötu And-
erson, Life on a String, sem kom 
út árið 2001.

Laurie Anderson er um þess-
ar mundir á heimstúr sem kall-
ast Delusion. Þar flytur hún verk 
sem hún frumflutti á viðburði 
tengdum Vetrarólympíuleikun-
um í Vancouver í Kanada. Fjöldi 
fólks tekur þátt í uppsetningunni 
ytra og nýtir hún bæðir brúður 
og margmiðlun. Því var ekki að 
skipta hér þar sem Laurie Ander-
son stóð ein á gólfinu og sá sjálf 
um að taka föggur sínar saman.

List fyrir bestu vinina
Laurie Anderson fagnar 63 ára 
afmæli á laugardag eftir viku. 
Tímamótunum fagnar hún með 
tónleikahaldi í óperuhúsinu í 

Sydney í Ástralíu en þar stendur 
nú yfir tæplega mánaðarlangur 
tónlistar- og myndlistarviðburð-
ur. Þar flytur eiginmaður henn-
ar, Lou Reed, forsprakki þeirr-
ar goðsagnakenndu hljómsveitar 
Velvet Underground, jafnframt 
textalausa hávaðaverkið Metal 
Machine Music, sem kom út á 
hljómplötu sama ár og Laurie 
flutti gjörninginn á skautunum í 
fyrsta sinn.

Laurie er með tvö sett í Sydney. 
Hitt er frumflutningur á tuttugu 
mínútna verki fyrir hunda, sem 
flutt verður utandyra við óperu-
húsið. Listamaðurinn ljómar 
þegar við komum að þessu efni 
enda hundar henni afar nákomnir 
og hefur hún samið um þá fjölda 
laga. Hún á smáhundinn Lulu-
belle, sem er af amerísku rat 
terrier-kyni og var viðfangsefni 
einnar sagnanna sem hún sagði á 
Vatnasafninu. 

Laurie segir þessa skemmtilegu 
tilraun hafa orðið til í samræðum 
við sellóleikarann Yo-Yo Ma. „Við 
elskum bæði hunda og okkur datt 
í hug hvort það yrði ekki stórkost-
legt að halda tónleika sem aðeins 
þeir gætu heyrt. Ég hef hvorki 
hugmynd um það hvernig muni 
takast til né hvernig hundarnir 
koma til með að bregðast við tón-
listinni. Hún verður á lágstemmd-
um nótum með sellóum og fiðlum 
en send út á hátíðni. Ég vona að 
margir komi. En tveir verða að 
koma með hverjum hundi, sem 
verður að vera í bandi. Þetta 
verður frábært,“ segir Laurie 
Anderson. 

HELSTU VERK LAURIE ANDERSON

Vatnasafnið sem opnað var um mitt ár 2007 er eitt af nokkrum 
langtímaverkefnum bresku listasamtakanna Artangel en þau 
hafa haft það að markmiði síðastliðin átján ár að hrinda í fram-
kvæmd óvenjulegum myndlistarverkefnum eftir samtímalista-
menn. Á meðal nokkurra verkefna sem sjóðurinn hefur styrkt eru 
stór skúlptúrverk á opinberum stöðum, afsteypa af innanverðu 
raðhúsi í austurhluta London, 25 metra há vera úr heimilisrusli 
í strandbænum Margate, sem og tímabundnar umbreytingar á 
ýmiss konar umhverfi. Þá hefur sjóðurinn fjármagnað verk á borð 
við Cremaster 4 eftir Matthew Barney og marga fleiri. 

VATNASAFNIÐ Í STYKKISHÓLMI

NOKKUR VERK UNNIN MEÐ ÖÐRUM
You’re the Guy I Want To Share My Money With   unnið með rithöfundinum William S. Burroughs 
og John Giorno (1981)
This is the Picture (Excellent Birds)  unnið með tónlistarmanninum Peter Gabriel (1986)
Zoolook   unnið með tónlistarmanninum Jean Michel Jarre (1984)
Métamorphoses  unnið með Jean Michel Jarre (2000)
Plague Songs  (2006)
The Stone: Issue Three  unnið með tónlistarmönnunum Lou Reed og John Zorn (2008)
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Námskeiðið er hægt að greiða með léttgreiðslum til þriggja
mánaða. Námskeiðið hefst 31. maí en þú getur byrjað núna!



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

...ég sá það á visir.is

M
eistaranám í tón-
smíðum hófst við 
Listaháskóla Íslands 
haustið 2008. Námið 
er tveggja ára 120 

ECTS-eininga nám sem er rann-
sóknartengt meistaranám. Alls 
stunda núna 6 nemendur meistara-
nám í tónsmíðum við LHÍ. Námið 
reynist við eftirgrennslan okkar 
fela í sér býsna margt og kann 
ókunnugum að koma á óvart hvað 
menn eru að fást við: Baldur J. 
Baldursson er meistaranemi í tón-
smíðum á fyrsta ári og vinnur að 
rannsókn á tónsköpun í tölvuleikj-
um. Honum eru hæg heimatökin: 
Baldur er deildarstjóri hljóðdeildar 
hjá CCP. 

Markmið hans í námi og rann-
sóknum er að kanna leiðir til að 
láta tónlist stjórnast af dýnamísk-
um gildum í fjölspilunartölvuleik 
eða MMORPG (Massive Multiplay-
er Online Role Playing Game). Þar 
styðst hann við þróun Eve-Online 
sem hefur verið í gangi síðan 2003 
og býr við yfir 300 þúsund áskrif-
endur, oft með 40-50 þúsund spil-
ara inni í sama heimi í senn. Slíkir 
leikir eru af svokallaðri „Sandbox“ 
MMORPG-gerð sem þýðir einfald-
lega að hvað sem er getur gerst, 
það er engin saga, engin aðalsögu-
hetja (nema spilarinn sjálfur sem 
tekur á sig hlutverk), eitt lítið atvik 
getur hleypt stærri atburðarás af 
stað um allt kerfið – fiðrildaáhrif 
er það kallað. 

Baldur segir um nám sitt: „Ég 
vinn meðal annars að skilgrein-
ingu og þróun á mismunandi para-
metrum innan tónlistar í þeim til-
gangi að lita og styrkja persónur, 

umhverfi og framvindu í tölvu-
leikjaumhverfi. Þar koma einn-
ig fyrir vandamál og spurningar 
varðandi túlkun tilfinninga ólíkra 
persóna í mismunandi umhverfi 
og samskiptum þeirra.“ Aldagömul 
gildi í tónsköpun eru enn þá sönn og 
hafa síður en svo minna gildi í dag 
en áður fyrr. Tónlist sem styrkur 
undir myndmál er á okkar dögum 
tíðasta form tónlistarneyslu þótt 
fáir geri sér grein fyrir því. Og nú 
er tónlistin að sækja inn í leikina 
í flóknari gerðum en einföldum 
áhrifshljóðum.

Andrés Ramon er lengra kominn 
í sínu námi, hann lýkur meistara-
prófi í vor. Verkefni hans er tengt 
uppruna hans, en Andrés er upp-
runninn frá Kólumbíu. Meistara-
rannsókn hans í tónsmíðum sem hér 
um ræðir er sérstök að því leyti að 
hún er tvíþætt: bæði fræðileg sem 
og praktísk – listrænt skapandi. 
Notuð eru bæði klassísk evrópsk 
hljóðfæri sem og kólumbísk hljóð-
færi. Það verður flutt á morgun í 
Sölvhóli – gömlu landssmiðjunni 
kl. 17. 

Um verkið segir Andres: „Pola-
roids of Spiritual Landscapes er 
verk fyrir kammersveit í nokkrum 
stuttum þáttum sem endurspegla 
tónlistararf Kólumbíu, en þar er 
um að ræða ótalmarga tónlistar-
stíla og hljóðfæri sem hafa mótast 
af þeirri einstöku blöndun þriggja 
menningarheima sem hefur átt sér 
stað í Kólumbíu og í flestum löndum 
Suður-Ameríku síðan 1500. Hér er 
átt við arf suður-amerískra indíána 
sem og afrískra þræla og evrópskra 
innflytjenda. Þættirnir í verkinu 
byggja á fjölbreyttum tónlistar-

stílum og nota hryn og hljóðfæri 
úr mismunandi svæðum Kólumbíu, 
en hljóðfæraskipanin samanstend-
ur af hefðbundnum evrópskum 
hljóðfærum sem og hljóðfærum úr 
þjóðlagahefð Kólumbíu.“

Um meistaranámið segir Kjartan 
Ólafsson prófessor: „Tuttugasta 
öldin einkenndist af markvissari 
þróun á nýjum rannsóknartengd-
um aðferðum við tónsköpun og 
hönnun nýrra hljóðfæra og hljóð-
gjafa. Notkun stærðfræði og lík-
indafræði varð stór hluti af fram-
sæknum aðferðum í tónsköpun 
á síðustu öld, en tónskáld hafa í 
gegnum tíðina beitt talnabundn-
um aðferðum við tónsmíðar til að 
auka fjölbreytileika og úrvinnslu-
möguleika í tónsköpun. Afrakst-
urinn voru stórstígar framfarir 
á sviði tónsköpunar, ásamt því að 
nútíma tölvutækni varð snar þáttur 
í tónsköpun og tónflutningi. Í dag 
eru rannsóknir og þróun aðferða 
við tónsköpun og tónlistarflutning 
orðinn mikilvægur þáttur í starfi 
tónskáldsins. 

Meistaranám í tónsmíðum skap-
ar einnig möguleika á þverfagleg-
um rannsóknum innan listageirans, 
s.s. á sviði tónlistar, myndlist-
ar og hreyfilistar, sem leiðir til 
enn frekari samruna listgreina 
og aukinnar fjölbreytni í listsköp-
un. Námið opnar einnig á tengingu 
við atvinnulífið með nýjum hætti, 
ásamt því að gera Listaháskólann 
hæfari til að taka þátt í fjölþjóðleg-
um samstarfs- og rannsóknarverk-
efnum á efri háskólastigum á sviði 
listrannsókna.“

Tónleikarnir á morgun hefjast kl. 
15 og 17.

RANNSÓKNIR Í 
HLJÓMHEIMUM
Í vor útskrifast tuttugu og fi mm nemendur úr tónlistardeild Listaháskólans og er 
það stærsti útskriftarhópur deildarinnar til þessa. Í fyrsta sinn útskrifast nemend-
ur með MA-gráðu frá deildinni í tónsmíðum: Andrés Ramón, Áki Ásgeirsson og 
Páll Ivan Pálsson, en þeir munu halda útskriftartónleika sína í Sölvhól á morgun 
kl. 15 og 17. Hvað smíða menn í tónlist fyrir okkar tíma?

TÓNLIST PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

Meistaranemar í tónsmíðum ásamt kennara sínum: Baldur Baldursson, Kjartan Ólafsson og Andrés Ramon.  FRÉTTABLAÐIÐ/XXXX



Vín&veisla
maí 2010

Létt og gott 
kosningasnarl

Oddvitar í Reykjavík gefa góðar uppskriftir.

Svampterta á 
norskan máta

Helle Birkeli bakar hefðbundna norska 
tertu og lagar frískandi límonaði.

Endurnærandi 
kokteilar
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir og Daníel Ágúst Haraldsson blanda góðan drykk.



2 vín&veisla

Ég mæli með Esju-kokteilnum 
ef illa fer og við vinnum. Það 
er óbrigðull kokkteill sem 

styrkir taugarnar, hressir og er 
mjög hollur. Það þekki ég af eigin 
raun því ég fékk mér einmitt einn 
svona eftir að ég lenti í neðsta sæt-
inu,“ segir Daníel sem vermdi 
neðsta sæti Eurovision-söngva-
keppninnar 1989 með tónsmíðinni 
Það sem enginn sér eftir Valgeir 
Guðjónsson.

„Ég var mjög hress með þau 
málalok og hafði engan áhuga á að 
vinna þessa keppni, var bara feg-
inn. Hápunkturinn fyrir mig var 
að sjá Dieter Bohlen, annan gaur-
anna úr Modern Talking bak-
sviðs, en hann samdi lög Þjóðverja 
og Austurríkismanna það árið,“ 
segir Daníel Ágúst og upplýsir að 
Eurovision-ferðin sé sú besta af 
skemmtiferðum hans um ævina.

„Þetta var stórgaman og alveg 
stórkostleg ferð, en ég var í slag-
togi með Valgeiri Guðjónssyni sem 
er einn af skemmtilegustu mönn-
um sem ég hef kynnst. Það var því 
hlegið frá upphafi ferðar til enda,“ 
segir Daníel Ágúst sem hlustar 
aldrei á Það sem enginn sér í dag.

Ég horfi alltaf á keppnina með 
öðru auganu og öðru eyranu, en 
held það mundi teljast til stórslysa 
ef við myndum vinna. Við höfum 
einfaldlega ekki efni á því.“

ESJA
Reyka vodki 
sódavatn 
mulinn ís 
límónubátur
 

Í SKÝJUNUM MEÐ 
SHIRLEY TEMPLE
Shirley Temple er víð-
frægur óáfengur kokkteill 
sem ég drakk mikið þegar 
ég var yngri að syngja 
í New York og foreldr-
ar mínir og umboðsmaður 
fengu sér rauðvínstár. Hann 
hefur því verið í uppáhaldi 
hjá mér lengi,“ segir söng-
konan Jóhanna Guðrún Jóns-
dóttir, sem lenti í öðru sæti 
Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva með laginu Is It 
True fyrir ári.

„Tilfinningin að bíða eftir úr-
slitunum er afar taugatrekkjandi 
því á bak við þessar þrjár 
mínútur liggur þriggja 

mánaða látlaus vinna. Þess vegna 
vonar maður af öllu hjarta að hlut-
irnir gangi upp og þegar úrslit 
lágu fyrir var maður í skýjunum 
og þurfti marga daga á eftir til að 
venjast tilhugsuninni um að hafa 
gengið svona vel,“ segir Jóhanna 

sem hafði engin tök á 
Shirley Temple eftir 
frækinn árangur í 
Rússlandi en fékk sér 
óáfengan Mojito í stað-
inn, en Jóhanna snertir 
ekki áfengi.

„Fólk sem drekkur 
ekki verður oftar en ekki 
útundan í svona partíum 
og gleymast þegar allir 
hinir eru komnir með 
glös. Því er gaman að gefa 
uppskrift að þessum góða 
vinningskokkteil því ef vel 
gengur hjá Heru er hann 
afar viðeigandi: freyðandi, 
bragðgóður og sætur.“

SHIRLEY TEMPLE
5 dl Ginger Ale 

5 dl appelsínusafi 
2 msk grenadine 

ísmolar 
vín&veisla fylgir laugardagsblaði Fréttablaðsins  l  Útgefandi: 365 miðlar  l  
Forsíðumynd: NordicPhotos/Getty

Telst til stórslysa að vinna
Eurovision-fararnir Daníel Ágúst Haraldsson og Jóhanna Guðrún Jónsdóttir þekkja tap og 
sigur af eigin raun og luma á viðeigandi kokteilum hvernig sem úrslitin fara.

ÓBRIGÐULL Daníel Ágúst Haraldsson tók þátt í 
Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva árið 1989 
með laginu Það sem enginn sér eftir Valgeir Guðjónsson.

AUÐVELDUR VEISLUKOSTUR  Þegar góða veislu gjöra skal er tilvalið 
að velja rétti sem er auðvelt og fljótlegt 

að gera. Tíminn er yfirleitt af skornum 
skammti í nútímaþjóðfélagi og því er til að 
mynda ostabakki ljómandi uppástunga sem 
virkar vel við hvaða tækifæri sem er. Hvort 
sem það er stúdentsveislan, Eurovision-
partí eða kosningavaka, ostabakkinn virkar 
vel.

Í sérstökum ostabúðum er hægt að 
kaupa tilbúnar ostakörfur eða velja sjálfur 
þá osta sem mann langar til að hafa á 
bakkanum. Gott er að hafa nokkra mis-

munandi osta, íslenska og erlenda, mjúka og harða. Svo er ekki úr vegi 
að bera fram með ostunum vínber, kex og sultur og skola því niður með 
góðu víni.

HRESST UPP Á BOÐIÐ Sumar veislur þarf að 
lífga upp á, til dæmis með leikjum. Einn slíkur er hinn 

víðfrægi stólaleikur sem hressir mannskapinn. Hér á eftir 
kemur lýsing á leiknum en taka skal fram að betra er að 
hafa nóg pláss þegar hann er leikinn.

Raðið stólum í tvær raðir (eða hring) sem 
snúa stólbökunum saman. Stólarnir eiga að 
vera einum færri en þátttakendur. Allir raða sér 
kringum stólana en mega aldrei snerta þá með 
höndunum. Nú spilar einhver á hljóðfæri eða 
leikur tónlist. Þá eiga allir að ganga af stað í 
kringum stólana. Eftir smá stund þagnar tónlistin 
og þá eiga allir að setjast. Sá sem er úr tekur einn 
stól úr röðinni um leið og tónlistin byrjar aftur og 
halarófan gengur af stað. Þannig er alltaf einn úr í 
hvert skipti sem tónlistin þagnar.

DJAMMAÐ MEÐ RUSLÖNU Gott þema er grund-
völlur vel heppnaðs Eurovision-partís. Þemað getur 

verið af ýmsum toga. Til dæmis geta gestir mætt sem 
fulltrúar einnar þjóðar, klædd í fánaliti eða með fána. Þá 

má einnig fá gesti til að klæðast búningum á borð við 
þá sem söngvarar hafa komið fram í í gegnum tíðina í 
keppninni. 

Ekki væri amalegt að skemmta sér með Ruslönu, 
Silvíu Nótt, Eika Hauks og fleiri góðum.

GERUM EINS OG NORÐMENN 
Í tilefni þess að Norðmenn halda 
Euro vision í ár er um að gera að 

leita í rann þeirra þegar veisluföngin eru 
ákveðin. Laxinn er til dæmis einkenn-
andi fyrir Noreg og hæg heimatökin 
fyrir Íslendinga að nálgast reyktan lax 
úti í búð. 

Reyktur og grafinn lax er veislufæða 
sem fæstir fúlsa við. Hann hentar því 
einstaklega vel á hlaðborð veitinga sem 
boðið verður upp á í fínni Eurovision-
boðum.

EKKERT ÁFENGI Jóhanna Guðrún er bindindismanneskja en segist skemmta 
sér jafn vel fyrir það. Reyndar svo mjög að oft líti hún út fyrir að vera undir 
mestum áhrifum þótt aldrei bragði hún dropa.
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Þú sérð 

innihaldið!

Það felst öryggi í því

* Kópavogsbraut 115, Kópavogi

Heimsendingarþjónusta ÍSAGA 

   er á höfuðborgarsvæðinu í síma 800 5555

alla daga frá 15-21



GUNTRUM RIESLING
Fölsítrónugult. Létt fylling, hálfsætt 
og ferskt með keim af eplum, 
ferskjum og þrúgum.

1.499 kr.
Nú 1. júní lækkað verð 
í 1.299 kr.

GUNTRUM RIESLING
Fölsítrónugult. Létt fylling, hálfsætt 
og ferskt með keim af eplum, 
ferskjum og þrúgum.

4.499 kr.
Nú 1. júní lækkað verð
í 4.199 kr. 

GUNTRUM HVÍTVÍN
Fölsítrónugult. Létt fylling, 
hálfsætt, mild sýra. Epli, léttur 
ávöxtur, steinefni.  

1.299 kr.
Nú 1. Júní lækkað verð
í 1199  kr. 

GUNTRUM HVÍTVÍN 
Fölsítrónugult. Létt fylling, 
hálfsætt, mild sýra. Epli, léttur 
ávöxtur, steinefni.  

3.998 kr.
Nú 1. Júní lækkað verð
í 3899  kr. 

HVÍTVÍN

GUNTRUM – LÆKKAR VERÐ Í VÍNBÚÐUM
Flest þekktustu vínræktarsvæði Þýskalands liggja að fljótunum Rín og 
Mósel. Öll hafa þau sín sérkenni. Stærstu svæðin – og í raun umfangs-
mesta vínræktarsvæði Þýskalands – er Rheinhessen. 

Vínræktarsvæðið teygir sig yfir svæðið á hæðunum við Rín á milli 
borganna Mainz og Worms.

Guntrum-fjölskyldan hefur starfað óslitið að vínrækt allt frá miðöldum. 
Fyrir stuttu tók Konstantin Guntrum við stjórn fyrirtækisins úr hendi föður 
síns Louis Guntrum og er ellefta kynslóðin nú við stjórnvölinn. 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru við bakka Rínar sem á sér nokkra sögu. 
Undir húsinu teygja sig vínkjallarar Guntrum-fjölskyldunnar eina sex 
hundruð metra, sem er æði stór kjallari í Þýskalandi.
Þetta svæði er fyrst og fremst þekkt fyrir hvítvín en einnig eru ræktuð 
rauðvín í Rheinhessen. Það eru hins vegar hvítvínin sem mestu máli skipta 
og þegar um hágæðavín er að ræða er það fyrst og fremst þrúgan 
Riesling og Sylvaner sem hér er á heimavelli. 

Guntrum-vínin eru auðdrekkanleg og þægileg vín sem hægt er að dreypa 
á í rólegheitum. Frábær í veislur með fingurfæði og salötum. 
Með austurlenskum mat fara þau sérlega vel þar sem krydd og vínsætan 
fara vel saman. Frábær t.d. sem kaldur fordrykkur á sumarkvöldi í góðum 
félagsskap.

Frá og með 1. júní lækka þau umtalsvert í verði sem ætti að gleðja marga

Baldvin Jónsson, oddviti Reykjavíkurframboðs-
ins, ætlar að taka það rólega á kosningadaginn. 

„Þá er kapphlaupið búið. Ég býst við að kjósa snemma 
og eyða svo deginum með börnunum mínum sem ég 
hef lítið séð af síðustu daga,“ segir Baldvin sem mun 
vissulega horfa á Eurovision með fjölskyldunni um 
kvöldið. „Þó eru skiptar skoðanir um ágæti keppninn-
ar á heimilinu,“ segir Baldvin glaðlega. Hann bætir 
við að sér finnist Eurovision hræðilegt útvarpsefni 
en oft gaman að horfa á það. 

Baldvin útbýr fyrir lesendur rétt sem hann kallar 
Supernachos og er vinsæll við ýmis tækifæri á heim-
ilinu. „Uppskriftin er afar einföld, enda fáir sem hafa 
talið mér til hróss afrek mín í eldhúsinu hingað til,“ 
segir Baldvin og hlær.

Dásamlegt sjónvarpssnakk

Ólafur F. Magnússon, oddviti H-
lista, framboðs um heiðarleika 

og almannahagsmuni, segist yfir-
leitt minnst muna hvað hann borði 
á Eurovision-kvöldinu síðustu árin 
þar sem kosningar beri upp á sama 
dag og því mikið að gera. „Ég hef 
ekki peninga á bak við mig, er bara 
með lítinn þéttan hóp sjálfboðaliða 
og þarf að vinna alla handavinnuna 
sjálfur. Ég má því þakka fyrir að 
hafa eitthvað til að borða yfirhöf-
uð og halda þyngd, ég hef að vísu 
þegar misst nokkur kíló,“ segir Ól-
afur léttur í bragði.

„Ég er hins vegar fagurkeri og 
finnst yndislegt að eiga stund með 

góðu fólki og njóta eðalveiga. En 
óneitanlega tengir maður Euro-
vision við kosningabaráttuna þótt 
ég eigi mjög ljúfar minningar um 
Eurovision frá því að ég var fjöl-
skyldufaðir í Svíþjóð á 9. áratugn-
um, sérstaklega keppnirnar árin 
1983 og 1984, þegar Herreys-tríó-
ið flutti lagið Diggi-Loo Diggi-Ley, 
það var í miklu eftirlæti.“ 

Ólafur segist þó reyna að borða 
eitthvað og grípi þá gjarnan til ban-
ana. „Ég er mjög meðvitaður um 
mína andlegu og líkamlegu heilsu 
og ég bendi fólki á að bananarnir 
eru mun hollari og fljótteknari inn 
en snakk og skyndibitarnir.“

Grípur gjarnan í banana

HOLLT OG GOTT Ólafur grípur gjarnan í 
hollan bita þegar mikið annríki er. Banani 
verður gjarnan fyrir valinu en Ólafur sló á 
létta strengi og sagði það væri þó síst hægt 
að tengja hann við apa með banananum. 
„Máltækið margur verður af aurum api gildir 
allra síst um mig.“ 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kosningasnarl odd

EINFALDUR RÉTTUR Baldvin Jónsson gæðir sér á Supernachos 
sem er vinsæll réttur á heimilinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Supernachos
1 stór poki af Tortilla-flögum, 
helst bara saltar

1 meðalstór krukka af mildri 
salsa-sósu

1 meðalstór krukka af osta-sósu
1 heill grillaður kjúklingur

vel útilátið af rifnum osti

Rífið kjúklinginn niður í frekar litla bita. 
Dreifið flögunum í eldfast mót í þunnum 

lögum með slettum af salsa og ostasósu 
á milli, ásamt lagi af kjúklingi.

Hafið um tvö til þrjú lög af sósu og kjúkl-
ingi og dreifið svo sósu líka í litlu magni 
ofan á efsta lagið af flögunum. Setjið svo 
þétt af rifnum osti yfir allt saman.

Hitið í ofni við ca 200 gráður þangað til 
osturinn er orðinn vel bráðinn.

Helga Þórðardóttir oddviti Frjáls-
lynda flokksins nefnir ídýfu og 

snakk sem létt kosningasnarl. „Ég 
geri þetta ef ég þarf að flýta mér 
sem ég þarf stundum að gera með 
stóra fjölskyldu og fjögur börn.“

Innt eftir uppskrift að ídýfunni 
segir Helga: „Ég var að kenna 
strákunum mínum að elda og sagði 
þeim að þeir yrðu að vera með 
mér þegar ég elda því ég geri allt 
eftir tilfinningunni. Þeir eru orðn-
ir snillingar núna. Ég nota mest 
reynsluna og bragðlaukana.“

Helga segir að snarlið sé vin-
sælt á heimilinu. „Það er alltaf 
vinsælt að gera sér dagamun,“ 
upplýsir Helga og bætir glað-
lega við að kannski verði boðið 
upp á það á kosningavöku Frjáls-
lynda flokksins þar sem hún ætlar 
að eyða kvöldinu. „Við ætlum að 
bjóða öllum vinum og vandamönn-
um og gera okkur glaðan dag.“

VINSÆLT Helga Þórðardóttir segir ídýfuna vinsæla á heimilinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kosningavökur og Eurovisionpartý verða haldin um allt land í kvöld og nótt. Frambjóðendur 
í sveitarstjórnarkosningunum fara ekki varhluta af því og því og þrátt fyrir mikla spennu er 
nauðsynlegt að fá sér eitthvað í gogginn. Því voru oddvitar listanna í Reykjavík fengnir til að 
greina frá sínu uppáhalds kosningasnarli.

Ídýfa og snakk Helgu:
1/2 box Rjómaostur.
1 krukka Mexíkóskt salsa.
Ostur.
Doritos flögur.

Blandið saman rjómaostinum og 
mexíkósku salsa. Setjið í eldfast 
mót og skerið ost yfir. Notið sem 
ídýfu á Doritos flögur. 



Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

„Fram undan er fríhelgi með fjöl-
skyldunni eftir annasamar vinnu-
vikur þar sem ég hef verið lokað-
ur inni í hljóðveri,“ segir Pétur 
Jónsson, tónlistarframleiðandi og 
upptökustjóri hjá Medialux, sem 
einnig gengur undir nafninu Don 
Pedro.

Hann segir fjölskylduna vera 
mikið fyrir stóra, síðbúna morg-
unverði sem teygja sig gjarnan 
inn í hádegið. „Sundstaðir borg-
arinnar verða væntanlega látnir 
finna fyrir því, og svo þarf að fara 
á bókasafnið og endurnýja bóka-
flotann og kjósa í þessum bless-
uðu borgarstjórnarkosningum í 
leiðinni. Ég er svolítið spenntur í 
þetta sinn, því ég er mjög hlynntur 

persónukjöri og þessi kosning gæti 
hrist hlutina nær því að við getum 
loksins kosið þá sem við treystum 
til starfa, sama hvaða flokki þeir 
tilheyra,“ segir Pétur. 

Hann hyggst ekki láta Heru Björk 
og félaga í Eurovision framhjá sér 
fara. „Ég fylgist með Eurovision af 
miklum áhuga, en kannski á svolít-
ið öðrum forsendum en margir. Ég 
sit með fartölvuna opna til þess að 
flissa yfir hnyttnum og oft mein-
fýsnum athugasemdum tengdum 
keppninni á Twitter, með tónlistina 
lágt stillta. Þetta er algjörlega frá-
bær leið til að njóta keppninnar og 
síðast hló ég svo mikið að ég fékk 
harðsperrur. Ég á vini og félaga í 
íslenska hópnum og mun að sjálf-

sögðu hvetja þau til dáða, um leið 
og ég mun halda ótrauður áfram að 
finnast þessi keppni skemmtilegur 
skrípaleikur.“

Pétur segir hug sinn örugglega 
eiga eftir að leita til ónotaða lík-
amsræktarkortsins síns um helg-
ina og að hann eigi sennilega eftir 
að taka ákvörðun um að halda 
áfram að hundsa það. „Hvar sem ég 
stíg niður um helgina mun ég svo 
reyna að hafa eintak af Fréttablað-
inu meðferðis, svo að ég geti bent 
fólki í óspurðum fréttum á að ég sé 
svo merkilegur að fjölmiðlar vilji 
endilega vita hvað ég geri um helg-
ar. Svona eins og Lindsey Lohan,“ 
segir Pétur að lokum.

kjartan@frettabladid.is

Spenntur fyrir kosningum
Pétur Jónsson, tónlistarframleiðandi og upptökustjóri, sér fram á fríhelgi með fjölskyldunni eftir anna-
samar vikur undanfarið. Hugur hans reikar til kosninga, Eurovision og ónotaðs líkamsræktarkorts.

„Ég fylgist með Eurovision af miklum áhuga, en kannski á svolítið öðrum forsendum en margir,“ segir Pétur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GÖNGUMESSUR  verða haldnar í Breiðholtinu í sumar. Kirkj-

urnar í hverfinu hafa frumkvæði að þessum gönguferðum sem 

allar byrja og enda við kirkju. Fyrsta gangan er farin á sunnudag-

inn. Þá er gengið frá Fella- og Hólakirkju klukkan 10 og gengið að 

Breiðholtskirkju þar sem verður messað klukkan 11.

Patti.is
Landsins mesta úrval af sófasettum

Dugguvogi 2 / s: 557 9510 /  www.patti.is
Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18  og  Laugard.  frá 11 til 16

Kynningartilboð

Hornsófi 2H2

Láttu þér líða vel í sófa frá Patta
tilboð gildir 29. maí

kynnum nýju línuna 

251.910 kr
Lyon 2H2

Verð frá

Áklæði að eigin vali
Endalausir möguleikar

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

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 
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„Við leitumst mikið til við að taka 
gamla íslenska rétti og færa þá 
til nútímahorfs, en þó með fullri 
virðingu fyrir sögu þeirra,“ segir 
Brynjar Eymundsson sem hefur 
nýopnað Höfnina, nýjan veitinga-
stað að Geirsgötu 7c.

Hann segir Höfnina leggja 
mikla áherslu á íslenskt hráefni, 
meðal annars humar og makríl og 
nautalundir, og einnig bjóði veit-
ingastaðurinn upp á sinn eigin, 
séríslenska smurbrauðsstíl, þar 
sem finna má meðal annars rækju-

kokkteil í skonsu, grafið nautakjöt 
og margt fleira.

„Við ætlum að hafa mikið úrval 
allan daginn. Fólk getur komið 
hingað í vinnugallanum í hádeginu 
og líka fínt út að borða á kvöldin,“ 
segir Brynjar. kjartan@frettabladid.is

Uppfæra gömul gildi
Höfnin, nýr veitingastaður við Geirsgötu, var opnaður nýlega. Brynjar Eymundsson eigandi segist leitast 
við að uppfæra gamla og góða rétti í nútímalegra horf, eins og uppskriftirnar hans sýna.

Grilluð lambahryggsneið og „frikasse“ 
með humri og dilli ásamt bakaðri kart-
öflu og hvítum spergli. Fallegt útsýni er frá veitingastaðnum yfir Reykjavíkurhöfn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Brynjar Eymundsson og Elsa Guð-
mundsdóttir, eigendur Hafnarinnar.

Grilluð lambahryggsneið 
og „frikasse“ með humri 
og dilli.
8 stk. lambakótilettur
1 kg lambaskankar
8 stk. humrar
1 stk. shallotlaukur
2 stk. gulrætur
½ stk. blaðlaukur
¼ stk. sellerírót
10 stilkar dill
5 stilkar timjan
1 stk. lárviðarlauf
5 stk. piparkorn
3 dl hvítvín
3 dl rjómi
5 dl soðið af skönkunum
8 stk. hvítur spergill

Sítrónusafi

Sjóðið lambaskanka í 
vatni þar til kjötið dettur 
auðveldlega af beinunum, 
ásamt dilli, timjan, shall-
otlauk, lárviðarlaufi og 
pipar. Skrælið og snyrtið 
grænmetið og bætið út í 
soðið undir lokin. Sigtið 
soðið og lagið sósu úr 
lambasoðinu, hvítvíni og 
rjóma sem er svo bragð-
bætt með sítrónusafa, 
salti og pipar. Pillið kjötið 
af beinunum og bætið út 
í sósuna ásamt græn-
metinu.

Grillið kótiletturnar, 
humarinn og spergilinn 
og kryddið með salti og 
pipar. Raðið réttinum 
saman og skreytið með 
fersku dilli.

„Skelfiskur og stemn-
ing“ 
4 kg kræklingur frá Norð-
urskel í Hrísey
2 stk. shallotlaukar
2 stk. hvítlauksgeirar
3 dl hvítvín
½ búnt steinselja
4 stk. bökunarkartöflur
Sítróna

Saxið laukinn, hvítlauk-

inn og steinseljuna og 
sjóðið í hvítvíninu. Bætið 
ferskum kræklingnum út í 
pottinn og lokið pottinum 
vel aftur. 

Hvítvínið þarf ekki að 
fljóta yfir kræklinginn þar 
sem gufan sér um að 
sjóða og opna skelina á 
ca 3-4 mín.

Skerið kartöflurnar í 
fallegar franskar kartöflur 
og sjóðið þær í létt söltu 
vatni þar til þær eru 
alveg mjúkar, þá eru þær 
þerraðar og svo djúp-
steiktar.

TVEIR GÓMSÆTIR RÉTTIR HAFSINS
Grilluð lambahryggsneið og Skelfiskur og stemning  FYRIR 4

GAMLI BÆRINN Í LAUFÁSI  Opnar dyrnar upp á gátt á sunnu-

daginn. Hlaðborð kræsinga verður í boði auk þess sem leiðsögn verður 

um bæinn. Bærinn er opinn daglega í sumar frá 9 til 18.

Strætó fækkar ferðum á níu leiðum á morgun. Vagnar númer 1, 2, 3, 4, 6, 11, 
12, 14 og 15 munu aka á 30 mínútna fresti í sumar í stað 15 mínútna. Nokkrar 
smávægilegar breytingar verða einnig gerðar á öðrum leiðum.
„Eftirspurn eftir þjónustu Strætó er árstíðabundin og á vorin þegar skólastarfi 
lýkur og sumarfrí eru í nánd dregur umtalsvert úr henni. Við því bregðumst við 
með fækkun ferða. Þeim verður svo fjölgað aftur í haust,“ segir Bergdís I. Egg-
ertsdóttir, yfirmaður þjónustuvers Strætó bs. Hún tekur fram að upplýsingar 
um sumaráætlunina sé að finna á vefnum www.straeto.is og í síma 540 2700. 
Nýjar leiðabækur eru líka fáanlegar á öllum sölustöðum.

Strætó fækkar ferðum
ÁRLEG SUMARÁÆTLUN STRÆTÓ BS. TEKUR GILDI Á MORGUN.

Eftirspurn eftir strætóferðum minnkar yfir sumarið og því fækkar ferðunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

Vikulöng námskeið sem hefjast 8. júní og standa yfir í 8 vikur  

Kennt er allan daginn frá klukkan 9-16. Heitur matur í hádeginu

Dagsetningar sem í boði eru:

Farið verður vandlega yfir umhirðu hestsins ásamt almennri 
reiðkennslu.  Leiðbeinandi er Anna Bára Ólafsdóttir

Nánari upplýsingar og bókanir í síma 861-4186
www.vindholl.is

Enn eru laus pláss í eftirfarandi flokka:
1. 4. júní - 10. júní (10-12 ára)
4. 25. júní - 1. júlí (9-10 ára)
7. 16. júlí - 22. júlí (9-11 ára)
8.     4. ágúst - 10. ágúst (14-17 ára).

KFUM og KFUK   -   Holtavegi 28    -   104 Reykjavík   -   Sími 588 88 99   -   www.kfum.is

sunnudaginn 30. maí 2010

Kaffisala í Vindáshlíð
kl. 14.00-17.30

guðsþjónusta kl. 14.00

  Ásta Arnardóttir • 862 6098 • asta@this.is
  Lótus jógasetur • www.this.is/asta

YOGA
BYRJENDANÁMSKEIÐ HEFST 31.MAÍ

LIFANDI FÆÐI OG YOGA Í JÚNÍ
YOGAVEISLA 2 FYRIR 1 Í JÚLÍ OG ÁGÚST

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

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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„Strax eftir fyrsta tímann finna 
nemendur hversu miklu öruggari 
þeir verða á hjólinu, komast hrað-
ar yfir og keyra hjól sín af minni 
áreynslu,“ segir Gylfi Freyr Guð-
mundsson, Íslandsmeistari í mot-
ocrossi, en hann hefur haldið úti 
vinsælum motocross-námskeiðum 
síðastliðin fjögur ár.

„Undanfarin ellefu ár hef ég æft 
og keppt í motocrossi með góðum 
árangri bæði heima og í útlönd-
um. Því langaði mig að miðla af 
reynslu minni, auk þess sem ég 
læri sjálfur heilmikið af því að 
kenna,“ segir Gylfi og bætir við að 
bestur árangur í motocrossi fáist 
með réttri ákvarðanatöku og réttri 
stöðu á hjólinu, því slíkt dragi úr 
slysahættui.

„Á námskeiðunum fer ég yfir 
allt sem tengist motocrossi. Nám-
skeiðin eru fyrir motocrosseig-
endur á öllum stigum; byrjend-
ur, lengra komna og keppnisfólk,“ 
segir Gylfi sem á undanförnum 
sumrum hefur kennt motocross-
fólki niður í fimm ára.

„Margir tengja motocross við 
bílskúrskarla, en þetta er í raun 
frábært fjölskyldusport. Engin 
ökuréttindi þarf því hjólin eru 
keyrð á lokuðum brautum og til 
eru lítil motocrosshjól með hjálpar-
dekkjum fyrir börn. Þá eru stelp-
ur að koma æ meira inn í sportið 
og tvær af þeim orðnar með allra 
bestu ökumönnum landsins, en það 
eru þær Bryndís Einarsdóttir og 
Signý Stefánsdóttir sem nú keppa 
í kappakstri á heimsmeistaramóta-
röðinni í motocross, fyrstar Íslend-
inga til að komast í þá keppni.“

„Motocrosshjól eru torfæru-
hjól sem keyrð eru hratt í hringi á 

lokuðum brautum. Alls eru fimm 
brautir í kringum Reykjavík, þar 
sem fjölbreytt og góð aðstaða er 
fyrir hendi og á þeim öllum fer 
námskeiðið fram. .“

Námskeið Gylfa eru haldin í 

júní, júlí og ágúst. Hvert námskeið 
stendur í einn mánuð eða 20 tíma 
í kennslu, kennt tvisvar í viku. 
Skráning hjá Gylfa í síma 865 8288 
eða á rm250cc@mi.is.

  thordis@frettabladid.is

Stelpur koma sterkar inn
Motocross nýtur vaxandi vinsælda meðal landsmanna af báðum kynjum og á öllum aldri, allt niður í 5 
ára. Hægt er að nema sportið á námskeiðum í allt sumar og gagnlegt til að ná fullu valdi á hjólinu.

Gylfi Freyr Guðmundsson er einn af bestu motocross-mönnum landsins og eftir-
sóknarvert að læra réttu tökin á námskeiðum hjá honum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hér flýgur Gylfi á 
motocross-hjóli 

sínu, en hann segir 
fátt jafnast á við þá 
skemmtun og sport 
sem motocross er.

Bílabúð Benna fagnar 35 ára 
afmæli í dag með afmælis-
hátíð fyrir alla fjölskylduna og 
frumsýnir meðal annars nýjan 
Chevrolet og Porsche.

Benedikt Eyjólfsson hóf viðgerðir 
á mótorhjólum í litlum skúr á Vagn-
höfða 23 undir heitinu Vagnhjólið. 
Fyrirtækið varð snemma braut-
ryðjandi í jeppabreytingum og 
nafnið breyttist í Bílabúð Benna. Í 
dag er Bílabúð Benna umboðsaðili 
Chevrolet, Ssang-Yong og Porsche 
á Íslandi. 

Um helgina verður smábíllinn 
Spark, fimm manna borgarbíll, 
frumsýndur í Chevrolet-salnum á 
Tangarhöfða en hann hefur farið 
sigurför um heiminn. Í Porsche-
salnum verður frumsýning á ann-
arri kynslóð Porsche Cayenne. 
Afmælishátíðin hefst kl. 12 og 
stendur til kl. 16.   - rat

Benni býður 
til hátíðar

Bílabúð Benna býður til afmælishátíðar 
milli klukkan 12 og 16 í dag.

Aðgangur
1000 krónur
í Bláa Lónið

Gildir gegn framvísun miðans
dagana 29.– 31. maí 2010

Gildir ekki með öðrum tilboðum

Lykill 1561

Síðustu forvöð að nýta sér gostilboð Bláa Lónsins.
Aðgangur í Bláa Lónið á 1000 krónur dagana 29.-31. maí.

Frítt fyrir börn 13 ára og yngri.

GOSLOKATILBOÐ
1000 krónur í Bláa Lónið

Gjósandi tilboð í Bláa Lóninu
30% afsláttur af anti-aging day cream með SPF 15 

15% afsláttur af öðrum 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*

*Gildir ekki með öðrum tilboðum

www.bluelagoon.is



RITHÖFUNDAR  opna heimili sín um helgina og bjóða til húslestra á Listahátíð 

í Reykjavík. Sem dæmi má nefna að Sigrún Eldjárn, Guðrún Helgadóttir, Andri Snær 

Magnason og Vigdís Grímsdóttir munu bjóða fólki heim til sín. www.listahatid.is

Vesturbæingar ættu að 

nýta helgina vel til sund-

ferða því Vesturbæjar-

laug verður lokuð dag-

ana 31. maí til 11. júní 

vegna viðhaldsmála. 

Laugin opnar aftur laug-

ardaginn 12. júní.

www.itr.is

„Fyrst var ætlunin að vinahópurinn 
færi allur til Noregs á Eurovision-
keppnina og í brúðkaupsgjöf feng-
um við meðal annars pening í ferða-
sjóð og merkta boli,“ segir Ólöf 
Elísabet þegar hún er spurð hvernig 
standi á því að brúðkaupsferð þeirra 
hjóna hafi endað á Eurovision. En 
eru þau bæði jafn miklir aðdáendur 
keppninnar?

„Nei, ég er mesta nördið í vina-
hópnum. Gústi er bara svo yndis-
legur að leyfa mér að ráða þessu,“ 
segir Ólöf hlæjandi og lýsir söngva-
keppninni sem eins konar keppnis-
tímabili sem hún gangi í gegnum á 
hverju ári. „Bara eins og HM í fót-
bolta er fyrir sumum. Hann virðir 
þetta alveg við mig.“

Þegar blaðamaður náði af þeim 

tali höfðu þau rétt tyllt sér niður 
eftir rækilega verslunarferð í H&M. 
Þannig segjast þau halda upp á 
brúðkaupsafmælið en þau giftu sig 
fyrir ári. „Við fórum reyndar líka 
út að borða og kíktum á Júróband-
ið spila. Eftir keppnina á fimmtu-
daginn fórum við á Euroclub og 
skemmtum okkur með stjörnun-
um,“ segir Ólöf en hún sótti sérstak-
lega um VIP-passa svo þau hjón-
in kæmust inn á viðburði tengda 
keppninni.

„Borgin er öll undirlögð. Marg-
ir barir spila Eurovision-lög og þau 
hljóma líka í öllum búðum. Svo er 
sérstakt Eurovision-þorp niðri við 
bryggju þar sem stjörnurnar koma 
fram.“

Franska lagið er í uppáhaldi hjá 

Ólöfu þótt þau hjónin haldi að sjálf-
sögðu með íslenska hópnum. Þau 
viðurkenna þó hlæjandi að vonast 
eftir öðru sætinu. „Maður þorir 
varla að óska Íslandi sigurs eins og 
ástandið er.“

Dætur hjónanna, átta og fjög-
urra ára, ætla að fylgjast með 
keppninni í sjónvarpinu hjá ömmu 
og afa og reyna að sjá mömmu 
og pabba bregða fyrir og Ólöf og 
Gústi eru þegar komin með fiðring 
í magann.

„Við fengum reyndar sæti aftast í 
höllinni því það var svo mikið álag á 
pöntunarkerfinu. En það gerir ekk-
ert til. Það verður bara frábært að 
vera á staðnum og upplifa stemn-
inguna. Þetta er gamall draumur 
að rætast.“  heida@frettabladid.is

Gamall draumur rætist
Ólöf Elísabet Þórðardóttir er mikill aðdáandi Eurovision, svo mikill að brúðkaupsferðinni hennar og 
Ágústs Guðmundssonar var heitið til Noregs til að fylgjast með keppninni í kvöld.

Ólöf Elísabet og Ágúst Guðmundsson skelltu sér á Euroclub í Ósló og skemmtu sér með stjörnunum, þar á meðal Eiríki Hauks-
syni, þaulreyndri Eurovision-kempu.  MYND/ÚR EINKASAFNI

NÝ  SENDING 
SPARIDRESS OG  KJÓLAR

Skoðið sýnishornin á laxdal.is 
(Formentara) 

Laugavegi 63 • s: 551 4422

Opið frá kl. 11–18 í Smáralind

ÁFRAM ÍSLAND!
Full búð af nýjum vörum

Sumarkjóll 6.990,-
l í þrem litum ein stærð, 

Go  snið – Ótrúlega sætur þessi.

Sími 551 2070. 
Opið mán.-fös. 10-18, laugard. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.isVertu vinur

Teg. 1066-26
Stærðir: 37 - 41
Verð: 13.950.-

Teg. 2211303
Stærðir: 36 - 41
Verð: 13.950.-

Flottir sumarskór úr leðri, 
mjúkir og þægilegir.
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„Ísbjörninn sem gekk á land við 
Hraun á Skaga 2008 var settur 
upp hjá okkur í fyrra og dregur að 
sér athygli flestra gesta. Krakkar 
sem koma vilja vita allt um hann 
og spyrja margs,“ segir Katharina 
Angela Schneider, forstöðumaður 
Hafíssetursins. Hún er reyndar í 
fæðingarorlofi í Þýskalandi þegar í 
hana næst en kemur aftur til starfa 
í júní. 

Katharina segir kafla á sýning-
unni fjalla um hvítabirni almennt, 
líf þeirra og hvaðan þeir komi upp 
að landinu og nefnir líka heimildar-
mynd sem þar er sýnd og var tekin 
á Húnaflóa fyrir nokkrum árum 
þegar hann var fullur af ís. 

Hafíssetrið var opnað fyrst árið 
2006. Það er í svonefndu Hille-
brandtshúsi á Blönduósi sem var 
byggt á átjándu öld og er eitt af 
elstu timburhúsum landsins. Það 
útaf fyrir sig er því safngripur. 
Gestum hefur fjölgað jafnt og þétt 
með hverju ári og í fyrra fjölgaði 
þeim um 50% frá 2008. Það þakkar 
Katharina meðal annars aðdráttar-
afli birnunnar Snædísar Karenar og 
einnig sérstöku svæði sem er ætlað 
börnum. Það er í risi hússins, uppi á 
háalofti. „Þangað koma krakkarnir 
með vasaljós til að leita að hlutum 
sem tengjast dýrunum á norðurslóð-
um; refunum, kindunum, selunum, 
hákörlunum og ísbjörnunum. Þar 
eru refaskott, ull og alls konar bein. 
Þetta er svona lítið en ævintýralegt 
svæði. Nú er búið að setja þar upp 
hljóðkerfi þar sem heyra má ýmis 
hljóð tengd hafís og hafísslóðum,“ 
lýsir Katharina sem hóf störf við 
setrið árið 2008. Hún segir mörg 
börn koma með foreldrum sínum 
og öðrum fullorðnum og skólahóp-

ar séu jafnan mikið á ferðinni í maí. 
„Þó að við séum með formlega sum-
aropnun nú þá er setrið opnað fyrir 
hópa allt árið,“ tekur hún fram. 

 Hafíssetrið verður opið alla daga 
í sumar frá klukkan 11 til 17. Á opn-

unardaginn á morgun er frítt inn og 
allir velkomnir. „Það verður boðið 
upp á kaffi, kakó, kleinur og pönnu-
kökur og væri gaman að sem flest-
ir létu sjá sig!“ segir Katharina að 
lokum.  gun@frettabladid.is

Snædís Karen trekkir að
Brestir og gnestir í borgarísjökum og birnan Snædís Karen er meðal þess sem mætir þeim sem heim-
sækja Hafíssetrið á Blönduósi. Það verður opnað á nýjan leik á morgun eftir vetrarfrí.

Snædís Karen horfir blíðlega til gesta.

Böll í tilefni af Eurovision verða á 

nokkrum stöðum í bænum. 

Á Nasa verður hið árlega 

Pallaball þar sem Páll Óskar 

þeytir skífum. Á Players í 

Kópavogi verður Stjórnin í 

stuði með Siggu Beinteins 

og Grétari í forgrunni sem 

munu flytja Eurovision-lög 

í bland við gamla smelli 

Stjórnarinnar.

www.helgin.is



Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. 
Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv 2009 - apr 2010.

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

68% 5%

27%

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins 
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn eins 
og síðasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.

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

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

95% 
lesenda
blaðanna



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

Nánari upplýsingar veita:
Brynhildur Halldórsdóttir, brynhildur@hagvangur.is  
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 6. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sölu- og markaðsstjóri
Þekkt og öflugt fyrirtæki í Reykjavík óskar að ráða sölu- og markaðsstjóra.

Ábyrgðar- og starfssvið: 

• Stjórnun og gerð markaðs- og söluáætlana

• Umsjón með vöruþróun og markaðsherferðum

• Skýrslugerð og markaðsgreiningar

• Ímyndar- og kynningarmál

Hæfnis- og menntunarkröfur: 

• Háskólamenntun í viðskipta- eða markaðsfræði  

• Framhaldsmenntun er æskileg

• Hugmyndaauðgi og keppnisskap

• Framúrskarandi skipulags- og samskiptahæfni

• Lífsgleði og framkvæmdagleði

Erum við að 
leita að þér?

Nánari upplýsingar um störfin veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 7. júní nk.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu
og sölu hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum
samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi.
Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa um 300
starfsmenn, flestir á framleiðslu- og gæðasviðum.

Störf í pökkunardeild
Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör eftir 
vinnslu og skjalfesting. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk 
breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Störf í töfludeild
Í töfludeild fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun, blöndun og frumvinnslu 
hráefna. Einnig sér töfludeild um framleiðslu á töflum og hylkjum. Í starfinu felst  
samsetning á vélum, skýrslugerð og skjalfesting. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Ef þú ert…
hress og jákvæð/ur

stundvís

samviskusöm/samur og getur tileinkað þér nákvæm vinnubrögð

verklagin/n

með grunnþekkingu í ensku

góð/ur í að vinna í hópi

…þá bjóðum við 
snyrtilegan og öruggan vinnustað

fjölskylduvænt starfsumhverfi

góðan starfsanda

gott mötuneyti

fræðslu og þjálfun

iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna heilsuvernd starfsmanna

árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks

öflugt starfsmannafélag

Sérfræðingur í framleiðsluteymi
Starfið tilheyrir gæðatryggingardeild Actavis hf. og felur í sér útgáfu og viðhald 
rannsóknar- og geymsluþolsforskrifta og gæðalýsinga framleiðsluvöru, rýni, yfirferð 
og samþykkt á framleiðsluskrám. Sömuleiðis þarf viðkomandi að sinna mati á 
frávikum/utanmarkaniðurstöðum, þátttöku í innri úttektum og eftirliti, gerð og 
viðhald skriflegra leiðbeininga og þjálfun starfsmanna. Starfið felur í sér talsverð 
samskipti við aðrar deildir Actavis. Um er að ræða tímabundið starf.

Við leitum að einstaklingi
með háskólamenntun á sviði raunvísinda

sem býr yfir góðri íslensku- og enskukunnáttu

með góða tölvukunnáttu

sem tileinkar sér hratt ný vinnubrögð og þekkingu

Gildin okkar hjá Actavis 
Finnum lausnir
 - vísar í þá ögrandi hugsun sem býr innan Actavis

Hugsum lengra
 - vísar í að við sýnum frumkvæði og grípum tækifærin sem gefast

Veljum einfalt
- vísar til þess að við viljum ná hámarks skilvirkni í ferlum og verklagi

Verum tengd
- vísar til þess að við vinnum saman til að hámarka árangur okkar
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Hæfniskröfur: Við leitum að hressu starfsfólki í framtíðarstörf með ríka þjónustulund. Góð tölvukunnátta og lipurð í mannlegum 
samskiptum er nauðsynleg. Umsækjendur þurfa að hafa stúdentspróf eða sambærilega menntun. Góðir tekjumöguleikar því 
laun eru árangurstengd. Unnið er á vöktum. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í byrjun ágúst. Áhugasamir sendi inn 
ferilskrá með upplýsingum um menntun og fyrri störf á netfangið starf@nova.is fyrir 11. júní.

Sölu- og þjónusturáðgjafar
í þjónustuver

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, Glerártorgi Akureyri og MM Selfossi
Þjónustuver 519 1919  | www.nova.is  | m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Stærsti
skemmtista›ur

í heimi!

Sæktu um
fyrir

á starf@nova.is
júní11.

d
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i Nova leitar að fólki í fullt starf í verslanir og þjónustuver. Við leitum 
að fólki sem vill skemmta sér í vinnunni, er metnaðarfullt og vill 
ná árangri í starfi.

Skemmtu þér með
okkur í vinnunni!

Starfið felst í símsvörun, sölu og upplýsingagjöf til viðskiptavina.

Sölu- og þjónustu-
ráðgjafar í verslun
Starfið felur í sér sölu og upplýsingagjöf til viðskiptavina.

GRUNNSKÓLAKENNARAR
Kennara vantar við Reykjahlíðarskóla 

í Mývatnssveit á næsta skólaári. 

Um er að ræða kennslu á yngsta stigi og heimilisfræði 
Skólinn fl aggar Grænfánanum fyrir umhverfi sstefnu og starfar eftir 
Olweusaráætlun gegn einelti.
Reykjahlíðarskóli er heildstæður skóli með tæplega  50 nemendur. 
Skólinn er staðsettur við þéttbýliskjarnann í Reykjahlíð. Þar er m.a. 
sundlaug, íþróttahús með tækjasal, tónlistarskóli og leikskóli.
Mötuneyti er fyrir skólana.
Í Mývatnssveit búa um 400 manns.
Sveitarfélagið hefur yfi r  að ráða íbúðarhúsnæði sem leigist á 
góðum kjörum.

Umsóknarfrestur er framlengdur til 4. júní
Frekari upplýsingar gefur Sólveig Jónsdóttir skólastjóri.
Símar: 464-4376 og 849-7749. 
Tölvupóstur: soljon@ismennt.is
www.myv.is/reykjahlidarskoli

Hótel, veitingar, bbq hús, náttúruleg 
hverasundlaug , heitir pottar, Geysistofa-

fræðasetur, tjaldstæði, golf , fjórhjólaleiga, 
hestaleiga, frábærar gönguferðir upp 

í Haukadalsskóg.

Vantar mjög duglegan starfskraft í sumar.
Júní - júlí - ágúst. Verður að hafa reynslu í 

veitingarsal. Erum með hlaðborð alla daga, 
Bistróseðil og Ala Cart.

 Sendið inn umsókn á geysir@geysircenter.is  eða
hafi ð samband í síma 480 6800

Í boði eru störf í vaxandi og 
metnaðarfullu fyrirtæki. 

Frekari upplýsingar gefur
Auðunn í síma: 895 0057

Umsóknir sendist l: 
starf@mentor.is 

Tekið er við umsóknum l 
14. júní 2010

Gæ  verður fyllsta trúnaðar 
við meðferð umsókna og 
fyrirspurna.

Mentor er þekkingarfyrirtæki
sem hefur það meginhlutverk
að leggja skólasamfélaginu

l lausnir, þekkingu og 
þjónustu l aukins árangurs.

Fram ðarsýn Mentors er 
að verða ei  virtasta fyrirtæki
Evrópu á sviði upplýsinga-
kerfa fyrir skóla.

Rúmlega 900 skólar nýta sér lausnir frá Mentor 
í þremur löndum,  Íslandi, Svíþjóð og Sviss og 
framundan er innleiðing Mentorkerfisins í 
fyrstu skólunum í Þýskalandi.

Mentorkerfið er smíðað í ASP.NET C# ofan á Oracle
gagnagrunn. Unnið er e ir Agile hugmyndafræði í 
tveggja vikna spre um.

Mentor leitar að öflugum forriturum l að vinna
að áframhaldandi þróun kerfisins. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
    - Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða 

sambærileg menntun 
    - Þekking og reynsla af ASP.NET og C#
    - Metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Mentor er notað í fjórum löndum en auk höfuð-
stöðvanna á Íslandi er fyrirtækið með skrifstofu í 
Svíþjóð þar sem 15 starfsmenn vinna við ráðgjöf, 
sölu og þjónustu við sænska viðskiptavini. 
Á Íslandi starfa 14 starfsmenn þar af eru sjö 
tölvunarfræðingar sem vinna við þróun kerfisins.
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Sérfræðingur á fjármálasviði
Helstu verkefni
• Mánaðarleg- og ársfjórðungsleg uppgjör 
 móðurfélags, dótturfélaga og samstæðu
• Áætlanagerð
• Afkomugreining
• Innleiðing bókhaldsferla

Hæfni og þekking
·  Viðskiptafræðimenntun
·  Starfsreynsla af fjármálasviði
·  Góður skilningur og áhugi á bókhaldi
·  Góð almenn tölvuþekking
·  Kraftur og metnaður til að ná árangri í starfi

Ármúla 13a  ·  Borgartúni 26  ·  www.mp.is  

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hildur Þórisdóttir, 
starfsmannastjóri, á hildur@mp.is. Umsóknarfrestur er 
til og með 8. júní nk. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu MP Banka, 
www.mp.is, eða senda umsóknir á starf@mp.is.

Lögfræðingur
Starfssvið
• Alhliða starf innan lögfræðiþjónustu bankans 
 þar sem viðkomandi mun starfa með flestum 
 sviðum innan bankans
• Þátttaka í vinnuhópum og samstarfsnefndum
• Miðlun upplýsinga, námskeiðahald og kennsla 
 fyrir starfsmenn bankans

Hæfni og þekking
• Kandídats- eða meistaranám í lögfræði
• Reynsla af verðbréfamarkaði æskileg
• Próf í verðbréfaviðskiptum æskilegt
• Mjög góð enskukunnátta
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Leitum að öflugu fólki til starfa á fjármála- og lögfræðisviði. Í boði eru fjölbreytt og krefjandi störf sem krefjast 
reynslu af störfum á fjármálamarkaði. Við kunnum að meta frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnað til að 
ná árangri í starfi. Við gerum líka ávallt þá kröfu að starfsmenn okkar sýni fagleg og vönduð vinnubrögð. 

Erum að bæta við okkur 
viðskiptavinum.
Þurfum líka að bæta við 
okkur starfsfólki.
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Forstöðumaður 
Félagsvísindastofnunar 

  

Sjá nánar á www.starfatorg.is 
og www.hi.is/skolinn/laus_storf

Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið 
mið af jafnréttisáætlun skólans.

Nánari upplýsingar um stofnunina eru á 
www.felagsvisindastofnun.is

Félagsvísindastofnun er rannsókna- og 
fræðastofnun innan Háskólans. Stofnunin 
sinnir rannsóknum, ráðgjöf og þjónustu-
verkefnum sem tengjast viðfangsefnum 
félagsvísindanna.

Forstöðumaður veitir stofnuninni daglega 
forystu, vinnur með stjórn að stefnumótun, ber 
ábyrgð á daglegum rekstri og verkefnum, þ.m.t. 
öflun verkefna og tekna. 

Krafist er meistaraprófs í félagsvísindum, 
góðrar þekkingar á aðferðafræði þeirra greina 
félagsvísinda sem stofnunin starfar fyrir auk 
þekkingar á styrkja- og rannsóknarumhverfi 
félagsvísinda á Íslandi og á alþjóðavettvangi. 
Einnig er æskilegt að umsækjendur hafi reynslu 
af rannsóknum, stjórnun rannsóknarverkefna og 
hæfni til að sinna rekstri og ráðgjafarverkefnum 
af því tagi sem stofnunin sinnir. Samskiptahæfni, 
sjálfstæði í starfi, öguð vinnubrögð og færni í 
töluðu og rituðu máli eru mikilvægir eiginleikar.

Umsóknarfrestur er til 7. júní nk.
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Tax professionals – Human Capital 
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Lögfræðingur til Ernst & Young hf.
 
Ernst & Young hf óskar að ráða drífandi lögfræðing til starfa við 
fjölbreytt verkefni m.a. á sviði skattaréttar, félagaréttar, viðskipta-
réttar ofl . Gerð er krafa um góða íslensku og enskukunnáttu. 
Reynsla er kostur en ekki skilyrði. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf fl jótlega. 

Vinsamlega senda umsóknir ásamt ferilskrá fyrir 10 júní 
til axel.olafsson@is.ey.com.  

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Frekari 
upplýsingar veitir Axel Ólafsson framkvæmdastjóri í síma 595 2500.   

Ernst & Young er í fararbroddi um allan heim á sviði endurskoðunar, skattamála og 
viðskiptaráðgjafar. Starfsfólk okkar, 144.000 manns um víða veröld, hefur sameigin-
legt gildismat og óbilandi áhuga á að veita gæðaþjónustu. Við skiptum máli með því 
að aðstoða starfsfólk okkar, viðskiptavini og samfélögn sem við störfum í við að nýta 
möguleika sína.   

ÍAV óskar eftir að ráða starfsmenn í eftirtalin 
störf við Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Hörpu í 
Reykjavík

Kranastjóri
Óskað er eftir stjórnanda á byggingakrana sem er 
tilbúinn að vinna vaktavinnu. 

Kranastjóri / Hópbifreiðastjóri
Skilyrði er að starfsmaðurinn hafi réttindi til 
hópflutninga ásamt kranaréttindum til að stjórna 
byggingakrana.

Starfið felst í flutningum með starfsmenn á 
vegum ÍAV frá heimili þeirra á Suðurnesjum og að 
starfsstöð í Reykjavík. Þegar á starfsstöð er komið 
er ætlunin að starfsmaðurinn sinni kranastjórn á 
verkinu. Æskilegt er að starfsmaðurinn sé bú-
settur á Suðurnesjum.

Nánari upplýsingar veitir Elís Björn Klemensson í 
síma 421 4061. Umsóknum skal skila um heima-
síðu ÍAV fyrir 5. júní nk.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf strax. 

Umsókn sem greinir frá menntun, reynslu, fyrri störfum og öðru sem gagnlegt getur talist, 

sendist á netfangið: starf@sagacapital.is, merkt Verðbréfamiðlari, fyrir 5. júní.
 

Saga Capital Fjárfestingarbanki er sjálfstætt og framsækið fjármálafyrirtæki sem veitir alla 

almenna fjárfestingarbankaþjónustu svo sem fyrirtækjaráðgjöf, verðbréfamiðlun, eignaumsýslu, 

skuldabréfaútboð og fjárfestingaráðgjöf til fyrirtækja, stofnana og fagfjárfesta.

VERÐBRÉFAMIÐLARI

SAGA CAPITAL FJÁRFESTINGARBANKI LEITAR AÐ VERÐBRÉFAMIÐLARA 
TIL STARFA Á STARFSSTÖÐ BANKANS Í REYKJAVÍK

- Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun

- Starfsreynsla á fjármálamarkaði

- Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð

- Verðbréfamiðlunarpróf

- Öflug enskukunnátta

- Hæfni í mannlegum samskiptum

- Miðlun verðbréfa

- Greining fjárfestingatækifæra

- Samskipti við fjárfesta
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Lausar stöður 
við Grunnskólann á Bakkafi rði

Lausar eru eftirtaldar stöður við Grunnskólann á Bakkafi rði 
frá og með 1. ágúst nk. 

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 11. júní nk.

Kennara vantar í almenna kennslu,tungumál, 
textílmennt, íþróttir og heimilisfræði. 

Upplýsingar gefa María Guðmundsdóttir, skólastjóri í símum 473 
1618 og 847 6742, maria@langanesbyggd.is og Gunnólfur Lárus-
son, sveitarstjóri, í símum 468 1220 og 821 1646

Grunnskólinn á Bakkafi rði er einsetinn lítill skóli með 15 - 20 
nemendum þar sem mikil áhersla er lögð á að nemendum 
líði vel og að allir fái nám við sitt hæfi . Á Bakkafi rði búa um 
100 manns í sérlega fjölskylduvænu umhverfi . Gott og ódýrt 
íbúðarhúsnæði er til staðar. Á staðnum er verslun. Fjölbreyttir 
útivistarmöguleikar eru til staðar í ósnortinni náttúru. Í boði 
er mjög spennandi starf í metnaðarfullu umhverfi , þar sem 
starfsaðstaða og aðbúnaður er til fyrirmyndar í alla staði, í mjög 
barnvænu samfélagi. 

Starfsfólk í úrbeiningu
Síld og fi skur óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmenn 
eða starfsmenn vana kjötskurði í starfsstöð fyrir-
tækisins að Dalshrauni 9. Upplýsingar um starfi ð 
gefur Davíð (david@ali.is) í síma 8203861 eða 
Sveinn (denni@ali.is) í síma 899 2572

Tónlistarskólinn á Akranesi
Laus störf

•    Píanókennari 70% starf
•   Fiðlukennari afl eysingastaða 
    frá ágúst til áramóta.
Nánari upplýsingar veita Lárus Sighvatsson skólastjóri 
og S. Ragnar Skúlason aðstoðarskólastjóri í síma 433 1900. 

Umsóknir sendist larus.sighvatsson@akranes.is  eða til 
TOSKA, Dalbraut 1, 300 Akranes.
Umsóknarfrestur er til 4. júní n.k..

Landsbankinn óskar eftir að ráða öflugan sérfræðing til starfa í  
áhættustýringu bankans.

Leitað er að talnaglöggum einstaklingi með mikla greiningarhæfileika. 

Helstu verkefni: 
• Útreikningur og greining á áhættuþáttum bankans 

• Þróun áhættumælikvarða

• Skýrslugerð til stjórnenda og eftirlitsaðila

• Fylgjast með breytingum á starfsumhverfi fjármálafyrirtækja

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði,  

 verkfræði eða raungreinum. Framhaldsmenntun er kostur

• Reynsla af greiningarvinnu

• Gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga í töluðu  

 og rituðu máli á íslensku og ensku

• Frumkvæði, samviskusemi og hæfni til að starfa undir álagi

• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

• Þekking og reynsla af bankastörfum eða áhættustýringu er kostur

Nánari upplýsingar veita:
Perla Ösp Ásgeirsdóttir, 

forstöðumaður áhættustýringar 

í síma 410 7228 og Ingibjörg 

Jónsdóttir á Starfsmannasviði í 

síma 410 7902.

Umsókn merkt „Sérfræðingur í 

áhættustýringu“, fyllist út á vef 

bankans www.landsbankinn.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 

15. júní nk.

Áhættustýring 
Landsbankans

Lausar stöður 
við Grunnskólann á Þórshöfn 

Lausar eru eftirtaldar stöður við Grunnskólann á Þórshöfn 
frá 1. ágúst 2010 

• Staða skólastjóra 
• Kennara vantar í umsjónarkennslu og 
 í almennum greinum 

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 11. júní nk. 

Upplýsingar gefa Heiðrún Óladóttir, 
skólastjóri í símum 468 1164 og 893 5836, 
heidrun@langanesbyggd.is og Gunnólfur 
Lárusson, sveitarstjóri í símum 468 1220 og 
821-1646 sveitarstjori@langanesbyggd.is 

Grunnskólinn á Þórshöfn er einsetinn skóli með rúmlega 80
nemendum í hæfi lega stórum bekkjardeildum. 
Á Þórshöfn búa um 400 manns í sérlega fjölskylduvænu 
umhverfi . Á staðnum er öll almenn þjónusta, heilsugæsla, 
verslun, veitingastaður, góður leikskóli og glæsileg 
íþróttamiðstöð ásamt sundlaug með aðstöðu fyrir alla 
aldurshópa. Fjölbreyttir útivistarmöguleikar eru til staðar í 
ósnortinni náttúru. Samgöngur eru góðar, m.a. er fl ug fi mm 
daga 
vikunnar til Reykjavíkur um Akureyri.sími: 511 1144

Laust embætti hæstaréttardómara.

Dómaraembætti við Hæstarétt Íslands er laust til 
umsóknar. Skipað verður í embættið frá og með 
1. ágúst 2010. 
Umsóknir berist dómsmála- og mannréttindaráðu-
neytinu eigi síðar en þann 18. júní nk.

Vakin er athygli á lögum nr. 45/2010 um breyting á 
lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breyting-
um (skipun dómara), er kveða á um nýjar reglur við 
skipan dómara.

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu, 
28. maí 2010
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Próf í verk- eða tæknifræði
Frumkvæði og sjálfstæði
Öguð og skipulögð vinnubrögð
Góðir samskiptahæfileikar
Góð almenn tölvukunnátta og vilji til að tileikna sér nýjungar
Góð íslensku- og enskukunnátta

Við viljum fá fleiri verk- og tæknifræðinga til að slást í hópinn. 

Upplýsingar veitir Elín Greta Stefánsdóttir, starfsmannastjóri, 422 8509, (egs@verkis.is)  
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Verkís, www.verkis.is
Verkís heitir fullum trúnaði við meðferð umsókna og öllum umsækjendum verður svarað.

Verkís er öflugt og framsækið ráðgjafar-
fyrirtæki sem býður fyrsta flokks þjónustu á 
öllum sviðum verkfræðiráðgjafar og skyldra 
greina. Verkís rekur uppruna sinn allt aftur til 
ársins 1932 þegar fyrsti ráðgjafarverkfræð-
ingurinn hóf starfssemi á Íslandi. Hjá Verkís 
starfa 300 starfsmenn að fjölbreyttum 
verkefnum á Íslandi sem og erlendis.

Í störfum okkar höfum við þessi gildi að 
leiðarljósi:

Vertu með í toppliðinu

Starfsmenn Verkís á Hvannadalshnúk 22. maí 2010

Menntunar og hæfniskröfur

Okkur vantar

Rafmagnsverkfræðing á sviði háspennu, liðaverndar og kerfisathugana
Ragmagnsverkfræðing á sviði stjórnkerfa, fjarskiptakerfa og gagnagrunna
Rafmagnsverkfræðing/tæknifræðing á sviði aflkerfa
Vélaverkfræðing/tæknifræðing með reynslu í vélbúnaðarhönnun, verkefnisstjórnun 
og eftirliti með uppsetningu vélbúnaðar
Verkfræðing/tæknifræðing með reynslu eða áhuga á loftræsi- og lagnahönnun

Ármúla 4 | 108 Reykjavík | 422 8000 | www.verkis.is

Virðing fyrir fólki

Traust og heiðarleiki

Þekking og fagmennska

Þjóðfélagsleg ábyrgð

Virðing fyrir umhverfinu

 

 

FORSTÖÐUMAÐUR ATVINNUSVIÐS

Meðal helstu verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur

Ábyrgð á rekstri sex verkstæða; vefstofa, trésmiðja, jurtastofa, leirgerð, kertagerð og listasmiðja.
Tilsjón með starfi fjögurra fyrirtækja.
Markaðssetning og sala afurða verkstæða.
Vöruþróun, nýsköpun og stefnumótun.
Gerð fjárhags- og starfsáætlunar. 

Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi 
sem hefur áhuga á að búa og starfa í einstöku samfélagi.

Umsóknir skulu berast eigi síðar en 7.  júní til Guðmundar Ármanns framkvæmdastjóra 
á netfangið gap@solheimar.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir hann í síma 480 4401.

Á Sólheimum finnur þú listhús, verslun, kaffihús og gistiheimili. Listasmiðju, keramik, kertagerð, 

vefstofu, jurtastofu og smíðastofu. Skógrækt, garðyrkjustöð, kirkju, höggmyndagarð, trjásafn, 

Sólheimar hafa starfað að mannrækt, umhverfis- og menningarmálum í 80 ár.

Sesseljuhús og íþróttaleikhús. Verið velkomin í heimsókn!
Sólheimar - 801 Selfoss

www.solheimar.is

Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi nauðsynleg. 
Góð almenn menntun og reynsla á sviði viðskipta, s.s. rekstrarfræði.
Menntun og/eða reynsla af vinnu með einstakalingum með þroskahömlun æskileg.
Menntun og áhugi á listsköpun og umhverfismálum nýtist vel í þessu starfi.
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Laust er til umsóknar starf 
framkvæmdastjóra við Þjóðleikhúsið

Framkvæmdastjóri heyrir beint undir þjóðleikhússtjóra og vinnur 
náið með honum að heildarstefnumótun fyrir fjármálarekstur 
Þjóðleikhússins. Hann annast gerð fjárhags- og rekstaráætlana 
og fylgir því eftir í samráði við þjóðleikhússtjóra að leikhúsið 
starfi  innan áætlana og heimilda. Hann hefur yfi rumsjón með 
daglegum rekstri leikhússins og sér um samningagerð.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•  Háskólamenntun í fjármálastjórnun eða skyldum greinum.
•  Þekking á helsta hugbúnaði og rafrænum stjórnarkerfum í  
   áætlana- og skýrslugerð.
•  Reynsla af verkefnastjórnun og rekstri.  
•  Þekking á opinberri stjórnsýslu. 
•  Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku. Góð kunnátta í ensku. 
•  Áhugi á listum og starfsemi leikhúsa.
•  Öguð og ábyrg vinnubrögð. Hæfni í mannlegum samskiptum.

Frekari upplýsingar um starfi ð:
Um er að ræða 100% starf. Laun samkvæmt gildandi kjara-
samningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf eigi síðar en 16. ágúst 2010.
Umsóknir skulu berast skrifl ega til skrifstofu Þjóðleikhússins, 
Lindargötu 7, 101 Reykjavík. Umsóknum og fylgigögnum má 
einnig skila á netfangið leikhusid@leikhusid.is, að því tilskildu 
að skrifl eg umsókn berist samhliða.

Umsóknareyðublöð má nálgast á vef Þjóðleikhússins 
www.leikhusid.is 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júní 2010.  

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Tinna Gunnlaugsdóttir 
þjóðleikhússtjóri, í síma 585 1200. Einnig má senda fyrirspurnir 
á netfangið leikhusid@leikhusid.is 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Stúdentaráð Háskóla Íslands 
(SHÍ) auglýsir stöðu ritstjóra
 Stúdentablaðsins fyrir skólaárið 2010 – 2011 lausa til 

umsóknar. Ritstjóri skal fyrst og fremst hafa yfi rumsjón með 
útgáfu Stúdentablaðsins sem gefi ð er út 3 sinnum á hvorri 
önn, hann skal taka þátt í auglýsingasöfnun fyrir blaðið og 
ráða sér ritstjórn til samstarfs. Jafnframt tekur ristjóri að sér 
önnur tilfallandi útgáfustörf innan SHÍ ef þess gerist þörf.

Æskilegt er að ritstjóri uppfylli eftirfarandi 
hæfnisskilyrði:
• Þekking og áhugi á málefnum stúdenta
• Reynsla af fjölmiðla- og útgáfustörfum
• Reynsla af auglýsingasöfnun og almennri tekjuöfl un
• Reynsla af grafískri hönnun er kostur
• Gott vald á íslenskri tungu
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
• Hæfi leiki til að vinna með Stúdentaráðsliðum, 
 starfsmönnum skrifstofu SHÍ og öðrum hagsmuna- 
 aðilum ráðsins. 

Ritstjóri Stúdentablaðsins er ráðinn í 50% stöðu frá 1. sept 
2010 – 31. maí 2011. Laun hans fara eftir kjarasamningum 
VR og SA um skrifstofufólk eftir 3. ár í starfsgrein, þ.e. tæ-
plega 150.000 kr á mánuði fyrir 50% starf. 

Nánari upplýsingar um starfi ð má fá hjá formanni SHÍ í 
síma 570-0850.

Umsókn skal skila skrifl ega en æskilegt er að umsækjandi 
geri grein fyrir umsókn sinni, fjalli um sýn sína á Stúdentab-
laðið og þær hugmyndir sem viðkomandi hefur fyrir útgáfu 
næsta skólaárs. Ef umsækjandi hefur gegnt fyrri ritstörfum 
væri æskilegt að láta sýnishorn af þeim fylgja með. Einnig 
skal skila ítarlegri ferilskrá. Gögnin skulu merkt: ,,Ritstjóri 
Stúdentablaðsins 2010-2011” og þeim skilað til:

Stúdentaráð Háskóla Íslands
Háskólatorgi
101 Reykjavík

eða á tölvupósti til shi@hi.is . 

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2010

Lausar eru stöður y  rlæknis Heilbrigðisstofnunar Vesturlands í Stykkishólmi og á Hvammstanga,
Einnig eru lausar stöður heilsugæslulækna í Borgarnesi, Búðardal og Ólafsvík.  Staðan í  Stykkishólmi er laus frá 1. 
ágúst n.k. en á Hvammstanga frá 1. september n.k. eða skv. nánara samkomulagi.

Sérfræðimenntun í heimilislækningum er æskileg og/eða staðgóð reynsla af star   á heilsugæslustöð. Aðstoð verður veitt 
við útvegun húsnæðis. Launakjör eru samkvæmt samningi LÍ og fjármaálaráðuneytis.   Upplýsingar um stör  n gefa Þórir 
Bergmundsson, framkvæmdastjóri lækninga og rekstrar, s.430-6000, netfang: thorir.bergmundsson@hve.is og Linda 
Kristjánsdóttir, y  rlæknir Borgarnesi og sviðsstjóri lækninga á heilsugæslusviði, s. 437-1400, netfang linda.kristjans@hve.is.

Nánari upplýsingar um launakjör veitir Ásgeir Ásgeirsson framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar.  Sími 430-6000 eða netfang 
asgeir.asgeirsson@hve.is

Umsóknum skal skilað til forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vesturlands, Guðjóns S. Brjánssonar forstjóra,  Merkigerði 9, 300 
Akranes.  Umsóknarfrestur er til 30. júní 2010.

Lausar stöður heilsugæslulækna 
við Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) tók til starfa þann 1. janúar 2010 og varð til við sameiningu átta heilbrigðisstofnana á Vesturlandi en þær eru:
Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðin á Akranesi, Heilsugæslustöðin Borgarnesi, Heilsugæslustöðin Búðardal, Heilsugæslustöðin Grundar  rði, Heilbrigðis-
stofnunin Hólmavík, Heilbrigðisstofnunin Hvammstanga, Heilsugæslustöðin Ólafsvík, Heilsugæslustöðin og St. Franciskusspítalinn Stykkishólmi.
Við Heilbrigðisstofnun Vesturlands starfa alls um 440 manns og fjárhagslegt umfang stofnunarinnar á árinu 2010 nemur um 2,7 milljörðum króna.
Stofnunin er í mikilli mótun og leitað er að fagfólki til lengri eða skemmri tíma sem reiðubúið er að taka virkan þátt í metnaðarfullu uppbyggingarstar  . 

Sumararleysing í búsetu
Starfsmaður óskast til starfa á heimili í Lálandi. 
Um er að ræða 60-95% stöðugildi í vaktavinnu 
frá 1. júní til 7.ágúst.

Nánari upplýsingar gefa Margrét Kristín Guðnadóttir og 
Ragnhildur Þorsteinsdóttir í síma 568-5960 og 699-8409.

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því 
að leiðbeina og styðja íbúa í daglegu lífi .

Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningum.  

orginal
orginalshop.is
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Norðanfi skur óskar eftir að
ráða gæðastjóra til starfa.

Æskilegt ef viðkomandi getur hafi ð störf fl jótlega.

STARFSSVIÐ:
• Ábyrgð á gæða og umhverfi smálum
• Stefnumótun og áætlanagerð tengd gæðamálum
• Samskipti við erlenda viðskiptamenn
• Eftirlit með umgengni á vinnustaðnum
• Upplýsingagjöf og fræðsla um gæðamál
• Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla og þekking á matvælavinnslu
• Reynsla og þekking á gæðamálum
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Þjónustulund og fagleg framkoma
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Norðanfi skur er framleiðslufyrirtæki á Akranesi sem sérhæfi r 
sig í framleiðslu tilbúinna sjávarafurða
Upplýsingnar gefur Pétur í síma. 430-1701 eða netfangið: 
petur@nordanfi skur.is

VANTAR SMIÐI TIL ÞÓRSHAFNAR 
Í FÆREYJUM
Okkur vantar vana smiði til starfa í Færeyjum sem fyrst.
Um er að ræða tímabundin verkefni fram á haustið, mikil 
vinna í boð og húsnæði á staðnum
Upplýsingar. jonas@crew.fo timburmenn@hotmail.fo 

Noregur - kallar.
Viðskiptavinir óska eftir fl eiri íslenskum smiðum.

Því viljum við ráða reynda smiði með réttindi.
Verkefni til lengri og skemmri tíma.

Upplýsingar veittar á íslensku í símum 564 4085 
og 898 0085.

Umsóknir með ferilskrá sendist á 
netfang: tynes@simnet .is

VERSLUNARSTJÓRI ÓSKAST
Í nýja stór fataverslun í hverfi  101.

Hæfniskröfur: 
Frumkvæði, skipulags- og samskiptahæfi leikar. 

Tungumálakunná  a æskileg.
Reynsla af hliðstæðum störfum kostur.

Dagsetning ráðningar er í júní.
Væntanlegir umsækjendur skili umsóknum inn fyrir 
7.júní á ne  angið: verslunarstjori101@gmail.com

Hugbúnaðardeild Landsbankans leitar að hugbúnaðarsérfræðingum 
á sviði fjárfestingabankastarfsemi. Starfið felur meðal annars í sér 
uppbyggingu, þjónustu og viðhald á kerfum Landsbankans. 

Helstu verkefni lúta að 
hönnun, þróun og viðhaldi á:
• Hugbúnaði fyrir markaðsáhættu og gjaldeyrisjöfnuð bankans

• Hugbúnaði fyrir verðbréfa- og skuldabréfaviðskipti sem og  

 fyrir markaðsgögn frá Bloomberg og Reuters

• Uppgjörskerfum fyrir bakvinnslu bankans

• Samþættingu kerfa

 

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða kerfisfræði er skilyrði

• Haldgóð reynsla af kerfasmíði á sviði fjárfestingabanka

• Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á C#, Java og ANT

• Þekking á Oracle PL/SQL og Hibernate æskileg  

• Frumkvæði, samviskusemi og vönduð vinnubrögð

• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veita:
Björgvin Bæhrenz Þórðarson, 

deildarstjóri í hugbúnaðardeild 

í síma 410 6810 og Ingibjörg 

Jónsdóttir á Starfsmannasviði í 

síma 410 7902. 

Umsókn fyllist út á vef bankans 

www.landsbankinn.is merkt  

“Hugbúnaðardeild Landsbankans”.

Umsóknarfrestur er til og með

8. júní nk.

Hugbúnaðardeild
Landsbankans

Heilsugæslustöðin á Akureyri óskar eftir 
hjúkrunarfræðingi í skólaheilsugæslu. 

AKUREYRARBÆR  

Um er að ræða 75% stöðu sem veitt er frá 15. 
ágúst 2010.
Helstu verkefni eru:
• Eftirlit með andlegu, líkamlegu og félagslegu 
 heilsufari nemenda.
• Stuðningur, ráðgjöf og hjúkrunarmeðferð.
• Heilbrigðisfræðsla og hvatning.
• Skráning, skýrslugerð og upplýsingamiðlun.
• Slysavarnir og vinnuvernd skólabarna.

Hæfniskröfur:
• Í það minnsta tveggja ára starfsreynsla sem 
 hjúkrunarfræðingur.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í samskiptum og vilji til þverfaglegs samstarfs  
 og fjölskylduvinnu ásamt þátttöku í fræðslu.
• Jákvæðni og sveigjanleiki.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar 
Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í starfi ð.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjó-
nusta Akureyrarbæjar í síma: 460 1060.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Drífa Þorgríms-
dóttir í síma  846 6643 eða Margrét Guðjónsdóttir í 
síma 460 4600 eða í netfangi: mg@hak.ak.is

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsók-
na stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustu-
anddyri Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er til 16. júní 2010.

Would you like to work for the town of Akureyri?
Visit our webpage: www.akureyri.is/english

sími: 511 1144

H.S Málverk ehf óskar eftir að ráða menn vana málningar-
vinnu sem allra fyrst.  Tímabundin ráðning til að byrja með.  
 

Vinsamlegast sendið umsóknir á malverk@simnet.is
 Frekari upplýsingar í síma: 660-0220, 660-0221og 660-0222
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Húsasmiðjan óskar eftir góðum rekstrarstjóra 
að Fitjum Reykjanesbæ
Ábyrgðarsvið:
• Rekstur og stjórnun verslunar
• Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur:
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun æskileg
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg

Í boði er:
• Krefjandi stjórnunarstarf 
• Gott og öruggt vinnumhverfi
• Góður starfsandi
• Fullt starf 

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins.
Húsasmiðjuverslanir eru 24 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 600 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að 
starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla áhugasama að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla sérstaklega fyrir starfsmenn. Haldin eru um 100 námskei› á 
ári og námsvísir er gefinn út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur fleirra, íflróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Atvinnuumsóknir
berist til Elínar 
Hlífar Helgadóttur 
starfsmannastjóra,
Holtagörðum við 
Holtaveg, 104 Reykjavík 
eða á netfangið 
elinh@husa.is
fyrir 11. júní n.k.

ERT ÞÚ ÖFLUGUR
STJÓRNANDI?

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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ÚTBOÐ
Húsfélagið Háaleitisbraut 119

Utanhússviðgerðir

VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd Húsfélagsins
Háaleitisbraut 119, Reykjavík, efnir til
útboðs vegna viðgerða utanhúss.
Verkefnið felst m.a. í háþrýstiþvotti,
steypuviðgerðum, gluggaviðgerðum og
málun á öllu ytra byrði hússins.
Helstu magntölur eru:
-  Háþrýstiþvottur 580   m2

-  Sprunguviðgerðir 250  m

-  Málun glugga  800  m
-  Málun steyptra veggja    580  m2

Útboðsgögn verða  afhent  frá  og  með
þriðjudeginum 1. júní 2010 á útboðsvef
VSÓ Ráðgjafar. 
Nánari upplýsingar á www.vso.is
Tilboð verða opnuð á skrifstofu  VSÓ
Ráðgjafar mánudaginn 14. júní 2010,
kl. 10:00.

-  Glerskipti                    50  m 2

-  Filtmúrun            500  m2

Innkaupaskrifstofa

F.h.  Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um hópferðaakstur - EES útboð 
nr. 12410.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, frá og 
með 1. júní 2010 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss 
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 22. júní 2010, kl 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12410

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod

iav.is

Tilboðum skal skila til ÍAV Höfðabakka 9,
4. hæð, 110 Reykjavík fyrir kl. 13:00 
þann 14. júní nk.

Hægt er að nálgast útboðsgögn á útboðsvef 
ÍAV á slóðinni www.iav.is/utbodsvefur
eftir 31. maí nk.

ÍAV óskar eftir tilboðum í smíði á veggja-
klæðningu úr timburstöfum (Lamellum) í 
æfingarsal Tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu.

Klæðninguna skal afhenda í ágúst 2010.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Malbiksyfi rlagnir og fræsun malbiksslitlaga - Eftirlit 
2010. 
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 frá kl. 13:00 þann 
31. maí 2010, í upplýsinga-þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.

Um er að ræða 2ja umslaga kerfi :
Skil á tæknilegum upplýsingum og verðtilboðum er: 
Miðvikudaginn 9. júní  2010 kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
Opnun verðtilboða verður: Föstudaginn 11. júní 2010 
kl. 11:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12440
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 

MALBIKUN GATNA 2010 

Helstar eru magntölur: 

 Malbikun yfirlag 250 tonn 
 Útlögn alls 2150 m2

 Fræsing 170 m2

Útboðsgögnin verða afhent endurgjaldslaust hjá Hnit 
verkfræðistofu h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 
Reykjavík frá og með miðvikudeginum 2. júní n.k. 

Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf., 
Tryggvagötu 17, fyrir miðvikudaginn 16. júní 2010 
klukkan 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og 
tíma.           

Verklok eru 1. september 2010.

iav.is

Tilboðum skal skila til ÍAV Höfðabakka 9,
4. hæð, 110 Reykjavík fyrir kl. 13:00 
þann 14. júní nk.

Hægt er að nálgast útboðsgögn á útboðsvef 
ÍAV á slóðinni www.iav.is/utbodsvefur
eftir 31. maí nk.

ÍAV óskar eftir tilboðum í spónlagðar 
MDF-plötur  fyr i r  Tónl istar-  og 
ráðstefnuhúsið Hörpu.

Plöturnar skal afhenda í ágúst 2010.

ÍAV óskar eftir tilboðum 
í spónlagðar MDF-plötur

Innkaupaskrifstofa

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.
12438

 

Útboð

Fundir

Hótel, veitingar, bbq hús, náttúruleg 
hverasundlaug , heitir pottar, Geysistofa-

fræðasetur, tjaldstæði, golf , fjórhjólaleiga, 
hestaleiga, frábærar gönguferðir upp 

í Haukadalsskóg.

Vantar mjög duglegan starfskraft í sumar.
Júní - júlí - ágúst. Verður að hafa reynslu í 

veitingarsal. Erum með hlaðborð alla daga, 
Bistróseðil og Ala Cart.

 Sendið inn umsókn á geysir@geysircenter.is  eða
hafi ð samband í síma 480 6800
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Kríunes
210 Garðabær

Glæsilegt fjölskylduhús

Stærð: 407 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 53.300.000

Verð: 89.000.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Glæsilega eign á vinsælum stað á Arnarnesinu.
Fallegt  fjölskylduhús  með  mörgum  svefnherbergjum.  Eignin  er  mikið
endurnýjuð  og  vel  viðhaldin.  Húsið  er  alls  407fm  en  það  er  skráð  286,5fm
þaraf bílskúr 46,9fm hjá FMR.  Húsið er á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Hiti í bílaplani.

Nánari  lýsing  :  Á  gólfum  er  eikarparket  og  flísar.  Eldhús  er  nýlegt   með
stórum  borðkrók  og  miklu  skápaplássi,  granít  í  borðplötum  og  eik  í
innréttingum. Stofurnar eru samliggjandi, bjartar með mikla lofthæð og fallegu
útsýni.  Af  hæðinni  er  útgengi  út  í  garð.  Baðherbergin  eru  flísalögð í  hólf  og
gólf,  vandaðar  innréttingar.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með sér  baðherbergi
og fataherbergi með innréttingum.

Á neðri hæðinni er búið að stækka eignina og opna inn í 2 stór rými flísalögð
með hita í gólfi  sem hægt er að nota undir íbúðar/tómstundir. Möguleiki er á
auka íbúð á neðri hæð.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.00 - 15.30

899 6753

8622001

Bústaðarvegur 71
108 Reykjavík
Glæsileg íbúð með sér inngang.

Stærð: 68,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 11.900.000

Verð: 17.500.000
Glæsilega 2gja herbergja íbúð með sérinngang í tvíbýlishúsi.

Nánari lýsing : Anddyri með náttúru flísum á gólfi.  Rúmgott hol með  hnotu parketi(plast) á gólfi.
Eldhús með hvítri innréttingu, nýlegum tækjum, keramic helluborð ,ofn og vifta.  Baðherbergi með
flísum á gólfi, sturtuklefa og vask. Svefnherbergi með fataskápum.  Rúmgóð stofa með hnotu plast
parketi á gólfum.  eigninni fylgir geymslu skúr ca 6 fm, aðgangur að sameiginlegu þvottahúsi.

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sunnudaginn kl 16-16:30

8936001

Dalbraut 18 2.hæð
105 Reykjavík
*** FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI*** 

Stærð: 64,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 16.450.000

Verð: 19.900.000
Laus strax, falleg og björt 2ja herb. 64,5 m² íbúð á 2. hæð, fyrir 60 ára og eldri. Yfirbyggðar suðursvalir.
Þjónusta á vegum félags- og þjónustumiðstöðvar Reykjavíkur. Fallegur garður og púttvöllur. Stutt í
Laugardalinn og laugina.
Hol með fataskáp. Stofa er með útgengt á yfirbyggðar suðursvalir. Gott eldhús. Svefnherbergi með
stórum fataskáp. Baðherbergi með innr., sturtu og tengi fyrir þvottavél. Tvær geymlur, í íbúð og í
sameign. Þvottahús með þvottavél og þurrkara. Húsvörður og lyfta.

Lind

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA: 893 1819

8931819

Jórusel 9
109 Reykjavík
Falleg hæð með bílskúr

Stærð: 157,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 27.420.000
Bílskúr: Já

Verð: 31.500.000
Eignin skiptist í miðhæð (95,5 fm) og tvö stór sérherbergi í kjallara samtals 33,9 fm.  Á miðhæðinni eru
þrjú svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, stofa og eldhús, ásamt sameiginlegri forstofu fyrir eignina
og rishæðina. Bílskúrinn (28 fm) hentar vel bílagrúskurum þar sem er bæði þriggja fasa rafmagn og
gryfja. Auk þess er ágætt geymsluloft í bílskúrnum. Herbergin í kjallaranum henta fullkomlega sem
unglingaherbergi.Garðurinn er gróinn. Skipti á 2ja eða 3ja herb íbúð möguleg.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

0

699 7372



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Einn tveir og....
DUCATI SUPERSPORT 750 SS. Árgerð 
1999, ekið 19 Þ.KM, 5 GÍRAR. Skipti 
möguleg á bíl! Lánamöguleikar! Verð 
680.000. Rnr.242516

Þessi vinnur með þér!!
VW TRANSPORTER DOUBLE CAB TDI 
AUTOMATIC. Árgerð 2001, ekinn 171 
Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSKIPTUR. Ný-skoð-
aður 2011. Verð 1.280.000. Rnr.112940

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

PORSCHE Cayenne Turbo 10/2007 
ekinn 32 þ.km, mjög snirtilegt eintak. 
Verð 13.900.000.-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

MUSTANG HEAVY RACING Árgerð 2008. 
Ekinn 1 þ.km Verð kr. 390.000.

SUBARU LEGACY WAGON GL 4WD 
Árgerð 2002. Ekinn 110 þ.km Verð kr. 
750.000

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

LAND ROVER RANGE ROVER VOUGE- 
DIESEL. 12/2005, ekinn 114 þ.km, 
sjálfskiptur. Verð 5.990.000. #300575 
Bíllinn er í salnum og þú verður að 
sjá hann!

FLEETWOOD AMERICANA SANTA FE 11 
FET . 07/2007, markísa ofl. aukahlutir. 
Verð 1.860.000. #281746 - Fellihýsið 
er á staðnum upptjaldað og klárt í 
ferðalagið!

MAZDA 6 station 11/2005, ekinn 59 
þ.km, sjálfskiptur. Verð 2.390.000. 
#281758 - Bíllinn er á staðnum en 
verður það varla lengi svona lítið ekinn 
og fallegur!

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4. 
Árgerð 2005, ekinn 110 þ.km, 3,7L 
sjálfskiptur. Verð 2.590.000 Tilboðsverð 
1.999.000 stgr. #281515 - Bíllinn er á 
staðnum og klár í hvað sem er!

TOYOTA COROLLA 1,4 VVTI. 06/2005, 
ekinn 82 þ.km, 5 gíra. Verð 1.580.000. 
#103471 - Bíllinn er á staðnum og 
hvern langar ekki í Toyotu?

NISSAN TERRANO LUXURY 3.0 TDI. 
07/2003, ekinn 182 þ.km, diesel ,sjálf-
skiptur. Verð 1.990.000, tilboðsverð 
1.390.000. #300387 - Bíllinn er á 
staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

SUBARU LEGACY SPORT WAGON. 
Árgerð 2006, ekinn 85 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 2.780.000. Rnr.151206 
Skoða skipti á ódýrari og dýrari

ARCTIC CAT 500 4X4 AUTO. Árgerð 
2010, nýtt hjól, Verð 1.980.000. 
Rnr.129909 Skoða skipti á ódýrari og 
dýrari

FORD MONDEO GHIA STATION. 
Árgerð 2005, ekinn 102 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Leður, Verð 1.980.000. 
Rnr.129900 Skoða skipti á ódýrari/
dýrari

NISSAN PATROL GR 38“. Árgerð 1999, 
ekinn 201 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 
1.980.000. Rnr.129986 Skoða skipti á 
ódýrari og dýrari

FORD E250 ECONOLINE Með svefn-
aðstöðu. Árgerð 2000, ekinn 60 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Tilboðsverð 1500 
þús. . Rnr.151194

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Dodge CHARGER R/T 5,7 HEMI, árg. 
2007, ek. 51þús.km, sjálfsk, 340hö, 
leður, lúga, rafmagn, heilsársdekk, 
DVD, Þetta er einn sá allra flottasti!, 
Tilboðsverð 3490þús.kr!, Er á staðn-
um,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Subaru Legacy til sölu árg‘ 06 , ek 47þ. 
Ssk. rafm m.öllu, algjör dekurbíll. V. 
2.450m. Ath skipti á minni bíl ssk. Ekki 
eldri en árg‘08.Uppl í S. 897 0692.

Til sölu Toyota Corolla ‚98 ek. 82þ. Blár 
að lit. 5g., 4d., V. 450þ. S. 845 5858.

Isuzu Turbo 99‘árg.3,0l, diesel, 7 manna 
bíll, ný.sk.11‘ ek.210þ. 5 gíra mjög góður 
bíll v.630þ. uppl: 8651655

Toyota Land Cruiser 100 VX árg.01‘ ek. 
210þ. 33‘‘ einn með öllu. v. 3200þ. 
uppl: 8964171

Ford Focus, árg 08/2001, ek:107þ.km, 
Sjálfskiptur, rafmagn í rúðum, skoðaður 
2011. Verð:750þús. Skoða skipti á ódýr-
ari. Upplýsingar í síma 699-5880.

Renault Megan Scenic árg. ‚00 ek. 189 
þús. Nýsk. í toppstandi. V. 420 þús. 
Uppl. í s. 849 5948.

Til sölu Fiat Ducato Joint árg. ‚06 ekinn 
14 þús. km. Upplýsingar í símum 462 
3351 eða 868 3351.

Til sölu Ford E250 Econoline árg. ‚00, 
ek. 120 km. 2. bekkir. Bensín. V. 600þ. 
Uppl. í s. 664 1999.

Suzuki Sidekick Sport 1.8 beinsk. Árg. 
‚96, ek. 200þ. km. 01/2011. V. 270 
þús. S. 691 2387. (more information 
in english).

Til sölu Nissan Patrol GR Elegance. 
Turbo-diesel. Árg‘2003, Ek. 145þ, 35‘‘ 
breyttur. Ssk, leðurinnrétting, sól-
lúga,rafmagn í öllu, 7.manna, drátt-
arkrókur, alveg ný dekk og felgur.
Glæsilegt eintak. Uppl í S. 896 0015.

Til sölu Toyota Avensis Wagon árg‘03. 
5 dyra1.8 VVT-i Sjálfskiptur/+-, ljós-
grænn, svört tausæti, motta í skotti, 
krókur, Xenon aðalljós, þakbogar. 
Þjónustuskoðun hjá umboði og smur-
bók 100%!! Ekinn 156.300km, ný upp-
tekin vél og nýsprautaður af umboði. 
Verð 1.450 þús. kr. (lán getur fylgt) 
Upplýsingar í síma 843 3020 & 895 
6123.

Vantar á skrá
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SUBARU FORESTER 2000 X Árgerð 2004 
ekinn aðeins 34200 km Sjálfskiptur 
einn eigandi Uppl. næstu daga í síma 
555 3482 693 1695.

Renualt Megane árg 99, bsk, 1600. 
Nýl. heilsársd.Ek 135þ. Næsta sk. sept. 
Þarfnast lagf. á pústi. Cd - útv.Ryðlaus 
en lakkskemmdir. V. 195þ stgr. S. 864 
3570

Opel Vectra árg. ‚98, grænn. 1,6cc, 
bsk. Grænn. EK. 136 þ. V. 370 þ. S. 
845 8169.

Stratus 2.0 árg. ‚04 ssk., ek. aðeins 
48þ.km. Toppbíll. V. 980þ. Uppl. í s. 
663 0710.

Renault Trafic 2007, langur, 6 sæti, 
ekinn 30 þús. TILBOÐ 1.580 þús. S. 
856 3050.

Suzuki Grand Vitara árg‘04, krókur,heil-
sársdekk,skoðaður. V. 1350þ Tilboð 
1100þ. Uppl í S. 864 2096

Bíll + Camper.
GMC sierra 2500 4x4 árg 2003 ek. 
88þ. sjálfsk., leður, 8 cyl vortex vél er 
með Sun Lite 850 SE camper árg. 2006 
8,5 fet sem nýtt með öllum útbúnaði. 
Verð á bil + camper 3.690.00. Uppl. í 
s. 892 7502.

 SJÁLFSKIPTUR
Til sölu Toyota Avensis nýskráður 
17.11.1998 Nýskoðaður 2011. Ekinn 188 
þúsund, 1800 vél, Sjálfskiptur,smurbók, 
góður og snyrtilegur bíll. Verð 590 þús 
eða 469 þúsund staðgreitt. Upplýsingar 
í síma 693 5053.

BMW, 135 hö, diesel, bsk, með aðgerð-
arstýri. Ek. 156 þ. Uppl. í S. 863 7910.

Til sölu LC 120 vx ssk árg 2005 ek 
147þús topp eintak lakk 100% verð 
4.950þús veðbandalaus aðeins bein 
sala uppl 893 3837.

Toyota Rav ‚01 ek. 145 þús. beinsk. 4x4 
2000cc, nýskoðaður, dráttarkúla, nýleg 
dekk verð 1.090 þús. Sími 897 3327.

Einn flottur
38‘ Toyota Land Cruiser árg‘99, ek 
135þ. Er á góðum 37‘ dekkjum, auka-
tankur,cb stöð,3‘ púst, interculer,tölvu-
kubbur,fjarstart, þjófavörn og fleira. V. 
2.590m. Ákvílandi 800þ. Uppl í S. 694 
8448

Til sölu Hobby 540 UFE-Prestige. árg‘08 
m/álfelgum. V. 3.350. Uppl í S. 897 
3667

Toyota Corolla 4wd árg. 91-92. ekinn 
198.000.Nýskoðaður,nýtt pústkerfi og 
dráttarkúla.Verð 230þ.Uppl. í 862 8551

Citroen C4 sjálfsk 2006 1.590þ ísl lán 
ákvíl milljón afborg 24000 á mán.Skipti 
ódýrari station S.8456701

Til sölu Toyota Yaris árg‘00. 1000cc, 
3dyra, hvítur, cd, Ek.60þ.km.. V. 490þ. 
Uppl í S. 864 1313 & 660 8913

Focus 1.6, 2000, ek. 147 þús. km, 
beinsk. Verð 350 þús. með vetrardekkj-
um. S. 848 6908.

Renault Laguna 1.8, 2002, ek. 98 þús. 
km. Sjálfskiptur. Verð 850 þús. S. 848 
6908.

Til sölu Ford Econoline e350, árg85, 
biluð vél. Uppl. í s. 865 7199.

96 model. Cummings diesel. 4x4. M 
krôkheysi. Verd 900 +vsk. Uppl. í S. 
864 3898

Til sölu glæsilegur Subaru Legacy Sport 
Sedan árg.‘07. Ek 62þ/km. Bsk. V 2.75 
m. Skipti ódýrari. Uppl. í S 891 6055

 0-250 þús.

Corolla árg. ‚97 ek. 192 þús. Nýsk. V. 
290 þús. S. 693 3005.

Chevy Suburban árg 1999. Ekinn rúm-
lega 200 þús. Nýleg 35“ dekk. Leður, 
rafmagn og nóg pláss fyrir fólk og far-
angur. Verð 1.850.þús. s. 897 6151.

Til sölu Toyota Corolla Touring 4x4 
1992 nýskoðaður, athugasemdalaust. 
Dráttarkrókur, álfelgur, bíll í góðu 
standi. Smávægilegt óhapp á h/aftur-
horni, verð 195 þús. Uppl. í síma 899 
5442.

 250-499 þús.

Til sölu Nissan Almera 2000 árg. ek. 
136þ. verð:500þ STAÐGR. Uppl. í s. 
8663149

 500-999 þús.

Subaru Outback ‚00 ek105þús. ssk 
leður ogfl. Nýleg tímar. Verð 990 þús-
skoða raunhæf tilboð S. 8449797

 2 milljónir +

Toyota Highlander glæsilegur fjór-
hjóladrifinn lúxusbíll með HYBRID vél 
sem eyðir um 40% minna eldsneyti 
en Toyota Landcruiser og aðrir sam-
bærilegir bílar. Eigum eitt sýningar-
eintak með 3ja milljón króna afslætti. 
Útvegum fólksbíla, jeppa og pallbíla 
frá öllum helstu framleiðendum á betri 
verðum. Islandus automunda.com Sími 
552 2000.

 Bílar óskast

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

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

Óska eftir að taka bíl á leigu í 4 mán 
get borgað í US dollurum 200 dollarar 
á mánuði og allt fyrir fram. uppl: 661 
7839.

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

Óska eftir skoðuðum bíl á kr 0-80þ. 
Uppl í S. 821 6932

Óska eftir Yaris eða Corollu, má kosta 
allt að 800 þ. stgr. S. 899 2190.

Vantar sjálfskiptan bíl nálægt 2000árg 
fyrir allt að 400þús má þarfnast lagfær-
ingar Uppl 8698586

 Jeppar

LandCruiser 120 GX diesel 06/‘05, ljós-
grár, 33“, ek. 69þ. ssk. 6diska CD, krók-
ur, húddhlíf og sílsalistar. S.892 9804.

Mercedes Benz GL 320 árg. 2007, dísel, 
umboðsbíll, ekinn 47 þ.km. Ljós að 
innan. S. 893 6957.

Til sölu Patrol ‚05, grár, ek. 85 þús. Bíll 
með svörtu leðri. Sóllúgu, disel mið-
stöð, o.fl. Breyttur fyrir 35“ (315/71/17). 
S. 691 6060.

Nissan Patrol árg. ‚91. 38“ breyttur 
ný tímareim, skoðaður fyrir 2011. 
Verðhugm. 400 Þús. Upplýsingar gefur 
Pétur S. 899 2869.

Landcruiser 90 38“ GX Árg. ‚97. Ek. 
207þús. með öllu. Intercooler, loft-
dæla, spilbiti framan, nýleg 38“ dekk, 
7 manna. Dráttarkrókur, kastaragrind, 
3“ púst, samlitur ofl. Þjón. Toyota. Topp 
bíll. Uppl. 869 1122

8 manna Toyota Land Cruiser 90 árg. 
‚00 ek. 212 þús. M. krók. 33“ upphækk-
un. Rúðu og húddhlífar. Ásett v. 1.950 
þús. Uppl. í s. 893 3475.

Óska eftir T.LandCruiser 90 eða 120.Er 
með T.RAV4 árg2003,2,0L,sjálfsk,ek80
þús.km.5d,Toppbíll,V2,1m+stgr milligj.
s.8258081

TIL LEIGU Bílskúr 21 m2 með rafm.
og hita 28.000 kr, 108 Rvk Háaleiti 
S.6939049

Vélstjóri og háseti óskast. Vantar vél-
stjóra og vanan háseta á 30 tonna 
netabát sem gerður er út frá suðurnesj-
um. Upplýsingar í síma 8451546.

Til sölu dekk Michelin 265/65R17 
ek 3þús km verð 80þús uppl í síma 
8933837

 Fornbílar

Buick Century árg. ‚77, ek. 60þ.míl., 
m.fulla sk. án athugas. Izuzu Trooper 
árg. ‚99. Fiat Tucato húsbíll árg. ‚90. S. 
895 7118.

 Pallbílar

Toyota Tacoma 4x4 Doublecab. Eigum 
sýningareintak með 2ja milljón króna 
afslætti. Vel búinn með dráttarbeisli, 
ljóskösturum, leðuráklæði, lituðu gleri, 
geislaspilara, fjarstýrðum samlæsingum, 
og rafmagni í öllu. Útvegum fólksbíla, 
jeppa og pallbíla frá öllum helstu fram-
leiðendum á betri verðum. Islandus 
automunda.com Sími 5522000.

 Sendibílar

MB 1854 Actros. Heilopnun, Megaspace, 
sjálfskiptur með öllu. Sýnigarbíll 2004, 
tekin í notkun 2007. Ekinn 110þ.km, 
verð 13,5 milljónir. S. 893 6957.

Toyota Hiace, skráður 06.07.2007. 
Bsk 2,500 cc Diesel ekinn 106,000. 9 
manna hægt að taka bekkina afturí úr. 
Skipti möguleg ásett verð 4,000,000 
arsaell@kfum.is upplýsingar í síma: 661 
5577.

 Vörubílar

Iveco árg. ‚96 vörubíll m/krana. Athuga 
skipti á fólkbíl eða jeppa. S 866 6684.

 Húsbílar

Til sölu frábær bíll nýkominn frá þýskal. 
Selst nýsk. verð 1490þ. S. 847 8529.

Benz 209D 4X4 5 cyl túrbó disel, 
árg. ‚87. Innréttaður m/öllu. 6 manna, 
svefnpláss f. 5 manns. Verðh. 2,2 mlj. 
Uppl. 869 1122 & 899 9114.

M. Benz húsbíll, árg. ‚84 til sölu. Verð 
475 þ. Sími 553 0520 og 697 9582.

 Mótorhjól

Til sölu XMOTOS 250, árg 2008, lítið 
notað, verð kr 150,000, uppl í 840-
1725

Yamaha XT660R 2007. Hjólið er í mjög 
góðu ástandi og á góðum dekkjum. 
Töskugrind og tvær hliðartöskur fylgja. 
Gríptu tækifærið. Verð 1.190.000,- 
Upplýsingar í síma 821 6386.

BMW F650 GS Twin 2008. Gott ástand 
og góð dekk. Töskugrind, hliðartösk-
ur, hiti í handföngum og stór fram-
rúða. Það toppar ekkert BMW. Verð 
1.700.000,- Upplýsingar í síma 821 
6386.

Kawasaki KLE 550. 07“. ek. 4300km. 
Sem nýtt. v. 660þ. Áhvl. 320þ. Hagstætt. 
s. 844 6090

BMW F650 GS 2005. ek. 9þ. Frábært 
ferðahjól!!! Stórt box, hiti í handföng-
um, ABS og nýleg dekk. Plast þarfnast 
yfirferðar. Verð 990þ. Uppl. í s. 698 
0801.

Hyosung Aquila 250GV, árg. ‚07. EK. 
1350km. Frábært byrjendahjól. V. 550þ. 
Kolbrún S. 864 1664.

Suzuki V-Strom árg 07. Ekið 6500 mil. 
Vel með farið og mikið af aukahlutum. 
Verð 1570 þús. Uppl. í s. 895 7115.

Harley Davidson Night rod special 
árgerð 2007. 240 breitt að aftan. Ekið 
1191 mílur verð 3000000. S. 821 4095.

Þjónusta
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Mjög góð YZ85 ‚07 small wheel (f. 10-
12 ára) Nýleg dekk, tannhjól og keðja, 
topp viðhald og hjól í góðu standi. 
Verð 280 þús. / tilboð. Einnig Kawasaki 
KX250F ‚07 og KX450F ‚08 í toppstandi. 
Sími 669 7131.

 Reiðhjól

Til sölu 3 gíra kvenn hjól í góðu lagi 
og fallegt líka karl hjól m. gírum uppl: 
616 6364.

Til sölu rafmagns reiðhjól 26“ 24 volt, 
nýtt og ónotað. V.80þ. Uppl í S. 863 
5294.

 Kerrur

Farangurskerra
Stór og góð kerra hentar í ýmsa flutn-
inga. V. 250þ. staðgr. S. 893 1050 eftir 
kl. 14:00, rutuleigan@simnet.is

Íslensk smíði
Kerrur br.1,25m. L. 1,50-3,0m. 13“ 
dekk. Verð frá 182.000.- 750kg. B.geta. 
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos 894-
5111

Easyline 125 heimiliskerra Innanmál: 
125x91x35 cm-heildarþyngd 450 
kg- burðargeta 371 kg-dekk „8 Verð 
kr. 72.900,- Lyfta.is-Njarðarbraut 3-
Reykjanesbær-Sími 421 4037-www.
lyfta.is

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

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

 Hjólhýsi

Til sölu hjólhýsi hobby excelcior 2007 
stadsett i Þjórsardal. fortjald sólarsella 
pallur og fl. verð 4.750. ekkert áhvil-
andi. skipti ath. á fellihýsi. uppl. i sima 
868 3274.

Lúxus tveggja öxla FENDT DIAMANT 
VIP 700 TFD Árg. 2007 til sölu. 
Svefnaaðstaða fyrir 4-5, Leðuráklæði, 
bökunarofn, Eldavél, stór Ísskápur m/
frysti, sér stór sturta, Markísa, innbyggt 
útvarp, Ipod-tengi. Uppl. í s. 617 6636.

 Fellihýsi

Rockwood Premier 1904 10 fet árg. 
2008 með öllu, mjög vel með farið, lítið 
notað, engin skipti v. 2.2 millj. Nýtt með 
aukabúnaði kostar um 3millj. Uppl. í s. 
859 1047.

Til sölu fellihýsi rockwood premier 
1904. Sólarsella, fortjald,skápar,ískáp-
ur,rafmagnsupphalari, aukagastenging. 
V.1.9m. Uppl í S. 821 8584

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

Óska eftir ca. 300-650 þ. kr. fellihýsi. 
Allt kemur til greina. Uppl. í síma 695 
9543.

9 feta Futura by Coachmen 2006 frá 
Ellingsen. Geymslukassi, sólarsella og 
fortjald. Verð 1.800þ. Uppl. 8950705

Fleetwood UTAH 12 fet, 2005 eins 
og nýtt. Eitt með öllu s.s. Sólarsella, 
Fortjald, Miðstöð, Heitt vatn, Sturta, 
CD-iPod, Loftnet, Upphækkun m/
dempurum, Skoðað 2009, o.fl. 1.990 
þ. 664-3222

Reyklaust mjög vel með farið Fleetwood 
Cheyenne 10 fet m/sólarrafhl.for-
tjaldi,grjótgrind, 2 gaskútar,geymslubox 
að framan o.fl.Verð 1.800 þús. stgr. 
S:663 5275.

Fleetwood Resalute árgerð 2004 kemur 
á götuna 2005 (eins og Cheyenne) 
upphækkað,sólarsella,Markísa, 12 V 
tengi inn í húsi, heitt og kalt vatn, eggja-
bakkadýnur í báðum rúmum, svefn-
tjald, sjónvarp 12v og 220v og ísskápur. 
Mjög vel með farið og ekki mikið 
notað. Verð Kr. 1.580.000 upplýsingar 
í Síma: 8433922 (jóhann), 8204132 
(Marta) eða 5543132 (Heimasími)

Palomino Colt 06 til sölu for tjald o.fl. 
eins og nýtt verð 1.300þ. uppl: 867 
2882.

Fleetwood Yuma árg.2006 til sölu.10 
f,svo til ónotað.Sólarrafhlaða,pláss 
fyrir tvo gaskúta,hljóðlát miðstöð,mar-
kísa,geislaspilari o.fl.Staðgreiðsluverð 
1.650.000.Uppl.í s.6628811

Til sölu Fleetwood Cheyenne, árg 06, 
geymslukassi,sólarsella,ísskápur,grjót-
grind,heit & kalt vatn og fortajald, verð 
1.880.000. Uppl í síma 8998220

Til leigu Coleman fellihýsi 9‘. Árg ‚99. 
Uppl. í S. 898 7618

Rockwood Premier árg. 2008 til sölu. 
Geymslukassi og pláss fyrir tvo gas-
kúta. Sólarsella, miðstöð, ísskápur, hiti í 
dýnum og fortjald. Lítið notað. Verð kr. 
1.950 þús. Uppl. í síma 894 9001.

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..

fleedwood utha árg 2005.12 ft mark-
isa,sólarsella ,cd,heitt og kalt vatn og fl, 
vel með farið ,skoðað ,verð 1.800.000. 
upplýs sima 861 1267

 Pallhýsi

Travel Lite Pallhýsi
Eigum 1 hús eftir f. 6 ft pall og 2 f. jap-
anska bíla. Ferðapallhýsi Oddagötu 8 
Rvk s. 663 4646 travellitecampers.com

 Tjaldvagnar

Camp-let Savanne árg. 2008. Eldhús 
með gashellum og vaski. Aukahlutir: 
Geymslubox og dúkur í fortjald. Mjög 
lítið notaður og í góðu standi. Verð 980 
þús. Uppl. s. 820-6335.

Camp-let Concorde árg. 2008. Áfast eld-
hús og fortjald með mottu. Yfirbreiðsla. 
Mjög lítið notaður. Uppl. s. 822 4006.

Tjaldvagn, Holiday Camp (Ægis) árg 
99 ,til sölu. Góður vagn, skoðaður.
Verð kr. 300. þ. Upplýsingar í síma 895 
7310 e.kl.16.

 Vinnuvélar

Til sölu veghefill, Champion 740 A, árg. 
1982. Verð 2,6 millj + vsk. Upplýsingar 
í síma 893 4424.

Til sölu 30 tonna beltavél ‚98 ek. ca. 
6500 tíma. Einnig hjólavél, Komatsu 
150 árg. ‚91. Nýlegur mótor.S. 892 
5309.

 Lyftarar

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

 Bátar

Plastbátur L. 5,9.M 70 hö. Susuki 4 
gengis mótor. Keyrður c. 20 tíma eins 
og nýr. Vökvastýri + góður vagn. V. 3,2 
m. Uppl. í. s. 865 0635.

Til Sölu nýr Suzuki DF80 utanborðs-
mótor m/stjórnbúnaði uppl. 899 8933 
& 899 8990.

Harðbotna gúmmíbátur Narwhal sv 
400, árg. 2007, 4m langur. Einnig 
Zodijak gúmmíbátur, 4m langur. 2000 
- 2001 árg. Verð fyrir báða bátana 1700 
þús. Uppl. í s. 848 2165.

Til sölu afar vandaður og lítið notaður 
sex manna finnskur skemmtibátur á 
kerru. 90 hö Suzuki. Garmin siglinga-
tæki með fisksjá. Talstöð. Öryggisvesti 
og sjóstangir geta fylgt. Engin skipti. 
Uppsett V. 2,7 millj.. Uppl. í 821 2171

Rafbúnaður fyrir bátinn. www.rafrost.is

Til sölu Lena ÍS 61 1396 20 tonna 
eikarbátur í góðu standi Með haffærn-
isskýrteini Með starndveiðileifi á svæði 
D 770 5144.

Til sölu Terhi 385 vatnabátur árgerð 
2009 með yfirbreiðslu. Verð 300.000. 
Upplýsingar í síma 893 7385.

3,2bt. Trébátur í mjög góðu standi. 
Yanmar vél með öllum helstu tækjum 
& búnaði. Er skoðaður, með 2 færavind-
ur. Tilbúinn í strandveiðina eða hvaða 
kerfi sem er. V. 2,3m. Skoða skipti á bíl 
+ pen. Uppl.S 862 6735

Færeyingur til sölu. 4 cyl. Volvo Penta 
vél. Öll helstu tæki. Haffærisskírteini. 
Uppl. í síma 698 5358.

Óska eftir slöngubát m/ eða án mót-
ors. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 
868 6793.

Til sölu 17 feta Shetland hraðbátur 
með 50 hö fjórg. mótor. Einnig 4m 
slöngubátur + nýr 15 hö fjórg. mótor. 
S. 844 0478.

6 tonna trilla til sölu. Er komin á flot. 
Upplýsingar í s. 849 3230.

Viðgerðaþjónusta, sport og bátavörur. 
Gúmmíbátar & Gallar S:571 1020 www.
gummibatar.is

PlastX-Óska eftir nýlegum PlastX 4m 
bát, helst á kerru með eða án mótors 
8967605

Skrúfur beint frá framleiðanda: www.
somiboats.is 00 46 722 45 3535 Óskar

 Flug

Til sölu flugvélin TF-DIS. Cherokee 
Warrior 1974 PA28 151/161. Ný árs-
skoðun gildir til 30.05.11. Motor floginn 
987 klst. SMOH. Uppl. í s. 892 3055.

 Aukahlutir í bíla

Er með til sölu nýjar bakkmyndavélar 
í bíla, þær eru þráðlausar, vatnsheldar 
og með mjög skýrum litaskjá og einnig 
með nætursjón. Henta vel fyrir húsbíl-
inn, verktaka og önnur farartæki. Verð 
38.500 m/Vsk Nánari upplýsingar í 
síma 867 2076, Gunnar.

Er með mjög fullkomnar nýjar tölvur til 
sölu til að bilanagreina bíla og þurrka 
villukóða út t.d. Airbak, Abs,Service ljós 
og margt fl. mjög einfaldar í notkun. 
Tölvurnar greina allar gerðir bíla (jap-
anska, evrópska, ameríska ofl.) þar 
á meðal VW, AUDI, skoda ,ofl. sem 
aðrar tölvur gera ekki. Einnig eru allar 
uppfærslur fríar frá framleiðanda. Verð 
52.000 m/Vsk. Nánari upplýsingar í 
síma 867 2076, Gunnar.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

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

Fjölhæfur bifvélavirki
með réttindi, óskast til starfa sem fyrst. 
Við erum að leita að manni með 
létta þjónustulund í framtíðarstarf. 
Áhugasamir sendi umsókn á netfangið: 
beggi33@simnet.is

 Varahlutir

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

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 gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 615 0888. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Vantar í Subaru Legacy 2003 spegil, 
vinstra megin(árg. ‚99-‘03) og stefnu-
ljós í vinstra frambretti. Uppl. 663-
5447.

Bílapartar og þjónusta. 
S. 555 3560

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

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11

ÞJÓNUSTA

 Sendibílaþjónusta

Alhliða flutningar: Búslóðir Húsgögn 
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp. Erum 
alltaf við síman 561 3333

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif regluleg ræsting sam-
eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

Til sölu

Þjónusta
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 Garðyrkja

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

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan-
borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu-
orf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af 
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 
0661. www.velaverkjs.is

Er öspin til ama ?
Sérhæfðir í trjáfellingum. 
Ábyrgðartryggðir. Uppl. í s. 773 0317.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

Hellulagnir, Trjáklippingar, 
Jarðvegsskipti, Smágröfuþjónusta, 
Vörubíll með krabba, Dren-
Skolplagnavinna. Eðalgarðar ehf. s:698 
7258 Vönduð Vinnubrögð!!

Felli tré, klippi, grisja og önnur garðverk. 
Halldór garðyrkjum. S. 698 1215.

SÓLPALLAR, skjólveggir, öll almenn 
smiða og garðvinna, vanir menn og 
góð verð. Brynjar s: 862 8621.

Garðsláttur í sumar.Gæði, gott verð 
og persónuleg þjónusta. ENGI ehf s: 
615-1605

 Bókhald

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

Ársreikningar-Bókhald
VSK.uppgjör-stofnun fél.- erfðarfj.skýrsl-
ur-skattaframtöl o.fl. Hagstætt verð. S. 
517 3977 framtal@visir.is

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Fjármál

Rekstrar- og fjármálaráðgjöf til fyrir-
tækja 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

 Málarar

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Smíði, múrun, málun og 
flísalögn....

Allt utanhús viðhald. Iðnaðarmenn 
óskar eftir verkefnum, bað, eldhús, ver-
önd. Sjá verkadvinna.is S. 699 5678.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. 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 - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149.

Óska eftir færarúllum 24V 770 5144.

GLUGGAR-FRAMLEIÐSLUVERÐ Við 
framleiðum glugga fyrir þig. Leitið til-
boða. UPB ehf. Bæjarhrauni 10-220 Hfj. 
S-5550066 helga@upb.is

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

 Nudd

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

 Spádómar

Steinunn 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát 

skal höfð í nærveru sálar.
Opið 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

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

 Stjörnuspeki

Ég stunda doktorsnám í Astrologíu í 
Virginíu fylki USA með árulestur sem 
sérsvið. Verð á landinu í nokkra daga 
og vil þjálfa og fínpússa hæfileika mína 
sem ég hef tileinkað mér erlendis undir 
handleiðslu Madame Jacy. Frá kl. 8-18 
í dag mun ég bjóða ókeypis árulestur 
og stjörnuspá í s. 896-5274. Ekki hika 
við að lesa inn á talhólfið ef það er á 
tali, ég hringi til baka. Heyrumst, Kári 
Helgason.

 Tölvur

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

 SkemmtanirIRISH PUB Zaprasza
Polska impreza z zespolem „Magic“
W Kazda sobote
START 22:00
Wstep Wolny
UL Reykjavíkurvegur 60, Hafnar . 
S. 555-0022

Skemmtanir

Skemmtanir
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 Trésmíði

Uppsteypa mannvirkja
og önnur húsasmíði. Jarðvinna, sökl-
ar, sólpallar. Ragnar Haraldsson húsa-
smíðameistari S. 894 2454

 Önnur þjónusta

Allt fyrir Eurovision-partýið. Fleytifull 
búð af flottum vörum, búningum, 
blöðrum, litaþemum, o.fl. Partýbúðin, 
Faxafeni. Opið virka daga 11-18, lau 11-
17 og sun 12-16.

GreenHouse vor - sum-
arvara.

20% afsláttur af öllum vörum vörum 
hjá GreenHouse í dag laugardag. Opið 
10-14. GreenHouse Rauðagerði 26

Tek að mér alla jarðvegsvinnu. Fleigun, 
gröft og snyrtingar. Góð þjónusta. Uppl 
899 2667.

Sumarhúsa og garðeig-
endur!

Getum bætt við okkur jarðvegsvinnu 
- útvegum mold, sand ofl. Höfum öll 
tæki. Uppl. í s. 893 4495.

Sjóstöng, Sjóstöng.
Bjóðum uppá sjóstangveiði frá 
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:892-
0099.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Víngerðarefni fyrir kröfu-
harða.

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.

Eldsneytis sparari. 
Hvirfils tæki í bíla!

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

Góðurhús TILBOÐ !!! 6fm B=1,9m 
L=3,2m með 3mm gleri eigum örfá 
hús eftir verð 220þ S:552 3300.

Erlendur gjaldeyrir til sölu, USA dollarar 
og Evrur, uppl. í síma 659 4221.

Ísvélar til sölu (Electro Freeze) og tvö 
kæliborð. Uppl. í s 690 5889/ 661 
2586.

Skrifstofubúnaður til 
sölu. Selst ódýrt.

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

 Óskast keypt

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

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

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

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !

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

Óska eftir gínum
Verslun í Rvk auglýsir eftir 

gínum.
Upplýsingar: 

elmar@geysirshops.is

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 

Kaupum gull
Staðgreiðum gull í verslun 

okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Óska eftir að kaupa ódýran 22 calibera 
riffil eða pumpu. Uppl. í s. 864 8918.

Íbúðar/vinnugámar óska eftir 20ft 
gámum. Uppl. sendast á gamarnir@
gmail.com (með árgerð og verð)

Vil kaupa skakrúllur. Helst DMG. Uppl. 
í S 840 5744

Óska eftir raförvunartæki t.d. trimm-
form, G5 víbrador, hvolvubretti, læstum 
skjalaskáp. Uppl. í s. 898 7522

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

Notað mótatimbur 1x6‘ óskast til kaups 
ca. 500m. Uppl í S. 861 5557

Borð og stólar óskast fyrir veitingastað. 
CA. 20-30 stólar. Uppl. í S. 898 9848 
/ 770 3433

 Heimilistæki

Þvottavélar, varahlutir.
Til sölu yfirfarnar þvottavélar. Tökum 
bilaðar upp í. Einnig mjög ódýr-
ir VARAHLUTIR í þvottavélar. S. 847 
5545.

 Hljóðfæri

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar 
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðs-
sölu. Sími 824 7610 & 660 1648.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Fjölnota sög
Til sölu sög/afréttari/þyktarheff-
ill/(fræsari ) frábær vél. V. aðeins 175þ. 
Uppl. í s. 660 1050 Gunnar.

Til sölu Trésmíðavélar
Fræsari - afréttari - þykktar hef-
ill. Hulsubor - bandsög - 2 poka-
sog. Nýlegur trérennibekkur m/ tölvu. 
Gamall sjálfvirkur Trérennibekkur. 
Loftpressa - lakkdæla - lakkrekki. 
Sambyggð Trésmíðavél. Ýmis fleiri tæki 
og verkfæri. S. 8674940

Til sölu lítil rafstöð, 2500V kr. 45.000 
s: 848 1476.

 Til bygginga

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

NUDD - Tilboð - NUDD
 Nudd kr. 3500,-

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

Vandaðir ferðanuddbekkir og óléttu-
bekkir á góðu verði. Uppl í síma 
8916447 Óli.

 SPA - DREAM OASIS 
 Fáðu kort og nudd frítt.

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, 
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567-
6666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Smáskipanámskeið - fjar-
nám

Smáskipanámskeið frá 7.6. -14.8. 
Skráning á www.tskoli.is eða í s. 514 
9000. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins

Ný spennandi skartgrip-
anámskeið hjá Glit.

Víraskartgripanámskeið með 
perlum og steinum. Mjög 
spennandi námskeið sem 

býður upp á nýja möguleika 
í skartgripagerð. Eitt kvöld 

kr. 6000 innifalinn vír. Úrval 
af skartgripaefni gott verð. 
Kristalshringjanámskeið kr. 

3000 Perluskart kr 3000
Glit ehf, Krókhálsi 5, 110 Rvk. 

www.glit.is s. 587 5411

SUMARSKÓLI: STÆ 
202/303, EÐL103/203, 
ICELANDIC - NORSKA - 

ANGIELSKI
ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to 
Fr; 10-11:30/18:00-19:30, start 31/5, 
28/6, 3/8. Level II: 4 w: Md to Fr; 
st. 19:45-21:15, st: 31/5, 28/6. Level 
III: 4w:13-14:30 st: 31/5. Level V: 4w: 
Md-Fri 8-9:30 st. 31/5 Level VIII Sat/
Sun 17-18:30 st 29/5. SUMARSKÓLI: 
Framhaldsskóla- prófáfangar STÆ/EÐL 
Byrja 14/6. NORSKA: stig I: 4 vikur, mán 
til fös 19:45-21:15, stig I: 7/6, stig II: 6/8 
ANGIELSKI dla POLAKÓW: Level I, 5 
weeks, Md to Thu: 10:30-12:00 or 19:15-
20:45 st. 7/6. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 
5, s.5881169. www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf 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.

Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl. 
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. 
Einarsdóttir.

HEIMILIÐ

 Barnavörur

Stokke barnarúm til sölu
Stokke barnarúm til sölu á 59.000,- 
kr. Nýtt kostar 99.000,-kr. Upplýsingar 
gsm. 699 0210

Óskast til leigu
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 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Pug hvolpar til sölu.

Kíktu á heimasíðuna okkar: 
www.dalsmynni.is S. 566 8417 

Tökum visa/euro

Gullfallegir Ó-ÆTTBÓKAFÆRÐIR 
Labrador -tíkur- hvolpar til sölu tilbún-
ir til afhendingar. Nánari upplýsingar: 
bennihben@visir.is eða 690 5398 eftir 
kl. 17:00.

Springer Spaniel hvolpar til sölu. Uppl. í 
síma 892 2934.

Gallerí Voff- hundaskóli/hundaskoli.
is vegna sumarleyfa eru laus pláss 
á námskeið sem hefst miðvikud.2 
júni Skráning í S:862 2006.Ásta Dóra 
Ingadóttir Dog Behaviour consultant

Poodle hvolpar án ættbókar til sölu, 
verða afhentir heilsufarsskoðaðir, bólu-
settir og örmerktir. S. 864 6104.

Labrador rakkar til sölu, ættb.færðir hjá 
H.R.F.Í. Tilb. til afh. 23.júní. Uppl. í S. 
822 0383/822 2118

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Fiskiteljari í lax- og silungsveiðiár til 
leigu eða sölu. Teljaraeining í grind, 
safneining tengjanleg við PC og sólar-
rafhlaða. Tilbúinn í ánna. Uppl. í síma 
664 7001.

Vatnsdalsá á Barðaströnd. Laus veiði-
leyfi í júní, júli og ágúst í lax og silung. 
Uppl www.fluga.net og í síma 664 
7001.

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

2ja herb. í 109 Rvk.
Örugg leiga, þvottavél, þurrkari,

Ísskápur, gardínur og öll ljós.
www.heimahagar.is

Upplýsingar í síma 7727553

www.leiguherbergi.is 

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

Þjóðhátíð 2010
Til leigu 230fm einbýlishús frá fimmtud. 
til mánud. fyrir allt að 13 manns. uppl: 
8979674 e. kl.12 á daginn

Stúdíóíbúð í vesturbæ Kópavogs fyrir 
rólegan og reglusaman einstakling. S. 
777 5571 e. kl. 12.

Til leigu ca. 70fm íbúð á jarðhæð í 
Hamrahverfi í Grafarvogi. Leiga 80þús. 
á mán. + hiti og rafmagn. Dýr ekki leyfð 
og reyklaus íbúð. Uppl. í s 567 5322

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

Herb. til leigu. Gott húsnæði & allur 
aðbúnaður. Room for rent, all included. 
S. 898 8690.

4 herb., 169 fm., raðhús í Lundahverfi 
í Garðabæ til leigu. Húsið er í grónu 
hverfi með skjólsæla verönd til suðurs. 
Einungis ábyrgir leigjendur koma til 
greina. Verð 190 þús. Uppl. í 820-
6530.

Langtímaleiga. 2h. íbúð í Hraunbæ til 
leigu, frá 1. júlí. 85þ. á mánuði með 
hita og hússjóð. 1 mánuð fyrirfram og 
1 mánuð trygging. S. 869-2242

Herbergi í Stórholti
15fm herbergi til leigu, eldunaraðstaða, 
klósett og sturta. Laust frá 01. júní. Verð 
35þús Uppl. s. 663 5791

60 fm íbúð í vesturbæ Kópavogs til 
leigu frá 1. júlí nk. Sér inngangur. Verð 
75 þús. á mánuði m/hita. Leigist aðeins 
reglusömum. Uppl. í síma 863 3760.

Herb. til leigu i 105. M. sturtu og w.c. 
Sérinng. og aðgang að eldhúsi. Uppl. í 
S. 698 1093.

Rúmgóð herb. til leigu í 105. Sameiginl. 
eldh, bað & þv.hús. Frá 32 þús/mán 
rafm, hiti & internet innifalið. 863 5514

2 herb. íbúð til leigu í Grafarholti. Laus 
1. Júlí. V 90þús. Uppl. í s 699 2953.

4 herb. íbúð í Árbæ til leigu frá 15. 
júní-15. ágúst. Langtímaleiga kemur 
til greina. Hluti húsgagna getur fylgt. 
Leiguv. samkomulag. Uppl. í s. 694 
2838.

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

Til leigu 2herb íbúð í Kópav. c.a. 50fm 
Reglus. áskilin. V. 90 þ. Upplýsingar í 
696 4950.

Óðinsgata, til leigu 2 herb. íbúð, reyk-
laus. Verð kr. 80,000 á mánuði. Uppl. 
síma 898 4459. Laus 1 júní.

Stórt herb. til leigu í Kóp. Aðgangur að 
öllu. Uppl. í S 844 0607 Ingibjörg

Herb/stúdíó 105 Rvk. ískáb. eldunarh. 
þvottav. séring. og wc uppl í s: 898 
4188.

Til leigu 4 herb. 120 fm íbúð. v/ Laugav. 
V. 120 þ. Uppl. í S. 848 4692

Lovely little studio flat. City center. 
Available now. S. 898 9574.

3 herb. neðri h. í einbýli í hverfi 110. 
130þ. á mán án húsaleigubóta Gunnar 
: 6601050 2 mán fyrirfram

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin 
rúm. S. 892 5309.

3ja herbergja íbúð við Skúlagötu 
til leigu. Verð 100 þús. pr. mán. 
Langtímaleiga. Allar nánari upplýsingar 
í s. 892-2916.

Til leigu 3ja herb. íbúð við Þórufell leiga 
kr. 120,000 pr. mán. innif. hússj. og hiti 
uppl. í síma 699 0415.

Til leigu 3ja herb. íbúð í m/sérinng. í kj. 
í Kóp. Laus 1/6. Leiga 110.þús á mán. 
Uppl. í s. 693 8483

Kópavogur-Hvammar 4ra herb. íbúð 
á jarðhæð til leigu, kr. 140.000. Sími 
897 6027

 Húsnæði óskast

Bakkar. Fjölskylda óskar eftir 4-5 herb. 
íbúð til leigu í eitt ár. Við erum skilvís, 
reyklaus og reglusöm. S 8225321

Fjölskylda óskar eftir 5-6 herbergja 
hæð/einbýli/tvíbýli/parhúsi á svæði 
101,107,105. erum reglusöm, reyklaus 
og göngum vel um. Skilvísum greiðsl-
um heitið. Ef þú ert með réttu eign-
ina fyrir okkur hafðu þá samband við 
Þórunni í síma 6637858

Roskinn maður óskar eftir herb. í 
Vesturbænum. S. 551 5564.

 Draumaleigjandi. Reglusöm 27 ára 
kona, viðskiptafræðingur að mennt, 
óskar etir íbúð í 101 eða 105 til lang-
tímaleigu sem fyrst. 2-3 herbergi, 
geymsla, 80-100 þús./mán Sími: 
6944932

Óska e. íbúð í Hfj. á 80-90 þús. Reglus. 
reykl. og heiðarleg. Sólveig s. 7702386

Reglusöm miðaldra hjón óska eftir að 
taka íbúð á leigu eftir 15. júní fyrir 1. 
júlí í Reykjavík. 90 fm eða stærri, 3-4 
herb. Skilvísar greiðslur, og tryggingar ef 
óskað er. Langtímaleiga æskileg. Uppl. 
veittar í s. 857 4676 eða tölvupóstur 
ymis@simnet.is

 Sumarbústaðir

BREKKUSKÓGUR
B R E K K U S K Ó G U R Til sölu fallegt 
48 ferm sumarhús með öllu innbúi í 
Bláskógabyggð. Verð kr. 13 millj. Get 
tekið góðan húsbíl, lágþekju, uppí. s. 
552 8329

Til sölu 13m2 gestahús m/ snyrtingu, 
rafmagnstöflu og parketi. V: 950þús. 
s:8988082.

Til sölu 15 fm gestahús. Þarfnast smá 
lagfæringar. V. 830 þús. Uppl. í s. 893 
4609.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 207 m2 iðnaðar/verslunarhús-
næði með innkeyrsludyr við Smiðjuveg. 
S: 820 6030

Verslunarhúsnæði
Verslunarhúsnæði við Laugaveg til 
leigu. Upplýsingar í s. 869 9293.

 Geymsluhúsnæði

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

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

Áttu Geymslu/skúr til leigu eða sölu þá 
bráð vantar mig svoleiðis. allt kemur til 
greina. sendu mér allar upplýsingar á 
gummibondi@hotmail.com

 Bílskúr

Til leigu 22 fm. bílskúr í vesturbæ 
Kópavogs. h./k. vatn. 25 þús. sími 
8497209

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

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

Nýtt!! Glæsileg 5 herbergja íbúða við 
miðbæ Akureyrar rétt við sundlaugina. 
Íbúðin er vel útbúin og með heitum 
potti. Uppl. í síma 865-9429

ATVINNA

 Atvinna í boði

Rafvirkjar
Vegna aukinna verkefna vantar 
menn í vinnu við ljósleiðara-
tengingar á höfuðborgasvæð-
inu. Þurfa geta hafið störf sem 
fyrst og næg vinna framundan

Áhugasamir sendi inn 
upplýsingar á netfangið: 

bbrafvertakar@internet.is eða 
í s. 660 4090 Birgir

Hellulagningar/
Vélamenn

Óskum eftir að ráða vana 
hellulagningamenn til vinnu 

sem fyrst, og einnig vantar vana 
vélamenn. Góð laun í boði fyrir 

rétta aðila.
Nánari upplýsingar í 

síma 897 3057

Hefur þú brennandi 
áhuga á snyrtivörum
 og vilt kynnast AVON 

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

Stay ehf óskar eftir þernum í þrif á 
þremur gistiheimilum í Reykjavik. 
Reynsla, bílpróf og meðmæli skilyrði. 
Dagvinna og eða helgarvinna. Nafn og 
uppl. sendist á stay@stay.is.

Barnafataverslun, Framtíðarstarf, 
Reyklaus starfskraftur óskast til sölu-
starfa og önnur tilfallandi störf. Ekki ygri 
en 25 ára. Vinnutími 4 virka daga frá 
kl.14-18 og annanhvern laungardag frá 
10-17. Áhugasamir sæki um á netfang 
iana@simnet.is

Tryggingamiðlun Íslands vantar fólk 
í kvöldstarf í símaveri fyrirtækisins. 
Umsóknir sendist á gisli@tmi.is

Vinna í sveit. Laust er starf í sveit á 
Norðurlandi, starfi er bæði við heimilis-
vinnu og úti vinnu. Upplýsingar í síma 
892 7482.

Skipstjóri við siglingar á Jökulsárlóni 
Jökulsárlón ehf. óskar eftir að ráða skip-
stjóra á hjólabát . Starfið felst í því að 
sigla með ferðamenn um Jökulsárlón. 
Umsækjendur þurfa að hafa réttindi til 
að stýra skipum sem eru 30 rúmlestir ( 
pungapróf). Upplýsingar og umsóknir 
sendist á agust@jokulsarlon.is eða í 
síma 868-4797 eftir kl 19

AU PAIR óskast til Osló. Við erum 5 
manna íslensk fjölskylda. Vantar au 
pair frá byrjun ágúst. Börnin eru 9, 
6 og 1 árs og eru í skóla/leikskóla. 
Viðkomandi þarf að vera eldri en 18 
ára, reglusöm/samur og hafa gaman 
að börnum. Bílpróf æskilegt. Nánari 
upplýsingar á thornyo@hotmail.com

Óskum eftir að ráða vana gröfumenn, 
vörubílstjóra og verkamenn til starfa. 
Uppl. í S. 847 5067

The Purple Rabbit vill kaupa djörf 
myndbönd íslenzkra kvenna. Nánari 
upplýsingar á PurpleRabbit.is.

Talar þú og skrifar norsku og íslensku? 
Óskum eftir aðila sem getur túlkað og 
þýtt norsku í tímabundið hlutastarf. Ef 
áhugi er fyrir hendi þá vinsamlegast 
sendið okkur línu á emaili 1starf@
gmail.com.

Matreiðslumann, starfsfólk í eldhús 
og sal vantar. Veitingahús 40 mín frá 
Reykjavík, húsnæði í boði. Uppl. í s. 
771 8829.

Sjóarinn.is
Vegna anna óskum við eftir stýrimönn-
um, vélstjórum og vélavörðum á skrá 
hjá okkur. Skráðu þig á www.sjoarinn.
is

 Atvinna óskast

Húsasmiður óskar eftir vinnu 25 ára 
reynsla vanur þak og glugga vinnu 
uppl: 661 7839.

Vantar þig smið?
Húsgagna smiður. Hefur mikla reynslu 
af trésmíði, þakviðgerðir, parket, inni-
veggir,sólpallar,mála, ofl. S. 865 7293.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 1616

Opið þegar þér hentar.

908 1616.

Halló dömur. Ferðafélagi óskast til 
Tyrklands í ágúst eða september. 
Æskilegur aldur milli sextugs og sjö-
tugs. Svar sendist Fréttablaðinu fyrir 6 
júni merkt Sól 010.

Glæný eldheit upptaka
Hún er ljóshærð, grannvaxin og græn-
eyg og í þessari afar innilegu upptöku 
fylgist þú með henni klifra hærra og 
hærra og ná síðan hreint ótrúlegum 
endasprett. Ofboðslega innileg upp-
taka! Sími 905-2002 (símatorg) og 535-
9930 (kreditkort), upptökunr. 8144.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

MIKLABORG - ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG - ÖRUGG SALA

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

Gott parhús á einni hæð fyrir eldri borgara.  Eignin er 70 fm, rúm-
góð og björt. Góð lofthæð.  Frábær staðsetning við Seljahlíðar.
Suðurgarður.  Bílastæði við húsið

Hjallasel 27 – Opið hús í dag á milli kl. 17-18.

Fasteignir

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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1,5 kg svínarif
salt og nýmalaður pipar
2 ½ msk rifinn engifer
3 hvítlauksrif, pressuð
4 msk sojasósa
4 msk þurrt sérrí
4 msk Hoisin-sósa
4 msk tómatþykkni
2 msk púðursykur
1 tsk múskat
1/2 tsk kanill
1 1/2 msk sesamfræ

Hitið ofninn í 140 C. Raðið svínarifum 
í eldfast mót, kryddið með salti og 
pipar og bakið í 1 ½ klukkustund. 
Blandið saman afganginum af hrá-
efninu í pott og hitið að suðu. Takið 
pottinn af hellunni og penslið rifin 
með sósunni. Hækkið ofnhitann í 180 
C og bakið áfram í 25-30 mínútur. 
Einnig er hægt að grilla rifin, þá eru 
þau grilluð á meðalheitu grilli í 15 mín-
útur á hvorri hlið. Stráið sesamfræum 
yfir rifin áður en þau eru borin fram. 

GRÁÐOSTASÓSA
1 dós 10% sýrður rjómi
100 g gráðostur
salt og nýmalaður 
pipar

Hrærið öllu 
vel saman 
og berið 
fram með 
svínarifj-
unum.

Það sem er langbest í gogginn við svona tilefni, hvort sem þau 
heita Eurovision-kvöld, kosninganótt og ég tala nú ekki um 

heimsmeistarakeppni í knattspyrnu, eru kjúklingavængir í ofni,“ 
segir Dagur B. Eggertsson, læknir og efsti maður á lista Samfylk-
ingarinnar í borginni. Hann gefur okkur fúslega leiðbeiningar um 
matreiðsluna og tekur fram að ekki sé um flókna hluti að ræða. 

„Maður byrjar á að taka plastpoka og setja í hann eina og hálfa 
matskeið af hveiti, þó nokkurn slatta af pipar og aðeins meira salt 
en maður heldur. Svo skolar maður af kjúklingavængjunum, þerrar 
þá vel með pappír og setur þá ofan í pokann, lokar honum og hristir 
þannig að hveitið með kryddinu dreifist jafnt og festist utan á bitun-
um. Smellir þeim svo á plötu og inn í ofn og hefur þá þar þangað til 
þeir eru orðnir fallega brúnir,“ lýsir Dagur og telur ráðlegt að snúa 
öllum bitunum einu sinni meðan á steikingunni stendur. 

„Kjúklingavængir eru einhver ódýrasti lúxus sem hægt er að 
leyfa sér og ómetanlegur kostur á sumarkvöldum,“ heldur Dagur 
áfram og bendir á að með afslætti kosti tíu vængir svona tvö hundr-
uð og fimmtíu kall og hveiti, pipar og salt sé ekkert til að hafa 
áhyggjur af. „Svo er eldamennskan á allra færi og ég skora á fólk 
að nota þunnu pokana utan af ávöxtunum fyrir kryddunina, þá fá 
þeir svolítið framhaldslíf,“ segir hann og bætir við glaðlega: „Allir 
sem reyna þennan skyndibita munu ánetjast, þannig að á endanum 

verð ég líklega gerður að heiðursfélaga í sölusamtökum kjúklinga-
framleiðenda!“ 

Ódýrasti lúxus sem hægt er að leyfa sér

ÓDÝRT OG FLJÓTLEGT Dagur eldhress í eldhúsinu tilbúinn með goggmáltíð á 
kosninganótt. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

dvitanna í Reykjavík

Ég geri ömmu Lillu-réttinn,“ segir Einar 
Skúlason, oddviti Framsóknarflokksins 

í Reykjavík, inntur eftir auðveldum rétti á 
kosningakvöldi. „Það er uppáhaldsréttur 
strákanna minna og er ótrúlega einfaldur.“

Uppskriftin er fengin frá Bóthildi, 
mömmu Einars, sem kölluð er Lilla. „Hún 
eldaði þetta fyrir strákana þannig að þeir 
kalla þetta ömmu Lillu-réttinn. Þetta er 
mjög vinsælt hérna á heimilinu.“

Einar segist vanalega elda mjög mikið 
en býst ekki við að tími vinnist til að gera 
ömmu Lillu-réttinn í kvöld þótt hann sé fljót-
legur en Einar hyggst eyða kvöldinu á kosn-
ingavöku Framsóknarflokksins. „Ég verð nú 
bara þar að mestu leyti.“

En ætlar Einar að kíkja eitthvað á Euro-
vision? „Já, örugglega, svona með öðru aug-
anu. Við erum líka með Eurovision-sérfræð-

ing á listanum hjá okkur. Hann Reyni Þór 
Eggertsson,“ segir Einar en þeir voru ein-
mitt saman að gefa fólki framsóknarkaffi 
þegar náðist í hann. „Ég held að hann passi 
það að við fylgjumst vel með Eurovision.“

Uppáhaldsréttur strákanna minna

GÓÐUR Ömmu Lillu-rétturinn er vinsæll á heimili Einars.

ömmu Lillu-rétturinn
Hæfilega mikið af makkarónum
1 dós maísbaunir
1 Medisterpylsa
Fullt af osti

Sjóðið makkarónurnar í saltvatni. Skerið 
medisterpylsuna í bita og steikið. Blandið 
makkarónunum, medisterpylsunum og maís-
baununum saman. Setjið ost yfir. Stingið 

inn í ofn þar til osturinn er 
bráðinn.
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Einar hefur skipt 
medisterpylsunni út 

fyrir vínarpylsu eða 
hakk.

Mér finnst ótrúlega gaman að halda 
veislur og geri það af tiltölulega litlu 

tilefni. Þó hefur það aðeins elst af mér, ég 
hef svolitlar áhyggjur af því,“ segir Sóley 
Tómasdóttir, oddviti Vinstri grænna í 
Reykjavík, á léttu nótunum.  „Einu sinni hitti 
þrítugsafmælið mitt á sama dag og Euro-
vision-keppnin og þá bakaði ég fimm brauð 
sem mynduðu nafnið JÓNSI en það var árið 
sem Jónsi í Svörtum fötum keppti.“

Innt eftir því hvernig hún muni eyða 
kvöldinu og hvað verði á borðum segir Sóley 
mat ekki ofarlega í huga sér enda verði hún 
á þönum. „Í kosningabaráttu hugsar maður 
lítið um hvað maður lætur ofan í sig, þá 
sjaldan maður fær að borða. Í kvöld mun ég 
því sennilega bara borða það sem hendi er 
næst. En dagurinn verður skemmtilegur. Ég 
mun fá mér tertukaffi með mínu fólki hér 
á kosningaskrifstofunni en ég mæli frekar 
með því að fólk hafi það skemmtilegt á kosn-
ingavökunni og borði bara eitthvað hollt og 
gott.“

Fljótlegt og hollt

HOLLIR Sóley Tómasdóttir, frambjóðandi VG, grípur 
kannski í þurrkaða ávexti í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það er nú afar ólíklegt að ég nái því að 
steikja rifin í kvöld, en þessi réttur er 

eftir uppskrift frá Friðriku Hjördísi Geirs-
dóttur og hefur slegið í gegn hjá okkur. Út-
koman var alveg ný fyrir okkar bragðlauka 
og við látum fagnaðarerindið út ganga,“ segir 
Hanna Birna þar sem hún leggur lokahönd 
á súrsæt svínarif fyrir landsmenn að prófa 
á þessum mikla hátíðisdegi. „Þetta er hæfi-
lega mikið og passar vel á svona kvöldi; létt 
en samt með góðri fyllingu.“

Í aðdraganda kosninga hefur borgarstjóri 
látið í minni pokann fyrir sínum ektamanni 
í eldhúsinu heima. „Ég er afar áhugasöm um 
mat og matargerð en undanfarið hefur elda-

mennskan verið í höndum eiginmannsins. 
Hann er hrikalega góður kokkur og betri en 
ég að því leyti að ég er tiltölulega föst í bók-
stafnum og fylgi uppskriftum eftir í þaula 
meðan hann hefur þetta í puttunum og galdr-
ar fram kræsingar eftir blæbrigðum skaps 
og tilfinninga.“

Hanna Birna segir hefðbundið Eurovision-
kvöld vera með fjölskyldu og vinum yfir 
söngvakeppninni þar sem allir leggja eitt-
hvað í púkk og elda saman. „En í kvöld verð 
ég uppteknari af öðrum kosningum þótt ég 
muni auðvitað horfa á Heru og styðja hana 
heilshugar alla leið.“ 

 - þlg

Boðar fagnaðarerindi svínarifjanna

GÓÐ FYLLING Hanna Birna Kristjánsdóttir borgarstjóri í 
blómlegum garðinum heima með nýgrilluð svínarif með 
sesamfræjum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ég mun bjóða mínu fólki sem verður 
heima hjá okkur hjónum í Vesturbæ 

Reykjavíkur í kvöld upp á hjónabandssælu. 
Við munum gæða okkur á ljúffengum kaffi-
sopa með henni og jafnvel horfa á gamlan 
Matlock þátt af myndbandssnældu.

Hjónabands-sæla
500 g spelt
500 g lífrænir hafrar
500 g púðursykur
500 g smjör
1 og 1/2 tsk. lyftiduft
1 tsk. salt

Þurrefnum blandað saman og smjör brætt. 
Smjörinu hellt saman við og öllu bland-
að saman, helmingur af þessu sett í stóra 
ofnskúffu, og þrýst niður, rabbarbarasulta 
sett ofan á og restinni af blöndunni stráð yfir, 
bakað í 40 mín. á 180 gráðum.

Sæla í Vesturbæ

Súrsæt svínarif með gráðostasósu

SÁTTUR Jón Gnarr gæðir sér á ljúffengri kökunni.
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SUÐUR-AFRÍKA – VÍN OG LÍKJÖR

1.

Green Elephant
1 cl Amarula
1 cl De Kuyper Creme de Menthe líkjör

Red Elephant
1 cl Amarula
1 cl De Kuyper Wild Strawberry

Blue Elephant
1 cl Amarula
1 cl De Kuyper Blue Curacao

Sett saman í tvískipt skotglös ef til, annars haft 
lagskipt í skotglasi. Amarula-líkjörinn settur 
síðast.

Heimsmeistaramótið í fótbolta hefst í Suður-Afríku 
eftir hálfan mánuð. Spennan liggur í loftinu og fót-
boltaáhugamenn farnir að pússa glerið á sjónvarps-
skjánum. Suður-afríska stemningin er einstök og því 
um að gera að koma sér í rétta skapið með góðum 
kokteil eða kaffidrykk. Kristján Nói Sæmundsson, 
veitingastjóri hjá Argentínu Steikhúsi blandaði nokkra 
glæsilega drykki með afrísku ívafi.

Hitað upp
fyrir fótboltann

1

2

34

6

5

2.

Amarula Ice Coffe
4 cl Amarula
2 cl Absolut vodka
2 cl Rjómi
6 cl Espresso kaffi
1 teskeið púðursykur

Kaffi-sykur og vodki er hrist saman 
með klaka, síað í glas.
Amarula og rjómi eru léttþeytt saman 
og hellt varlega yfir.

3.

Blue Heaven
4 cl Amarula
2 cl Absolut Raspberry vodka
1 cl De Kuyper Blue Curaçao

Hrist saman með klaka, síað í glas 
fyllt með muldum klaka,nokkrum 
dropum af Blue Curaçao dreift yfir, 
skreytt með jarðarberi og myntu.

4.

Amarula Sunset
4 cl Amarula
1 kúla vanilluís
1 kúla hindberja sorbet (eða 
jarðarberjaís)
2 cl rjómi

Hrist saman með klaka, öllu hellt í 
hátt kokteilglas og ca. 1 cl af De 
Kuyper Wild Strawberry hellt yfir. 
Skreytt með jarðarberi.

5.

Amarula Grasshopper
4 cl Amarula
2 cl De Kuyper Creme de Menthe 
líkjör

Hrist saman með klaka, síað í 
kokteilglas, fyllt með muldum klaka 
og súkkulaðispænir settur á toppinn.

6.

Amarula Milkshake
4 cl Amarula
2 cl Absolut Vanilla vodka
1 kúla vanilluís

Hrist saman með klaka, borið fram í 
háu glasi með muldum ís, gott að 
setja smá súkkulaðisósu á toppinn.

Drostdy-Hof Sauvignon Blanc 
Hefur mjög ljósan grænan lit, angan 
af sítrus og suðrænum ávöxtum, 

grænum pipar, greipaldin og 
stikilsberjum. Nokkuð snarpt og 
ferskt í bragði. Eftirbragðið hefur 
ljúfan keim af grasi, melónum og 
lychee ávexti. Hentar vel með 
ljósu kjöti, léttreyktu fuglakjöti, 
svínakjöti, sjávarréttum, 
marineruðum skelfisk. 
Verð í vínbúð 1.499 kr. 

Drostdy-Hof Light Natural 
Sweet White Vínið hefur mjög 
ljós-sítrónugulan lit og er fremur 
sætt enda bara 7,5% að 

styrkleika. Það hefur fínlegan 
léttan ávöxt, milda sýru og 
þægilega ávaxtasætu. Hentar 
vel ískalt á sólpallinn eitt og sér 
eða til íblöndunar í sumarbollu 
svo eitthvað sé nefnt. 
Verð í vínbúð 998 kr.

Drostdy-Hof Cabernet 
Sauvignon Í angan eru sólber, 
grösugir tónar og krydd. Vínið 

hefur keim af ólívum, ásamt 
dökkum berjum og plómum. 
Mjúkt tannín með mildum 
ávaxtakeim, eftirbragðið er 
langvarandi með mjúku 
kryddi. Hentar vel með 
lambakjöti, nautakjöti, 
Carpaccio, kjötforréttum og 
sem fordrykkur. 
Verð í vínbúð 1.599 kr. 

Drostdy-Hof Shiraz Þroskaður 
ávöxtur, krydd og reyk má finna í 
angan. Hefur miðlungsfyllingu, 

dökka ávexti í bragði, brómber, 
skógarber, jarðartóna og 
laufblöð, eftirbragðið mjög 
mjúkt, kröftugt og nokkuð 
langt. Fer vel með villibráðinni, 
hreindýri og rjúpu með 
villisveppum eða sultuðum 
ávöxtum, nautakjöti og 
kröftugum ostum. 
Verð í vínbúðum 1.599 kr. 

Drostdy-Hof Shiraz Í angan 
koma fram dökk ber og 
sveskjur sem gefa til kynna 
smásætleika í víninu og vottar 
fyrir reykjarkeim. Miðlungsfyll-
ing með góðri mýkt, vott af 
sætutón í bragði, kryddi, kaffi 
og súkkulaðitón. Hentar vel 
með T- bone steik á grillinu, 
lambapiparsteik og sætum 
kartöflum. Verð 5.699 kr.

Drostdy-Hof Steen Föl-
sítrónugult með grænum blæ, 
ríkulegri ávaxtaangan til að 
mynda plómum- og apríkós-
um. Nokkuð þurrt og ferskt. 
Það má finna í bragði rifsber, 
sítrónu og apríkósu. Það 
hentar vel með léttu salati, 
ljósu fuglakjöti, fiskréttum og 
frábært að dreypa á eitt og sér.
Verð 3 l box 4.998 kr.

Drostdy-Hof Cape Red Vínið 
hefur miðlungsfyllingu nokkuð 
þurrt með góða mýkt. Létt og 
ferskt í bragði þar sem 
ávöxturinn nýtur sín vel. Hentar 
vel með Hickory reyktu 
svínakjöti, lambalærisneiðum 
og grilluðu meðlæti, jafnvel 
nýveiddri bleikju með 
kryddjurtum. 
Verð 3 l box 5.399 kr. 

Drostdy-Hof Chardonnay 
Viognier Angan af lime og 
sítrónum með melónum í 
bakgrunni. Þurrt með ferskri 
sýru. Í bragði kemur vel fram 
lime, græn epli og greipávöxt-
ur. Gott jafnvægi og mjúkt 
eftirbragð. Hentar með 
pastaréttum, hráskinku og 
melónu, kjúklingasalati satay, 
grillpinnum í köldum sósum. 
Verð 3 l box 5.599 kr. 

Drostdy-Hof
Vínin frá Drostdy-Hof hafa skemmtilegan 

kröftugan karakter, og eru frá Cape-höfðanum í 

Suður-Afríku. Þau eru klassísk en jafnframt ætíð 

vín samtímans. Víngerðarmenn Drostdy-Hof eru 

stoltir af hefðinni og því örlæti sem vínin fela í 

sér, þetta eru vín til að njóta við hin ýmsu tæki-

færi. Vín Drostdy eru jafnframt þau vinsælustu í 

sínu heimalandi þar sem hitastig er mun hærra 

en hér á Fróni að jafnaði og því ætti sumarið hér 

að vera besti tíminn til að njóta þeirra í góðum 

félagsskap.



SVAMPTERTA MEÐ MIKIÐ AF 
RJÓMA OG ÁVÖXTUM

6 egg
140 g sykur
140 g hveiti

Þeytið eggin og sykurinn saman 
þar til orðið er stíft. Sigtið hveitið 
og hrærið saman.

Bakið við 180 gráðu hita í 30 til 35 
mínútur í hringlaga formi.

9 dl rjómi
1 vanillustöng
Svolítill sykur

Þeytið rjómann. 

Skerið kökuna í þrennt. Fyllið hvert 
lag með rjóma og ávöxtum eða 
berjum. Hægt er að setja sultu í 
rjómann í staðinn. 

Efsta lagið er skreytt með rjóma og 
berjum. Norðmenn elska jarðarber 
og það er næstum alltaf skreytt 
með þeim.

RAUTT LÍMONAÐI
1 kg rifsber
1 dl vatn
300 g sykur á lítra af límonaði
1 tsk. rotvarnarefni

Setjið rifsberin og vatnið í pott og 
látið sjóða hægt og rólega. Látið 
það krauma í 15 mínútur. Safinn 
er sigtaður í gegnum klút og látinn 
standa í eina klukkustund. Mælið 
safann og bætið viðeigandi magni 
af sykri við. Látið sjóða og svo 
krauma í 5 mínútur. Takið froðuna 
af og bætið rotvarnarefninu við. 
Hellið á hreinar flöskur og setjið 
tappann á um leið. CANEPA CLASSICO CABERNET SAUVIGNON

Flott angan af plómum, sólberjum og þurrkuðum ávöxtum. 
Mikil fylling i munni sem brýst út í fersku berjabragði með hóflegu en 
góðu tanníni. Þægilegt eftirbragð.

Passar með t.d. lambalæri með kraftmikilli sósu, svínakjöti, 
þroskuðum ostum og meira að segja gráðostum og súkkulaði. 

Prófið einnig Merlot eða Carmenere frá Canepa.

Verð 1.691 kr.

BACARDI MOJITO
Mojito frá hinum heims-
þekkta rommframleiðanda 
Bacardi getur ekki klikkað. 
Hérna ertu með tilbúinn 
Bacardi Mojito og það eina 
sem þú þarft til að búa til 
frábæran Mojito er klaki og 
Sprite/sódavatn – 
Bacardi Mojito 
„Ready to Serve“.

CANEPA CLASSICO SAUVIGNON BLANC
Tært vín með léttri sítrus angan, ferskt og létt í munni með þægilegri 
sýru. Þessi Sauvignon Blanc gefur svo epla-, ananas- og ferskjutóna 
sem gerir vínið ákaflega ferskt og þægilegt. 
Passar með t.d sushi, hörpuskel, ostrum, grilluðum laxi, kjúklingi og 
sumarsalötum.

Prófið einnig Chardonnay eða Reserva Pinot Grigio frá Canepa.

Verð 1.691 kr.

SUNRISE CABERNET SAUVIGNON
Frábært vín við flest tækifæri og magnað 
yfir kosningavökunni – vín fyrir alla.
Engin spurning hvað skal kjósa!!!!
Verð í Vínbúðinni: 5.699 kr.

LA HABANERA TEMPRANILLO
Eitt af fáum vínum frá Spáni sem eru 
fáanleg í boxi. Frábært vín með grill-
matnum og hentar sérstaklega vel 
með lambakjöti.
Verð í Vínbúðinni: 5.499 kr.

ARTHUR METZ RIESLING
Flauelsmjúkt og frísklegt vín frá Alsace í 
Frakklandi „Je Ne Sais Quoi“ – frábært við 
flest tækifæri. Fær pottþétt 12 stig. 
Verð í Vínbúðinni: 5.199 kr. 

Góð
kaup

Góð
kaup

Góð
kaup

Góð
kaup

Góð
kaup

RAUÐVÍN • HVÍTVÍN

NÝTT TILBÚIÐ MOJITO

Við hátíðleg tilefni fáum 
við okkur norska bløt-
kake sem er svamp-

terta,“ segir Helle Birkeli frá 
Noregi, sem búið hefur á Ís-
landi síðustu tvö ár. „Norðmenn 
gera þessa köku þegar sumar-
ið kemur. Þá er hægt að fá fersk 
jarðarber, hindber og bláber og 
kakan lítur mjög sumarlega út.“

Að sögn Helle er kakan oft 
gerð við sérstök tilefni í Nor-
egi til dæmis í afmælum eða á 
Eurovision. „Fólk elskar hana. 
Hún getur þó stundum orðið 
þreytandi fyrir krakka því það 
er alltaf þessi kaka í boði,“ upp-
lýsir Helle hlæjandi.

Helle segir að kakan sé vin-
sæl á heimili hennar en hún 
fann hana í uppskriftabók með 
þjóðlega norska rétti. „Við 
gerum líka stundum límonaði 
með kökunni. Það er eitthvað 
sem fólk fær sér á góðum sum-
ardegi og er frábært á meðan 
horft er á Eurovision. Upp-
skriftin að því er reyndar feng-
in frá tengdamóður minni. Ég 
get ekki eignað mér það.“

Helle hyggst búa til límon-
aðið og svamptertuna í kvöld 
þegar hún horfir á Eurovision. 
Hún segist jafnvel ætla að 
skreyta tertuna með glimm-
eri. Helle hefur reyndar hvorki 
heyrt íslenska lagið né það 
norska áður. „Ég er að spara 
þau fyrir kvöldið. Ég hef það 
frá þeim tíma þegar ekki mátti 
heyra lögin fyrir sjálfa keppn-
ina,“ segir Helle sem kann þó 
enn að meta norska lagið frá því 
í fyrra.

Helle ætlar að horfa á 
Eurovision ásamt norskum 
vinum sínum. „Við ætlum auð-
vitað að horfa á Eurovision á 
norsku sjónvarpsstöðinni NRK 
með norskum kynnum. Það er 
mjög mikilvægt fyrir okkur,“ 
útskýrir Helle og bætir við að 
til langs tíma hafi sami kynn-
irinn alltaf verið á Eurovision. 
„Ég held að hann hafi verið rek-
inn því hann móðgaði drottning-
una okkar ef ég man rétt. Það 
var samt ekki tengt Eurovision. 
Honum var skipt út fyrir 
tískugúrú frá Norður-Noregi.“

Sumarleg svamp-
terta og svalandi 
norskt límonaði
Norðmenn fagna Eurovision í kvöld og því er tilvalið að skella í þjóðlega norska svamptertu og 
rautt límonaði á meðan horft er á keppnina. Helle Birkeli gefur uppskrift að hvoru tveggja.

NORSKT GÓÐGÆTI Helle segir að Eurovision sé vinsælla í Noregi núna heldur en síðast 
þegar það var haldið þar árið 1995. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Helle ætlar jafnvel að skreyta svamptertuna 
með glimmeri í kvöld á meðan hún horfir á 
Eurovision með norskum vinum sínum.

GAMLIR DÚKAR FÁ FRAMHALDSLÍF Tauservéttur gefa 
veislunni hátíðlegra yfirbragð þegar lagt er á borð. Þó má draga úr 
hátíðleikanum án þess að einnota bréfsérvéttur komi til, til dæmis 

með því að hafa tauservétturnar í mismunandi litum við diskana og lífga 
þannig upp á veisluborðið. 

Til að koma sér upp safni af skemmtilegum tauservéttum í línskúffunni 
er ráð að nýta gamla dúka og viskustykki sem farin eru að að trosna á 
köntum eða eru með föstum blettum sem nást ekki úr. Þá eru klipptir 
ferningar úr þeim hluta efnisins sem er heill, heppileg stærð gæti verið 
30 x 30 sentimetrar. Gera skal ráð fyrir 1 sentimetra saumfari allan hring-
innn og svo eru kantarnir faldaðir í saumavél. Látið tilviljun ráða hvernig 
blúnda eða mynstur sníðast inn í ferninginn, það er skemmtilegast þegar 
engin servétta verður eins.

Norsk bløtkake
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bitinnBESTI

CASTELLO-PITSUR Pits-
urnar hjá Castello á Dalvegi í 
Kópavoginum eru í uppáhaldi 
hjá mér. Þær eru langbesti bit-
inn í bænum að mínum dómi.

Embla Grétarsdóttir 

SALSASÚPA Það fer eftir 
skapi en Salsaúpan á Krydd-
legnum hjörtum er það sem 
fyrst kemur upp í hugann. Mig 
langaði þangað í hádeginu í 
dag en var of langt undan. 

Hjördís Rut Sigurjónsdóttir 
blaðamaður.

HAMBORGARABÚLLAN 
„Besti bitinn er ótvírætt búllu-
borgarinn hans Tomma. Ég 
vildi gjarnan geta verið frum-
legri en svona er þetta bara.“ 

Sif Gunnarsdóttir, forstöðu-
maður Höfuðborgarstofu. 

PYLSA Á BÆJARINS 
BESTU Besti skyndibitinn er 
að mínum dómi pylsa á Bæj-
arins bestu. Það er réttur sem 
getur ekki klikkað. 

Hilmar Örn Hilmarsson 

REGLURNAR BROTNAR Ýmsar reglur eru um það 
hvernig lagt skuli á borð eftir því hvað er í matinn og 
í hvaða röð á að borða hann. Reglurnar geta vafist 

fyrir matargestum og orðið til þess að andrúmsloftið við 
borðið verður vandræðalegt. Til þess að koma gestunum 
ekki í bobba en halda í hátíðleik veislunnar má grípa til 
óhefðbundinna aðferða. Til dæmis má smeygja hnífa-
pörunum í gegnum fallegan servéttuhring svo þau myndi 
eins og turn ofan á diskinum. Á langborði mynda hnífapara-
turnarnir fallegt landslag margir í röð og ekki nema ein leið 
til að hefja borðhaldið. Gestirnir eru þá lausir við 
vandræðaganginn sem fylgir því hvaða gaffal 
skal nota fyrst.

GLJÁFÆGÐUR SILFURBORÐ-
BÚNAÐUR Ekki er fyrirhafnarlaust að 
leggja gljáandi silfurbúnað á borð. Ef 

fallið hefur á silfrið þarf fyrst að ná svertunni 
af silfrinu og svo að fægja hvern hlut til að 
ná gljáa. Ýmis efni eru á markaðnum til að 
ná svertunni af. Erfitt getur þó reynst að 
ná henni upp úr munstrinu á silfurmunum. 
Þá er stundum hægt að leggja silfrið í ílát 
klætt álpappír og hella heitu vatni og sóda 
eða salti yfir. Með því næst svertan af en 
eftir sem áður þarf að fægja hlutinn til að 
fá gljáa.
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Þ
að grípur hann lítillæti þegar í manninn 
næst. Hann er á leiðinni út en gefur okkur 
tíma: Í nýju hefti Opera, þess virta blaðs 
um óperuheiminn, er fjallað um komandi 
verkefni Ensku Þjóðaróperunnar og þar er 

talin upp frumsýning hinn 24. mars á nýrri sviðsetn-
ingu á Endurkomu Ódysseifs. Leikstjórinn er Bene-
dikt Andrews sem væntanlegur er hingað upp í haust 
til að sviðsetja Lé konung í Þjóðleikhúsinu. Í greininni 
í Opera er „Bokur Jonsson“ sagður leikmyndahönnuð-
ur að óperu Monteverdi frá 1641: „Já hann veðjaði á 
mig,“ segir Börkur. Reyndar ekki í eitt verkefni held-
ur bæði Ódysseif og Lé. Þeir Benedikt, sem er rómað-
ur fyrir sviðsetningar sínar bæði heima í Ástralíu og 
víða um Evrópu, verða því mikið saman á næstunni. 
„Við klárum þetta í sumar og erum komnir vel á veg 
með Lé. Þetta er svona í útlöndum, að menn vinna 
langt fram í tímann,“ segir Börkur.
Frami Barkar á erlendri grund hefur að mestu verið 
bundinn við sýningar Vesturports. Þeir Gísli Örn 
eru á leið til Málmeyjar að setja Hamskiptin á svið. 
Hann er nýkominn heim frá sviðsetningu á dansverki, 
Electric hotel, sem flutt er í gámum á vegum Fuel-
hópsins og fer nú suður eftir Englandi. Þar sitja áhorf-
endur úti við með heyrnartól og horfa á verkið í upp-
stöfluðum gámum. Og talandi um gáma þá eru þeir 
félagar Gísli Örn og Börkur komnir á fullt með annað 
verk fyrir gáma, samnorræna sýningu sem á að taka 
á flóttamanninum í norrænum samfélögum í víðum 
skilningi, en Vesturport fékk ásamt tveimur norræn-
um leikhúsum stóran styrk frá norrænu menningar-
málanefndinni til að koma þeirri sýningu á koppinn.

Verkefnin eru því ærin. Leikmyndir Barkar hafa 
um margt skorið sig frá öðrum sem sést hafa hér á 
landi, einkum í byggingu og efniskennd. Frami hans 
á erlendri grund er tilkominn fyrir það tengslanet 
sem byggst hefur upp í kringum starf Vesturports 
og er nú að leiða til þess að verk þessa unga höfundar 
eru tekin að sjást víðar á áætlunum virtra leikhúsa 
og leikflokka Evrópu. Það er fleira útflutningur en 
ál og fryst flök.

ÓDYSSEIFUR 
OG LÉR

Börkur Jónsson og bak við hann einn gestaleikara Vesturports, Gael Garcia Bernal.  

Börkur 
Jónsson 
leikmynda-
hönnuður 
hefur getið 
sér gott orð 
með ágeng-
um leik-
myndum 
hér heima, 
bæði fyrir 
Vesturport 
og stóru 
leikhúsin. 
Nú berast 
fréttir um 
að hann sé 
að hasla sér 
völl víðar.

MENNING 
PÁLL BALDVIN 
BALDVINSSON 

Matsveina- og matartæknanám fyrir þá sem 
starfa eða vilja starfa í mötuneytum vinnustaða 
og skipum, í eldhúsum heilbrigðisstofnana, 
leikskólum og skólum.

Komið og upplifið! 
 

 Leikir og þrautabrautir 
 Stoð- og hjálpartæki  
 Myndir úr starfinu 
 Leikhópurinn Lotta 

skemmtir kl.13.15 
 Grillaðar pylsur og Svali 

Kynningar og fræðsla um: 
 

 Sjúkra- og iðjuþjálfun á 
Æfingastöðinni 

 Iðjuþjálfun í Hafnarfirði 
 Þjálfun í daglegu umhverfi  
 Hópþjálfun  
 Sjúkraþjálfun á hestbaki  
 Fjölskyldumiðaða þjónustu 

Við hvetjum alla til að líta við og bjóða ættingjum og vinum með. 
 

Hlökkum til að sjá ykkur! 

 
 
 

 
 

OPIÐ HÚS – KOMIÐ OG UPPLIFIÐ! 
 

Við á Æfingastöðinni ætlum að opna dyrnar upp á gátt í dag 
laugardaginn 29. maí frá kl. 13-16. 

 
Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin á Háaleitisbraut 13. 

 
Á Æfingastöðinni er veitt fjölbreytt þjónusta iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara. Þjónustan er fyrir 

börn og ungmenni sem þurfa aðstoð við að bæta færni sína í leik og starfi svo þau geti 
þroskast, dafnað og notið lífsins. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eftirtaldir kynna  einnig 
starfsemi sína: 

 

 ADHD samtökin 
 CP félagið 
 Sjónarhóll 
 Tölvumiðstöð fatlaðra 
 Umhyggja 
 Umsjónarfélag einhverfra 
 Þroskahjálp 
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Leiklist  ★★★

Bræður 
eftir Láru Stefánsdóttur og hópinn. Leikstjórn: Ástrós 
Gunnarsdóttir og Lára Stefánsdóttir. Texti: Hrafnhild-
ur Hagalín. Leikmynd og búningar: Filippía Elísdóttir. 
Tónlist: Ragnhildur Gísladóttir. Lýsing: Lárus Björns-
son og Halldór Örn Óskarsson

Það þarf talsvert áræði til að setja á svið stóra dans-
sýningu eins og Bræður sem frumsýnd var á föstu-
dagskvöld á Stóra sviði Þjóðleikhússins. Pars pro toto 
Láru Stefánsdóttur á sér nokkuð langa sögu; fyrstu 
sýningar hópsins sem Lára kallar krafta í eftir efni og 
aðstæðum voru að mig minnir á níunda áratugnum. Ég 
hef ekki tölu á þeim verkefnum sem Lára hefur stofn-
að til en hún rétt eins og stalla hennar Ástrós Gunn-
arsdóttir hefur starfað við dans frá blautu barnsbeini. 
Saman settu þær á svið athyglisverða sýningu fyrir 
tveimur árum: Systur. Nú er markið sett hærra. Bræð-
ur er merkileg tilraun í víðum hugmyndaramma karl-
mennsku, eins og konurnar sem standa að sýningunni 
skynja hana og skilja, því auk þeirra tveggja koma 
að sýningunni fleiri konur: Filippía Elísdóttir gerir 
sýningunni skynsamlega þrönga sviðsmynd, klæðir 
rýmið af í ljósum tjöldum og leggur á gólfið spegil, 
býr til aflukta stúku í sviðsbotni og klæðir karlana í 
svört föt en þær Láru og Ástrós sem eiga báðar dans-
parta í sýningunni í liti. Sýningin nýtir síðan texta-
brot úr munni karlmanna sem þeir flytja dansararnir 
bæði í dansinum og af bandi, en hljómheimur verks-
ins er skapaður af Ragnhildi Gísladóttur. Öll umgerð 

var unnin af smekkvísi og vel nýtt þau litlu efni sem 
verkinu gefast og hentar hún vel til útflutnings sem 
ég hef grun um að henni muni bjóðast.

Þátttaka leikstjóra og höfunda í verki sem þessu 
er ekki gallalaus: þeir eru bæði inni og úti. Og þó að 
þátttaka kvendansara í verki um karlamenningu sé 
nauðsyn, hvað værum við án kvenna – hálfir menn 
– þá voru þeir partar í verkinu hálfvolgir, leikur hins 
falboðna líkama í stúkunni og umklæðning hinnar 
köldu konu sem er heit að innan og bar þar innyflis-
bleikan lit væri snjöll hugmynd var dansparturinn 
ekki fullskýr. Það var aftur greinilegra á mörgum 
pörtum í beitingu karlahópsins hvað var á ferðinni. 
Og þá komum við að þeirri dirfskufullu ákvörðun að 
reyna að setja saman danshóp karla hér í fámenninu. 
Tveir erlendir gestir voru nánast skraut á tertuna: 
Jorma Uotinen fór með veggjum en gæddi sýninguna 
þokka þess þrautþjálfaða dansara sem hann er, djöful-
legur í fáum skýrum dráttum. Öll hans lögn bar þess 
merki að hann vissi nákvæmlega hvað þurfti. Líkastil 
verður hans nafn sýningunni til framdráttar eitt og 
sér á erlendri grund. Dökkur dansari átti líka nokkra 
parta og sýndi mikla fimi en hafði ekki þá nærveru 
sem Jorma skóp. Finninn átti svo djúpa rödd í tón-
smíðinni sem gaf mikinn lit.

Tveir leikarar fóru með stóra parta í sýningunni og 
sýndu að þessi partur leikhússins er þeim jafn opinn 
og leikverkið: Ívar Sverrisson og Ívar Helgason. Báðir 
standa sig með prýði. Þá er mest lagt í dansi á Gunn-
laug Egilsson og hann settur í stökk og látinn tala 
á meðan – sem raun sannar að er erfitt, texti hans 
hvarf, eðlilega. Veikari helmingur flokksins er ekki 
nýttur nema brýn þörf kalli á enda stenst hann ekki 
mál í atvinnuflokki.

Þá má spyrja: Því ekki leggja fleiri til en Listahátíð, 
Leiklistarráð og Þjóðleikhús? Ef á annað borð er ráð-
ist í svona verkefni ætti Íslenski dansflokkurinn að 
leggja sprotaflokkum til krafta – annað eins skuldar 
flokkurinn Láru. Og meðan flokkurinn býr við ónóga 
aðsókn sem hann gerir þá ætti það að vera metnaðar-
mál liststjóra flokksins að styðja með alefli og mann-
skap sýningar eins og þessa. Það er skylda bæði Íd og 
Þjóðleikhúss að standa vörð um þá sprotastarfsemi 
sem sjálfstæðir danshópar eru, ekki bara af söguleg-
um ástæðum, heldur líka af þeim ástæðum að undir 
væng þessara stofnana á grasrótin líka að blómstra.

Bræður er merkileg tilraun. Sýningin lýsir af metn-
aði, smekkvísi og vilja til að taka fyrir stórt og flókið 
viðfangsefni. Seinni sýningin var í gærkvöldi og það 
er sárt að vita að innan við þúsund gestir munu hafa 
séð hana. Páll Baldvin Baldvinsson

Niðurstaða: Merkileg tilraun og metnaðarfull en víða óljós 
í erindi.

Stæltir strákar stíga dans

Glutra karlarnir hinum bjarta heimi úr höndum sér? Þeirra 
hnöttur er svört lítil kúla. MYND PARS PRO TOTO/ RAKEL BJÖRT JÓNSDÓTTIR 

Bókmenntir  ★★★★★

Vísafýsn
eftir Þórarinn Eldjárn

Lítið ljóðakver leit dagsins ljós í 
vikunni úr myrkum prentvélanna 
í Odda: Vísnafýsn eftir Þórarinn 
Eldjárn – 75 síður í snotru broti  – 
og geymir yrkingar af ýmsu tagi, 
bragfastar en hugdjarfar, sumar 
í látleysi, aðrar í merkingar- og 
orðahverfingum. Eins og búast 
mátti við af Þórarni. 

Hann hefur jöfnum höndum 
lagst í flestar gerðir skáldskap-
ar: smásögur og skáldsögur, leik-
texta og söngtexta hefur hann 
þýtt og frumsamið en ljóðið er 
hans virki þaðan sem hann hefur 
sótt á ýmis mið. Hann er braghag-
ur með afbrigðum en ræður ekki 
síður við texta sem eru lausir við 
hætti. Í þessum yrkingum sem 
fylla bókina er hann nær alveg 
að eltast við hætti af ýmsu tagi. 
Þeir eru hér fjölbreyttir, stuðlað 
og rímað en flest af svo mikilli 
list að málið rennur látlítið og að 
því virðist fyrirhafnarlaust. 

Margt af þessu virkar í fyrstu 
sem tækifærisskáldskapur, ort 
af tilefni fundar við orð eða 
staka hugsun sem fæðir af sér 
aðra, botnar hana, en þegar svo 
lesið er í striklotu í annað, þriðja 
sinn fellur kverið saman í sér-
kennilega persónulegt stöðu-
mat á lífi hins þroskaða huga, 
hughreystingar,  heilræði, fyr-
irbænir. Og heimsádeilur, svo 
sem opnan 30/31 með tveimur 
smákvæðum sem hæðast kurt-
eislega að háskólaórunum. Því 
fylgja svo stökur um leikara og 
myndlist sem FÍL og SÍM mönn-
um kann að  þykja miður.

Og endurnýjaður lestur leiðir 
í ljós að hér eru á víða ferðinni 
paradoksar og afórismar, klass-
ísk form sem falin eru í stöku, 
viskusteinar sem hafa á sér yfir-
bragð saklausrar hugsunar en 
eru dýpri, einhvers konar völur 
sem lesandinn getur velt í lófa 
hugans, spakmæli sett í hend-
ingar. 

 Páll Baldvin Baldvinsson

Niðurstaða: Vísnafýsn er hentugt 
kver fyrir okkar tíma. 

Rím og rúm
Þorarinn Eldjárn er bæði á dýpt og hæð og margt rúmast í hausnum á honum og 
hendist sumt út og allt spakt.

Tónlist  ★★★★

Meira Pollapönk
Pollapönk

Pönkið hefur löngum þótt margslungið fyrirbæri og vaf-
ist fyrir mönnum að skilgreina það út í hörgul. Sé farin 
sú leið að líta á pönk sem ákveðinn hugsunarhátt og við-
horf í efnistökum fremur en sérstaka tónlistarstefnu 
getur flest undir sólinni hæglega talist pönkað, og er 
barnaefni ekki undanskilið. Til að mynda ætlar enginn 
að segja mér að Ryksugan á fullu sé nokkuð annað en 
hörkufínt pönk. Svipað má svo segja um margar af þeim 
frábæru barnaplötum sem komið hafa út á Íslandi síð-
ustu ár og áratugi. Margar þeirra höfða líka bæði til 
barna og fullorðinna, hvort sem sú var ætlunin eður ei, 
og vera má að það lýsi eigingirni foreldra að líta á slíkt 
sem risavaxinn kost. Sú er nú samt raunin og Meira 
Pollapönk smellur eins og flís við rass inn í þann hóp 
platna sem allir aldurshópar ættu að geta haft af gagn 
og gaman.

Fyrri Pollapönksplatan kom út fyrir þremur árum og 
naut hylli, en þar var um að ræða útskriftarverkefni 
Botnleðjupiltanna Halla og Heiðars við Kennaraháskóla 
Íslands. Á Meira Pollapönk hefur leikskólakennurunum 
borist öflugur liðsstyrkur í formi Arnars Gíslasonar og 
Guðna Finnssonar úr Ensími og Dr. Spock. Bandið er 
þrusugott og spilagleðin skín í gegnum bráðskemmti-
legar útsetningarnar, sem oftast nær keyra á skítugum 
gítar og hröðum trommuslætti að Botnleðjusið en nýta 
þó meðal annars blásturshljóðfæri með góðum árangri. 
Þá finna félagarnir sig vel í söngnum, eru hressir og á 
köflum kjánalegir í besta skilningi, og ekki yfir neinu 
að kvarta í þeim efnum.

Umfjöllunarefni textanna bera þess vott að Pollapönk-
ararnir eru beintengdir æsku landsins, enda umkringd-
ir henni flesta daga, og vita hvað fellur í kramið, hverju 
má gera grín að og á hvaða atriðum má hnekkja án þess 

að detta í predikunargírinn stórhættulega. Keyrða kyn-
slóðin fær far hvert á land sem er, jafnvel út í næsta hús, 
heimsókn til tannlæknisins er hvatinn að hugarferðalagi 
til Kanarí þar sem ekkert spillir gleðinni, jafnvel þótt 
pabbi hangi brenndur hótelbarnum á og mamma sofi úr 
sér alla daga. Heimskulegir fordómar fá rassskell í Þór 
og Jón eru hjón og þjóðargersemin Ómar Ragnarsson er 
kynnt fyrir yngstu kynslóðinni í samnefndu lagi. Bestur 
er þó 113 Vælubíllinn, vinsælasta lagið á mínu heimili 
þessa dagana, sem er þörf og holl ádeila á stór- og smá-
menni samfélagsins.

Tíminn leiðir í ljós hvort Meira Pollapönk verði sígild 
í röð íslenskra barnaplatna en hún er framför frá fyrra 
verki, frábær á flesta kanta og hefur til þess alla burði. 
Áfram Pollapönk! Kjartan Guðmundsson

Niðurstaða: Beintengt barnapönk.

Sumarsmellir pönkara



Við leitum að góðu fólki
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 

ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á                   í viku

...ég sá það á visir.is

landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –                          

og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef



menning
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

Á föstudagskvöld eftir 
tæpa viku verða tónleikar 
í Salnum þar sem Jóhann 
G. Jóhannsson, fyrrum 
bassaleikari í Óðmönnum 
og lagasmiður með meiru, 
treður upp á blústónleik-
um á Jazz- og blúshátíð 
Kópavogs. Þar rekur hann 
nokkra staði af ferli sínum, 
Cream-lög og lög úr söng-
bók Óðmanna, auk síðari 
ópusa. Með honum verða 
í för tveir ungir söngvarar, 
Björn Thoroddsen á gítar, 
Jóhann Hjörleifsson 
trommur, Richard Gillis 
trompet og Gunnar Hrafns-
son á bassann.
Flutningur á ópusum 
Schuberts hefur tvo síðustu 
sunnudaga fyllt Fríkirkjuna 
en þeir Ágúst Ólafsson 
barítónsöngvari og Gerrit 
Schuil píanóleikari hafa 
þar flutt þekktustu ljóða-
söngflokka Schuberts auk 
söngvasafns sem gefið var 
út að honum látnum. Eng-
inn íslenskur söngvari hefur 
áður tekist á við heildar-
flutning þessara söngflokka 
og hafa þeir hlotið frá-
bærar viðtökur áhorfenda 
og lofsamlega dóma fyrir 
flutning sinn og túlkun. 
Lokatónleikar Ágústs og 
Gerrits eru á morgun kl. 
11 þar sem þeir flytja Der 

Schwanenge-
sang, 
Svanasöng, 
en þeir 
fluttu Mal-
arastúlk-
una fögru 
og Vetrar-
ferðina 

síðustu tvo 
sunnudags-

morgna.

maí 2010
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Allt sem þú þarft…

AÐ TJALDABAKI

Lúxusnámskeið Nordicaspa 
er hannað til að koma þér  
af stað á mjög árangursríkan 
og einfaldan hátt. 

 Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur
 3 öflugir brennslutímar
 2 styrktartímar í sal undir handleiðslu þjálfara
 Vikulegar mælingar
 Ítarleg næringarráðgjöf
 Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna
 Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu
 Hollustudrykkur eftir hverja æfingu
 Takmarkaður fjöldi 
 6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30 fimm sinnum í viku
 Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

1. vika – Orkuhleðsla 
Í fyrstu vikunni byggir þú upp orku og kemur líkamanum í jafnvægi.  

2. vika – Öflug melting – Aukin brennsla
Í viku tvö er verið að efla og bæta meltinguna til að þú fáir sem mest 
út úr holla matnum sem þú ert að borða.  

3. vika – Hormóna jafnvægi – Hreinsun
Þriðja vikan mun koma jafnvægi á hormónaflæði líkamanns sem mun 
hafa áhrif á skap þitt, lífsorku og kraft.  

4. vika – Ónæmiskerfi eflt – Jafnvægi
Í viku fjögur byggjum við upp ónæmiskerfið og hjálpum því að verja 
líkamann á náttúrulegan hátt. 

Ný námskeið hefjast 7. júní
Fyrirlestur 5. júní

Skráning er hafin í síma 444 5090 eða 
nordicaspa@nordicaspa.is  www.nordicaspa.is

Hilton Reykjavík Nordica Hotel 
Suðurlandsbraut 2 

Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is 

www.nordicaspa.is

Lúxusnámskeið
NORDICASPA

fyrir konur og karla

4 vikna

Helga Pálsdóttir, 40 ára og 4 barna móðir 
Ráðgjafi hjá Allianz – Missti 8 kg á 9 vikum.

Að vera orkumeiri og léttari er orðinn lífsstíll hjá mér.
Ég gerði þetta af skynsemi og þú getur það líka!



HASARSÖGUR STÖÐVAR 2 SPORT

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

ÞAÐ MARGBORGAR SIG AÐ VERA Í STÖÐ 2 VILD 
   5-30% AFSLÁTTUR AF ÁSKRIFT
   TILBOÐ Á VÖRUM OG ÞJÓNUSTU
   FLEIRI STÖÐVAR
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Þ
essi plaköt eru frá-
bært framtak. Það er 
gaman að fara í gegn-
um þau og sjá hvern-
ig knattspyrnan hefur 
verið túlkuð í gegn-

um tíðina,“ segir Bobby Breið-
holt, grafískur hönnuður hjá Fíton, 
eftir að hafa litið á plakötin nítj-
án. Bobby gefur sig ekki út fyrir 
að vera sérstakur áhugamaður um 
knattspyrnu og vissi ekki af þess-
ari plakata-hefð í tengslum við HM, 
en segist munu fylgjast með þeim 
í framtíðinni.

Hann segir 
það áhugaverð-
asta við pla-
kötin í gegn-
um tíðina vera 
hversu vel þau 
fanga tíðarand-
ann þegar hver 
keppni var hald-
in. „Við höfum 

hér Art Deco fíling árið 1930, fas-
istamyndmál 1938 og plakatið fyrir 
HM í Þýskalandi 1974 er eins og 
progguð djassplötukápa. Reyndar 
væri djössuð prog konseptplata um 

knattspyrnu eitthvað sem ég væri 
til í að kynna mér,“ segir Bobby, 
og bætir við að honum þyki eldri 
plakötin mun skemmtilegri en þau 
nýju. „Þessi nýrri eru allt of „hönn-
unarleg“ að mínu mati. Það mætti 
slökkva á tölvunni og gera þetta 
meira í höndunum eins og eldri pla-
kötin,“ segir Bobby Breiðholt.

Um plakatið fyrir HM sem er að 
hefjast í Suður Afríku segir Bobby 
það þjóna sínu hlutverki  en verði 
þó varla í minnum haft. „Þetta 
plakat er bara nokkuð ágætt, þótt 
ég sé ekkert að drepast úr spenn-

ingi. Litirnir eru hressir. Það er 
nokkuð skapandi hugmynd að 
sameina Afríku og knattspyrnu á 
þennan hátt þó að Afríka sé eins 
og skelkaður drengur að fá bolta 
í andlitið. En þetta er kannski 
aðeins of hönnunarstofulegt. Það 
hefði verið miklu meira gaman 
ef þetta verið meira afrískt og 
handgert.“BOBBY BREIÐHOLT

HM 2010 Svona lítur plakatið fyrir HM 
í Suður Afríku, sem hefst 11 júní, út. 
Það er helst til of hönnunarstofulegt 
að mati Bobby Breiðholts.  MYNDIR/AFP

Brasilía 1950
„Til að byrja með er aldrei gott að troða 
of miklu af fánum og merkjum á plakat. 
En hérna er öxlum bara yppt og fánum 
allra knattspyrnuhæfra þjóða heimsins 
er troðið saman … á sveittan sokk! Þetta 
er skræpótt, skræpótt flík. Ég vorkenni 
þjóðunum sem eru ofan í skónum.“

Chile 1962
„Heimsendir!! Þessi mynd er bara 
sprenghlægileg. Reyndar talar þessi 
armageddón mynd svolítið til mín. 
Ég hef afar takmarkaðan áhuga á 
fótbolta og mér finnst einmitt að HM 
umturni heiminum eins og loftsteinn 
á fjögurra ára fresti. En ég efast um 
að knattspyrnuaðdáendur líti þannig 
á það. Hringið í Bruce Willis.“

Þýskaland 2006
„Æi vá, þessi hugmynd er rosalega á 
seinustu stundu eitthvað. Já ókei, á 
fjögurra ára fresti koma fótboltastjörn-
urnar út til að láta ljós sitt skína og 
fyrirgefðu, en ég sofnaði ofan í súpuna 
mína. Svo er þetta bara illa gert. Þetta 
hefði eflaust komið betur út ef þetta 
væri teiknað í einhverju Avatar forriti, 
en það bjargar ekki þreyttri hugmynd 
og úbbs, ég sofnaði aftur.“

Mexíkó 1970
„Afgerandi besta plakatið af þeim 
öllum. Sýnir bara að fyrir plaköt af 
þessu tagi er minna alltaf meira. 
Engin kássa af fánum og merkjum, 
engin pólitík og engin þjóðremba. 
Bara ein sterk, næstum abstrakt 
mynd af því sem skiptir máli. Letrið er 
líka alveg tryllt á sixtís-hátt.“

Ítalía 1990
„Eitt af aðeins tveimur plakötum þar 
sem ljósmynd er notuð,“ (plakatið fyrir 
HM í Mexíkó 1986 er einnig ljósmynd). 
„Mér finnst þetta mjög vel heppnuð 
blanda af svarthvítu og litagrafík. Fortíð 
og nútíð mætast og þessir litir passa 
vel við svarthvítu myndina. 
Sviss 1954
Af öllum plakötunum sem fara alla leið 
út í listrænar myndskreytingar finnst 
mér þetta best. Alveg rosalegur Kaffi 
Mokka fiftís-stíll sem er í góðu lagi mín 
vegna. Boltinn teygir á netinu og er við 
það að springa út úr myndinni. Spenn-
andi, smekklegt og frábærir litir.“

BESTU PLAKÖTIN

VERSTU PLAKÖTIN

Knattspyrnan túlkuð í plakötum
Allt frá fyrstu HM í knattspyrnu sem haldin var árið 1930 hefur FIFA heiðrað þá hefð að gefa út opinbert kynningarplakat fyrir 
hverja keppni og er færasta fáanlega fólk fengið til verksins hverju sinni. Kjartan Guðmundsson fékk hönnuðinn Bobby 
Breiðholt til að líta á herlegheitin og velja bestu og verstu HM-plakötin af þeim nítján sem gefin hafa verið út í gegnum tíðina

HM-TÍÐARANDINN ENDURSPEGLAÐUR HM-plakötin endurspegla tíðarandann þegar keppnirnar voru haldnar nokkuð vel, að mati Bobbys Breiðholts. Hér má sjá nokkur dæmi um 
HM-plaköt í gegnum tíðina, meðal annars Art Deco-stílll árið 1930, „fasistamyndmál” 1938 og hið fræga plakat fyrir HM á Spáni 1982, sem hannað var af myndlistargoðsögninni Miró.

1930 ÚRÚGVÆ 1938 FRAKKLAND 1974 V-ÞÝSKALAND 1982 SPÁNN 1986 MEXÍKÓ



GRILLUNUM FYLGIR:
 5 kg smellugashylki 
 kippa af 2 lítra Coca-Cola 
 Lays-flögur

REYKJAVÍK
Fiskislóð 1  Sími 580 8500

mánud.–föstud. 10–18  Laugard. 10–16 

AKUREYRI
Tryggvabraut 1–3  Sími 460 3630

mánud.–föstud. 8–18   Laugard. 10–16

11.690 kr. í 6 mán. á vaxtalausum léttgreiðslum.

CAMIPNGAZ RBS CI GRAND
Grillflötur 2000 cm2.

Keramikbrennarar á hliðum.

Lok með glugga, efri grind 

(hitagrind), hitamælir, 

neistakveikja og sterk hlíf 

að framan með hillu.

Verð 69.900 kr. 

8.317 kr. í 6 mán. á vaxtalausum léttgreiðslum.

18.250 kr. í 6 mán. á vaxtalausum léttgreiðslum.

13.317 kr. í 6 mán. á vaxtalausum léttgreiðslum.

21.650 kr. í 6 mán. á vaxtalausum léttgreiðslum.

COLEMAN-
FERÐAGASGRILL
Grillflötur 630x380 mm.

2 brennarar úr ryðfríu stáli, 7 kW.

Lok með postulíns-emeleringu,

hitamælir og 2 fellanleg 

hliðarborð.

Verð 49.900 kr. 

ELLINGSEN 4 
Fjórir steypujárnsbrennarar,

 48.000 BTU. 1 innrauður 

bakbrennari, 12.000 BTU. 

Hliðarbrennari með loki, 

12.000 BTU. Hitamælir, efri grind 

(hitagrind), grillgrind út steypujárni 

og neistakveikja.

Grillflötur 780 x 467 mm.

Verð 129.900 kr.

ELLINGSEN 3 
Þrír steypujárnsbrennarar, 

36.000 BTU, 1 innrauður 

bakbrennari, 12.000 BTU. 

Hliðarbrennari með loki 

12.000 BTU. Hitamælir, efri 

grind (hitagrind), grillgrind úr 

steypujárni og neistakveikja 

Grillflötur 633 x 467 mm.

Verð 109.500 kr.

ELLINGSEN 2 
Tveir steypujárnsbrennarar, 

24.000 BTU. Hitamælir, efri 

grind (hitagrind), grillgrind úr 

steypujárni og neista-kveikja.

Grillflötur 450 x 467 mm. 

Verð 79.900 kr.

Smellugas

Grillin eru afgreidd með 

Smellugasi sem er nýtt og 

einfaldara kerfi við gasnotkun. 

Þrýstijafnarann þarf ekki lengur 

að skrúfa á stútinn – honum 

er einfaldlega smellt á. Nánari 

upplýsingar á smellugas.is

ellingsen.is

ÞÚ FÆRÐ GASGRILLIÐ SAM-

SETT OG SENT HEIM Í TÆKA 

TÍÐ FYRIR EUROVISION
Heimsending gildir fyrir höfuðborgarsvæðið, 

og Akureyri.

Hvar verður heitasta 
Eurovisionpartíið?
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J
arðefnavinnslufyrirtækið 
Platína Resources Ltd. 
sótti á vormánuðum um 
rannsóknaleyfi til gull-
leitar hér á landi. Allt 
Austurland er undir. 
Umhverfisráðuneytið 
og undirstofnanir þess, 

auk tæplega 1.300 landeigenda á 
svæðinu frá Vopnafirði og suður 
um hafa erindi fyrirtækisins til 
umsagnar. 

Fyrir er í gildi eitt rannsókna-
leyfi til gullleitar en handhafi þess 
er íslenska fyrirtækið Melmi ehf. 
Íslendingarnir hafa einbeitt sér 
að rannsóknum sunnan og vestan-
lands sem skýrir umsókn á rann-
sóknum á Austurlandi. Starfsemi 
Melmis ehf. er hluti af rúmlega 
aldar sögu gullleitar á Íslandi.

Bara 20 milljón ára
Flestir hafa gengið út frá því vísu 
að gull væri einfaldlega ekki til 
staðar í íslensku bergi. Hvað þá 
að þessi dýri málmur væri hugsan-
lega í slíku magni að hægt væri að 
byggja upp arðbæran iðnað honum 
tengdum. Ástæðan sem helst er 
nefnd er einfaldlega sú að í jarð-
fræðilegum skilningi er bergið allt 
of ungt og móður jörð hafi ekki gef-
ist tími til að aðskilja dýra málma 
frá berginu. Á líklegustu svæðun-
um hér á landi, til dæmis suðaust-
anlands, er elsta bergið yngra en 
20 milljón ára gamalt sem er mjög 
ungt borið saman við þau svæði 
sem mest gefa af sér. Þar er berg-
ið nokkurra milljarða ára gamalt, 
svo samhengis sé gætt. 

Gullmýri
Þrátt fyrir efasemdir eigum við 
Íslendingar okkur sögu gullleit-
armanna og meira segja gullæð-
is, eins og það er jafnan skilgreint. 
Allir þekkja söguna af gullfundin-
um í Vatnsmýrinni árið 1905. Þá 
þóttust menn sjá glóa af gulli á 
bortönn og upphófst reyfarakennd 
atburðarás sem stóð í fimm ár. 

Tilurð málsins var að verið 
var að bora eftir vatni við rætur 
Öskjuhlíðar. Járnsmiður nokkur, 
Ólafur Þórðarson, sem fenginn 
var til að brýna bortönnina, sagði 
að svo þykkar hefðu gullskánirn-
ar verið að hann hafi tálgað þær af 
með vasahnífnum sínum. Gullæði 
braust út. Fjársterkir menn buðu 
sig fram og vildu taka þátt í ævin-
týrinu. Hlutafélagið Málmur var 
stofnað um gullvinnsluna. Mýrar-
flákinn í miðjum höfuðstaðnum 
var nefndur upp á nýtt og var nú 
kenndur við gull.

Gullleit í Vatnsmýrinni stóð 
næstu árin en árangurinn var 
enginn. Nokkur hundruð sýni voru 
tekin og greind af efnafræðingi 
ríkisins, Ásgeiri Torfasyni. Sagan 
segir að eitt þeirra hafi sýnt vott 
af gulli. Hægt og bítandi rann upp 
fyrir flestum sú staðreynd að eng-
inn yrði ríkur af því að vinna gull 

úr bæjarlandinu. Aðrir létu það 
ekki á sig fá og héldu í trúna um 
gullfund.

Miðdalsjörð til Ástralíu
Gullleit einangraðist ekki við 
Vatnsmýrina í Reykjavík á upp-
hafsárum 20. aldarinnar. Einar 
H. Guðmundsson, bóndi í Miðdal 
í Mosfellssveit, sendi um svipað 
leyti sýnishorn úr landi sínu til 
frænda síns Steingríms Tómasson-
ar, sem hafði um langt skeið feng-
ist við gullleit í Ástralíu og var þar 
búsettur. Steingrími fannst sýnin 
álitleg og kom heim árið 1908 til 
frekari rannsókna að tilstuðlan 
Einars Benediktssonar, skálds og 
athafnamanns. Niðurstaða Stein-
gríms var að gull væri vissulega 
að finna í landi Miðdals og einnig 
Þormóðsdals, beggja vegna Selja-
dalsár sem skilur á milli jarðanna 
tveggja.

Steingrímur dvaldi á Íslandi um 
skeið og hélt svo aftur til Ástralíu 
með sýni úr Miðdal. Nákvæmari 
rannsóknir þar í landi staðfestu 
að gull væri í nægjanlega miklu 
magni á jörðunum tveimur til að 
það borgaði sig að vinna það. Stein-
grímur sótti um gullleitarheimild 
til sýslumanns árið 1908, en var 
þó ekki einn um það. Björn Kristj-
ánsson alþingismaður sótti einnig 
um heimild til leitar, en hann var 

einn þeirra sem staðfastlega trúðu 
á að gull væri hér í vinnanlegu 
magni. Hann hafði sterkt bak-
land. Tryggvi Gunnarsson banka-
stjóri, Sveinn Björnsson lögmaður 
og síðar forseti, voru meðal þeirra 
sem vildu bita af kökunni.

Um þetta leyti voru mældir út 
námuteigar í landi Þormóðsdals, 
alls 77 talsins. Á þessum tíma var 
Einar Benediktsson ekki langt 
undan og afskipti hans byrjuðu 
fyrir alvöru eftir að Einar í Mið-
dal bað nafna sinn um að vera 
umboðsmaður sinn í Englandi, 
sennilega 1909. 

Einar Ben
Fyrstu skjalfestu heimildir um 
aðkomu Einars Ben að gullleit er 
skýrsla sem hann skrifar um málið 
til samstarfsmanna sinna í Eng-
landi árið 1910 auk bréfaskrifta 
til yfirvalda hér. Kannski var ekki 
við öðru að búast af Einari en að 
hann gengi í málið af alefli; það 
var hans von og vísa. Málflutn-
ingur hans til kynningar málsins 
í fyrrnefndri skýrslu ber af þessu 
keim en Einar fullyrðir að gullæð-
in liggi þvert yfir landareignina og 
reyndar langt út um héraðið.

Hrossakaupin í kringum nám-
urnar í Miðdal og Þormóðsdal 
væru í dag nefnd „flókin við-
skiptaflétta“. Guðjón Friðriksson 

hefur gert grein fyrir þeim kafla 
þessarar sögu í ágætri ævisögu 
skáldsins. Hér er rétt að nefna að 
árið 1911 komu hingað til lands 
sérfræðingar á vegum Einars og 
viðskiptafélaga hans og unnu að 
víðtækum rannsóknum næstu tvö 
ár. Voru það bæði verkfræðing-
ar og þaulvanir námuverkamenn 
víða að úr Evrópu. Þegar stríð 
braust út í Evrópu 1914 lognaðist 
verkið út af.

Engin hreyfing var á málum 
þar til 1921. Tveimur árum síðar 
kemst Einar í samband við þýskt 
félag, Nordisce Bergbau Gesell-
schaft í Hamborg, sem sendi hing-
að sérfræðinga og lagði til gríð-
arlega fjármuni til rannsókna. 
Áhugi þeirra fjaraði þó fljótt út. 
Einar fann nýjan samstarfsaðila 
og stofnaði námafélagið Arcturus 
sem stóð fyrir framkvæmdum árið 
1925. Í frétt Morgunblaðsins þetta 
ár segir að það ár hafi tíu til tut-
tugu manns unnið við námuna og 
námugöngin hafi verið orðin um 
60 metra löng og tíu metra djúp. 
Hins vegar fer litlum sögum af 
árangri gullleitarinnar þessi ár.

Gullríka kalkið
Fyrrnefndur alþingismaður, Björn 
Kristjánsson, einbeitti sér að gull-
leit í næsta nágrenni, nánar tiltek-
ið í Esjunni við Mógilsá. Í Mógilsá 

var áhuginn í upphafi tengdur 
kalknámi. Egill Egilsen, sonur 
Sveinbjarnar rektors Egilsson-
ar, var upphafsmaður þess upp 
úr 1870. Egill naut þar aðstoð-
ar Björns sem gerði aðra tilraun 
til kalknáms árið 1917. Sú tilraun 
fjaraði út að stuttum tíma liðnum 
en á sama tíma vaknaði grunur um 
að gull væri að finna í kalkinu og 
sýndu efnagreiningar sem Björn 
lét gera að tíu til 26 grömm voru 
vinnanleg úr hverju tonni bergs. 
Þessar niðurstöður voru hafðar 
að háði og spotti eftir að Björn 
birti niðurstöður sínar í tímarit-
inu Vöku árið 1919. Árið 1929 fékk 
Björn uppreist æru þegar Trausti 
Ólafsson efnagreindi kalksýni sem 
staðfestu að niðurstöður Björns 
voru á rökum reistar.

Hvað geymir Drápuhlíðarfjall?
Haraldur Sigurðsson eldfjalla-
fræðingur skrifaði nýlega stutt-
an pistil á ágæta vefsíðu sína um 
gullleit í Drápuhlíðarfjalli á Snæ-
fellsnesi árið 1939. Áttu þar í hlut 
Magnús G. Magnússon, útgerðar-
maður frá Ísafirði, og Sigurður 
Ágústsson, kaupmaður í Stykk-
ishólmi. Haraldi segist svo frá: 
„Magnús kemur hingað frá Boston 
með skip sitt og áhöfn, sérfræð-
inga og allan útbúnað til gullleit-
arinnar. Þeir fluttu með sér bor-
vél, vigtir, bræðsluofn, kemísk 
efni og annan úbúnað til að rann-
saka bergið í Drápuhlíðarfjalli. Þá 
stofna þeir Magnús og Sigurður 
Hartmansfélagið til gullleitarinn-
ar. Magnús útbjó rannsóknarstofu 
í eldhúsinu í gamla samkomuhús-
inu í Stykkishólmi, […]Mikið var 
starfað í norðanverðu fjallinu 
þetta sumar, og aðallega í tveim-
ur giljum fyrir ofan bæinn Drápu-
hlíð, sem nú er í eyði.“

Vitað er að þeir Magnús og Sig-
urður fengu jákvæðar niðurstöð-
ur í gullleitinni. Taldi Magnús nið-
urstöður sínar svo góðar að hann 
taldi að íslenska ríkið „gæti greitt 
allar sínar skuldir með námu-
hagnaðinum“. Ýmsir munir hafa 
varðveist frá gullleitinni og eru 
sumir þeirra sýndir í Eldfjalla-
safni Haraldar í Stykkishólmi. 

Ekki fullreynt í „Gullmýrinni“
Það fylgir ekki sögunni hvað vakti 
áhuga þeirra Magnúsar og Sigurð-
ar á gullleit árið 1939. Skyldi það 
hafa verið, eins og fyrr, að menn 
sóttu á þessum tíma í Vatnsmýr-
ina í Reykjavík í von um dýra 
málma? Það er því kannski við 
hæfi að ljúka þessari brotakenndu 
frásögn um gullleitarmenn fyrri 
tíma með því að nefna að árið 1937 
stóð Helgi H. Eiríksson skólastjóri 
fyrir því að fenginn var kjarnabor 
til landsins til þess að gera aðra 
tilraun í Vatnsmýrinni. Boruð 
var tæplega 60 metra djúp hola 
en ekkert fannst gullið, frekar en 
fyrrum. 

Aldarlöng leit að dýrum málmi
Í rúma öld hafa Íslendingar með reglulegu millibili gert út vísindamenn til að grafast fyrir um það hvort gull sé hér að finna í 
vinnanlegu magni. Svavar Hávarðsson komst að því að sagan er bæði litríkari og með meiri ólíkindum en margan grunar.

ELDSTÖÐVAKERFI AUSTAN- OG VESTANLANDS OG GULLLEIT Á ÍSLANDI 

Gullleit á Íslandi 1905 til 1939
■ Snæfellsnes: Leit í Drápuhlíðar-

fjalli árið 1939.
■ Í Vatnsmýri í Reykjavík: Gullleit 

1905-1910, og 1937.
■ Við Mógilsá í Esju: Árið 1917.
■ Miðdalur og Þormóðsdalur í 

Mosfellssveit: 1907 til 1925.

Austurland: 
■ Í Borgarfirði eystri fannst vottur 

af gulli.
 ■ Björn Kristjánsson fann gull í 

Hvalnesskriðum. Í landi Þvottár í 
Álftafirði fann hann góðmálma, 
einnig í jörðum Starmýrar, 
Hnauka og Markúsarsels. Einnig 
við Selá í Álftafirði.

Suðausturland: 
■ Rannsóknir Björns Kristjánssonar 

á þriðja áratugnum. Hann fann 
gull í skriðum í Vestrahorni og 
Litla-Horni. Í Hornafirði fannst 
gull, silfur og platína. Í Lóni fannst 
gull í Össurará, Reyðarárfjalli og 
Hrossatindi.

Eðalmálma er helst að finna þar sem hiti og þrýstingur hafa með aðstoð tíma náð að skilja þá frá móðurberginu. Slíkar aðstæður er helst að 
finna í og við gamlar útbrunnar megineldstöðvar. Megineldstöðvar má skilgreina með eftirfarandi eiginleikum: Þar gýs aftur og aftur, í rótum 
þeirra er kvikuhólf, þar myndast margvíslegar bergtegundir – basískar, ísúrar og súrar – og þar eru iðulega háhitasvæði.
Kortið sýnir slíkar megineldstöðvar á Vestur- og Austurlandi og tengjast gullleit á árunum 1905 til 1939.

Áhugi Platina Resources 
ltd. Einskorðast við 
Austurland á þeim svæð-
um sem kortið sýnir.

■ Gullleit var ekkert sinnt hérlendis í fimmtíu ár en hófst að nýju 
árið 1989. Frumkvæðið kom frá jarðfræðingum stórs námu-
fyrirtækis sem tengdist Kísiliðjunni í Mývatnssveit og höfðu 
áður sinnt gullleit.

■ Jarðfræðingarnir tóku sýni hérlendis og niðurstaða þeirra var 
að áhugavert væri að taka málið lengra. 

■ Iðntæknistofnun og Kísiliðjan lögðust yfir niðurstöður þeirra. 
Félagið Málmís er stofnað. 

■ Á þeim tíma höfðu jarðfræðingarnir Hjalti Franzson og 
Guðmundur Ómar Friðleifsson hugmyndir um gullleit, en þeir 
höfðu áttað sig á tengslum jarðhitasvæða og uppsöfnun gulls 
í vinnanlegu magni.

■ Árið 1990 fékkst styrkur til rannsókna. Orkustofnun (ÍSOR) 
kom einnig að þessu verkefni.

■ Árið 1995 komu til landsins aðilar frá Kanada og Ástralíu til að 
vinna áfram með hugmyndina um jarðhita og gull. Hópurinn 
vann með Málmís, sem fékk leitarleyfi hérlendis. 

■ Hópurinn samþykkti að koma með fjármagn og eignast 
sérstakt félag um gullleit. Samningur er gerður við Málmís og 
félagið Melmi er stofnað um hugmyndina. 

■ Eftir útboð á kanadíska hlutabréfamarkaðnum hófst mikil 
gullleit árið 1997. Tíu til tólf svæði voru könnuð og sýnum 
safnað. Leitin náði til Reykjaness, Þormóðsdals og nágrennis, 

Norðurlands eystra og Suðausturlands. Jeppar, hestar og 
þyrlur voru nýttar við gullleitina. Síðar voru gerðar nákvæmari 
rannsóknir, meðal annars var borað í Þormóðsdal.

■ Á sama tíma var annað félag, Suðurvík, að leita að gulli norð-
anlands og á Vestfjörðum.

■ Málmís átti Melmi í upphafi en fjárfestarnir áttu að eignast 
félagið upp að 75 prósentum með fjárfestingu sinni. Það brást 
hins vegar og Melmi er nú íslenskt félag að fullu.

■ Ekkert gerist þangað til 2005. Þá sýna útlendingar gullleit aftur 
áhuga. Málmís/Melmi var virkt að nýju. Borað var í Þormóðs-
dal með nýrri tækni. Niðurstaðan var að vissulega er gull að 
finna í Þormóðsdal en réttlætir ekki gullnám. Kenningin um 
að gull safnist saman í vinnanlegu magni á jarðhitasvæðum 
var sönnuð.

■ Félagið sem um ræðir, og heitir Iceland gold, safnar nú fé í 
Ástralíu til að kaupa sig inn í Melmi. Gullleitarleyfi Melmis er 
í gildi. Forsvarsmenn Melmis hittu forsvarsmann Platína en 
fallið var frá samstarfi.

*Byggt á heimildum frá Hallgrími Jónassyni, forstöðumanns 
RANNÍS, sem hefur komið beint að gullleitarverkefnum á 

ýmsum stigum.

GULLLEIT Á ÍSLANDI 1989-2010 – LEITAÐ AÐ GULLI Á HESTBAKI OG ÞYRLU*

MÓGILSÁ Áin rennur niður hlíðar Esjunnar og lætur lítið yfir sér. Uppi 
í gilinu var kalknám. Í ljós kom að töluvert hátt hlutfall gulls var í 
kalkinu, eða svo mikið sem 20 grömm úr hverju tonni. Eitt til þrjú 
grömm gulls er talið réttlæta gullnám í stórum stíl. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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GÓÐA SKEMMTUN 
OG ÁFRAM ÍSLAND!

EUROVISION
KVÖLDIÐ BYRJAR

HJÁ N1
HJÁ N1 FÆRÐU ALLT SEM ÞÚ ÞARFT TIL 
AÐ KOMA EUROVISION-PARTÍINU ÞÍNU 

Í SYNGJANDI SVEIFLU



Opnum kl.10 í dag

SÆLGÆTISBARINN
ENGINN AFSLÁTTUR

AÐEINS GOTT VERÐ ALLA DAGA
898 KR.KG

100 GRAMMA POKI 
Á AÐEINS 90 KR.

13 KR.STK

BÓNUS FROSTPINNAR 15 STK 

PIK-NIK KARTÖFLUSTRÁ 255g 

FREYJU STAURAR 3 STK. 

BÓNUS KALDAR GRILLSÓSUR 270ml 

BÓNUS NÝBAKAÐ BAGUETTEBRAUÐ 

DORITOS SNAKK 156 GVOGA ÍDÝFUR 3 TEG. 175G

25%
AFSLÁTTUR

BÓNUS VÍNARPYLSUR
 25% AFSLÁTTUR  30 KR/STK. 

BÓNUS PYLSUBRAUÐ 
5 STK.

GÓU ÞRENNAN-  HRAUN-PR INS-ÆÐI 

HÁMARK & HLEÐSLA 250mlHÁMARK & HLEÐSLA 250 l

MEST SELDU
PRÓTEINDRYKKIR 

Á ÍSLANDI... ÞITT ER VALIÐ

2 LTR. 175 KR. 500 ML. 98 KR.500 ML. 98 KR.

ÍTALÍU PESTÓ 180G 

T

Á

GÓU ÞRENNAN HRAUN PRINS ÆÐI

DORITOS SNAKK 156 G

BÓNUS SNAKK 160g

Ó Ý

200 KR. 



Opnum kl.10 í dag

29 KR.STK

BÓNUS ÍSPINNAKASSI 24 STK 

BÓNUS HRÁSALAT 350g 

UNGNAUTAHAMBORGARAR
TÍU STÓRIR 120G HLUNKAR

FJÓRIR UNGNAUTAHAMBORGARAR 80G
OG  4 BRAUÐ 150 KR. HAMBORGARINN

FJÖGUR BÓNUS RISASTÓR
HAMBORGARABRAUÐ

120G HLUNKUR Í 

BRAUÐI 171 KR.STK

ÍSLANDSLAMB: GRILL LÆRISNEIÐAR

MERKT VERÐ 1998 KR.KG   20% AFSLÁT TUR

KS FROSNAR: LAMBA
SIRLOIN-SNEIÐAR 

BÓNUS: ÞURRKRYDDAÐAR
GRÍSAKÓTILETTUR

KS FROSIÐ:
LAMBAFILLET
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fyrir “efin” í lífinu

Hvað ef...

áhætta
slys

V
1 

Dagurinn byrjar ekki hjá mér fyrr en ég fæ kaffi. Þarna var kaffi-
vélin biluð og ég því alveg brjálaður. Ég hresstist svo um leið og 
ég fékk bolla.

Buxurnar á hælunum á æfingu
MYNDBROT ÚR DEGI Fimmtudaginn 27 maí | Myndir teknar á Nkon D50

Eurovision-hópur Íslendinga hefur haft brjálað að 
gera úti í Ósló í aðdraganda keppninnar í kvöld. Á 
fimmtudaginn fékk hópurinn hins vegar að leika 
lausum hala, hvíla sig og undirbúa sig andlega 
fyrir stóra kvöldið. Pétur Örn Guðmundsson, ein 
bakraddanna sem standa þétt við bakið á Heru, 
skrásetti fimmtudaginn samviskusamlega fyrir 
lesendur Fréttablaðsins. 

2 Þarna erum við Kristján Gíslason í Fram-safninu. Þar er pólskip-
ið Fram geymt í heilu lagi og er þekktast fyrir að hafa farið með 
Roald Amundsen á suðurskautið fyrstan manna. Friðþjófur Nan-
sen fór einnig á skipinu til norðurpólsins en tókst ekki að komast 

á pólinn sjálfan. Norður-Pólland hefur ekkert með skipið né jólasveininn 
að gera. Kristján er með Zoolander-svipinn sinn.

3 Ég fór í Ráðhúsið í Ósló og hitti þar telpurnar í Bobbysocks sem 
sungu La det swinge hér um árið. Birna Björns var þar einnig 
ásamt Kristjáni „Zoolander“ Gíslasyni sem veitti mér andlegan 
stuðning í myndatökunni.

4 Við Örlygur Smári, 
höfundur Je ne sais 
quoi, áttum eina 
góða stund saman. 

Þetta er hún.

5 Buxurnar duttu 
niður um mig á 
æfingu og er ég 
svo feginn að það 

hafi ekki gerst í útsend-
ingu. Við Janet Jack-
son þekkjum þetta 
„wardrobe malfunc-
tion“.
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ÐHRUNRE Auglýsingin er til að efla Okkar Líf

6 Heiða hjálpaði mér svo það sem eftir lifði dags að 
halda buxunum á mér uppi og kann ég henni mikl-
ar þakkir fyrir það.
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timamot@frettabladid.is

MARGRÉT SÆUNN FRÍMANNS-
DÓTTIR ER FÆDD ÞENNAN DAG 

ÁRIÐ 1954.

„Minn draumur er að upp-
lifa það að konur eigi alveg 
jafna möguleika í pólitík og 

karlar.“

Margrét hefur verið fisk-
vinnslukona, kennari og odd-

viti Stokkseyrarhrepps. Einnig 
setið á þingi fyrir Alþýðu-

bandalagið og Samfylkingu. 
Nú er hún fangelsisstjóri á 

Litla-Hrauni. 

Byggingu Hoover-stíflunnar 
í Colorado-fljóti í Bandaríkj-
unum lauk þennan dag árið 
1935. Hún var þá ein hæsta 
stífla heims, 230 metrar og í 
hana fóru sex milljónir tonna 
af steypu. Bygging hennar tók 
sex ár og kostaði 96 manns 
lífið. 

Aðstæður voru afleitar á bygg-
ingarstað. Hitinn fór í 47° og um 
60° inni í göngum. Volgt fljótavatn 
var drukkið við þorsta, vinnuskúr-
ar voru hvorki með rafmagni né 
sturtum og hjálmar voru ekki til. 7. ágúst 1933 lögðu 400 verkamenn niður vinnu 
í mótmælaskyni. En 22.000 manns höfðu sótt um. Því ákvað verktakinn, Six 
Companies, að segja starfsmönnunum upp og ráða nýja. 

ÞETTA GERÐIST:  29. MAÍ 1935

Lokið við Hoover-stíflu

Þjónusta við sjávarútveginn hefur verið hryggjarstykkið í 
starfsemi Vélasölunnar frá því hún var stofnuð fyrir sjötíu 
árum. „Nýjasti flokkur útgerðarmanna eru strandveiðifiski-
menn og þeir sækja til okkar búnað í sína báta, bæði vél-
búnað, rafeindabúnað, siglingatæki og staðsetningartæki,“ 
segir Kristján Jónsson, sölu og markaðsstjóri. „Iðnaðar-
fyrirtæki eins og stóriðja hafa líka bæst við viðskiptavina-
hópinn í auknum mæli,“ bætir hann við og segir fyrirtækið 
aðlaga sig aðstæðum á hverjum tíma. Starfsmenn nú séu 26 
en hafi verið yfir 40 þegar þeir voru flestir.

Vélasalan hefur haft milligöngu um nýsmíði, endurbygg-
ingu og breytingu fleiri skipa og báta erlendis en nokkurt 
annað einstakt fyrirtæki á landinu, eða um 200 talsins, svo 
vitnað sé í samantekt eftir Hjört Gíslason sem starfað hefur 
lengi hjá Vélasölunni: „Fyrst voru smíðuð tréskip í Svíþjóð 
og Danmörku en síðan hófust umfangsmiklar smíðar stál-
skipa í Austur-Þýskalandi, meðal annars til að greiða fyrir 
sölu fiskafurða héðan því Austur-Þjóðverja skorti gjaldeyri 
til að greiða fyrir fiskinn. Á árunum 1956 til 1967 voru smíð-
uð 50 skip fyrir Íslendinga í Austur-Þýskalandi, meðal ann-
ars hinir svokölluðu tappatogarar. Upp úr 1960 tók Vélasal-
an að sér umboð fyrir Ankerlökken og Flekkefjörd Slipp 
og Maskinfabrikk í Noregi. Á rúmlega 30 árum skilaði það 
samstarf ríflega 30 fiskiskipum til Íslands. Vélasalan sá 
einnig um smíði fjögurra síðutogara í Vestur-Þýskalandi 
1960. Meðal þeirra eru Sigurður VE og Víkingur AK sem 
eru enn í notkun, en sem nótaskip. Tugir fiskiskipa voru 
líka smíðaðir í Póllandi fyrir atbeina Vélasölunnar. Ögri og 
Vigri, fyrstu skuttogararnir með yfirbyggt aðgerðardekk 
sem smíðaðir voru fyrir Íslendinga voru upphafsverkefnin 
en síðasta nýsmíðin var Þorlákur ÍS árið 2000.“

Kristján markaðsstjóri kveðst hafa byrjað árið 1993 hjá 
Vélasölunni. „Þá var nýlega búið að skrifa undir samninga 
um smíði á Guðbjörginni, einum stærsta og fullkomnasta 
frystitogara sem smíðaður hefur verið fyrir Íslendinga. 
Mikill uppgangur var líka í breytingarverkefnum í Póllandi 
á þessum tíma,“ segir hann. 

Telex var aðal samskiptamátinn við útlönd framan af að 
sögn Kristjáns. „Þegar ég byrjaði var enn verið að nota telex 
í samskiptum við Austur-Evrópu. Starfsmennirnir voru líka 
mikið á ferðinni og báru heilu ferðatöskurnar af teikning-
um og smíðalýsingum á milli landa. Svo tóku við diskett-
ur, síðan geisladiskar og svo USB kubbar.“ Hann ber líka 
saman bréfasamskiptin þá og nú. „Það gat tekið þrjár vikur 
að fá svar til Póllands við einhverju atriði sem þurfti að bera 
undir útgerðarmanninn. Núna taka menn ljósmynd, skrifa 
nokkrar línur, senda á þann sem ræður og það er komið svar 
eftir fáa klukkutíma. Ég var staddur í Póllandi í febrúar 
1997 þegar GSM samband komst á þar og fyrst var hægt 
að tala í farsíma milli Póllands og Íslands. Þá var friðurinn 
líka úti!“   gun@frettabladid.is

VÉLASALAN: 
 FAGNAR SJÖTÍU ÁRA STARFSAFMÆLI 

Tvö hundruð fiski-
skip á sjö áratugum

SÖLU-OG MARKAÐSSTJÓRI „Starfsmennirnir voru mikið á ferðinni og 
báru heilu ferðatöskurnar af teikningum og smíðalýsingum á milli 
landa,“ segir hann. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

70 ára afmæli
Ingibjörg 

Guðjónsdóttir
Arahólum 2, verður 70 ára 31. maí 

næstkomandi. Verð með heitt á 
könnunni í dag, laugardaginn 29.maí 
milli kl. 14.00 & 17.00 í Félagsheimili 

Orkuveitunnar í Elliðaárdalnum.

Innilegar þakkir til allra þeirra er 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför ástkærrar eiginkonu 
minnar, móður okkar, tengdamóður 
og ömmu,

Fríðu Áslaugar 
Sigurðardóttur
rithöfundar, Eyktarási 12, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á Líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi fyrir einstaka umönnun og 
stuðning. 

Gunnar Ásgeirsson
Ásgeir Gunnarsson   Hugrún Rós Hauksdóttir
Björn Sigurður Gunnarsson  Ragnheiður Lóa Björnsdóttir
barnabörn. 

Okkar ástkæru dóttur, systur og barna-
barns,

Viktoríu Lindar 
Hilmarsdóttur 

sem lést á barnaspítalanum við Ullevål 4. maí síðastlið-
inn verður minnst í Lágafellskirkju í Mosfellsbæ 2. júní 
kl. 15.00. Allir sem vilja minnast Viktoríu Lindar eru 
velkomnir í minningarathöfnina.  

Hilmar Þór Sævarsson  Guðrún Elvíra Guðmundsdóttir 
Ída María Hilmarsdóttir
Emelíana Hilmarsdóttir
Guðmundur Eggertsson
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn
Sævar Berg Guðbergsson       Katrín Klara Björnsdóttir 
börn, tengdabörn og barnabörn.

Móðir okkar, 

Margrét H. Sigurðardóttir
viðskiptafræðingur
Hörgshlíð 8, Reykjavík,

lést á Droplaugarstöðum þann 26. maí síðastliðinn. Útförin 
fer fram frá Dómkirkjunni föstudaginn 4. júní kl. 13.00.   

Hallgrímur S. Sveinsson
Björg Sveinsdóttir

Elskulegur frændi okkar, 

Jóhann G. Jónatansson 
Vallarbraut 9, Seltjarnarnesi, 

lést á Skjóli 24. maí. Útför hans fer fram frá 
Fossvogskapellu, mánudaginn 31. maí kl. 11.00.

Systkinabörn og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra þeirra fjöl-
mörgu sem sýndu okkur samúð og 
vinarhug við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns míns, föður okkar, afa, 
sonar og bróður,

Skúla Karlssonar
Bugðutanga 9, Mosfellsbæ.

Bergrós Hauksdóttir
Ásdís Skúladóttir
Ingibjörg Sigríður Skúladóttir
Skúli Freyr Arnarsson
Guðmundur Skúlason
Karl Eiríksson
Þóra Karlsdóttir
Eiríkur Karlsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Elísa Ólafsdóttir
fyrrverandi varaformaður Verkalýðs- og 
sjómannafélags Keflavíkur,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, sunnudaginn 
23. maí. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju, 
þriðjudaginn 1. júní kl. 14.00.

Ómar Már Magnússon
Jóhannes Rúnar Magnússon  Andrea Guðmundsdóttir
Ólafur Sævar Magnússon  Sólbjörg Hilmarsdóttir
Viðar Magnússon   Emelía Bára Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma, 

Ásthildur Þorsteinsdóttir 
ljósmóðir frá Hróarsholti í Flóa, seinna 
Kaplaskjólsvegi 63, 

lést á Hrafnistu í Reykjavík 27. maí. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju fimmtudaginn 3. júní kl. 15. 

Ágúst Halldórsson
Rannveig Halldórsdóttir
Ólöf Halldórsdóttir    Haraldur Sigurðsson
Guðmundur Halldórsson   Elsa B. Sveinbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Dóra Skúladóttir
lést laugardaginn 15. maí á krabbameinsdeild 
Landspítalans. Útför hennar látnu fer fram 
mánudaginn 31. maí frá Seljakirkju kl. 13.00.

Jón B. Sveinsson
Sveinn Ragnar Jónsson Elín B. Haraldsdóttir
Rakel Jónsdóttir Birkir Leósson
Ólöf Rut Jónsdóttir  
barnabörn og barnabarnabarn.
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Okkar innilegustu þakkir til allra 
þeirra sem sýndu okkur samúð og 
vinarhug við andlát og útför eigin-
manns míns, föður okkar, tengdaföður, 
afa og langafa, 

Bjarna Ólafssonar  
fv. stöðvarstjóra Pósts og síma í 
Ólafsvík. 

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki St. Franciskus-
spítalans í Stykkishólmi fyrir einstaka alúð 
og umönnun í veikindum hans.

Marta Kristjánsdóttir 
Vigdís Bjarnadóttir    Einar S. Sigurjónsson 
Kristján Bjarnason    Steinunn Tryggvadóttir 
Kristbjörg Bjarnadóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
afi og bróðir, 

Michael Dean Ford 
tæknimaður og tónlistarmaður, 
Laugavegi 58 í Reykjavík, 

lést á hjartadeild Landspítalans þann 25. maí. 
Útförin fer fram frá Garðakirkju á Álftanesi miðviku-
daginn 2. júní kl. 13.00. Innilegar þakkir til starfsfólks 
gjörgæsludeildar og hjartadeildar Landspítalans við 
Hringbraut. Þeim sem vilja minnast Michael er bent á 
Minningarsjóð Landspítala.  

Anna Heiður Oddsdóttir
Justin Michael Ford
Fjóna Fransiska Ford
Alexandra Ýrr Ford 
William Søren Ford
Ísak Hólm Ford
Sharon Zerbel
Terrell Ford
Nancy Anderson
Karen Burke
Cynthia Ford
Barbara Kuttruff

Ástkær eiginmaður, faðir, afi og bróðir,

Eysteinn Gísli 
Thordarson 
fv. framkvæmdastjóri, Angles Camp, 
Kaliforníu, Bandaríkjunum,

lést á heimili sínu á aðfangadagskvöld.  
Jarðsetning duftkers og minningarathöfn verður í 
Ólafsfjarðarkirkju föstudaginn 4. júní kl. 14.00.

Pamela Thordarson
Gunnar Thordarson  
Leifur Thordarson
Elise Thordarson
Stefán Thordarson
Jón Þórðarson  
Sigurður H. Þórðarson 
Ármann Þórðarson  
María Sigríður Þórðardóttir 
Svanberg Þórðarson
og fjölskyldur.

Okkar innilegustu þakkir færum við 
öllum þeim sem sýndu okkur samúð og 
vinarhug við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns míns, föður okkar, tengda-
föður, afa og langafa,

Árna Theódórssonar,
Brennistöðum,Flókadal.

Starfsfólki Dvalarheimilis aldraðra í Borgarnesi
færum við bestu þakkir fyrir frábæra ummönnun.
Einnig starfsfólki Sjúkrahúss Akraness fyrir einstaka 
alúð og hlýju í erfiðum veikindum hans.

Vigdís Sigvaldadóttir
Steindór R. Theódórsson Brynja Bjarnadóttir
Bjarni Árnason Emelía Sigurðardóttir
Sigvaldi Árnason
Steinunn Árnadóttir
Þóra Árnadóttir Hafsteinn Örn Þórisson
Kristín Birgisdóttir Heiðar Sigurðsson
Sigurbjörn Birgisson Helga Sigurðardóttir
Guðgeir Eyjólfsson Kristín I. Geirsdóttir
Kjartan Örn Einarsson
afa og langafabörn.

 

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Gunnar Álfar Jónsson
Grænumörk 2, Selfossi,

andaðist á Ljósheimum 22. maí. Útför hans fer fram frá 
Selfosskirkju þriðjudaginn 1. júní kl. 13.30.

Unnur Einarsdóttir
Einar Gunnarsson Kristín Álfheiður Fjeldsted
Jón S. Gunnarsson Elínborg Högnadóttir
Gunnar Páll Gunnarsson Steinunn H. Sigurðardóttir
Ingunn Gunnardóttir Ari Björn Thorarensen
og barnabörn. 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát ástkærrar móður 
okkar, tengdamóður, systur og ömmu, 

Margrétar 
Gunnlaugsdóttur.

Sérstakar þakkir til starfsfólks A2 á Grund fyrir góða 
umönnun.

Sigríður Lóa Jónsdóttir, Sigurður Ingi Ásgeirsson, 
Gunnlaugur Björn Jónsson, Kristrún Jónsdóttir, Ingibjörg 
Svala Jónsdóttir, Ólafur Ingólfsson, Sigrún Jónsdóttir, 
Gunnlaugur Gunnlaugsson og barnabörn.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir, afi, 
langafi og langalangafi,

Ólafur Gunnar 
Sigurðsson (Óli í Ásgarði)
Heiðarbraut 7, Garði, síðast til heimilis 
að Vatnsholti 7a, Reykjanesbæ,

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi Garði, mánu–
daginn 24. maí. Útförin fer fram frá Útskálakirkju, 
miðvikudaginn 2. júní kl. 15.00.

Soffía G. Ólafsdóttir og Sæmundur Kr. Klemensson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir 
og amma, 

Guðmunda Katrín 
Jónsdóttir 

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 21. 
maí síðastliðinn, verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju 
mánudaginn 31. maí kl. 13.00.
Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Krabbameinsfélagið. 

Kristbjörg Þorsteinsdóttir
Sigurður Þorsteinsson Gislea Lobers
Erlingur Þorsteinsson    Kristín Pálsdóttir
Þorsteinn Gísli Þorsteinsson
og barnabörn. 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir 
og afi, 

Einar B. Kvaran 
kaupmaður, Skipholti 15, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans 23. maí. 

Útförin fer fram frá Digraneskirkju þriðjudaginn 
1. júní kl. 13.00. 

Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Krabbameinsfélag Íslands.

Bertha G. Kvaran, 
Ragna Elíza Kvaran, 

Thelma Kristín Kvaran, 
tengdasynir og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Brynhildur Eggertsdóttir
Gullsmára 7, Kópavogi, áður til     
heimilis að Kotárgerði 22, Akureyri,

er látin. Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju 
mánudaginn 31. maí kl. 13.00.

Sigtryggur Þorbjörnsson
Ingibjörg Sigtryggsdóttir Aðalbjörn Þorsteinsson
Stefán Sigtryggsson
Eggert Már Sigtryggsson Guðbjörg Björnsdóttir
Guðrún Sigtryggsdóttir Hermann Jónasson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug 
við andlát og útför elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og lang-
ömmu,

Huldu Sigríðar 
Guðmundsdóttur
Efstasundi 92, Reykjavík.

Guðmundur Páll Ásgeirsson Anna Sjöfn Sigurðardóttir
Margrét Ásgeirsdóttir Magnús Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, sonur, 
bróðir og unnusti, 

Marís Þór Jochumsson 

sem lést af slysförum 23. maí síðastliðinn, verður 
jarðsunginn frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 
2. júní kl. 15.00. Fyrir hönd aðstandenda, 

Guðrún Marísdóttir og Daði Elfar Sveinbjörnsson.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

María Sigríður 
Helgadóttir 
Kringlumýri 12 Akureyri, 

lést á Dvalarheimilinu Hlíð fimmtudaginn 27. maí. 

Jóhann Sverrisson    Ásta Hansen
Svanfríður Sverrisdóttir   Jón Á. Eyjólfsson
Jón Haukur Sverrisson
Elísabet Sverrisdóttir   Sigfús Ó. Jónsson
barnabörn og langömmubörn.



spennandi meðlæti á grillið eða í ofninn!

        

                

Vaxtalaust lán 

í 4 mánuði

SPARIÐ 3000.-

SPARIÐ 5000.-
SPARIÐ 10.000.-

Vaxtalaust lán 

í 4 mánuði
Vaxtalaust lán 

í 4 mánuði

VSOP lambakjöt
      fæst í Hagkaup



        

        NÝTT 
   í Hagkaup

GÓMSÆTUR KJÚKLINGUR 

                            Á GRILLIÐ!
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 

Jónssonar

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nei, ert þetta þú? 
Hvernig gekk í 

stærðfræðiprófinu?

Veistu 
hvað þetta 
er pabbi?

Fótbolti?
Rétt! Og 

þetta er eina 
leiðin til að 
losna við 
leiðinlega 

dótið í lífinu!

Ég VERÐ 
að vera 
góður í 
fótbolta!

Maður þarf 
varla að 

gera mikið 
annað ef 
maður er 
góður í 

fótbolta?

Hárrétt! 
Þeir bestu 
eru yfirleitt 

naut-
heimskir!

KOSS!

Takk 
Palli!

Verði þér 
að góðu.

Palli Dalberg, 
menntaskólanemi, 

tónlistarmaður, 
varasalvajafnari.

Hvað ertu að 
horfa á Solla?

Atvinnumenn í 
nautaati.

Vá! Þetta eru 
grimmilegar 

skepnur!

Ég veit.

Ég 
vorkenni 
greyið 

nautunum.

Í dag er kjördagur, bjartur og fagur eins 
og brúðkaupsdagur í Möttubókunum. 

Kjósendur streyma glaðir í bragði á kjör-
staði til að taka þátt í lýðræðinu, sem þeir 
njóta þeirra forréttinda að búa við. Sumir 
nota atkvæðið sitt til að sýna sitt álit á 
því hvernig til tókst á síðasta kjörtíma-
bili. Þeir velja þá sem þeim finnst hafa 
staðið sig skást og þeir treysta best til að 
fara með völd. Aðrir kjósa alltaf sama 
flokkinn án nokkurs tillits til þess hvort 
frambjóðendur hans hafi orðið uppvísir 
að mútuþægni eða ekki. Þeir halda með 
sínum flokki, hvað sem á dynur, rétt eins 

og íþróttafélaginu sínu. Enn aðrir nota 
atkvæðið sitt til að hafna fólki, sem 
hefur þegið allar skoðanir sínar beint 
frá flokknum, í trausti þess að hinn 
kosturinn geti ekki verið verri. Þetta 
er það dásamlega við lýðræðið. Hver og 
einn ræður því sjálfur hvað hann kýs og 

hvers vegna. Enginn þarf að verja 
þá ákvörðun fyrir öðrum.

KOSNINGABARÁTTAN 
í Reykjavík hefur verið 
óvenjulega skemmti-

leg. Uppáhaldsbrandar-
inn minn var þegar Hanna 
Birna Kristjánsdóttir, 
sem gerði Ólaf F. Magn-
ússon að borgarstjóra, 
hélt því blákalt fram að 

henni væri best treyst-andi fyrir borginni. 
Eitt augnablik hélt maður að henni væri 
alvara, en svo setti hún upp brosið sitt og 
maður fattaði grínið. Þessi brandari hefur 
ekki verið toppaður enn. Hanna Birna 
mætti reyndar sýna kjósendum þá sjálf-
sögðu tillitssemi, sem Jón Gnarr hefur 
tamið sér, að segja „djók“ þegar hún hefur 
látið út úr sér einhverja svona fáránlega 
vitleysu.

EINNIG hefur mér þótt mjög gaman að 
fylgjast með því hve öll rök gegn Besta 
flokknum hafa verið ámátlega máttlaus. 
Jafnvel hefur verið fullyrt að Silvio 
Berlusconi hafi byrjað sem grín, eins og 
það kæmi málinu nokkuð við þótt það væri 
satt. Eða hefur Jón Gnarr dælt milljörðum 
í kosningabaráttu um hagsmuni sína og 
völd fjölmiðlarisans síns? Eins gott að Jón 
skuli borða kjöt, annars hefði það áreið-
anlega verið dregið fram í dagsljósið að 
Adolf Hitler var grænmetisæta.

ÞAÐ besta við niðurstöðu kosninganna í 
kvöld verður vonandi að stjórnmálamönn-
um verður sýnt að þeir eru ekki áskrifend-
ur að völdum. Þeir þiggja völd sín frá fólk-
inu og fólkið getur svipt þá þeim um leið 
og því sýnist svo. Reynslan af stjórnmála-
flokkunum er þess eðlis að engan þarf 
að undra að tæpur helmingur reykvískra 
kjósenda vilji gefa þeim frí.

Kjördagur 

www.heilsuhusid.is

Heilsuhúsinu Lágmúla kl.19-21
Glæsileg handbók fylgir með
öllum upplýsingum sem þarf.

Skráning og nánari upplýsingar
á www.30.is og í síma 864 9155.

Námskeiðsgjald kr. 6.900 kr.

DAVÍÐ KRISTINSSON næringar- og
lífsstílsþerapisti heldur fyrirlestur
um 30 daga hreinsun á mataræði.
Gott tækifæri til að byrja núna
að axla ábyrgð á eigin heilsu!

Miðvikud. 2. júní

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Frestur til að sækja um 
grunnnám er til 5. júní.

Þá rennur einnig út umsóknar-
frestur um styrki úr Afreks- og 
hvatningarsjóði stúdenta HÍ.

www.hi.is
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ath. á morgun kl. 16
Benedikt Erlingsson fjallar um 
leikgerð sína á Íslandsklukkunni 
á morgun í Gljúfrasteini. Íslands-
klukka Benedikts var frumsýnd 22. 
apríl síðastliðinn. Benedikt mun 
gefa tæknilega sýn inn í þá vinnu 
sem leikhús og leikstjórar þurfa að 
vinna til þess að koma skáldverki á 
svið. 

> Ekki missa af … 
Stillum, ljósmyndasýningu 
Báru Kristinsdóttur í sýn-
ingarsal Íslenskrar grafíkur 
í Hafnarhúsinu, Miðbakka-
megin. Myndirnar eru teknar 
í vetur og lýsa á óvenjulegan 
hátt ótryggri ögurstund í lífi 
borgar, lands og þjóðar. Síðasti 
sýningardagur er á morgun. 

Á morgun kemur ný súper-
grúppa fram í fyrsta sinn: Tríó 
Sírajón. Í því eru Anna Áslaug 
Ragnarsdóttir píanóleikari, Einar 
Jóhannesson klarínettuleikari og 
Laufey Sigurðardóttir fiðluleikari. 
Tónleikarnir verða á tónlistar-
setrinu að Selalæk og flytur 
tríóið verk eftir Jan Valhal, Wolf-
gang Amadeus Mozart, Frédéric 
Chopin, Robert Schumann og Igor Stravinskí. 

Anna Áslaug píanóleikari er í hópi fjölmargra 
tónlistarmanna sem hófu tónlistarnám sitt á 
Ísafirði en hún hefur starfað sem einleikari og 
meðleikari bæði hér á landi og erlendis. 

Einar Jóhannesson er leiðandi klarínettuleikari 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Hann hefur komið 
fram sem einleikari eða meðleikari á fjölda 

tónleika á Íslandi og erlendis og 
er stofnfélagi Blásarakvintetts 
Reykjavíkur. Þá er Einar félagi 
í miðaldasönghópnum Voces 
Thules og hefur auk þess stjórn-
að vinsælum útvarpsþáttum um 
tónlist. 

Laufey Sigurðardóttir fiðlu-
leikari hefur í mörg ár leikið í 
Sinfóníuhljómsveit Íslands og 

jafnframt verið ötul við flutning stofutónlistar 
bæði innanlands og utan. Hún er listrænn 
stjórnandi hinna árlegu tónlistarhátíða „Músík í 
Mývatnssveit” og „Afmælisdagur Mozarts”.

Allt er þetta listafólk er rómað fyrir frábæra 
smekkvísi og áhrifaríka túlkun. Miðapantanir í 
símum 487 5512 og 864 5870. Kaffiveitingar 
verða á tónleikunum.

Síra Jón sem tríó

TÓNLIST Einar, Anna og Laufey við 
æfingar.  MYND FRÉTTABLAÐIÐ

Hönnunarsafn Íslands var 
opnað formlega í gær í nýju 
og stærra húsnæði í Garða-
bænum með nýrri sýningu 
sem kallast Úr hafi til hönn-
unar en sýningin spannar 
mjög breitt svið hönnunar 
með fiskleður, frá bæði inn-
lendum og erlendum hönn-
uðum. 

Þar má sjá bæði roðskó frá fyrri 
tíð, fiskleðurshönnun íslenskra 
hönnuða nútímans sem og 
hátískuhönnun frá heimsþekktum 
hönnuðum á borð við Karl Lag-
erfeld, Christian Dior og Donnu 
Karan. Að auki verður sýnt úrval 
gripa úr safneign safnsins, en 
Hönnunarsafn Íslands verður 12 
ára á árinu.

Hönnunarsafn Íslands hefur 
fengið aðstöðu í stórum hluta 
gamla Hagkaupshússins við 
Garðatorg og hefur nú til umráða 
yfir 500 fermetra rými fyrir 
safnið auk um 1.000 m² geymslu-
rýmis fyrir safngripi. Sýninga-
svæði safnsins er á efri hæð 
hússins, það er stórt og bjart til 
sýningahalds, alls tæpir 400 m² 
en inngangur, anddyri, kaffiveit-
ingar, barnakrókur og verslunin 
Kraum eru staðsett á neðri hæð. 
Arkitektastofan Kanon hefur séð 
um teikningu og hönnun á nýja 
safninu og er framkvæmdum að 
ljúka. 

„Úr hafi til hönnunar“ sýnir 
hvernig roðið sem hráefni er nýtt 
nú og fyrr. Íslenskir og erlendir 
hönnuðir og listhandverksfólk 
nota það í nokkuð ríkum mæli. 
Roðið, eða fiskleðrið eins og farið 
er að kalla roðið, þegar búið er 
að súta það, er feiknarsterkt. Það 
er þunnt og þjált og hægt að lita 
í ótal afbrigðum og velja á það 
ólíkar áferðir. Á sýningunni er 
sýndur vinnsluferill hráefnisins 
í sútunarverksmiðju Sjávarleð-
urs á Sauðárkróki ásamt því að 

sýndir eru valdir munir sem end-
urspegla fjölbreytileika efnisins 
og möguleika þess. 

Elstu hlutirnir á sýningunni 
eru roðskór úr hlýra og stein-
bítsroði sem minna á að roðið var 
ekki aðeins borðað fyrr á tíðum 
heldur einnig þurrkað og snið-
ið í skó. Steinbítsroð mátti nota 
til bókbands og á sýningunni má 
einnig sjá húsgögn með þessu 
slitsterka áklæði. 

Nytjahlutir svo sem skálar 
og púðar hafa verið áberandi í 
íslensku handverki og skór eftir 
íslenska og erlenda skóhönn-
uði endurspegla þá staðreynd að 
fiskleður er sterkt og endingar-
gott. Fatnaður eftir íslenska og 
erlenda hönnuði er einnig sýnd-
ur og má þar sjá bæði klass-
ísk snið og djarfa meðhöndl-
un á leðrinu. Meðal þeirra sem 
eiga hluti á sýningunni: Nikita, 
Farmer‘s Market, STEiNUNN, 
Arndís Jóhannsdóttir, Anna 
Gunnarsdóttir, María K. Magn-
ús, Dýrfinna Torfadóttir, Helga 
Mogensen, Sruli Recht, Donna 
Karan, Christian Dior, Salvatore 
Ferragamo, Kobenhagen Fur, 
Eggert Feldskeri, Ecco, Nike. 

Hönnunarsafn Íslands var 
stofnað í lok árs 1998. Það er 
rekið af Garðabæ samkvæmt 
samningi bæjarfélagsins við 
Menntamálaráðuneytið. Í safninu 
er lögð áhersla á að safna, rann-
saka og miðla íslenskri hönnun og 
handverki frá aldamótunum 1900 
til dagsins í dag. Safnið er hið 
eina sinnar tegundar á Íslandi og 
á vegum þess hafa verið haldn-
ar sýningar á íslenskri og alþjóð-
legri hönnun. Safneign safnsins 
samanstendur nú af um 1.000 
munum og eru íslensk húsgögn 
meginhluti safneignarinnar. 
Safnið á að auki töluvert af hlut-
um úr öðrum greinum hönnun-
ar og handverks, svo sem leir- 
og glermuni, fatnað og grafíska 
hönnun. Forstöðumaður safnsins 
er Harpa Þórsdóttir.

 pbb@frettabladid.is

Hönnunarsafnið 
opnar sem nýtt

HÖNNUN Um miðjan dag á miðvikudag var allt á fullu við frágang opnunarsýningar 
Hönnunarsafns Íslands við Garðatorg  en forstöðumaður þess er Harpa Þórsdóttir. 
Safnið var svo opnað með viðhöfn í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN.

Fást í öllum 
bókaverslunum

Lafleur útgáfan   •       659 3313☎

Þjóðhetjan Eva Joly 
- bjargar Íslandi!

Vinsælasti poppari sögunnar 
- slær fl eiri en eitt heimsmet!

HINN SVALI BLÆR
– greinasafn –

Benedikt S. Lafleur

Andleg bylting - Hér og Nú!
Ódauðleg músík Mozarts 

- bjargar mannslífum!

Stórlækkað verð!



Vegna endalausra áskoranna 
 snýr Rómeó og Júlía Vesturports aftur á svið Borgarleikhússins

Tryggðu þér miða á þessa rómuðu sýningu – sýnt í takmarkaðan tíma

Miðasala hefst á mánudaginn kl. 10

„Perhaps not the Shakespeare
we are used to,

but this is Shakespeare
as he should be.“

Sean Connery

n
rleikhússins
markaðan tíma

na
rleikhússins

Sýningar: 11/5 – 16/5 – 18/5 – 24/5 – 26/5 – 2/6 

Viðskiptavinum
í Vildarklúbbi Íslandsbanka

býðst 35% afsláttur
á 6 fyrstu sýningarnar

ef greitt er með greiðslukorti
frá Íslandsbanka í miðasölu

Borgarleikhússins

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Uppselt – 1. 2. 6. 8. 9. 13. júní Laus sæti – Aukasýningar – 15., 18., 19., 20. júní
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Fyrsta sólardag sumarsins ákvað ég að klæða mig samkvæmt veðri, 
fara í eitthvað létt og litríkt og helst sandala við. Þegar ég opnaði fata-
skápinn blasti við mér heldur sorgleg sjón því þar inni var lítið um 
sumarlega liti eða flæðandi efni. Þar sem ég stóð og starði inn í svart-
an fataskápinn ákvað ég að arka niður í bæ, um leið og tími gæfist, til 
þess að kaupa mér fallega sumarflík. 

Vinkona mín fékk nasaþef af áformum mínum (reyndar bað ég hana 
að koma með) og ákvað að halda í bæinn með mér. Leiðangurinn hófst 
snemma að laugardagsmorgni í blíðskaparveðri. Markmið mitt var að 

kaupa hina fullkomnu sumarflík, svart var á algjörum bann-
lista! Markmið hennar var að kaupa hina fullkomnu svörtu 
flík, litir voru á algjörum bannlista! Af stað héldum við, 
þrammandi úr einni verslun í þá næstu og tókum okkur 

aðeins stutt hlé til þess eins að matast. Að deginum lokn-
um kvöddumst við, nokkuð sáttar, og héldum heim á 
leið. Afrakstur dagsins var þó ekki alveg í samræmi 

við þau markmið sem við höfðum sett okkur í upp-
hafi dags því ég kom heim með tvær svartar flíkur 
ásamt einum bláum kjól. Svarta flíkin sem vinkonan 
ætlaði að kaupa sér varð heldur ekki svo svört, þó að 
vísu hafi kjóllinn verið með svörtum röndum.

Ég vil þó ekki dæma verslunarferðina misheppn-
aða þrátt fyrir þetta. Það er augljóst af þessu að 
erfitt er að kenna gömlum hundi að sitja og það er 
hægara sagt en gert að breyta persónulegum smekk 
fólks með aðeins einni verslunarferð. Þótt ég hafi 
gaman af ólíkum straumum og stefnum í tískunni þá 
virðist ég eiga eitthvað erfitt með að brjótast út úr 
„svartsýni“ – vandi sem ég held ég deili með mörg-
um öðrum konum og körlum. Nema auðvitað þess-
ari einu vinkonu minni. Svart er einfaldlega svo 
praktískt, klassískt, nothæft og óháð tískustraum-
um frá ári til árs. En, svo má alltaf reyna að breyta 

út af vananum og prófa eitthvað nýtt.

Tískuleg svartsýni

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
SARA MCMAHON

KLASSÍK Gegnsæjar flíkur hafa rutt sér 
til rúms í haust, sú stefna virðist ætla að 
halda áfram inn í sumarið að mati Max 
Azria. NORDICPHOTOS/GETTY

NÚ ER ÞAÐ GRÁTT Gráir tónar og fisléttar 
flíkur frá hönnuðinum Maz Azria. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

ALLT LEYFILEGT

Í SUMAR

VILLT Hlébarða-
munstur og her-

mannagrænir 
litir voru einnig 
áberandi hjá 

Von Fursten-
berg. 
 NORDICPHOT-

OS/GETTY

Sumarið er komið með blóm í haga, fagra sólardaga og 
fuglasöng. Séu sumarlínur ýmissa hönnuða fyrir sumarið 
2010 skoðaðar virðist allt vera leyfilegt í sumar. Allt frá 
villtu hlébarðamynstri í anda safaríferða, litríkra fylgi-
hluta til leikandi léttra grárra og hvítra tóna.  - sm

> Bloggari hannar boli
Hin þrettán ára gamla Tavi Gevinson hefur slegið ræki-
lega í gegn með tískubloggi sínu, Style Rookie. Stúlkan 
var nýlega fengin til að hanna stuttermabol í samstarfi 
við bolaframleiðandann Borders&Frontiers. Innblástur 
sinn sótti stúlkan í haustlínu Yves Saint Laurent árið 
2008 og selur hún þá á bloggsíðu sinni.

Flottan hlébarða eyeliner Frá 
Helenu Rubenstein. Það skemmir 
aldrei fyrir ef snyrtivörur manns 
eru í flottum og skemmtilegum 
umbúðum sem þessum. Smell-
passar í hvert snyrtiveski í sumar. 

Sandala. Nú er sumarið komið og þess 
vegna gott að lofti um tærnar í falleg-
um sandölum sem þessum sem fást í 
versluninni Kaupfélagið í Kringlunni. 

Kraga frá Áróru. Kragi 
sem þessi hentar við 

öll tilefni og fæst í versl-
uninni Mýrinni í Kringlunni.

OKKUR 
LANGAR Í

…

GLAÐLEGT Sumarlína Diane 
Von Furstenberg var 
glaðleg og litrík líkt og 
sjá má. NORDICPHOTOS/GETTY

FLOTT-
UR 
SUND-

BOLUR úr 
sumarlínu 
Von Furst-
enberg. Lit-
ríkt skart og 
skrautlegar 
töskur gerðu 
hverja flík 
líflegri á sýn-

ingu hennar. 
NORDICPHOTOS/

GETTY

LJÓSBLÁAR 
GALLABUXUR 

og galla-
skyrta við frá 

Chloé gefa 
afslappað 

útlit í sumar. 
 NORDICPHOTOS/

GETTY
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Bjartmar Guðlaugsson er 
kominn með IP-tölu net-níð-
ings sem hefur verið að ríf-
ast við fólk á bloggsíðum 
síðan í mars undir hans 
nafni.

„Það er einhver api sem er að mis-
nota nafnið mitt, vitnar í textana 
mína sem sína og skrifar í fyrstu 
persónu Bjartmars Guðlaugsson-
ar,“ segir tónlistarmaðurinn Bjart-
mar Guðlaugsson. Hann stendur 
í sérkennilegu stappi. Einhver, 
undir hans nafni, hefur verið að 
pesta bloggara á netinu og stofna 
til illdeilna og rifrilda. Bjartmar 
hyggst bregðast við þessu, hefur 
fengið IP-tölu netníðingsins hjá 
tónlistarsérfræðingnum Jens Guð 
og ætlar að kæra málið til lögreglu. 
„Hann er augljóslega að þykjast 
vera ég, það er enginn annar Bjart-
mar Guðlaugsson sem hefur texta 
á borð við Fúll á móti.“

Tónlistarmaðurinn segir þetta 
vera einstaklega hvimleitt fyrir 
sig vegna þess að hann hafi aldrei 
á ævi sinni skrifað athugasemd 
við bloggfærslu, hann sé ekki 
einu sinni með bloggsíðu sjálfur 
og þaðan af síður Facebook. „Ég 
er ekkert á netinu, ég er miklu 
meira fyrir blekpenna en lykla-
borð. Ég les blogg og mér finnst 
það góður vettvangur fyrir lýð-
ræðið en ég þoli ekki þegar menn 
skrifa undir fölskum formerkj-
um.“ Tónlistarmaðurinn segir 
það hafa verið ótrúlegt að lesa 
skrif nafnaþjófsins. „Mér er bara 
meinilla við þetta.“

Bjartmar upplýsir þar að auki 
að ef hann fyndi hjá sér þörf 
til að segja honum til syndanna 
myndi hann ekki gera það í gegn-
um netið. „Það yrði bara gert 
undir fjögur augu, ekki í athuga-
semdakerfi á netinu. Það myndi 
bara ekki samræmast mínu 
eðli.“

 freyrgigja@frettabladid.is

Bjartmar kærir 
nafnaþjóf á netinu

NAFNAÞJÓFUR Einhver óprúttinn aðili hefur skrifað athugasemdir á netinu undir 
nafni Bjartmars Guðlaugssonar. Nú hefur tónlistarmaðurinn fengið nóg og ætlar að 
kæra málið til lögreglu. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

> FÓR UPP Á SVIÐ

Leikarinn Tom Cruise birtist óvænt uppi á 
sviði með hljómsveitinni Black Eyed Peas 
í London fyrir skömmu. Undir lok tónleik-
anna þegar sveitin var að syngja hið vin-
sæla I´ve Got A Feeling var Cruise allt í einu 
mættur með bros á vör og hélt í höndina á 
söngkonunni Fergie. Hljóp hann með 
henni eftir sviðinu og hoppaði með 
þegar hún söng viðlagið. Reyndi 
hann meira að segja að lauma inn 
einum og einum tón við misjafnar 
undirtektir.

Idol- og X-Factor dómarinn Simon Cowell 
fær afhent heiðursverðlaun á Bafta-sjón-
varpshátíðinni sem verður haldin í London 
í næsta mánuði. Verðlaunin fær hann fyrir 
framlag sitt til tónlistar- og sjónvarpsheims-
ins og fyrir að hafa komið ungu hæfileikafólki 
á framfæri. Stutt er síðan Cowell kom fram í 
síðasta American Idol-þættinum sínum. Næst 
á dagskrá hjá honum er bandarísk útgáfa af 
X-Factor þar sem hann verður vafalít-
ið jafnumdeildur og í Idolinu. Síðar á 
þessu ári fær Cowell afhent önnur 
verðlaun, eða alþjóðleg Emmy-verð-
laun fyrir sjónvarpsstarf sitt.

SIMON COWELL Cowell fær Bafta-verð-
laun í næsta mánuði fyrir framlag sitt til 

tónlistar- og sjónvarpsheimsins.

Matt Lucas og David Walli-
ams úr þáttunum Little 
Britain eru að hefja vinnu 
við nýja gamanþætti fyrir 
BBC sem hafa fengið vinnu-
heitið Come Fly With Me. 
Þættirnir verða sex talsins 
og gerast á fjölförnum flug-
velli. Matt og David leika 
allar persónurnar, auk þess 
sem gestaleikarar koma 
við sögu. 

„Það er frábært að 
næsti stóri þáttur Matts 
og Davids verði hjá BBC 
One. Þeir eru gífurlega 
hæfileikaríkir handritshöf-
undar og leikarar og Come 
Fly With Me er virkilega 
spennandi hugmynd,“ sagði 
Jay Hun, yfirmaður BBC 
One. 

Þættirnir verða frum-
sýndir síðar á þessu ári. 

Nýir þættir 
á flugvelli

Leikkonan Kim Cattrall úr þáttunum og kvik-
myndunum Sex and the City er hætt að fækka 
fötum fyrir kynlífsatriði. Ástæðan er sú að hún 
er orðin 53 ára og telur það ekki lengur vera við 
hæfi. „Þegar ég varð fimmtug ákvað ég að ég 

vildi ekki láta mynda mig framar nakta,“ 
segir Cattrall sem leikur í framhalds-
myndinni Sex and the City 2. „Þið sjáið 
mig eiginlega ekki nakta í nýju mynd-
inni. Ég sést kannski í kynlífsathöfnum 
en ég er aldrei nakin.  Ég lít annars á 
þessi kynlífsatriði sem grín því allt 
sem Samantha gerir í rúminu er fynd-
ið. Atriðin snúast frekar um útlit og 
samtöl en kynlífsathafnirnar sjálfar. 
Þannig hefur það alltaf verið,“ sagði 
hún.

KIM CATTRALL Kim er hætt að fækka fötum 
vegna kynlífsatriða í Sex and the City.

Kvikmyndinni Hobbitanum hefur verið sleg-
ið á frest um óákveðinn tíma. Þetta staðfesti 
leikstjóri myndarinnar, Guillermo Del Toro, í 
samtali við vefsíðuna comingsoon.com. Mynd-
in segir söguna á undan Hringadróttinssögu 
og aðdáendur bókanna eftir J. R.R Tolkien 
hafa beðið spenntir eftir útfærslunni á hvíta 
tjaldinu. Þeir verða að bíða enn um sinn en 
ekki liggur fyrir hvenær og hvort haldið verði 
áfram með framleiðsluna. Peter Jackson, 
framleiðandi myndarinnar, hafði áður lýst því 
yfir að ekki væru neinir erfiðleikar með mynd-
ina enda hefði ekki verið tilkynnt hvenær hún 
yrði frumsýnd. 

Aðalástæðan fyrir þessari óvissu er sögð 
vera bagaleg fjárhagsstaða MGM-kvikmynda-
versins. Þetta fornfræga fyrirtæki var auglýst 
til sölu á síðasta ári en mikið tap hefur verið 

á rekstri þess. Enn hefur ekki fundist neinn 
kaupandi að fyrirtækinu og á meðan eru 
verkefni þess í uppnámi. Del Toro segir 
að um leið og vandamál MGM verði leyst 
geti þeir hafist handa við tökur því allri 
undirbúningsvinnu sé lokið. „Við höfum 
hannað allar skepnunnar, leik-
myndir og búninga. Við verð-
um því tilbúin þegar kallið 
kemur.“

Hobbitinn er ekki fyrsta 
stórmyndin sem lendir í 
vandræðum vegna fjár-
hagsvanda MGM. Nýj-
ustu Bond-myndinni hefur 
einnig verið frestað þar til 
að tekist hefur að greiða úr 
fjárhagsflækjum MGM.

Hobbitanum frestað um óákveðinn tíma

VANDRÆÐI Guillermo 
Del Toro hefur staðfest 
að Hobbitanum hafi 
verið frestað. Hið sama 
gildir um James Bond 
en fjárhagsvandræði 
MGM eru aðalástæðan 
fyrir þessum töfum.

Of gömul fyrir nekt

Heiðraður með Bafta
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Leikarinn Leonardo DiCaprio 
hefur stofnað samtök sem 
berjast fyrir tígrisdýr í 
útrýmingarhættu. Í sam-
starfi við World Wildlife 
Fund-samtökin hefur hann 
stofnað önnur samtök, Save 
Tigers Now, og vill safna fyrir 
þau tuttugu milljónum 
dollara.

DiCaprio er 

þessa dagana staddur í 
Asíu að kynna sér hversu 
alvarlegt vandamálið er. 
Hann vonast til að fjöldi 
tígrisdýra í heiminum 
tvöfaldist fyrir árið 2022. 
„Tígrisdýr eru í útrým-

ingarhættu og 

þau eru nauðsynleg fyrir mörg af 
mikilvægustu lífríkjum heims-
ins,“ sagði DiCaprio. „Með því 
að leggja hart að sér er hægt að 
bjarga tígrisdýrunum úr útrým-
ingarhættu og vernda í leiðinni 
sum af síðustu villtu lífríkjum 

jarðar og bjarga þeim samfé-
lögum sem hafa verið mynduð 
í kringum þau.“

DiC apr io  er  þekk tur 
umhverfisverndarsinni. Síð-

ast lét hann til sín taka 
sem þulur heimild-
armyndinnar 11th 
Hour sem fjallaði 
um umhverfismál.

Leo vill bjarga tígrisdýrunum

LEONARDO 
DICAPRIO Leik-

arinn vinsæli 
hefur stofnað 
samtök sem 
berjast fyrir 

tígrisdýrum í 
útrýmingar-

hættu.

TÍGRISDÝR Tígrisdýrin hafa 
fengið ungan baráttu-
mann með sér í lið.

Lokatakturinn verður sleg-
inn í Eurovision-lagakeppn-
inni í kvöld þegar 25 þjóðir 
keppa um hylli Evrópubúa. 
Keppnin á sér dygga fylgis-
menn sem fylgja henni 
hvert á land sem er. Og þeir 
eru nánast undantekningar-
laust hommar.

Páll Óskar Hjálmtýsson, 
einn fremsti Eurovision-
spekingur þjóðarinnar, 
segir engan einn atburð 
hafa orðið til þess að 
hommar hafi tekið ást-
fóstri við keppnina. 
„Hún hefur eiginlega 
alltaf verið homma-hátíð 
og er eiginlega í svip-
uðum flokki og gömlu 
söngva- og dansmynd-
irnar sem sýndar eru 
á TCM,“ útskýrir Páll. 
Hann bendir þó á að keppnin 
sem slík hafi ekki gert neitt til að 
bæta réttarstöðu samkynhneigðra 
í Evrópu, það sé kannski einna 
helst ef einhver keppandi sé opin-
berlega kominn út úr skápnum að 
keppnin skipti einhverjum sköp-
um fyrir baráttu þeirra.

Páll segir það ekkert launungar-
mál að keppnin sé mikil homma-
hátíð. Þeir sem mæta á svæðið, 
ár eftir ár, séu hálfgerðar Euro-
vision-bullur, rétt eins og áhang-
endur knattspyrnuliða. „Þetta eru 
Eurovision-pílagrímar, þeir elta 
hana á röndum, eyða lífeyrinum 
sínum, fara á hverju ári og eru 
kannski með herbergi veggfóðr-
að af fánum og myndum af kepp-
endum,“ segir Páll. Hann tekur þó 
fram að Eurovision sé ekki bara 
keppni fyrir homma. „Þetta er 
margþætt áhugamál. Ef þú hefur 
gaman af tónlist þá hefurðu nóg 
að gera því níutíu prósent af lög-
unum er drasl, fimm prósent eru 
gullmolar. Áhugafólk um bún-
ingahönnum og hárgreiðslu frá 
helvíti fær líka eitthvað fyrir sig 
og svo eru það þeir sem geta hleg-
ið upphátt að þjóðarrembingnum, 
stjórnmálum og rembingi eins og 
að Grikkir gefa Kýpur alltaf tólf 
stig.“

Páll segir einfaldast að flokka 
Eurovision sem menningarfyrir-
bærið „camp“. Slíkt hafi alltaf 
átt upp á pallborðið hjá hommum 
enda hafi þeir alltaf fattað hvað 
byggi þar að baki. 

„Þetta eru listamenn sem halda 
að þeir séu vinsælli en þeir hafa 
efni á eða stærri en þeirra eigið 
líf.“

 freyrgigja@frettabladid.is

Eurovision alltaf 
verið hommahátíð

ALLTAF VERIÐ HOMMAHÁTÍÐ Páll Óskar 
Hjálmtýsson segir Eurovision hafa verið 
hommahátíð frá upphafi, ekkert eitt 
atriði eða viðburður hafi orðið til þess 
að hommar flykkjast á Eurovision, elta 
keppnina á röndum og haga sér svipað 
og boltabullur knattspyrnuliða þegar 
stóra stundin rennur upp.

Að mati Páls Óskars tilheyrir Eurovision svokallaðri Camp-menningu. Sam-
kvæmt enskri orðabók er um að ræða eilítið róttæka, litaglaða og pólitíska 
menningu sem gerir yfirleitt grín að viðteknum venjum í samfélaginu. Eina 
íslenska orðið yfir camp er að sögn Páls yndi en þeir listamenn sem myndu 
falla í þennan flokk væru indverska Leoncie, Kraftwerk, Grace Jones, Divine, 
Silvía Nótt og Eurovision. Þar að auki myndu gamlar dans- og söngvamyndir 
frá Hollywood falla undir þennan flokk.

MENNINGARFYRIRBÆRIÐ CAMP

www.europris.is

ÓDÝRT FYRIR ALLA!

GRÓÐURMOLD

1290
50 ltr• 

BLÓMAKASSI

3990
100 cm úr smíðajárni• 
Innikassi, 90 cm, kr 990• 

VIÐARVÖRN

1990
3 ltr• 
Pensill, kr 499• 

3 ltr

TRAMPÓLÍN, 3,6 M + ÖRYGGISNET

47.990
Trampólín í stöku, kr 34.990• 
Öryggisnet í stöku, kr 21.990• 

TILBOÐSPAKKI
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Bandaríska hljómsveitin Glasser 
með söngkonuna Cameron Mesi-
row í fararbroddi hitar upp fyrir 
Jónsa í Sigur Rós á tónleikaferð 
hans um Evrópu sem hófst fyrir 
skömmu. 

Mesirow fæddist í Boston og 
faðir hennar er meðlimur í hljóm-
sveitinni Blue Man Group sem er 
starfrækt í Berlín. Hún er mikill 
aðdáandi Joni Mitchell og kemur 
stundum fram með grímu á tón-
leikum. Glasser spilar rólega og 
draumkennda tónlist og mun hita 
upp fyrir Jónsa og hljómsveit hans 
fram til níunda júní. 

Tónleikaferð Jónsa um Evrópu 
stendur yfir þar til í lok nóvem-
ber, með stoppi í Ástralíu og Japan 
í ágúst. Að loknum tónleikunum í 
Japan spilar hann á Norðurlöndun-
um, meðal annars á staðnum Vega 
í Kaupmannahöfn 17. ágúst. Hljóm-
sveit Jónsa er annars skipuð Alex 
Somers kærasta hans, Úlfi Hans-
syni, Þorvaldi Þór Þorvaldssyni og 
Ólafi Birni Ólafssyni. 

Þeim félögum var vel tekið á 
nýafstaðinni tónleikaferð þeirra 
um Kanada og Bandaríkin. Sam-
kvæmt heimasíðu Jónsa voru tón-
leikagestir sammála um að hann 
hefði staðið fyllilega fyrir sínu 
þrátt fyrir að félagar hans í Sigur 
Rós hafi verið fjarri góðu gamni.

Glasser hitar upp 
á Evróputúr Jónsa

GLASSER Cameron Mesirow er for-
sprakki bandarísku hljómsveitarinnar 
Glasser sem hitar upp fyrir Jónsa. 

Leikkonan Sarah Jessica Parker 
mun minnast tískuhönnuðarins 
Alexander McQueen í næsta mán-
uði. Þá veita samtök bandarískra 
fatahönnuða honum heiðursverð-
laun fyrir framlag sitt til tískunn-
ar. McQueen framdi sjálfvíg í íbúð 
sinni í London í febrúar síðastliðn-
um og voru tíðindin mikið áfall 
fyrir tískuheiminn. Sarah Jess-
ica, sem hefur vakið athygli fyrir 
klæðaburð sinn í þáttunum Sex 
and the City, starfaði lengi með 
McQueen á meðan hann lifði.

Minnist McQueen

SARAH JESSICA PARKER Minnist tísku-
hönnuðarins Alexander McQueen í 

næsta mánuði.

Christina Aguilera hreinlega dýrk-
ar að klæðast þröngum fötum úr 
latexi, þrátt fyrir að þau valdi 
henni kláða. Í nýjasta myndbandi 
söngkonunnar klæðist hún alls 
konar ögrandi fatnaði. „Ég fór ekki 
að sofa fyrr en fimm um morgun-
inn vegna þess að upptökurnar 
stóðu svo lengi yfir. Rigningin var 
ísköld og ég var í rauðum latex-
galla. Þetta var algjör kvöl og 
pína,“ sagði hún og viðurkenndi að 
hafa fengið útbrot vegna gallans. 
Engu að síður hefur hún virkilega 
gaman að þessum þrönga klæðn-
aði og bætir við að eiginmaður 
sinn hafi mjög gaman af að horfa 
á hana í latexi.   

Aguilera dýrkar latex

CHRISTINA AGUILERA
Söngkonan hreinlega dýrkar að klæðast 

þröngum fötum úr latexi.

Söngkonan Alicia Keys hefur til-
kynnt að hún eigi von á sínu fyrsta 
barni með unnusta sínum, upptöku-
stjóranum Swizz Beatz. Þau eru 
einnig trúlofuð og ætla að ganga 
upp að altarinu síðar á þessu ári. 

„Þau eru mjög hamingjusöm. 
Alicia er með manni sem hefur veitt 
henni mikinn innblástur, meðal ann-
ars við gerð plötunnar The Element 
of Freedom,“ sagði fulltrúi þeirra. 
Söngkonan, sem er 29 ára, sýndi þó 
engin merki um að hún væri ófrísk 
á dögunum því hún þótti fara á kost-
um á tónleikum sínum í O2-höllinni í 
London. Stutt er síðan hún lýsti yfir 
áhuga á að stofna fjölskyldu. „Ég hef 
mikinn áhuga á að stofna fjölskyldu. 
Það er ein yndislegasta reynsla sem 
til er og ég hlakka mikið til þegar 
rétta stundin kemur,“ sagði hún.  

Ófrísk og trúlofuð

ALICIA KEYS Alicia á von á barni með 
unnusta sínum, Swizz Beatz.

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 29. maí 2010 

➜ Tónleikar
09.00 Maraþontónleikar Kársnes-
kóranna verða haldnir í Salnum við 
Hamraborg í Kópavogi þar sem 400 
börn standa fyrir samfelldri söngdagskrá 
kl. 9-16. Nánari upplýsingar á www.
salurinn.is
15.00 Hljómsveitin Gæðablóð heldur 
tónleika í garðinum hjá Ófeigi gullsmið 
að Skólavörðustíg 5. Enginn 
aðgangseyrir!
16.00 Diddi Fel kynnir 
nýja plötu á sumartón-
leikum hjá Havarí við 
Austurstæti 6.

➜ Örnámskeið
14.00 Boðið verður upp á örnámskeið 
fyrir börn á grunnskólaaldri í tengslum 
við sýningu á verkum Friederike von 
Rauch sem nú stendur yfir í Hafnarborg 
við Strandgötu í Hafnarfirði. Nánari upp-
lýsingar á www.hafnarborg.is.

➜ Síðustu Forvöð
Í sýningarsal Íslenskrar grafíkur við 
Tryggvagötu 17 (hafnarmegin), stendur 
yfir ljósmyndasýning Báru Kristinsdótt-
ur en henni lýkur á sunnudag. Opið lau. 
og sun. kl. 14-18.

➜ Dansleikir
Hljómsveitin Dísel verður á Salthúsinu 
að Stamphólsvegi í Grindavík.
Óli Ofur og Oculus verða á Sódómu 
Reykjavík við Tryggvagötu.
Stjórnin verður á Players við Bæjarlind 
í Kópavogi.

➜ Dagskrá
Háskólinn í Reykjavík og Samtök fyrir-
tækja í leikjaiðnaði á Íslandi standa fyrir 
tölvuleikjadegí í húsnæði HR við Naut-
hólsvík kl. 14-17. Dagskráin fer fram í í 
salnum þar sem flutt verða stutt erindi 
um tölvuleikjaiðnaðinn. Nánari upplýs-
ingar á www.ru.is. Allir velkomnir.

➜ Leikrit
15.00 Sólveig Simha og hljóðfæraleik-
arar flytja tónævintýrið um herra Pott 
og ungfrú Lok í Kúlunni, sýningarými 
Þjóðleikhússins við Lindargötu. Nánari 

upplýsingar á www.leikhusid.
is.
20.00 Þórunn Clausen 
flytur einleikinn „Ferðasaga 
Guðríðar” eftir Brynju Bene-

diktsdóttur í Víkingaheim-
um við Víkingabraut í 
Reykjanesbæ. Nánari 
upplýsingar á www.
midi.is.

➜ Listamannaspjall
14.00 Daði Guðbjörnsson myndlistar-
maður stendur fyrir listamannaspjalli á 
sýningu sinni „Lífseggið” í Galleríi Fold 
við Rauðarárstíg.

➜ Markaðir
Markaður verður haldinn í dag og á 
morgun að Hávallagötu 16 (bakvið 
Landakotskirkju) kl. 11.30-17. Allur 
ágóði rennur til viðgerðar orgels og kór-
starfsemi Kristkirkju.

Sunnudagur 30. maí 2010 

➜ Tónleikar
16.00 Ásgerður Júníusdóttir messó-
sópran og Jónas Sen píanóleikari flytja 
lög Bjarkar Guðmundsdóttur, Gunnars 
Reynis Sveinssonar og Magnúsar 
Blöndal Jóhannssonar á tónleikum 
á menningarsetrinu Skriðuklaustri í 
Fljótsdalshreppi. 
16.00 Kvennakórinn EMBLA heldur 
vortónleika í Glerárkirkju við Bugðusíðu 
á Akureyrir. Á efnisskránni verða meðal 
annars verk eftir Báru Grímsdóttur, 
Þorkel Sigurbjörnsson, Jón Leifs og 
Monteverdi.

➜ Leikrit
13.00 og 15.00 Tvær sýningar verða 
á tónævintýrinu um herra Pott og 
ungfrú Lok sem Sólveigar Simha flytur 
ásamt hljóðfæraleikurum. Sýningar fara 
fram í Kúlunni, sýningarými Þjóðleik-
hússins við Lindargötu. Nánari upplýs-
ingar á www.leikhusid.is

➜ Leiðsögn
14.00 Þóra Þórisdóttir verður með 
leiðsögn um sýningu á verkum Cindy 
Sherman sem nú stendur yfir á Lista-
safni Ísladns við Fríkirkjuveg.
14.00 Aðalsteinn Ingólfsson listfræð-
ingur verður með leiðsögn um sýningu 
fimm textíllistakvenna sem nú stendur 
yfir í Listasafni Reykjanesbæjar, Duus-
húsum við Duusgötu í Reykjanesi. Opið 
virka daga kl. 11-17 og um helgar kl. 

13-17.
15.00 Jón B.K. Ransu 
verður með leiðsögn um 
yfirlitssýningu Hafsteins 
Austmanns sem nú 

stendur yfir í Gerðarsafni 
við Hamraborg í Kópavogi. 

Opið alla daga nema 
mánudaga kl. 

11-17.

➜ Fyrirlestrar
16.00 Benedikt Erlingsson fjallar um 
leikgerð Þjóðleikhússins á Íslandsklukk-
unni í húsi skáldsins að Gljúfrasteini í 
Mosfellsdal. Allir velkomnir.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.

N1 stórverslun Bíldshöfða 9, opið 10-14
N1 Ártúnshöfða og N1 Lækjargötu Hafnarfirði, opið allan sólarhringinn

WWW.N1.IS / SÍMI 440 1000

076 986583IS

BROIL KING
SIGNET 90

Verð áður 124.979 kr.

Tilboðsverð

• 13.2kW / 44,000 BTU Dual-Tube™ brennarar
• 2.7kW / 10.000 BTU hliðarhella úr ryðfríu stáli
• 5,25kW / 15.000 BTU bakbrennari fyrir grilltein
• 3 Dual-Tube™ ryðfríir línubrennarar
• 2 grillgrindur úr steypujárni
• Rotisserie grillteinn
• Ryðfrí eldunarhlíf Flav-R-Wave™
• Hágæða Accu-Temp™ hitamælir
• Sure-Light™ rafrænt kveikjukerfi
• Niðurfellanleg hliðarborð með áhaldakrókum

99.983

076 53603IS

BROIL KING
GEM

Verð áður 39.998 kr.

Tilboðsverð

• 8,8kW / 30,000 BTU I brennari úr ryðfríu stáli
• Postulínshúðaðar járngrindur til eldunar
• Ryðfrí eldunarhlíf Flav-R-Wave™
• Hágæða Accu-Temp™ hitamælir
• Sure-Light™ rafrænt kveikjukerfi
• Niðurfellanleg hliðarborð með áhaldakrókum

31.998

ATH. Grillin eru ósamsett

076 986553IS

BROIL KING - SIGNET 20
Verð áður 99.980 kr.

Tilboðsverð

• 13.2kW / 44,000 BTU Dual-Tube™ brennarar
• 3 Dual-Tube™ ryðfríir línubrennarar
• Ryðfrí eldunarhlíf Flav-R-Wave™
• 2 grillgrindur úr steypujárni
• Hágæða Accu-Temp™ hitamælir
• Sure-Light™ rafrænt kveikjukerfi
• Niðurfellanleg hliðarborð með áhaldakrókum

79.984

KING
GNET 90

r 124.979 kr.

Tilboðsverð

000 BTU Dual-Tube™ brennarar
hl ð h ll ú ðf l

um

• 13.2kW / 44,0
• 3 Dual-Tube™ 
• Ryðfrí eldunar
• 2 grillgrindur ú
• Hágæða Accu-
• Sure-Light™ r
• Niðurfellanl

úr ryðfríu stáli
til eldunar
™
lir
rfi

ð áhaldakrókum

GNET 20

Undirbúningur fyrir nám á háskólastigi  í arkitektúr, hönnun og myndlist
MYNDLISTA- OG HÖNNUNARSVIÐ   

UMSÓKNARFRESTUR TIL 1.júní

umsókn
www.myndlistaskolinn.is

3 nýjar námsleiðir, metið til 120 ECTS eininga hjá erlendum samstarfskólum
MÓTUN - TEIKNING - TEXTÍL     

UMSÓKNARFRESTUR (framlengdur) TIL 9. júní
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Hinn bakveiki Bono, söngvari U2, 
dró það mjög á langinn að fara til 
læknis áður en hann loksins lét 
verða af því. Þegar honum var 
sagt hversu alvarleg bakmeiðsli 
væru komst hann í mikið uppnám 
og óttaðist að enda í hjólastól.

Bono, sem er fimmtugur, var 
að undirbúa sig fyrir tónleika-
ferð U2 þegar hann meiddist í 
bakinu. Sveitin átti að spila á 
Glastonbury-hátíðinni á Englandi 
og í Bandaríkjunum en varð að 
aflýsa tónleikunum vegna veik-
inda söngvarans. 

„Sem betur fer áttaði hann sig 
á því þegar hann gat ekki leng-
ur gengið að hann yrði að fara 

til læknis. Hann hafði ekki gert 
neitt í málinu og þetta hefði 
getað orðið alvarlegt og jafnvel 
langvarandi,“ sagði The Edge, 
gítarleikari U2. „Hann þjösnað-
ist of mikið á þessu og meiddi 
sig. Hann var í miklu uppnámi 
vegna þess hve alvarleg meiðsl-
in voru.“

The Edge telur að hvíldin sé 
góð fyrir Bono og hann verði að 
passa sig í framhaldinu. „Þetta er 
líklega mesta hvíldin sem Bono 
hefur fengið í nokkra áratugi. 
Ég þekki hann og veit að hann 
vill stytta sér leið og hann gæti 
auðveldlega farið fram úr sjálf-
um sér.“ 

Bono óttaðist að enda í hjólastól

BONO Söngvari U2 dró það mjög á 
langinn að leita sér læknishjálpar vegna 
bakverkjanna.  NORDICPHOTOS/GETTY

Söngvarinn Wyclef Jean 
hefur hvatt vini sína, leik-
araparið Brad Pitt og Ang-
elinu Jolie, til að ætt-
leiða barn frá 
Haítí. 

Pitt og Jolie eiga þrjú 
ættleidd börn og þrjú 
börn sem þau eignuð-
ust sjálf og vill Wyclef 
að þau bæti einu í við-
bót frá heima-
landi sínu í 
sarpinn.

„ Brad og 
Angie, ger-
iði það! Ætt-
leiðið barn 
frá Haítí,“ 
sagði Wyc-
lef en mikill 
jarðskjálfti 
gekk yfir 
l a nd ið  í 
janúar. 
Skömmu 
síðar gáfu 
P it t  og 
Jolie eina 
milljón 

dollara til hjálparstarfsins í gegn-
um samtökin Læknar án landa-
mæra.

„Ég á marga fræga vini sem 
hafa stutt málstað okkar mikið. 
Okkar verkefni er að hjálpa þess-
um krökkum og gefa þeim aukin 

tækifæri. Ef við 
hlúum að þeim þá 
líður þeim betur 
á morgun,“ sagði 
Wyclef, fyrrum 

liðsmaður Fugees. 
Pitt og Jolie hafa 

áður látið hafa eftir 
sér að barn frá Haítí 
sé ekki á dagskránni 

hjá þeim. „Ég er 
alltaf opin fyrir 
börnum víða að 
úr heiminum. Við 
erum þannig fjöl-
skylda. Ég og 

Brad tölum um 
svona hluti. 
En við erum 
ekki að spá í 
þetta núna,“ 

sagði Angelina 
skömmu eftir 

jarðskjálftann.

Vill að Brangel-
ina ættleiði barn

WYCLEF JEAN Hefur hvatt vini sína, Brad Pitt og Angelinu Jolie, til að ættleiða barn 
frá Haítí.  NORDICPHOTOS/AFP

Meira í leiðinni

20% 
FRÍ GASÁFYLLING 
FYLGIR ÖLLUM 
KEYPTUM GRILLUMBETRI GRILL

Á BETRA
VERÐI AFSLÁTTUR AF 

VÖNDUÐU BROIL KING 
GRILLUNUM Í DAG

076 54723IS

BROIL KING
MONARCH 20

Verð áður 66.979 kr.

Tilboðsverð

• 12 kW / 40,000 BTU Super 8™ 
 brennari úr ryðfríu stáli
• Ryðfrí eldunarhlíf Flav-R-Wave™
• 2 grillgrindur úr steypujárni
• Hágæða Accu-Temp™ hitamælir
• Sure-Light™ elektrónískt kveikjukerfi
• Niðurfellanleg hliðarborð með áhaldakrókum

53.583

BR
MON

Verð áð

• 12 kW / 4
brennar

• Ryðfrí eld
• 2 grillgri
• Hágæða
• Sure-Lig
• Niðurfell

AÐEINS
Í DAG!

Áhrifamikil fjölskyldusaga 
sem lýsir á einstakan hátt bæði 
sorgum og gleði fólks í Palestínu 
og Ísrael. Hrífandi skáldverk 
skrifað af virðingu og næmi.

Kemur í verslanir í dag.

HÖFUNDURINN 
SUSAN ABULHAWA 
HEIMSÆKIR ÍSLAND 
UM HELGINA

FRUMÚTGÁFA  

Í KILJU

„Blæbrigðarík,  
falleg og hljómmikil   

skáldsaga.“
 PU BL ISHE R S W E EK LY
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Blaðakonan og pistla-
höfundurinn Þorbjörg 
Marinósdóttir var að senda 
frá sér fyrstu skáldsögu 
sína. Tobba, eins og hún 
er jafnan kölluð, fagnaði 
útgáfunni með hörkupartíi 
á Austur á fimmtudaginn.

Bók Tobbu kallast Makalaus og 
flokkast undir það sem kallast 
skutluskáldskapur. Umfjöllunar-
efni bókarinnar er samskipti kynj-
anna en Tobba hefur einmitt vakið 
athygli fyrir hispurslaus skrif um 
þau á bloggi sínu. Vel var mætt í 
partí Tobbu og hún bauð upp á 
glæsilega kokkteila í stíl við bók-
ina.

SÍMI 564 0000

16
14
16
L
12
12
L
L
L

SÍMI 462 3500

16
12
L
L

BROOKLYN´S FINEST   kl.  8 - 10.30
ROBIN HOOD  kl.  8 - 10.30 
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3  kl. 4 - 6
THE SPY NEXT DOOR  kl. 4 - 6   

SÍMI 530 1919

14
10
16
12

YOUTH IN REVOLT   kl.  5.50 - 8 - 10.10
DATE NIGHT  kl.  6 - 8 - 10
UN PROPHÉTE  kl.  6 - 9
IMAGINARIUM OF DR. P....  kl.  6 - 9

SÍMI 551 9000

L
16
12
L

550kr.

650kr.

650kr.

CENTURION kl.  5.45 - 8 - 10.10
YOUTH IN REVOLT kl. 1*- 3.40 - 5.50 - 8- 10.10
SNABBA CASH kl.  5.30 -  8 - 10.30
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3 kl.  4 lau. / kl. 1*- 2.30* - 4* sun.
ROBIN HOOD kl.  5 - 10.20
ROBIN HOOD LÚXUS kl. 2*  - 5 - 8
THE BACKUP PLAN kl.  8
THE SPY NEXT DOOR kl.  3.40 / kl. 1* - 3*   *sun.
NANNY MCPHEE kl. 1* - 3.20 *Aðeins sun.

NÝTT Í BÍÓ!

OCEANS    kl. 3.20* - 5.45 - 8 - 10.15
SNABBA CASH kl.3* - 5.30 -  8 - 10.30
ROBIN HOOD kl.3* - 6 - 9
THE BACKUP PLAN kl. 5.40 - 8 - 10.20
SKÓGARDÝRIÐ HÚGÓ 3   kl. 4*
* Aðeins sunnudag

Ó.H.T - Rás 2Ó.H.T - Rás 2Ó.H.T - Rás 2

Ó.H.T - Rás 2

FRÁBÆR GAMANMYND
MEÐ MICHAEL CERA ÚR JUNO OG SUPERBAD

ÞEGAR HANN KYNNIST DRAUMASTÚLKUNNI
ER MIKIÐ Á SIG LAGT TIL AÐ MISSA 

SVEINDÓMINN!

Gísli Örn Garðarsson er mættur í 
sinni fyrstu Hollywood mynd

MILEY CYRUS  LIAM HEMSWORTH OG GREG KINNEAR  

„THE NOTEBOOK”
FRÁ FÖFUNDUM

���
enterta inment  weekly

ÁLFABAKKA KRINGLUNNI

AKUREYRI

12

12

12

14

14

10 10

10

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

PRINCE OF PERSIA  kl. 3D - 5:30D - 8D - 9 - 10:30D

THE LAST SONG kl. 3 - 5:40 - 8 - 10:20 
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 4
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D M/ ísl. Tali kl. 6(3D)

PRINCE OF PERSIA kl. 1-3:30 -5:30D - 6 - 8D -8:30-10:30D 
PRINCE OF PERSIA kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30 
THE LAST SONG kl. 5:40 - 8 - 10:30 
ROBIN HOOD kl. 10:30
IRON MAN 2 kl. 2:50 - 5:20 - 8 - 10:40
COPS OUT kl. 8
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
KICK ASS kl. 5:50 - 10:50
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D ísl. Tali kl. 1:30(3D) - 3:30(3D) 

AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40

PRINCE OF PERSIA  kl  5:30 - 8 - 10:30
THE LAST SONG  kl  5:30 - 8
IRON MAN 2 kl. 10:30
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D ísl. kl  3:30
ASTROBOY kl  3:30

SPARBÍÓ KR 600 Á 
SÝNINGAR MERKTAR 
MEÐ APPELSÍNUGULU 

OG KR. 950 Á 3D 
MERKT GRÆNU

SELFOSSI

12

10

L

L

PRINCE OF PERSIA kl. 5:30 - 8 - 10:30
BACK UP PLAN kl. 8 
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 6
ROBIN HOOD kl.  10:10 

- bara lúxus
Sími: 553 2075

ROBIN HOOD 2, 4, 7 og 10 (POWER) 12
CENTURION 6, 8 og 10 16

BROOKLYN´S FINEST 8 og 10.30 16

HUGO 3 2, , 4.10 og 6  L

NANNY MCPHEE & THE BIG BANG 2 L

Þ.Þ. -FBL

T.V. -Kvikmyndir.is

600kr í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

POWERSÝNING
 

KL. 10

Tryllt tjútt hjá Tobbu

SUMARSTEMNING Gréta Mar úr Ástarfleyinu og Brynja Rut, vinkona hennar, drukku 
rauðan kokkteil og skemmtu sér vel. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Berglind og Sonja Rut tóku tal saman.

Erik Helgi og Ásgeir, hárgreiðslumenn 
hjá Dark Supernova, ræddu við Guðjón 
Jónatansson.

Katrín Pálsdóttir og Hanna Margrét 
Kjartansdóttir.

Fjölskylda rithöfundarins lét sig ekki 
vanta. Hér eru Dalla, systir Tobbu, 
Regína Birkisdóttir, amma hennar, og 
Guðbjörg, móðir hennar. 

Tobba var alsæl með 
bókina sína og skálaði 
við viðstadda.

TI
LB

OÐ
SV

ER
Ð

 KL.1 SMÁRABÍÓ
AÐEINS SUNNUDAG  KL.4 BORGARBÍÓ

LAUGARDAG & SUNNUDAG
 KL.4 BORGARBÍÓ
LAUGARDAG & SUNNUDAG

 KL.1 SMÁRABÍÓ AÐEINS SUN

550kr.

650kr.

650kr.

550kr.

SPARBÍÓ

KR. 600  Á 2D

KR. 950 Á 3D

ÁLFABAKKI
3D ísl  kl. 1.30 -2D ísl kl. 1.30 

ÁLFABAKKI
kl. 1

ÁLFABAKKI
kl. 1.30 

KRINGLAN
kl. 3

KRINGLAN
kl. 3

AKUREYRI
kl. 5.30

KRINGLAN
kl. 4

AKUREYRI
3D kl. 3.30

SELFOSS
kl. 5.30

AKUREYRI
kl. 3.30

KEFLAVÍK
kl. 5.30

KEFLAVÍK
kl. 6

SELFOSSI 
kl. 6

ÍSLENSKU TALI ÍSLENSKU TALI

OFURSTRÁKURINN
MILEY CYRUS  LIAM HEMSWORTH OG GREG KINNEAR  



KR. 2.799
GOTT VERÐ!

Stieg Larsson
á tilboði í Hagkaup!

Einnig fáanlegar

Ný tónlist
Nýtt á DVD

Ný tónlist

.799
TT VERÐ!

KR. 2.799
GOTT VERÐ!

Kemur
út

1. júní

KR. 1.999
GOTT VERÐ!

KR. 2.699
GOTT VERÐ!

Verð nú kr. 2.290 / Áður kr. 2.980
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sport@frettabladid.is

13 DAGAR Í HM

HANDBOLTI Ísland og Andorra mæt-
ast í vináttulandsleik á Laugar-
dalsvellinum í dag. Það liggur 
ljóst fyrir að Ólafur Jóhannesson 
landsliðsþjálfari mun stilla upp 
ungu liði en margir af leikreynd-
ari landsliðsmönnum Íslands eru 
fjarverandi í dag.

„Ég er að leita að 20-30 manna 
hópi til að fara með mér í næstu 
undankeppni. Í þessum leik fá 
strákarnir nú tækifæri til að sýna 
og sanna að þeir eigi heima í þeim 
hópi,“ sagði Ólafur í samtali við 
Fréttablaðið í gær.

Alls eru níu af nítján leikmönn-
um sem verða í landsliðshópnum í 
dag enn gjaldgengir í u-21 lands-
lið Íslands. Sá tíundi, Aron Einar 
Gunnarsson, meiddist á æfingu í 
fyrradag og verður því ekki með 
í dag. Þess fyrir utan eru margir 
leikmenn með liðinu nú sem eiga 
ekki marga landsleiki að baki.

„Þessir leikmenn hafa spilað í 
yngri landsliðum Íslands og staðið 
sig vel með sínum félagsliðum. Ég 
fæ ekki betur séð að þeir bíði nú 
eftir tækifærinu að fá að spila með 
A-landsliðinu og ég sé á þeim að 
þeir eru mjög spenntir fyrir þessu 
tækifæri,“ segir Ólafur. 

Hann á von á því að allir leik-
menn fái tækifæri í leiknum á 
morgun en þetta er aðeins tveggja 
vináttulandsleikja sem eru á dag-
skrá áður en undankeppni EM 2012 
hefst í haust. Ólafur segist vera 
byrjaður að hugsa um þá keppni.

„Í síðustu undankeppni bjó ég 
mér til kjarna leikmanna sem 
fylgdu mér í gegnum keppnina. Ég 
mun gera það sama nú. Auðvitað 
verða þó alltaf einhverjar breyt-
ingar milli leikja eins og gengur 

og gerist en ég á von á því að það 
verði fleiri ungir strákar í kring-
um landsliðið en verið hefur.“

Landslið Andorra er ekki hátt 
skrifað í knattspyrnuheiminum og 
hefur Ólafur hagað undirbúningi 
liðsins í samræmi við það.

„Oft hefur okkur gengið illa að 
stjórna leikjum gegn andstæðingi 
sem við eigum að vinna. En ég veit 
að leikmenn Andorra eru gróf-

ir og við þurfum að mæta þeim á 
því sviði og taka vel á móti þeim í 
upphafi leiks. Við þurfum að sýna 
þeim klærnar. Við ætlum líka að 
setja á þá háa bolta og setja þá 
undir pressu. Svo mun okkur gef-
ast tími til að taka boltann niður og 
spila honum enda margir af okkar 
leikmönnum mjög góðir á bolta,“ 
segir Ólafur.

Hann hvetur einnig áhorfendur 

til að fjölmenna á völlinn á morg-
un. „Ég veit að það er stór dagur 
á morgun, kosningar, Eurovision 
og svo er Addi vinur minn sex-
tugur,“ segir hann og hlær. „En 
þetta er frábært tækifæri til að sjá 
þessa ungu stráka spila saman og 
ég get lofað því að margir þeirra 
verða fastamenn í landsliðinu eftir 
ákveðinn tíma og um ókomin ár.“

 eirikur@frettabladid.is

SÝNDI GAMLA TAKTA Ólafur Jóhannesson sýndi ungu landsliðsstrákunum að hann kann enn sitthvað fyrir sér í boltanum á 
æfingu landsliðsins í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ungir fá nú tækifæri til að sanna sig
Ísland mætir í dag Andorra á Laugardalsvellinum. Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari mun stilla upp 
ungu liði í dag en hann segir leikinn mikilvægan þátt í undirbúningi liðsins fyrir undankeppni EM 2012.

FÓTBOLTI Að öllu óbreyttu verður Ólafur Örn 
Bjarnason ráðinn þjálfari Grindavíkur í dag. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur 
Grindavík náð samkomulagi við Brann, félag 
Ólafs Arnar í Noregi í flestum aðalatriðum og 
líklegt er að hægt verði að ganga frá ráðn-
ingu Ólafs Arnar í dag.

„Ég veit hver staðan er í Grindavík og 
hvað hefur verið að gerast þar síðustu 
daga,“ sagði Ólafur Örn í samtali við 
Fréttablaðið í gær. Samningur hans 
við Brann rennur út að tímabilinu 
loknu og áætlaði hann að koma 
aftur til Íslands þá. Nú er útlit 
fyrir að heimkoman verði fyrr 
en áætlað var.

Ólafur Örn mun einn-
ig spila með Grindavík en 
hann mun ekki fá leik-
heimild með liðinu fyrr 
en 15. júlí, í fyrsta lagi, 
þegar félagaskiptaglugg-
inn opnast. Það gæti þó 
tafist eitthvað þar sem 
félagaskiptaglugginn í Nor-
egi opnast ekki fyrr en 1. ágúst. Þá er ekki 
ólíklegt að Ólafur Örn spili einn leik til viðbót-
ar með Brann, gegn Álasundi um næstu helgi. 
Eftir það er gert hlé á norsku úrvalsdeildinni 
í mánuð.

Grindavík er nú í neðsta sæti Pepsi-deildar 
karla og er enn stigalaust eftir fyrstu fjórar 

umferðirnar. Liðið hefur aðeins skorað eitt 
mark í þessum fjórum leikjum en fengið á sig 

níu.
Stjórn knattspyrnudeildar Grindavík-
ur ákvað því á miðvikudaginn að reka 
Lúkas Kostic, þjálfara liðsins, en hann 
tók við liðinu af Milan Stefán Jankovic 
sem hætti eftir aðeins þrjá leiki á síð-
asta tímabili.

Þetta er í fjórða sinn á síðustu sex 
árum sem Grindvíkingar skipta um 
þjálfara á miðju tímabili.

Ólafur Örn hefur verið á mála hjá 
Brann síðan 2004 en þar áður lék 
hann með Grindavík og Malmö í 
Svíþjóð. Alls á hann að baki 123 
leiki með Grindavík í efstu deild 
og hefur hann skorað í þeim átján 
mörk. Hann hefur þar að auki leik-
ið 27 leiki með íslenska landsliðinu 
á ferlinum. Ólafur Örn varð norsk-

ur meistari með Brann árið 2007 og 
hefur verið í lykilhlutverki með lið-

inu undanfarin ár. - esá

Grindvíkingar að ganga frá ráðningu eftirmanns Lúkasar Kostic:

Ólafur Örn tekur líklega við í dag

ÓLAFUR ÖRN
Á leið aftur til Grindavíkur.
NORDIC PHOTOS/AFP

HANDBOLTI Róbert Gunnarsson 
varð í fyrrakvöld fyrsti íslenski 
handboltamaðurinn til þess að 
vera fyrirliði Evrópumeistaraliðs 
þegar hann leiddi lið Gummers-
bach til sigurs í Evrópukeppni 
bikarhafa. 

Gummersbach vann titilinn 
þrátt fyrir 33-37 tap í seinni 
leiknum á móti spænska liðinu 
Granollers en liðið vann fyrri 
leikinn 34-25 í Þýskalandi. 
Róbert skoraði 5 mörk í seinni 
leiknum en hann varð þarna Evr-
ópumeistari annað árið í röð með 
félaginu þar sem Gummersbach 
vann EHF-bikarinn í fyrra.

Íslenskir handboltamenn hafa 
verið einstaklega sigursælir í 
Evrópukeppnum undanfarin ár 
því Íslendingar hafa alls unnið 
átta Evrópumeistaratitla á 
undanförnum fimm árum. 

Þegar er orðið öruggt að það 
bætist við Evrópugull um helgina 
þegar Lemgo og Kadetten mætast 
í úrslitaleik EHF-bikarsins en 
þar spilar Vignir Svavarsson með 
Lemgo og Björgvin Páll Gúst-
avsson með Kadetten. Þá geta 
Alfreð Gíslason og Aron Pálm-
arsson líka unnið Meistaradeild-
ina með Kiel um helgina en Kiel 
mætir Ciudad Real í undanúrslit-
unum í Köln í dag og úrslitaleik-
urinn er síðan á morgun.  - óój

Róbert Evrópumeistari:

Átta íslenskir 
titlar á 5 árum

RÓBERT GUNNARSSON Fyrirliði Evrópu-
meistara Gummersbach. MYND/GETTY IMAGES

Ítalski markvörðurinn Walter Zenga setti met á HM 1990 
á Ítalíu sem enginn hefur slegið síðan. Zenga hélt þá marki 
sínu hreinu frá fyrsta leik fram í undanúrslitaleikinn á móti 
Argentínu eða alls í 517 mínútur. Argentínumaður-
inn Claudio Caniggia varð fyrstur til að skora hjá 
honum þegar hann tryggði Argentínu framleng-
ingu með jöfnunarmarki 23 
mínútum fyrir leikslok. Argentína 
komst síðan í úrslitaleikinn eftir 
sigur í vítakeppni.

Þýska liðið Lemgo heimsækir Kadetten í Sviss í dag í öðrum 
úrslitaleik félaganna um EHF-bikarmeistaratitilinn. Logi Geirsson 
og Vignir Svavarsson leika með Lemgo en Björgvin Páll 
Gústavsson með Kadetten. Lemgo vann fyrri leikinn 
24-18. „Við byrjuðum hræðilega og töpuðum þessu á 
fyrstu 17 mínútunum þar sem við skoruðum bara tvö 
mörk,“ segir Björgvin sem varði þó 20 skot í leikn-
um. „Við skutum mjög illa á markið. Kannski var það 
reynsluleysið sem kom í ljós, kannski stress hjá þeim yngri í 
liðinu. En þetta er ekkert sem við getum vælt yfir.“ Hann segir 
leikinn í dag verðugt verkefni. „Það er jákvætt að vandamálið hafi 
legið í sókninni. Við þurfum bara að spila okkar bolta í leiknum 
og ekki vera að horfa neitt á töfluna. Þetta er rosalegt verkefni en 
við höfum klárað þau öll hingað til. Við töpuðum með einu fyrir 
Flensburg úti en unnum svo með þremur heima, svo töpuðum 
við með fimm fyrir Göppingen en unnum með fimm heima,“ 
segir Björgvin og nefnir að heimavöllurinn sé mjög sterkur.

„Við höfum ekki tapað á heimavelli í vetur, hann er frábær þegar við 
erum með fullan kofa. Það segi ég í bókstaflegri merkingu þar sem 
húsið er hálfgerður kofi,“ sagði markmaðurinn. Íslendingarnir voru að 
fara að fá sér kaffi saman þegar Fréttablaðið ræddi við Björgvin í gær, 

eftir síðustu æfingu hans á tímabilinu. 
„Líkaminn minn er eiginlega alveg búinn eftir tímabilið. 

Þessi vika hefur verið mjög erfið og við höfum verið að 
spila þétt undanfarið. En við keyrum okkur út í þessum 

leik og svo fáum við smá frí. Ég ætla að vera í viku í fríi áður 
en ég hitti landsliðið,“ segir Björgvin sem er bjartsýnn fyrir 

leikinn.
„Þetta verður stór dagur. Það er fyrir öllu að vinna leikinn en 

pressan er samt ekki á okkur. Það óraði engan fyrir því að við 
gætum náð svona langt. Við erum stoltir af árangrinum og við 
höfum engu að tapa,“ sagði Björgvin Páll. Úrslitaleikurinn hefst 
klukkan 12.10 að íslenskum tíma og verður sýndur beint á 
vefsíðunni SportTv.is 

ÍSLENDINGUR VERÐUR EVRÓPUMEISTARI Í DAG: BJÖRGVIN PÁLL HJÁ KADETTEN MÆTIR LOGA OG VIGNI Í LEMGO

Keyrum okkur út í síðasta leik tímabilsins

SUND Karlalið SH og kvennalið 
Ægis eru í efsta sæti eftir fyrri 
dag í Bikarkeppni SSÍ í Vatnaver-
öld í Reykjanesbæ. 

Ægiskonur hafa 335 stiga for-
skot á heimastúlkur í ÍRB en í 
3. sætinu er lið ÍA. Ragnheiður 
Ragnarsdóttir úr KR átti stiga-
hæsta sund fyrri hlutans.

Karlalið SH er með 283 stiga 
forskot á Ægi en í 3 sætinu eru 
heimamenn í ÍRB. Davíð Hildi-
berg Aðalsteinsson úr ÍRB átti 
stigahæsta sund karla. Bikar-
keppnin klárast í dag.   - óój

Fyrri dagur bikarkeppni SSÍ:

SH-karlar og 
Ægiskonur efst

RAGNHEIÐUR RAGNARSDÓTTIR Átti 
besta sund gærdagsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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HANDBOLTI Í kvöld leikur íslenska 
kvennalandsliðið mikilvægasta 
leik sinn frá upphafi. Það mætir 
Austurríki í hreinum úrslitaleik 
um laust sæti á Evrópumótinu 
sem fer fram í desember. Vinni 
Ísland, geri jafntefli eða tapi með 
minna en fjórum mörkum kemst 
það áfram þar sem það vann fyrri 
leikinn gegn Austurríki með fjög-
urra marka mun.

Júlíus Jónasson landsliðsþjálfari 
segir stemninguna í liðinu góða. 
Stelpurnar hafi verið vonsviknar 
með tapið gegn Frökkum í vikunni 
en allir séu einbeittir á verkefnið 
fram undan.

„Stelpurnar hafa verið einbeitt-
ar og rólegar allan tímann, allt-
af með hugann á verkefninu. Við 
þjálfararnir erum búnir að undir-
búa okkur vel, nú snýst þetta bara 
um að koma skilaboðunum til 
leikmannanna,“ sagði Júlíus við 
Fréttablaðið í gær.

Hann segist ætla að koma 
Austurríki á óvart í leiknum. „Við 
spiluðum 5+1 vörn gegn þeim hér 
heima og 6-0 vörn gegn Frökkum á 
miðvikudaginn. Ég hef ekki ákveð-
ið endanlega útfærslu núna en 
stefnan er að koma með áherslu-
breytingar á okkar leik og koma 
andstæðingnum á óvart. Þær eru 
mjög sterkar á heimavelli og hafa 
endurheimt mjög sterkan leikmann 
sem var meiddur í fyrri leiknum. 
Þetta verður erfiður leikur,“ segir 
landsliðsþjálfarinn.

Það hefur verið nóg að gera hjá 
liðinu. Í gær hélt það tvo fundi þar 
sem farið var yfir myndbönd auk 
þess sem það æfði um kvöldið. Júlí-
us ætlar að hafa létta æfingu í dag 
og tvo fundi til viðbótar. „Stelp-
urnar fá aðeins að fara út í sólina 

í göngutúra og svona en annars er 
full einbeiting í hópnum fyrir leik-
inn. Mestum tíma eyðum við á hót-
elinu og í höllinni.“

Staðan á leikmannahópnum er 
góð, allir eru heilir og líður vel. 
Júlíus segir að stelpurnar hafi 
mikla trú á verkefninu en íslenskt 
kvennalandslið hefur aldrei kom-
ist í lokakeppni stórmóts. „Það var 
ekki erfitt að gíra stelpurnar upp 
í þennan leik. þær hafa verið ein-
beittar að þessum verkefnum þær 
vikur sem við höfum verið saman. 
Það hefur gengið vel að stilla þær 
saman, við höfum undirbúið okkur 
vel,“ segir þjálfarinn.

Júlíus segir EM-drauminn hafa 
kviknað um leið og dregið var í 
riðla og um helgina gæti hann 

orðið að raunveruleika. „Frá því 
að við sáum mótherjana settum við 
markið á að komast í lokakeppn-
ina. Liðið hefur verið að eflast 
og það er alltaf að spila betur og 
betur. Við höfum rætt um hvernig 
þetta er raunverulegur möguleiki 
og nú er komið að úrslitastund-
inni,“ sagði Júlíus.  

 - hþh

Ísland mætir Austurríki í kvöld í hreinum úrslitaleik um sæti í lokakeppni EM: 

Úrslitastundin runnin upp

EINBEITTUR OG RÓLEGUR Júlíus er bæði einbeittur og rólegur fyrir leikinn gegn 
Austurríki í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Við höfum rætt um 
hvernig þetta er raun-

verulegur möguleiki og nú er 
komið að úrslitastundinni.

JÚLÍUS JÓNASSON
LANDSLIÐSÞJÁLFARI

FÓTBOLTI Keflvíkingar verða án 
aðalmarkmanns síns, Ómars 
Jóhannssonar, næstu fjórar 
til fimm vikurnar. Þeir leituð-
ust eftir því að fá undanþágu 
frá félagaskiptareglum til að 
fá markmann að láni en þeirri 
beiðni var hafnað.

 Árni Freyr Ásgeirsson mun 
því verja mark Keflvíkinga í 
næstu leikjum. Keflvíkingar eru 
mjög ósáttir við ákvörðun KSÍ. 
Þorsteinn Magnússon, formaður 
knattspyrnudeildar Keflavíkur, 
sagði að varamarkmaður Árna 
væri nýorðinn sextán ára. „Hvað 
gerum við ef Árni meiðist? Við 
setjum ekki krakka í markið hjá 
okkur.“

Þórir Hákonarson, fram-
kvæmdastjóri KSÍ, segir að Kefl-
víkingar séu klárlega með vara-
markmann og að undanþágan sé 
aðeins veitt í neyðartifellum. „Það 
verður að treysta því að Keflvík-
ingar treysti þessum markverði 
til að taka við ef hinn meiðist. 
Þeir eru klárlega með varamark-
mann,“ sagði Þórir. - hþh

Keflvíkingum hafnað: 

Setjum ekki 
krakka í markið

ÓSÁTTIR Keflvíkingar eru ósáttir við 
ákvörðun KSÍ.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fyrsta 
Íslandsmeistarakeppni 
sumarsins
laugardaginn 29. maí á kvartmílubrautinni 
við Straumsvík

Svæðið opnað kl. 11
Keppni hefst kl. 14

Bílar:
RS – rally sport

OS – ofur sport

TS – true street, drag radial

TD – true street, DOT

HS – heavy street

DS – door slammer

OF – opinn flokkur

Bracket

Hjól:
Grunnflokkur

Standard-flokkur

Modified

Opin flokkur

Aðgangseyrir 1.000 kr.
Frítt fyrir 12 ára og yngri í fylgd 
með fullorðnum.

Keppt verður í eftirfarandi flokkum:

Þór-Víkingur R.   4-3
0-1 Walter Hjaltested (5.), 0-2 Egill Atlason (9.), 
1-2 Atli Sigurjónsson (26.), 2-2 Jóhann Helgi 
Hannesson (40.), 2-3 Viktor Örn Guðmundsson 
(82.), 3-3 Jóhann Helgi Hannesson (90.+), 4-3 
Nenad Zivanovic (90.+).     
Njarðvík-KA   1-1
Einar Helgi Helgason (15.) - Dean Martin (75.)  
Leiknir R.-ÍA   1-0
1-0 Helgi Pétur Jóhannsson (82.). Leiknismenn 
voru manni færri í 70 mínútur í leiknum.   
HK-ÍR  0-0
Fjölnir-Þróttur R.  3-0
1-0 Aron Jóhannsson (9.), 2-0 Pétur Markan 
(27.), 3-0 Guðmundur Karl Guðmundsson (60.)

STAÐAN Í DEILDINNI:
ÍR 4 3 1 0 6-3 10
Leiknir 4 3 0 1 5-2 9
Þór Ak. 4 2 1 1 9-5 7
Víkingur 4 2 1 1 9-8 7
HK 4 2 1 1 4-3 7
Fjölnir 4 1 3 0 8-5 6
Þróttur 4 2 0 2 5-7 6
KA 4 1 2 1 5-5 5
Fjarðabyggð 3 1 0 2 6-7 3
Grótta 3 0 1 2 3-5 1
ÍA 4 0 1 3 5-8 1
Njarðvík 4 0 1 3 2-9 1

Upplýsingar um markaskorara eru fengar af 
vefsíðunni fótbolti.net.

1. DEILD KARLA

KARAKTERSIGUR Leiknismenn voru 
færri í 70 mínútur en unnu 1-0 sigur á 
Skagamönnum í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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▼SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

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 Black 
Adder  18.25 The Black Adder  19.00 
The Black Adder  19.35 The Black Adder  
20.05 The Black Adder  20.35 Top Gear  
21.35 Tribe  22.35 The Restaurant  s  

10.00 DR Update - nyheder og vejr  
10.10 Boxen  10.25 Intet er os helligt  
12.00 Gudstjeneste i DR Kirken  12.50 
Varvara  13.50 Hercule Poirot  15.30 
Vores store verden  16.00 Et rigtigt cirkus-
liv  16.30 TV Avisen med Sport og Vejret  
17.00 Robin Hood  17.55 På vej til VM  
18.00 Medicinmanden  19.00 21 Søndag  
19.40 SportNyt  19.50 Taggart  21.00 
Verdens værste naturkatastrofer  21.45 På 
farten i Indien  22.10 Slægtens spor 

06.20 Sigurd Drakedreper  07.50 Fredag 
i hagen  08.20 Eurovision Song Contest 
2010  09.25 Eurovision Song Contest 
2010  12.50 Autograf  13.20 På inn-
sida av det danske kongehuset  13.50 
4·4·2  16.00 Onskehagen  16.30 Åpen 
himmel  17.00 Søndagsrevyen  17.45 
Sportsrevyen  18.05 Det fantastiske livet  
18.55 På innsida av det danske kong-
ehuset  19.25 Poirot  20.15 Tilbake til 
viktoriatiden  21.15 Kveldsnytt  21.30 
Kakekongene  22.55 Autograf  23.25 
Blues jukebo

07.00 Rapport  07.05 Eurovision Song 
Contest  10.25 Rapport  10.30 Dox. 
Förlorade söner  12.50 Fashion  13.20 
Antikmagasinet  13.50 Rapport  13.55 
Kören  14.55 Det kungliga bröllopet  
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 När permafrosten smälter  
21.00 Forskare funderar  21.05 Gavin och 
Stacey  21.35 Kommissarie Winter 

08.00 Morgunstundin okkar : 
Húrra fyrir Kela!, Lítil prinsessa, 
Þakbúarnir, Með afa í vasanum, 
Disneystundin, Fínni kostur, Sígild-
ar teiknimyndir, Finnbogi og Felix , 
Hanna Montana

10.15 Ég elska mig  (Jeg elsk-
er mig) Dönsk heimildarmynd um 
ungt fólk sem er að farast úr sjálfs-
elsku og sjálfsdýrkun. (e)

11.15 Medium Raw  Norsk stutt-
mynd. (e)

11.30 Leiðin á HM  (e)

12.00 Aukafréttatími

12.30 Silfur Egils  

13.50 Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva  (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Friðþjófur forvitni  (5:10)

17.55 Stundin okkar  (e)

18.25 Út og suður  (6:15) (Þór-
hallur Arason á Þingeyri) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Emma  (4:4)   

20.35 Berlínaraspirnar  (3:8) 
(Berlinerpoplene) 

21.30 Sunnudagsbíó - Sú 
gamla kemur í heimsókn  (Der 
Besuch der alten Dame) Þýsk sjón-
varpsmynd frá 2008. 

23.00 Silfur Egils  (e)

00.20 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06:00 Pepsi MAX tónlist

09:40 Rachael Ray (e)

10:25 Rachael Ray (e)

11:10 Rachael Ray (e)

11:55 Dr. Phil (e)

12:35 Dr. Phil (e)

13:20 Spjallið með Sölva (e)

14:10 The Real Housewives of 
Orange County (5:12) (e)

14:55 Being Erica (3:13) (e)

15:40 America’s Next Top 
Model (5:12) (e)

16:25 Melrose Place (16:18) 
(e)

17:10 Psych (6:16) (e)

17:55 The Bachelor (1:10) (e)

18:45 Family Guy (2:14) (e) 

19:10 Girlfriends (22:22) 

19:30 Rush Hour 2 Hasargaman-
mynd frá 2001 með Jackie Chan og 
Chris Tucker í aðalhlutverkum. Þeir 
leika tvo afar ólíka lögreglumenn 
sem þurfa að taka höndum saman. 
Bönnuð börnum.

21:00 Saturday Night Live 
(20:24) Stórskemmtilegur grínþáttur 
sem hefur kitlað hláturtaugar áhorf-
enda í meira en þrjá áratugi.

21:50 Blade 2 Hasarmynd frá 
árinu 2002 með Wesley Snipes og 
Kris Kristofferson í aðalhlutverkum. 
Blade er hálfur maður og hálf vamp-
íra sem er staðráðinn í að bjarga 
mannkyninu frá blóðugum endalok-
um. Komin er fram ný vampíruteg-
und sem er svo blóðþyrst að hún 
leggst ekki einungis á mannfólkið 
heldur hinar hefðbundnu blóðsugur 
líka. Stranglega bönnuð börnum.

23:50 Eureka (2:18) (e)

00:40 Big Game (6:8) (e)

02:20 Girlfriends (21:22) (e)

02:40 Jay Leno (e)

03:25 Jay Leno (e)

04:10 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnaefni. Stóra teikni-
myndastundin, Lalli, Harry and Toto, 
Hvellur keppnisbíll, Algjör Sveppi Al-
gjör Sveppi, Boowa and Kwala, Gulla 
og grænjaxlarnir, Firehouse Tales, 
Áfram Diego, afram!, Könnuðurinn 
Dóra, Tommi og Jenni, Íkornastrákur-
inn, Scooby Doo. 

10.35 The Haunting Hour. 
Don‘t Think About It

12.00 Fréttir Stöðvar 2

12.25 Nágrannar

12.45 Nágrannar

13.05 Nágrannar

13.25 Nágrannar

13.50 American Idol (40:43) 

14.35 American Idol (41:43) 

15.25 Grey‘s Anatomy (23:24) 

16.10 Monk (16:16) 

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir

19.30 Frasier (19:24) 

19.55 Sjálfstætt fólk Jón Ár-
sæll heldur áfram mannlífsrannsókn-
um sínum.

20.35 Cold Case (21:22)

21.20 The Mentalist (20:23) 
Önnur serían af frumlegri spennu-
þáttaröð um Patrick Jane, sjálfstætt 
starfandi ráðgjafa rannsóknarlögregl-
unnar í Kaliforníu. 

22.05 Twenty Four (18:24) Átt-
unda serían af spennuþættinum 
Twenty Four um leyniþjónustumann-
inum Jack Bauer sem þráir nú ekkert 
heitar en að fá að draga sig í hlé. 

22.55 60 mínútur Glænýr þáttur í 
virtustu og vinsælustu fréttaskýringa-
þáttaröð í heimi.

23.40 Daily Show. Global Ed-
ition

00.05 That Mitchell and Webb 
Look (5:6) 

00.30 The Tudors (5:10) 

01.25 Eternal 

03.15 It‘s Always Sunny In 
Philadelphia (6:15) 

03.40 Cold Case (21:22)

04.25 The Mentalist (20:23) 

05.10 Monk (16:16)

05.55 Fréttir 

06.20 Mystery Men

08.20 The Seeker. The Dark is 
Rising

10.00 French Kiss

12.00 Hairspray

14.00 The Seeker. The Dark is 
Rising

16.00 French Kiss

18.00 Hairspray

20.00 Mystery Men

22.00 Old School

00.00 Dying Young

02.00 Crank

04.00 Old School

06.00 Shopgirl

15.50 Burnley - Man. City Út-
sending frá leik Burnley og Man. City 
í ensku úrvalsdeildinni.

17.35 Premier League World 
Flottur þáttur þar sem enska úrvals-
deildin er skoðuð frá ýmsum óvænt-
um og skemmtilegum hliðum.

18.05 Season Highlights Allar 
leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp 
í hröðum og skemmtilegum þætti.

19.00 PL Classic Matches. 
Blackburn - Liverpool, 1995 

19.30 Maradona 2 

20.00 Kluivert 

20.30 David Beckham 

21.00 Arsenal - Chelsea Út-
sending frá leik Arsenal og Chelsea í 
ensku úrvalsdeildinni.

22.45 Man. Utd. - Liverpool Út-
sending frá leik Man. Utd og Liver-
pool í ensku úrvalsdeildinni.

08.15 Ísland - Andorra Útsend-
ing frá leik Íslendinga og Andorra 
sem fór fram á Laugardalsvelli.

10.05 HP Byron Nelson 
Championship Skyggnst á bak við 
tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi. 

11.00 Tyrkland Útsending frá 
tímatökunni fyrir Formúlu 1 kapp-
aksturinn í Tyrklandi.

11.30 Tyrkland Bein útsending frá 
Formúlu 1 kappakstrinum i Tyrklandi.

14.15 F1. Við endamark-
ið Keppni helgarinnar í Formúlu 1 
kappakstrinum krufin til mergjar.

14.45 Crowne Plaza Invitation-
al

17.35 Pepsímörkin 2010 Sýnt 
frá öllum leikjum Pepsí-deildar karla.

18.35 Inside the PGA Tour 
2010

19.00 Crowne Plaza Invitation-
al Bein útsending fra lokadegi Crow-
ne Plaza Invitational mótinu i golfi.

22.00 F1. Við endamarkið 

22.40 NBA körfuboltinn. Bos-
ton - Orlando Útsending frá leik 
Boston og Orlando i úrslitakeppni 
NBA körfuboltans.

00.30 NBA körfuboltinn. Or-
lando - Boston Bein útsending 
frá leik Orlando og Boston i úrslita-
keppni NBA körfuboltans.

15.05 The Doctors

15.45 The Doctors

16.25 The Doctors

17.05 The Doctors The Doctors 
eru glænýir spjallþættir framleiddir af 
Opruh Winfrey þar sem fjórir framúr-
skarandi læknar veita afar aðgengi-
legar og gagnlegar upplýsingar.

17.45 Wipeout USA

18.30 ET Weekend Fremsti og 
frægasti þáttur í heimi þar sem skoð-
að er allt það helsta í heimi fína og 
fræga fólksins.

19.15 Ísland í dag 

19.45 Matarást með Rikku 
(4:8) Friðrika Hjördís Geirsdóttir 
sækir heim þjóðþekkta Íslendinga, 
sem eiga það sameiginlegt að eiga 
í misjafnlega löngu en í öllum tilfell-
um alveg eldheitu ástarsambandi við 
matargerð.

20.15 Auddi og Sveppi

20.45 Steindinn okkar Drep-
fyndinn sketsaþáttur með nýstirninu 
Steinda Jr.

21.10 The Power of One Bráð-
skemmtilegur þáttur þar sem dávald-
urinn Peter Powers ferðast um og 
finnur sjálfboðaliða sem eru tilbún-
ir að láta dáleiða sig og taka uppá 
ýmsum kostulegum hlutum.

21.40 Supernatural (12:16) 

22.20 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynn-
ir allt það heitasta í bíóheiminum.

22.45 ET Weekend

23.30 Fréttir Stöðvar 2 

00.15 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

15.30 Eldum íslenskt  16.00 
Hrafnaþing   

17.00 Græðlingur   

17.30 Tryggvi Þór á alþingi  
18.00 Kokkalíf   

18.30 Í kallfæri   

19.00 Alkemistinn   

19.30 Í kallfæri   

20.00 Hrafnaþing   

21.00 Eitt fjall á viku   

> Kelsey Grammer
„Ég er leikari og hef skapað 
eftirminnilegan karakter sem heitir 
Frasier. Ólíkt því sem flestir halda, 
þá er hann ekki ég. Þannig að 
þegar ég fæ tækifæri til að 
leika eitthvað annað þá verð 
ég afskaplega feginn.“
Kelsey Grammer fer með 
hlutverk sálfræðingsins 
Frasier í samnefndum sjón-
varpsþætti sem sýndur er á 
Stöð 2 kl. 19.30.

Önnur serían af frumlegri 
spennuþáttaröð um Patrick Jane, 
sjálfstætt starfandi ráðgjafa rann-

sóknarlögreglunnar 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.

STÖÐ 2 KL. 21.20

The Mentalist

Breskur myndaflokkur í fjórum þátt-
um byggður á sögu eftir Jane Austen. 
Emma Woodhouse virðist vera nokk-

uð vel sett í lífinu. Hún 
á ástríkan föður sem er 
henni afar kær, góða 
vini og fallegt heimili. 
En hún hefur þann leiða 
ávana að reyna sífellt að 
finna eiginmenn handa 
vinkonum sínum og 

þá sérstaklega handa Harriet Smith. 
Emmu er það mikið hjartans mál að 
Harriet verði hamingjusöm en vand-
inn er sá að vænlegu herrarnir sem 
hún finnur handa vinkonu sinni verða 
flestir vonbiðlar hennar sjálfrar.

    VIÐ MÆLUM MEÐ

Emma
Sjónvarpið kl. 19.35

Verslun Ármúla 26
Glerárgötu 34 
Akureyri

Eyravegi 32 
Selfossi

Strandvegi 52 
Vestmannaeyjum

Eyjatölvur ehf.
Verslun og tölvu jónusta

• • Háglans áferð • HDMI tengi 
• 220/12V • Einnig fáanlegt án DVD spilara.

• 1366x768 punkta upplausn • Háglans áferð • HDMI tengi 
• 220/12V • Einnig fáanlegt án DVD spilara.

Salora 16“ LCD með innbyggðu DVD 
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Salora 24“ LCD flatskjár með innbyggðu DVD og Full HD ð ð Salora 19“ LCD með innbyggðu DVD 

• 1920x1080 punkta upplausn og innbyggður DVD spilari • HDMI tengi 
• Háglans áferð (svart eða hvítt) • 220/12V • Einnig fáanlegt án DVD spilara.

Salora fæst Salora fæst
:á eftirtöldum stöðum:

Í SUMARBÚSTAÐINN, HJÓLHÝSIÐ, HERBERGIÐ ...ÍÍ SUMARBÚÚSTAÐINN, HJÓÓÓLHÝÝÝSIÐ, HERBERGIÐ .IÐ .ARBÚSTAÐINN, HJÓLHÝSIÐ, HERBERGJÓÍ SUMAAR
SALORA FLATSKJÁR MEÐ INNBYGGÐU DVD



Vildaráskrifendur Stöðvar 2 fá frítt í Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinn fyrir alla fjölskylduna.

Frítt í öll tæki í garðinum.

Risaþrautabraut, hoppukastali og fleira fyrir litlu krílin.

Latabæjarblöðrur fyrir börnin.

Algjör Sveppi & Villi, Skoppa & Skrítla, Solla stirða, 
Íþróttaálfurinn og Ingó í Veðurguðunum.

SS pylsur, ískalt Coke og Svali fyrir alla fjölskylduna.
 

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR: AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

14:00 Solla stirða & Íþróttaálfurinn
14:30 Skoppa & Skrítla
15:00 Sveppi & Villi
15:30 Ingó í Veðurguðunum

FjölskyldudagurVildaráskrifendaStöðvar 2

ala eða Coke fyrir alla fjölskylduna.

boðsmiði
frítt í öll tæki

krifendaStöðvar 2
ðsmiði
t í öll tækkkkkiiiiikkkkiiiiiiiii

FjölskyldudagurVildaráskrifráskrifenda

Stöðvar 2 – 29. maí
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

17.00  Hrafnaþing

17.30  Golf fyrir alla

18.00  Hrafnaþing

19.00  Hrafnaþing

19.30  Golf fyrir alla

20.00  Hrafnaþing

21.00  Græðlingur

21.30  Tryggvi Þór á alþingi

22.00  Kokkalíf

14.45 Bolton - Man. Utd. Útsending 
frá leik Bolton og Man. Utd í ensku úrvals-
deildinni.

16.30 Premier League World Flottur 
þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoð-
uð frá ýmsum óvæntum og skemmtileg-
um hliðum.

17.00 Gullit 

17.30 Liverpool - Arsenal Útsending 
frá leik Liverpool og Arsenal í ensku úrvals-
deildinni.

19.10 Man. City - Stoke 

20.50 Chelsea - Aston Villa Útsend-
ing frá leik Chelsea og Aston Villa í ensku úr-
valsdeildinni.

22.30 Celtic v Rangers Í þessum  þætti 
er fjallað um ríg Celtic og Rangers innan vall-
ar sem utan. Það er varla hægt að finna 
meiri ríg á milli nágrannaliða í heiminum og í 
þessum þætti fáum við að kynnast því.

23.25 Sunderland - Wolves Útsend-
ing frá leik Sunderland og Wolves í ensku úr-
valsdeildinni.

07.55 Formúla 1 - Æfingar

09.00 HP Byron Nelson Champions-
hip Skyggnst á bak við tjöldin í PGA móta-
röðinni í golfi.

09.50 Inside the PGA Tour 2010 
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröð-
inni í golfi. 

10.15 F1 föstudagur

10.45 Tyrkland Bein útsending frá tíma-
tökunni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í Tyrk-
landi.

12.20 HP Byron Nelson Champions-
hip

15.30 Ísland - Andorra Bein útsending 
frá leik Íslands og Andorra en þessi vináttu-
leikur fer fram á Laugardalsvelli.

18.00 Pepsímörkin 2010

19.00 Crowne Plaza Invitational Bein 
útsending frá Crowne Plaza Invitational mót-
inu í golfi.

22.00 UFC Unleashed

22.45 NBA körfuboltinn. Boston - Or-
lando Utsending fra leik Boston og Orlando 

00.30 NBA körfuboltinn. Phoenix - 
LA Lakers Bein útsending frá leik Phoenix 
og Lakers i úrslitakeppni NBA körfuboltans.

08.00 The Game Plan

10.00 My Best Friend‘s Wedding

12.00 Firehouse Dog 

14.00 The Game Plan

16.00 My Best Friend‘s Wedding

18.00 Firehouse Dog

20.00 Naked Gun 2 ½. 

22.00 Transformers

00.20 The Number 23

02.00 16 Blocks

04.00 Transformers

07:00 Flintstone krakkarnir 

07:25 Lalli 

07:35 Áfram Diego, áfram! 

08:00 Algjör Sveppi Algjör Sveppi, Hvell-
ur keppnisbíll, Könnuðurinn Dóra, Svamp-
ur Sveinsson

09:10 Strumparnir 

09:35 Latibær (8:18) 

10:00 Maularinn 

10:25 Stóra teiknimyndastundin 

10:50 Daffi önd og félagar 

11:15 Wildfire 

12:00 Bold and the Beautiful

12:20 Bold and the Beautiful

12:40 Bold and the Beautiful

13:00 Bold and the Beautiful

13:25 Wipeout USA

14:15 Með vonina að vopni

15:00 Mad Men (11:13) 

15:55 Matarást með Rikku (4:8) 

16:35 Auddi og Sveppi

17:15 ET Weekend

18:00 Sjáðu

18:30 Fréttir Stöðvar 2

18:49 Íþróttir 

18:56 Lottó 

19:04 Ísland í dag

19:29 Veður 

19:35 Happily N‘Ever After Bráð-
skemmtileg teiknimynd. Vonda stjúpan henn-
ar Öskubusku nær völdum í Ævintýralandi og 
fær til liðs við sig tröll og nornir. Öskubuska 
þarf að koma Ævintýralandinu til bjargar og 
koma á ný jafnvægi á milli góðs og ills. Til 
þess fær hún aðstoð frá ólíklegustu öflum.

21:00 Girl, Positive Áhrifamikil mynd 
um Rachel sem er vinsælasta stelpan í 
menntaskólanum og hvernig líf hennar mun 
umturnast þegar hún kemst að því að strák-
ur sem hún átti einnar nætur gaman með er 
HIV-smitaður.

22:30 Ghost Rider

00:15 We Are Marshall

02:25 The Reaping

04:05 Auddi og Sveppi

04:45 ET Weekend

05:30 Fréttir

06:00 Pepsi MAX tónlist

11:40 Rachael Ray  (e)

12:25 Rachael Ray  (e)

13:10 Dr. Phil  (e)

13:50 Dr. Phil  (e)

14:35 Dr. Phil  (e)

15:15 The Real Housewives of Orange 
County  (6:12) (e) 

16:00 Eureka  (2:18) (e)

16:50 Survivor  (1:16) (e)

17:40 Biggest Loser  (5:18) (e)

19:05 Girlfriends  (1:22) Skemmtilegur 
gamanþáttur um vinkonur í blíðu og stríðu. 

19:25 Parks & Recreation  (4:13) (e) 
Leslie er stressuð fyrir sitt fyrsta stefnumót 
með Dave og Ann fer með henni á æfinga-
stefnumót til að undirbúa hana sem best.

19:50 America’s Funniest Home 
Videos  (42:50) (e) 

20:15 Psych  (7:16) . 

21:00 Law & Order: UK  (4:13) Bresk 
sakamálasería um lögreglumenn og sak-
sóknara í London sem eltast við harðsvíraða 
glæpamenn. Líkfundur við árbakka Tham-
es leiðir til þess að Ronnie Brooks og Matt 
Devlin hefja á ný rannsókn á átta ára gömlu 
morðmáli. Sá sem var dæmdur fyrir það 
morð áfrýjar dómnum og ætlar að verja sig 
sjálfur.

21:50 Californication  (10:12) David Du-
chovny leikur rithöfundinn Hank Moody 
sem er hinn mesti syndaselur.

22:25 Royal Pains  (6:13) (e)

23:15 Life  (6:21) (e)

00:05 Saturday Night Live  (20:24) 
(e)

00:55 Pepsi MAX tónlist

08.00 Morgunstundin okkar:  Pálína , 
Teitur, Sögustund með Mömmu Marsibil, 
Manni meistari, Tóti og Patti, Mærin Mæja, 
Mókó , Elías Knár, Millý og Mollý, Hrúturinn 
Hreinn, Latibær

10.25 Háskóli unga fólksins  Á hverju 
sumri gefst grunnskólanemum kostur á að 
fá innsýn í undraveröld vísindanna í Háskóla 
unga fólksins. 

10.55 Geggjaðir skór  (Kinky Boots) 
Bandarísk bíómynd frá 2005. (e)

12.45 Á landamærum ljóðs og dauða 
 (Learning Gravity) Bresk heimildamynd. (e)

13.45 Íslenski boltinn  (e)

14.30 Mörk vikunnar  (e)

14.55 Leiðin á HM  (9:16) (e)

16.50 HM 2010  (2:4) (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Ofvitinn  (Kyle XY) Bandarísk þátta-
röð um sálfræðing og fjölskyldu hennar 
sem taka að sér ungan ofvita af dularfullum 
uppruna. 

18.20 Fréttir

18.45 Veðurfréttir

19.00 Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva  Bein útsending frá úr-
slitakeppninni í Noregi. Kynnir er Sigmar 
Guðmundsson.

22.00 Kosningavaka  Í Kosningasjónvarpi 
Ríkisútvarpsins verða nýjar tölur birtar um 
leið og þær berast frá sveitarfélögunum 76. 
Fréttamenn verða á ferð og flugi um land 
allt, og heimsækja talningarstaði, kosninga-
vökur og samkvæmi. Oddvitar framboðanna 
í borginni taka þátt í umræðum í sjónvarps-
sal, sem og leiðtogar stjórnmálaflokkanna á 
landsvísu. 

03.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

> Megan Fox
„Ég er mjög örugg með mig 
kynferðislega og ég held að 
það sjáist á mér langa leið. 
Kynþokkin bara vellur úr 
svitaholunum á mér.“
Megan Fox fer með eitt 
aðalhlutverkið í kvikmynd-
inni Transformers sem sýnd 
er kl. 22.00 á Stöð 2 Bíó.

00.30 NBA körfuboltinn 
Phoenix-La Lakers  STÖÐ 2 SPORT

22.00 Transformers STÖÐ 2 BÍÓ

21.00 Girl Positive  STÖÐ 2

19.50 America´s Funniest 
Home Videos  SKJÁREINN

19.00 Söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarpsstöðva
 SJÓNVARPIÐ

▼

▼

▼

Ég er ekkert sérstaklega hlynntur ritskoðun. Ekki er ástæða til að 
draga í efa að hún hafi orðið mannkyninu til tjóns og sennilega 
væri réttast að forðast hana í lengstu lög.

Nú bregður þó svo við að til er bandarísk sjónvarpsstöð 
sem heitir Fox News. Stöð þessi er meðal annars send út 
á Íslandi. Maður nokkur, Glenn Beck að nafni, heldur úti 
sjónvarpsþætti á Fox. Í þætti sínum skrifar hann geggj-
aðar samsæriskenningar á krítartöflu, starir í myndavél-
ina með einkennilegan glampa í augunum og talar hátt 
um það að frjálslyndir menn á vinstri væng bandarískra 
stjórnmála séu guðlausir útsendarar úr neðra, þeir 
séu ábyrgir fyrir hryðjuverkum og umhverfisslysum og 
muni kalla heilaga reiði drottins yfir Bandaríkin ef þeir 
snúi ekki af leið siðvillunnar. Og hann er ekki að grínast.

Hinn 28. ágúst næstkomandi ætlar Glenn Beck að 
standa fyrir fjöldasamkomu við Lincoln-minnisvarðann 

í Washington. Þar ætlar hann að kynna 100 ára áætlun sína um 
endurreisn Bandaríkjanna. Dagsetningin og staðsetningin eru 
engin tilviljun. Það var nefnilega hinn 28. ágúst árið 1963 sem 

Martin Luther King stóð við Lincoln-minnisvarðann og flutti töl-
una um draum sinn um betri Bandaríki. Glenn Beck telur að 
hann geti leikið þetta eftir. Og hann er ekki að grínast.

Glenn Beck er augljóslega galinn maður. Af því má hafa 
gaman um stundarsakir. Hann nýtur reyndar óhugnanlega 
mikillar hylli vestra, en skoðanir hans munu tæplega ná 
mikilli fótfestu hérlendis. Vonandi.

Sem áður segir er ég ekkert sérstaklega hlynntur 
ritskoðun. En ég held að Digital Ísland gæti gert margt 
óskynsamlega en að rugla útsendingu Fox News öðru 

hvoru, og byrja á útsendingartíma Becks. Svo eru reyndar 
fleiri á þeirri mætu stöð sem mætti beita sömu brögðum. 

Listinn er hins vegar of langur fyrir svona stuttan pistil.

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON FINNUR LAUFLÉTTAR FASÍSKAR HVATIR HJÁ SJÁLFUM SÉR

Ruglum ruglaða menn

LAGERSALA Seljum eingöngu beint af lager okkar
sem er aðeins opinn um helgar.
Lí l yfirbygging = betra verð

Akralind 9
201 Kópavogur
Sími 553 7100
www.linan.is

OPIÐ UM HELGINA
LAUG. 12 - 16 
SUNN. 13 - 16 

Edge hornsófi 200x280 cm kr. 318.350  Lagersöluverð kr. 254.600

Woo sófar 3ja og 2ja sæta

3551 Leðursófi 

Hamilton Hornsófi 226x280
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

11.45 The Black Adder  12.15 The Black Adder  
12.50 Lark Rise to Candleford  13.40 Lark Rise to 
Candleford  14.30 My Hero  15.00 My Hero  15.30 
My Hero  16.00 My Hero  16.30 The Weakest Link  
17.15 Doctor Who  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  23.45 Coupling 

10.10 Troldspejlet  10.30 Boogie  11.30 I Zlatans 
fodspor  12.00 Tæt på Dyrene  12.30 Hercule 
Poirot  14.10 Cirkusrevyen 2007  15.10 Før 
Søndagen  15.20 Held og Lotto  15.30 Linus i 
Svinget  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 aHA Grand Prix  19.00 Det Europæiske 
Melodi Grand Prix 2010  22.15 Manden der glemte 
sine hustruer

06.10 Solgt!  06.40 Schrödingers katt  07.40 
Førkveld  08.20 Designkampen  09.10 Eurovision 
Song Contest 2010  09.40 Eurovision Song Contest 
2010  11.40 Delikatesser langs veien  12.30 
Pausefisk i verdenshav  13.20 Ei reise i arkitektur  
14.15 Mendel  15.50 Billedbrev fra Europa  16.00 
Dronningens Danmark  17.00 Lørdagsrevyen  
17.45 Lotto-trekning  17.55 Eurovision Song 
Contest 2010  19.00 Eurovision Song Contest 
2010  22.20 Kveldsnytt  22.35 Next 

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.00 Fréttir
08.00 Morgunfréttir
08.05 Úrval úr Samfélaginu
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Harðgrýti fátæktar: Nýstárleg fátækt

14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Vítt og breitt
16.05 Í boði náttúrunnar
17.00 Flakk
18.17 Bláar nótur í bland
19.00 Tónar að nóni
19.55 Sagnaslóð
20.35 Mánafjöll
21.05 Silfuröld revíunnar
21.55 Kosningavaka Útvarpsins
04.00 Næturtónar

15.00 Nágrannar

15.20 Nágrannar

15.40 Nágrannar

16.05 Nágrannar

16.30 Wonder Years (2:6) Sígildir þættir 
um Kevin Arnold sem rifjar upp fjöruga æsku 
sína á sjöunda áratugnum.

16.55 Gilmore Girls (20:22) 

17.40 Ally McBeal (8:22) 

18.25 E.R. (21:22) S

19.10 Wipeout USA Stórskemmtilegur 
skemmtiþáttur og nú í bandarísku útgáf-
unni þar sem buslugangurinn er gjörsamlega 
botnlaus og glíman við rauðu boltana aldrei 
fyndnari. Hér er á ferð ómenguð skemmtun 
sem ekki nokkur maður getur staðist og er 
því sannkallaður fjölskylduþáttur.

20.00 American Idol (40:43) Úrslitaslag-
urinn heldur áfram í American Idol og aðeins 
þrír bestu söngvararnir eru eftir.

20.45 American Idol (41:43) 

21.30 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi 
eru mættir aftur hressari og uppátækjasam-
ari en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar sem 
allt er leyfilegt.

22.10 Steindinn okkar Drepfyndinn 
sketsaþáttur með nýstirninu Steinda Jr. sem 
sér um grínið en nýtur einnig stuðnings frá 
heilum haug af þjóðþekktum Íslendingum. 
Þátturinn er ekki við hæfi ungra barna og við-
kvæmra.

22.35 Wonder Years (2:6)

23.00 Gilmore Girls (20:22) 

23.45 Ally McBeal (8:22)

00.30 E.R. (21:22) 

01.15 Sjáðu

01.40 Fréttir Stöðvar 2 

02.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

09.35 Trädgårdsfredag  10.05 Rapport  10.10 
Mitt i naturen  10.40 Landgång  11.10 Uppdrag 
Granskning  12.20 Så ska det låta  13.20 Rapport  
13.25 Handboll. Champions League  15.20 Köping 
Hillbillies  15.50 Helgmålsringning  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.15 Merlin  17.00 Wild kids  
17.30 Rapport  17.45 Sportnytt  18.00 Nedräkning 
Eurovision Song Contest 2010  19.00 Eurovision 
Song Contest  22.15 Rapport  22.20 Gavin och 
Stacey  22.50 La fuga 

Í Kosningasjónvarpi Ríkisútvarpsins verða 
nýjar tölur birtar um leið og þær berast 
frá sveitarfélögunum 76. Fréttamenn 
verða á ferð og flugi um land allt og 
heimsækja talningarstaði, kosningavökur 
og samkvæmi. Oddvitar framboðanna 
í borginni taka þátt í umræðum í sjón-
varpssal, sem og leiðtogar stjórnmála-
flokkanna á landsvísu. Rætt verður við 
stjórnmálafræðinga, ýmsa álitsgjafa og 
almenna kjósendur um land allt.

 VIÐ MÆLUM MEÐ

Kosningavaka
Sjónvarpið kl. 22.00

▼

Ævintýralegur spennu-
tryllir sem byggður er á 
myndasögu frá Marvel. 
Hinn áhættusækni Johnny 
Blaze selur djöflinum 
sálu sína og heldur af 
stað í hefndarför gagnvart 
hinum valdasjúka og illa 
Blackheart.
Leikstjóri: Mark Steven 
Johnson
Leikarar: Brett Cullen, 
Nicolas Cage, Matt Long, 
Raquel Alessi.

STÖÐ 2 KL. 22.30

Ghost Rider

Holtagörðum  |  S. 566 7070  |  www.habitat.net
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Baha-sumarhúsgagnalínan
– aðeins öðruvísi

30%
afsláttur af 

BAHAsumarhúsgögnumAÐEINS ÞESSA 
HELGI

Holtagörðum og Kringlunni –  www.tekk.is

HORTENSÍA – STÓR
2.900 KR.

LUCA 
leðurstóll
Verð: 
34.500 kr.

SUMARBOMBA

TRENTO
leðurstóll
Verð:
39.500 kr.

BLÓMA-
POTTAR 

MARGAR 
GERÐIR

FRÁ
650 KR.

COMO
leðurstóll
Verð:
39.500 kr.

CHESTER
leðurskemill

CHESTER
leðurskemill
60x60cm
Verð: 24.500 kr.40x40cm

Verð: 16.500 kr.

2 FYRIR 1
MARGLIT 

SPRITTKERTAGLÖS
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PERSÓNAN

LÁRÉTT 2. ofneysla, 6. í röð, 8. 
hversu, 9. fæða, 11. ólæti, 12. horn, 
14. fiskimið, 16. tveir eins, 17. 
þrekvirki, 18. eyrir, 20. tveir eins, 21. 
umkringja.
LÓÐRÉTT 1. skraf, 3. tveir eins, 4. 
ógætinn, 5. skref, 7. félag, 10. skel, 
13. sár, 15. innyfla, 16. hryggur, 19. 
holskrúfa.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. óhóf, 6. jk, 8. hve, 9. ala, 
11. at, 12. lúður, 14. banki, 16. bb, 17. 
dáð, 18. aur, 20. rr, 21. króa. 
LÓÐRÉTT: 1. hjal, 3. hh, 4. óvarkár, 5. 
fet, 7. klúbbur, 10. aða, 13. und, 15. 
iðra, 16. bak, 19. ró. 

„Þetta er hundfúlt. Það var búið að safna peningum 
fyrir þetta,“ segir útvarpsmaðurinn og Fjallabróðir-
inn Ólafur Páll Gunnarsson. 
Karlakórinn Fjallabræður hefur hætt við að syngja 
á evrópskri menningarhátíð í Manchester á morg-
un. Þetta áttu að vera fyrstu tónleikar sveitarinn-
ar erlendis en þeir verða að bíða betri tíma. Þetta 
hljóta að teljast mikil vonbrigði fyrir þennan hressa 
karlahóp, sem gaf út sína fyrstu plötu fyrir síðustu 
jól. 
„Þeir gátu ekki mætt okkar tæknilegu kröfum 
þegar allt kom til alls. Þegar við förum, fjörutíu 
til fimmtíu manns, til útlanda til að syngja í þrjú 
kortér þarf þetta að minnsta kosti að vera þannig að 
við séum ánægðir,“ segir Óli Palli. „Þetta var vesen 
með græjur. Þeir gátu ekki mætt okkar óskum í því, 
þannig að við ákváðum bara að hætta við. Það er 
meira en að segja það að fara með þennan hóp út og 
það var ákveðið að betur væri setið heima.“

Annar Fjallabróðir, Stefán B. Önundarson, 
útskýrir að stærðin hafi einfaldlega fellt kórinn í 
þetta sinn. Meðal annars hafi Manchester-menn 
ekki átt nógu marga hljóðnema handa þeim. „Við 
vorum búnir að fjármagna þetta með sölu á klósett-
pappír og berjatínum en því miður gekk þetta ekki.“ 

Að sögn útvarpsmannsins Óla Palla hafa for-

svarsmenn hátíðarinnar boðið Fjallabræðrum á 
aðra hátíð sem verður haldin í september, þar sem 
auðveldara verður að verða við óskum þeirra. „Það 
koma tækifæri eftir þetta,“ segir hann og greinilegt 
að Fjallabræður eru ekki af baki dottnir þrátt fyrir 
vonbrigðin.  - fb

Fjallabræður sitja eftir heima

FJALLABRÆÐUR Karlakórinn vinsæli hefur hætt við að syngja á 
evrópskri menningarhátíð í Manchester.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hera Björk Þórhallsdóttir hefur 
unnið einn mikilvægasta þrýsti-
hópinn í Eurovision-keppninni á 
sitt band, hommana. Þetta segir 
Friðrik Ómar Hjörleifsson sem 
tryllti Eurovision-aðdáendur í gær-
kvöldi á miklu Eurovision-balli á 
einum stærsta skemmtistað Nor-
egs, Latter. Friðrik hefur sjálf-
ur reynslu af Eurovision, söng að 
sjálfsögðu með Eurobandinu fyrir 
tveimur árum og var bakrödd í 
rússneska ævintýrinu hjá Jóhönnu 
Guðrúnu. 

Friðrik bendir á að Eurovision 
sé mikil hommakeppni og þeir 
geti haft áhrif á útkomuna, hópur-
inn haldi úti fjölda fréttasíðna um 

Eurovision sem síðan stærri fjöl-
miðlarnir skoði. „Þeir dýrka hana, 
hún er fullkomin í þeirra augum 
og þetta getur haft mikið að segja 
þegar á hólminn er komið. Hún 
hefur líka verið dugleg að byggja 
upp þetta net, danska lagið sem 
hún söng í fyrra sló í gegn hjá 
Eurovision-aðdáendum, var valið 
besta lagið af þeim sem ekki kom-
ust í keppnina sjálfa, og svo hefur 
hún verið bakrödd hjá Jóhönnu 
og Eurobandinu þannig að þessi 
hópur þekkir hana orðið mjög vel,“ 
segir Friðrik. 

Hann viðurkennir að hafa haft 
trú á að lagið kæmist í gegnum 
undanriðilinn en var óviss um 

framhaldið. Sú skoðun 
hefur heldur betur 
breyst. „Eftir að hafa 
séð hin lögin sýnist 
mér að okkar fram-
lag smellpassi inn í 
keppnina og Hera virð-
ist því vera á réttum 
stað á réttum tíma. 
Sem skiptir miklu 
máli,“ segir Frið-
rik sem spáir 
Íslandi þriðja 
til fimmta sæti. 
„En auðvitað 
vonar maður 
að hún vinni.“ 
 - fgg

Hera vinnur hommana á sitt band

MIKILVÆGUR SIGUR Friðrik Ómar 
segir að Hera Björk hafi unnið 
á sitt band einn mikilvægasta 
aðdáendahópinn; hommana. 

Hann spáir laginu vel-
gengni í kvöld.

„Við munum halda áfram sömu 
hugsjón; að starfa fyrir listamenn-
ina okkar. Það er ekkert að fara 
að breytast,“ segir plötuútgefand-
inn og umboðsmaðurinn Steinþór 
Helgi Arnsteinsson.

Plötuútgáfan Borgin hefur verið 
lögð niður í núverandi mynd og 
verður í framtíðinni undirútgáfa 
Senu, eins og Kölskaútgáfa Barða 
Jóhannssonar. Baldvin Esra Ein-
arsson mun stíga til hliðar og ein-
beita sér enn frekar að útgáfu-
fyrirtæki sínu, Kimi Records, og 
Sena dreifir framtíðarútgáfum 
Borgarinnar.

Borgin gaf út fjölmargar plöt-
ur á síðasta ári sem seldust í þús-
undum eintaka. Á meðal lista-
manna útgáfunnar eru Hjaltalín 
og Hjálmar sem áttu plötur á 
lista yfir söluhæstu plötur ársins. 
Steinþór segir að þótt fyrsta árið 
hafi gengið vel, hafi reksturinn 
verið erfiður. „Það er svakalega 
erfitt að byrja með svona fyrir-
tæki,“ segir Steinþór. „Reksturinn 
sem slíkur gekk ekki nógu vel upp, 
eftir á að hyggja. Kannski fórum 
við of geyst í þetta. Við settumst 
því niður, fórum yfir samstarfið 
og sammæltust um að það væri 
ekki rétt að halda áfram á sama 
rekstrargrundvelli.“

Steinþór segir stór verkefni 
fram undan hjá Borginni. Meðal 
annars jólaplötur frá Sigurði Guð-
mundssyni og Baggalúti, barna-
plata frá Braga Valdimari Skúla-
syni og Óttari Proppé ásamt plötu 
með Hjaltalín og Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands. „Við höfðum ekki 
fjármagn til að ráðast í þessi verk-
efni,“ segir Steinþór. Sena mun 
því koma að fjármögnun verkefn-
anna þó að nafnið og merkið verði 
í eigu Steinþórs og Kidda. 

                atlifannar@frettabladid.is

STEINÞÓR HELGI ARNSTEINSSON: HÖLDUM ÁFRAM SÖMU HUGSJÓN

STÆRSTU PLÖTUÚTGÁFUR 
LANDSINS Í EINA SÆNG

ÁFRAM Í BORGARSTJÓRN Steinþór Helgi og Kiddi í Hjálmum hafa flutt plötuútgáfuna 
Borgina undir Senu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

■ Plötuútgáfan Borgin var stofnuð í júlí í fyrra og seldi 35.000 plötur á 
síðasta ári.

■ Stofnendur Borgarinnar eru Steinþór Helgi Arnsteinsson, Guðmundur 
Kristinn Jónsson, betur þekktur sem Kiddi úr Hjálmum og Baldvin Esra 
Einarsson, eigandi Kimi Records.

■ Á meðal listamanna sem eru á mála hjá Borginni eru Hjálmar, Megas & 
Senuþjófarnir, Baggalútur, Hjaltalín, Sigríður Thorlacius og Egill Sæbjörns.

ÞRJÁR STAÐREYNDIR UM BORGINA

Gunnar Reynir Þorsteinsson

Aldur: 37 ára.
Starf: Hugbún-
aðarráðgjafi og 
trommari.
Fjölskylda: Er 
einsamall en á 
strák sem heitir 
Halldór Ásgeir og er 
fjögurra og hálfs árs.  
Foreldrar: Sigrún Gunnarsdóttir, 
fyrrverandi hjúkrunarforstjóri, og 
Ásgeir Indriðason, fyrrverandi kjúkl-
ingabóndi.
Búseta: Mosfellsbær.
Stjörnumerki: Hrútur.

Gunnar Reynir Þorsteinsson, trommari 
Bermúda, hefur gefið út sitt fyrsta lag, Nýi 
þjóðsöngurinn.

Friðrik Weisshappel 
er óðum að ná sér eftir 
að DR hertók kaffihúsið 
hans fyrir upptökur á 
sjónvarpsþættinum 
Lykke. Hann fékk 
sannarlega góð 
tíðindi um daginn þegar í ljós kom 
að hann á von á stelpu. Friðrik er 
ekki þekktur fyrir að fara með neitt 
í felur og hefur upplýst að nýjasti 
fjölskyldumeðlimurinn muni hljóta 

hið rammíslenska nafn Yrsa.

Logi Geirsson er smám 
saman að koma sér fyrir í 
Hafnarfirðinum þar sem 
hann hyggst leika með FH. 
Logi er kominn með íbúð 

undir sig og unnustu 
sína, Ingibjörgu Elvu, 
við Norðurbakkann 
sem er gamla 

hafnarsvæðið í firðinum en þau 
eiga von á sínu fyrsta barni. Logi er 
á lokametrunum með gamla félag-
inu sínu, Lemgo frá Þýskalandi, en 
hann er nú staddur með liðinu í 
Sviss þar sem það keppir í úrslitum 
EHF-bikarsins.

Hins vegar fengu Logi 
og Ingibjörg Elva 
mestu gleðifregnirnar 
á fimmtudaginn 
þegar hundurinn 
Lúna losnaði loks 
úr einangrun. Lúna 
er augasteinn Loga 
sem tók ekki annað í 
mál en að koma með 
tíkina heim til Íslands. 
Erfiðlega gekk að koma hundin-
um úr landi vegna eldgossins í 
Eyjafjallajökli en það hafðist fyrir 
rest og er hún nú komin í öruggan 
faðm eiganda síns í Hafnarfirði.

Egill Þykki Einarsson 
lætur sér fátt óvið-

komandi. Nú hefur 
hann blandað sér í 
pólitík í heimabænum 
Kópavogi. Skilaboð 

Gillzeneggers: 
Kjósið Framsóknar-
flokkinn. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

 1   Lee DeWyze.

 2   Gunnar Reynir Þorsteinsson.

 3   Halldór Halldórsson, betur 
 þekktur sem Dóri DNA.

Lækjargata 2a 101 R. sími 511-5001 opið alla daga 9.00 - 22.00

 

30%
afsl.

Vikutilboð



25%
afsláttur af

A-direct
heilsurúmum

40%
afsláttur



Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Herhvöt Þráins
Þráinn Bertelsson íhugar að ganga 
í Borgarahreyfinguna á ný. Eins og 
kunnugt er hefur Þráinn setið utan 
flokka eftir deilur við flokkssystkini 
sín, sem síðar klufu sig úr flokkn-
um og mynduðu Hreyfinguna. Í 
gær sendi Þráinn tölvuskeyti – eða 
herhvöt eins og hann nefnir það – á 
stóran hóp fólks. Þar kemur meðal 
annars fram að hann, ásamt öðrum, 
ætli að freista þess „að draga Borg-
arahreyfinguna af því pólitíska skeri 
sem hún steytti á“. „Verði stemning 
fyrir því í Borgarahreyfingunni að 
læra af reynslunni,“ bætir Þráinn við, 
„og breytast úr höfuðlausum her í 
stjórnmálahreyfingu sem stefnir að 
árangri og víðtækum breytingum og 
umbótum á þjóðfélagi þá mun ég 
að sjálfsögðu sem óbreyttur félagi 
í BH ganga sem þingmaður til liðs 
við flokkinn og gerast þingmaður 
Borgarahreyfingar eins og til stóð í 
upphafi.“

Nýtt landnám
Í bréfinu lýsir Þráinn því að hann 
sjái fyrir sér nýtt landnám – „án 
þrælahalds í þetta sinn“ – og þjóð-
félag „allsnægta og stöðugleika“. 
Hann biður viðtakendur bréfsins 
um að ljá sér lið og „taka þátt í því 
að gera Borgarahreyfinguna að því 
stjórnmálaafli sem leiðir landnámið 
og leggur drög að nýrri þjóðveldis-

öld“. Næsta víst er að mikil 
gerjun mun eiga sér stað 
innan Borgarahreyfingar-
innar í sumar, og verður 

fróðlegt að sjá hvort 
hún gangi í endur-

nýjun lífdaga áður 
en langt um líður. 

Tvöfalt frí
Hinn ástsæli útvarpsmaður Rásar 
2, Ólafur Páll Gunnarsson, verður 
fjarri góðu gamni í Popplandinu það 
sem eftir lifir þessa árs. Ástæðan er 
tvöföld því fyrst tekur hann 
sér sumarfrí og fer síðan 
í feðraorlof. Hlustendur 
Rásar 2 eiga því vafa-
lítið eftir að sakna 
ómþýðrar raddar 
Ólafs næstu 
mánuðina.  - fb

1  Lögmanni gert að greiða 
félögum sínum milljónir

2  Helmingur oddvitanna í 
Reykjavík hefur reykt hass

3  Raðmorðingi vann að dokt-
orsritgerð um morð

4  Hasar í Kópavogi - 
Framsóknarskiltin eyðilögð

5  Þurfum aðstoð ef Hera vinnur
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