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BLÁTT ÁFRAM  samtökin standa fyrir ráðstefnunni 
Forvarnir eru besta leiðin í Háskólanum í Reykjavík 19. 
og 20. maí. Þar verða skoðaðar leiðir sem samfélagið 
getur farið í til að fyrirbyggja kynferðislegt ofbeldi gegn 
börnum. Sjá www.blattafram.is.

Ásdís Halldórsdóttir b jfiml ik

Ekki stoppað frá unga aldri
Ásdís Halldórsdóttir byrjaði að kenna leikfimi ung að árum og hefur kennt og þjálfað úti um allan hei

Í dag kennir hún Body Jam og fleira frá morgni til kvölds ásamt því að sk kk

Ásdís er nánast alltaf á hreyfingu. Hún kennir fjölbreytta líkamsræktartíma og fer auk þess í afró og út að skokka.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Stuðningshlífarfjölbreytt úrval

VEÐRIÐ Í DAG

Sagnaarfur sameinar
Comenius – samstarfsverkefni 
evrópskra skóla um sagnaarf 
þjóðanna, lýkur með útgáfu á 
bók og safndiski.

TÍMAMÓT 14

ÁSDÍS HALLDÓRSDÓTTIR

Æfir afródans og 
skokkar á sumrin
• heilsa

            Í MIÐJU BLAÐSINS 

Ríkisstjórn jafnaðar?
„Umræða um öfgafeminisma er 
þó ekki rökrétt því að jafnrétti 
getur aldrei verið of mikið,“ 
skrifar Sverrir Jakobsson.

Í DAG 12

ÓLAFUR HAUKUR

Aldrei nóg 
af Gauragangi
Tveir Ormar væntanlegir

FÓLK 26

ÆVAR ÖRN JÓSEPSSON

Glerlyklastjörnur 
til landsins
Metsöluhöfundar meðal gesta
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Ævintýri Rybaks
Norski sjarmörinn sem 
vann Eurovision.
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 www. tengi.isSTJÓRNMÁL Veturinn hefur verið einstakur í þjóðar-
sögunni, sagði Jóhanna Sigurðardóttir í stefnu-
ræðu sinni gær. „Vetur sem … skilur eftir sig sár og 
úrlausnarefni sem eru viðameiri en nokkur stjórn-
völd hafa áður staðið frammi fyrir.“ 

Jóhönnu varð tíðrætt um Evrópusambandið. Hún 
sagði aðild ekki töfralausn eina og sér, en benti 
einnig á að umræðan um aðild og sjávarútveg mætti 
ekki aðeins snúast um vörn. Íslensk sjávarútvegs-

fyrirtæki hafi burði til að keppa á frjálsum markaði 
hvar sem er í heiminum.  

Jóhanna var bjartsýn undir lok ræðu sinnar, sem 
hún lauk með því að segja: „Við búum við þá gæfu 
að eiga sterka og vel gerða þjóð og ég er sannfærð 
um að við munum sýna alþjóðasamfélaginu hvað í 
okkur býr með því að vinna okkur fyrst allra þjóða 
út úr þeim efnahagsþrengingum sem við göngum nú 
í gegnum.“ - ss / sjá síðu 6

Önnur stefnuræða Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra:

Verkefnin aldrei viðameiri

HLÝJAST SUÐVESTAN TIL   Í dag 
verða NA 8-13 m/s norðvestan til 
og við suðausturströndina annars 
hægari. Bjartviðri sunnan og vestan 
til annars hálfskýjað eða skýjað. Hiti 
5-18 stig hlýjast til landsins syðra.
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LÖGREGLUMÁL  Þrjú tonn af þýfi  í 
póstsendingum á leið til Póllands 
og Litháen voru gerð upptæk af 
lögreglunni  í fyrra samkvæmt 
upplýsingum lögreglunnar. 

Andrés Magnússon, fram-
kvæmdastjóri Samtaka verslunar 
og þjónustu, segir þjófa af erlend-
um uppruna standa undir 80 til 85 
prósentum af verðmæti þýfis úr 
verslunum. Vægar refsingar hér 
ýta undir starfsemi skipulagðra 
glæpagengja segir lögreglan.

Verðmæti þess sem tapast með 
þjófnuðum úr búðum á hverju ári er 
á bilinu sjö til níu milljarðar, segir 
Andrés. Hann segir upp hæðina 
hafa hækkað mikið á þeim tveimur 
til þremur árum síðan þessi skipu-
lagða glæpa starfsemi hófst, en 

jafnframt hafi hlutur starfsfólks í 
þjófnaði úr verslunum minnkað. 

Þjófar af erlendum uppruna eru 
í allt öðrum klassa en íslenska lög-
reglan hefur vanist. Þeir eru vel 
skipulagðir og stela meira magni og 
dýrari hlutum segir Aðalsteinn Örn 
Aðalsteinsson rannsóknarlögreglu-
maður í grein í Lögreglumanninum. 
„Ávinningur inn er gríðarlegur en 
áhættan í lágmarki,“ segir hann. 
Brotamenn horfi til Íslands „með 
dollaramerki í augum þar sem 
refsingar við þjófnuðum eru í lág-
marki“. 

„Hér eru skipulögð glæpagengi 
sem ganga kerfisbundið til verks. 
Það er eins og þau séu að afgreiða 
pantanir. Dæmi eru um að vöru-
sendingar hafi farið í gegnum póst-

inn á sömu heimilisföng í tilteknum 
löndum, sendar af gengi sem hefur 
verið flett ofan af hér heima,“ segir 
Andrés. 

Þýfinu er komið úr landi og það 
selt á götumörkuðum í Póllandi og 
Litháen. Aðalsteinn segir að stund-
um sé hægt að kaupa þar sígarettur 
með íslenskum viðvörunum, verk-
færi merkt íslenskum verktökum, 
ilmvötn, snyrtivörur og jafnvel 
fatnað merktan íslenskum fram-
leiðendum. Lögreglan hafi aðeins 
náð broti af öllu þýfinu.

Stefán Eiríksson lögreglustjóri 
segir lögregluna sífellt benda á 
hvað megi betur fara. „Það er eitt 
og annað í löggjöfinni sem gerir 
okkur erfiðara fyrir en ella,“ segir 
hann. - ghs

Þrjú tonn af þýfi gerð 
upptæk í tollinum
Lögreglan lagði í fyrra hald á þrjú tonn af þýfi á leið til Litháens og Póllands. 
Þýfi úr búðum talið sjö til níu milljarðar á ári. 85 prósentum stolið af erlendum 
gengjum. Brotamenn frá Austur-Evrópu horfi til landsins með gróðavon í huga.

LANDBÚNAÐUR Saga kornræktar á 
Skagaströnd hófst í síðustu viku, 
segir Magnús B. Jónsson, sveitar-
stjóri þar. „Hér er frumkvöðull, 
Hallbjörn Björnsson að nafni, 
sem hefur sáð fyrir því á jörðinni 
hjá sér og vildi sjá hvort ekki 
væri hægt að rækta korn hérna 
hjá okkur þótt við séum þetta 
norðar lega,“ segir Magnús. „Það 
er gaman að segja frá því að ef 
vel tekst til erum við komin með 
korn til að brugga kántríbjórinn 
fyrir þarnæstu hátíð. Það fer 
vissulega vel á því að Hallbjörn 
komi með kornið í kántríbjór-
inn,“ segir Magnús glettinn. - jse

Skagaströnd:

Hallbjörn sáir 
fyrir kántríbjór

HALLBJÖRN Á AKRINUM Saga 
kornræktar er hafin á Skagaströnd.

Í SÓL OG SUMARYL Þessir strákar skelltu sér í bað í Elliðaánum í gær enda veður gott. Útlit er fyrir áframhaldandi veðurblíðu í 
Reykjavík og nágrenni.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ótrúlegur sigur FH
FH vann ótrúlegan 
sigur á Breiðabliki í 
gær með marki 
á lokamínútu 
leiksins.
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SJÁVARÚTVEGUR „Mín framtíðar-
sýn er að Ísland verði leiðandi 
í mótun og stjórn sjávarútvegs-
stefnu Evrópusambandsins,“ 
sagði Jóhanna Sigurðardóttir á 
Alþingi í gær.

Friðrik J. Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands 
íslenskra útvegsmanna, segir 
þessa framtíðarsýn vera tálsýn.
Íslendingar muni ekki stjórna 
í ESB. Jóhanna ræddi líka um 
sóknarfæri í Evrópu, en Friðrik 
kallar eftir dæmum um þau. 
Sóknarfæri, svo sem í fjárfest-
ingum fyrirtækja, aukist ekkert 
við inngöngu. 

Þá hélt Jóhanna því fram að 
reglur ESB um hlutfallslegan 
stöðugleika myndu tryggja 
kvóta Íslendinga í staðbundnum 
stofnum. Friðrik segir þetta 
ofmælt. „Þetta er reglugerð og 
henni má breyta.“  - kóþ / sjá síðu 6

Framkvæmdastjóri LÍÚ:

Framtíðarsýn 
Jóhönnu tálsýn
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ORKUMÁL Félögin Aker Exploration 
og Sagex Petroleum sóttu um sér-
leyfi til rannsóknar og vinnslu kol-
vetnis á Drekasvæðinu. Umsóknirn-
ar voru opnaðar í gær í Orkustofnun 
að viðstaddri Katrínu Júlíusdóttur 
iðnaðarráðherra. Að minnsta kosti 
þrjú ár munu þó líða áður en farið 
verður að bora á eftir olíu.

„Ég er mjög bjartsýn og ánægð,“ 
sagði Katrín. „Þetta eru miklir fag-
menn sem hafa mikla þekkingu á 
þessu sviði sem þarna eru að bjóða 
í og þeir hafa greinilega mikla trú á 
því að það séu mjög sterkar líkur á 
því að þarna sé olíu að finna í nægi-
legum mæli til að vinna hana.“ Hún 
sagði enn fremur að þótt olíuágóði 
væri enn sem fuglar í skógi en ekki 
í hendi sæi hún strax fram á vissan 
hag af áætlununum. „Þetta gefur 
okkur strax tækifæri því í lögun-
um um olíuleitina er ákvæði um að 
stofna mennta- og rannsóknasjóð 
sem leyfishafar leggja fjármuni í 
til að mennta fagfólk á þessu sviði. 
Þetta fer strax af stað. Síðan þegar 
rannsóknir hefjist munu skapast 
hér nokkuð mörg störf, menn hafa 
verið að tala um fimmtíu og yfir.“ 

Jafnframt sagði Katrín að farið 
hefði verið eins langt og unnt var 
við gerð laganna til að tryggja að 
sem mest af starfseminni færi 
fram hér á landi. Spurð hvað inn-
sæið segði henni um það hvort olíu 
væri þarna að finna sagði hún: „Já, 
ég tel svo vera og ekki dregur það 
úr trúnni að vita af því að þessi tvö 
félög trúa því greinilega staðfast-
lega.“

Lárus Ólafsson, lögfræðingur 
Orkustofnunar, sagði að nú yrði 
strax hafist handa við að meta 

umsóknirnar. „Endanleg ákvörðun 
um veitingu leyfa á að liggja fyrir 
í lok október næstkomandi svo það 
fer alveg með sumarfríið,“ sagði 
hann kankvís. Margir hafa gagn-
rýnt framgöngu stórfyrirtækja hér 
á landi í áliðnaði og stjórnvöld fyrir 
eftirlátsemi við þau. 

Lárus segir þann möguleika fyrir 
hendi að selja leyfið frá sér en það 
yrði að vera gert með samþykki 
Orkustofnunar. Gunnlaugur Jóns-
son, stjórnarmaður í Sagex Petrol-
eum og forstjóri Linda Resources, 

segir hins vegar markmið Sagaex 
að þróa iðnaðinn eins og hægt er 
hér á landi. „En vissulega er mikl-
vægt að sækja þekkinguna þar sem 
hún er fyrir,“ segir hann. 

„Forstjóri Sagex, Terje Hage-
vang, gerði þarna rannsóknir 
fyrir nokkrum áratugum þegar 
hann vann sína doktorsritgerð og 
hefur hann allar götur síðan haft 
mikinn áhuga á svæðinu,“ segir 
Gunnlaugur. „Þarna hefur verið 
gerður fjöldi rannsókna sem lofa 
mjög góðu.“ jse@frettabladid.is  

Jóhannes, eigið þið nokkuð til 
hagsýni á safninu hjá ykkur?

„Nei, því miður, söfnunin hófst ekki 
fyrr en 1935.“

Sýni úr 300 þúsund Íslendingum eru til 
á lífsýnasafni Landspítalans. Jóhannes 
Björnsson læknir er formaður stjórnar 
safnsins.

Störf koma strax og 
olía vonandi síðar 
Rúmlega fimmtíu störf skapast þegar rannsóknir hefjast á Drekasvæðinu. Tvö 
félög sóttu um sérleyfin og ræðst það í októberlok hvort þeirra hlýtur þau. 
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra telur að olíu sé að finna á svæðinu.

IÐNAÐARRÁÐHERRA Í PONTU Katrín Júlíusdóttir ávarpar fundinn. Við hlið hennar 
sitja fulltrúar frá Orkustofnun. Þau eru Lárus Ólafsson, lögfræðingur, Þórarinn 
Sveinn Arnarson, verkefnastjóri olíuleitar, Kristinn Einarsson, yfirverkefnastjóri 
auðlindamála og Guðrún Bjarnadóttir, ritari orkumálastjóra.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

UM SAGEX PETROLEUM OG AKER EXPLORATION
Geysir Petroleum hf. var íslenskt félag stofnað 2001. Það var síðan sameinað 
norska félaginu Sagex 2007 sem er nú í fimmtungs eigu Íslendinga. Sagex Petrol-
eum hf. er síðan dótturfélags þess. Það er stofnað um hugsanleg umsvif á Dreka-
svæðinu. Verkefnið yrði gert í samvinnu við íslenska félagið Lindir Resources sem 
er óstofnað dótturfélag Lindir Explorations. Sagaex hefur á annan tug rannsókna- 
og vinnsluleyfa. Olía og gas hefur fundist á þremur þeirra en vinnsla ekki hafist.

Aker Exploration er norskt félag stofnað árið 2006. Stjórnarfomaður þess er 
Kjell Inge Rökke, sem er þekktur skipakóngur. Hann er númer 468 á lista Forbes 
yfir ríkustu menn heims.
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STJÓRNMÁL Konur eru í meiri-
hluta sjö fastanefnda Alþingis, 
en karlar eru í meirihluta fimm 
nefnda. Ef varamenn í utanríkis-
málanefnd eru teknir með eru 
konur í meirihluta í sex nefndum 
og karlar fimm. Jafnt er skipt í 
eina nefnd. 

Hæst hlutfall kvenna er í heil-
brigðis- og viðskiptanefnd, sjö 
af níu í hvorri nefnd. Þá eru sex 
nefndarmenn af níu í mennta-
málanefnd konur. Fimm af níu 
nefndarmönnum í félags- og 
tryggingamálanefnd, iðnaðar-
nefnd, umhverfisnefnd og aðal-
menn í utanríkismálanefnd eru 
konur. 

Karlar eru 
í meirihluta 
í al lsherjar-
nefnd, efnahags- 
og skattanefnd, 
fjárlaganefnd, 
samgöngunefnd 
og sjávarútvegs- 
og landbúnaðar-
nefnd. Í fjárlaga-
nefnd eru tíu 
nefndarmenn 

af ellefu karlar. Af níu nefndar-
mönnum í sjávarútvegs- og land-
búnaðarnefnd eru átta karlar. Sex 
karlar eru af níu nefndarmönn-
um í efnahags- og skattanefnd og 
í samgöngunefnd. Þá eru fimm 

karlar og fjórar konur í allsherjar-
nefnd. 

„Fjárlaganefnd og utanríkis-
nefnd hafa mestan ‚status‘,“ segir 
Gunnar Helgi Kristinsson stjórn-
málafræðiprófessor um hverjar 
séu valdamestu nefndirnar. Hann 
bendir á að sum mál sé skylt að bera 
undir utanríkismálanefnd. Þá verði 
hún áhrifamikil ef gengið verði til 
aðildar viðræðna við ESB, verði 
ekki skipuð sérstök Evrópunefnd. 
Fjárlaganefnd hafi hins vegar áhrif 
á fjárlög í samstarfi við ráðuneytið, 
þó að nefndar menn breyti ekki 
megin stefnu fjárlaga. „En nefndar-
menn geta haft vald til að greiða 
götu fólks,“ segir hann.  - ss

Kynjaskipting í fastanefndum Alþingis:

Konur í meirihluta sjö nefnda

GUNNAR HELGI 
KRISTINSSON

HÚSNÆÐISMÁL Um fjörutíu full-
kláraðar íbúðir eru tómar í Borg-
arnesi, að sögn Páls Brynjarsson-
ar, sveitarstjóra Borgarbyggðar. 
„Það hefur verið byggt allt of 
mikið á þessum litla markaði,“ 
segir Ingi Tryggvason, fast-
eignasali. Jökull Helgason, for-
stöðumaður framkvæmdasviðs, 
segir að sveitarfélagið hafi ekki 
farið fram úr sér í skipulagsmál-
um eins og gerðist á höfuðborg-
arsvæðinu, en of mörg hús hafi 
verið reist. Ingi hefur snúið sér 
að lögmannsstörfum meðan fast-
eignamarkaður liggur í dvala. - jse 

Fasteignir í Borgarbyggð:

Ný og tóm hús

NÝBYGGING Í BORGARNESI Um fimmtíu 
nýjar íbúðir eru tómar í Borgarnesi.

FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

SJÁVARÚTVEGUR Aflaverðmæti 
íslenskra skipa var 3,8 milljörð-
um meira á fyrstu tveimur mán-
uðum ársins, en á sama tíma í 
fyrra; fór úr 12,1 milljarði 2008 
í tæpa 16 milljarða í ár. Það er 
31,5 prósenta aukning. Hagstofan 
greinir frá þessu.

Mest verðmæti fékkst fyrir 
botnfisk, eða 12,5 milljarðar. 
Verðmæti þorskaflans var 7 millj-
arðar og karfans 1,5 milljarðar og 
er það mikil aukning frá í fyrra. 
Verðmæti ýsu dróst hins vegar 
saman á milli ára, er nú 2,3 millj-
arðar en var 2,7. Verðmæti þess 
afla sem seldur var beinni sölu til 
vinnslu innanlands jókst um 65,4 
prósent á milli ára og nemur nú 
7,3 milljörðum króna. - kóp

Þriðjungs aukning:

Verðmæti afla 
meira en í fyrra

NEYTENDAMÁL Matvöruverð hefur 
hækkað um rúman fjórðung á 
síðastliðnum tólf mánuðum sam-
kvæmt verðkönnun Alþýðusam-
bands Íslands. Mest hefur verðið 
hækkað hjá lágvöruverslununum, 
það er að segja Kaskó, Nettó, 
Bónus og Krónunni, eða um 
tuttugu til 31 prósent. Minnst er 
hækkunin hjá þjónustuverslunun-
um Nóatúns, fimmtán prósent, og 
Hagkaupum, tólf prósent.

Verðkönnunin nær til tíu 
verslanakeðja og nær yfir allar 
almennar mat- og drykkjarvörur.

 - jse

Matarkarfa ASÍ:

Hækkaði um 
fjórðung á ári

HÆKKANIR FRÁ SÍÐASTA ÁRI
10-11 20%
11-11 23%
Bónus 25%
Hagkaup 12%
Kaskó 31%
Krónan 20%
Nettó 26%
Nóatún 15%
Samkaupum-Strax 28%
Samkaupum-Úrval 21%

IÐNAÐUR „Það er enn ekki búið að 
ganga frá samningnum og í huga 
fjárfesta er málið ekki klárt. Það 
getur verið mjög hættulegt á þess-
um tímapunkti. Hver dagur og vika 
skiptir máli um hvort menn geti 
hafist handa,“ segir Árni Sigfús-
son, bæjarstjóri í Reykjanesbæ.

Hann var spurður um fregnir af 
því að Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, 
hefði beðið um viðbótarupplýsingar 
um fjárfestingasamning Century 
Aluminium og ríkisins, vegna 
Helguvíkur. Í blaðinu í gær var 
sagt frá því að þetta gæti þýtt að 
ESA skilaði ekki áliti sínu fyrr en 
í ágúst. 

„Ég held það megi hafa miklar 
áhyggjur. Ég finn fyrir því víðar að 
fætur erlendra fjárfesta eru farnir 
að kólna,“ segir Árni.

Hann nefnir sem dæmi sólarkísil-
verksmiðju Tomahawk, sem sé 

komin með umhverfismat, lóð, vil-
yrði fyrir orku og erlenda áhuga-
sama fjárfesta. Málið strandi á 
iðnaðarráðuneytinu að ganga frá 
fjárfestingarsamningi. Hann sé þó 
vongóður um að málið leysist þar.

Katrín Júlíusdóttir iðnaðar-
ráðherra segir að mikið kapp sé 
lagt á að fá erlenda fjárfestingu í 
landið. „Og þessi ríkisstjórn hefur 
sagt að hún vilji ýta undir hana 

sérstaklega,“ segir hún. Hún segir 
gjaldeyrishöftin  erfið, spurð um 
áhrif þeirra.

Hún kveður fjárfestingarsamn-
ing vegna Helguvíkur í eðlilegu 
ferli. Ríkisstjórnin hafi átt von á 
áliti ESA snemmsumars, en ESA 
hafi áður beðið um skýringar við 
fjárfestingarsamninga í gegnum 
tíðina. „Við vinnum samt að mál-
inu eins og við getum samhliða því 
og þegar álitið liggur fyrir verður 
ekkert að vanbúnaði að undirrita 
samninginn,“ segir Katrín.  - kóþ

Hver dagur skiptir máli í fjármögnunarferli Helguvíkur, segir bæjarstjóri:

Tafir sagðar mjög hættulegar

ÁRNI 
SIGFÚSSON

KATRÍN 
JÚLÍUSDÓTTIR

Ég held það megi hafa 
miklar áhyggjur. Ég finn 

fyrir því víðar að fætur fjárfesta 
eru farnir að kólna.

ÁRNI SIGFÚSSON 
BÆJARSTJÓRI Í REYKJANESBÆ

VEÐUR Mikil veðurblíða var á öllu 
landinu á sunnudaginn. Í Reykja-
vík náði hitinn 18,3 gráðum en 
hlýjast var á Þingvöllum þar sem 
hitastigið fór mest upp í nítj-
án gráður. Þrátt fyrir það frysti 
á nokkrum stöðum í þarsíðustu 
nótt og fór hitinn niður í -2,4 
gráður á Þingvöllum. 

„Sólin hitar svo mikið á dag-
inn,“ sagði Árni Sigurðsson 
veður fræðingur. Ekki þykir þessi 
hitamismunur óeðlilegur í maí að 
sögn Árna.

„Þegar það er léttskýjað og 
heiður himinn er engin einangr-
un, þannig að lofthitinn er fljótur 
að fara og fljótur að koma,“ sagði 
Árni. - hds

Mikil dægursveifla í veðri:

Hitinn lækkaði 
um 21,4 gráður

VIÐSKIPTI „Verkefnið hefur 
blómstrað,“ segir Katrín Jakobs-
dóttir menntamálaráðherra. Hún 
opnar norrænu leikjaráðstefnuna 
Nordic Games í Svíþjóð í dag. 

Norðurlandaráð setti ráðstefn-
una á laggirnar árið 2004, þegar 
Íslendingar fóru síðast með for-
mennsku í ráðinu.

Katrín veitir þar jafnframt 
styrki upp á þrjár milljónir 
danskra króna (tæpar sjötíu millj-
ónir króna) sem renna til sex 
nýrra tölvuleikjaverkefna.

Íslendingar eiga tvo aðra full-
trúa á ráðstefnunni: Jónas Björg-
vin Antonsson, frá Gogogic, og 
Nathan Richardsson frá CCP.  - jab

Nordic Games í Malmö:

Katrín opnar 
leikjaráðstefnu

SPURNING DAGSINS



Allir út í garð
sumarið er komið

25%
AFSLÁTTUR

af öllum 
HiPoint 
klippum

1.499
Grasklippur
HiPoint
5084675

32.499

Bensínsláttuvélar
verð frá:

Rafmagnsláttuvél B&D
1200W, 34 sm sláttubreidd, 
35 ltr. grassafnari, 
5 hæðarstillingar.
5085134 23.995

1.699
Hekkklippur
HiPoint
5084672

SÓLPALLURINN
ódýrari en þig grunar!

Sólpallur 15m2

Sólpallur 20m2

Sólpallur 30m2

57.675 kr

76.900 kr

115.350 kr

Efni í sólpall

Innifalið í verðum er: 

gagnvarin fura 48x148 mm
gagnvarin fura 48x98 mm
gagnvarin fura 28x95mm
galvaniseraður saumur í klæðningu

Athugið að fermetraverð getur verið breytilegt. 
Hér að ofan er verðhugmynd m.v. sólpall á frostfrítt undirlag þ.e. án 
efnis í undirstöður.

3.845
kr/m2

Verð frá

Sýpris

999

100 sm

kr

20%
afsláttur

af frostþolnum
útipottum

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

Rafmagnssláttuvélar
verð frá: 15.995
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 Verslunin hættir 
1. júní nk.

3 verð í gangi, 
1000 kr , 

2000 kr og 
3000 kr.

 Allt á að seljast, full búð ennþá af 
fallegum og góðum vörum. Endilega 

kíkið við og gerið góð kaup.

Bestu kaupin í bænum.

Diddy.is 
Faxafeni 14 (við hliðina á Bónus) •  s: 588 8400

Stelpur, látið þetta ekki framhjá ykkur fara!

VIÐSKIPTI „Ég vissi að þetta myndi 
skella á nú síðla í maí, gekk frá 
reikningunum í möppur og lét 
klippa á kortið,“ segir Gunnlaugur 
Sigmundsson, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri fjárfestingarfélags-
ins Máttar og stjórnarformaður 
Icelandair Group. „Allir pappírar 
eru klárir fyrir bankann og hafa 
verið það síðan um áramót,“ bætir 
hann við. Samningur Gunnlaugs 
sem framkvæmdastjóra rann út 
um áramótin og hefur hann sinnt 
verkinu í hjáverkum þar sem eftir-
maður hefur ekki fundist.

Hann var staddur í Bandaríkj-
unum í fyrrakvöld þegar hann 
fékk að vita af því að Íslands-
banki myndi nýta undanþágu-
heimild Fjármálaeftirlitsins til að 
taka yfir 42 prósenta hlut fjárfest-
ingarfélaganna Máttar og Nausts 
í Icelandair Group á genginu 4,5 
krónur á hlut. Markaðsverðmæti 
hlutarins nemur 1,9 milljörðum 
króna. Óvíst er um stöðu Gunn-
laugs en boða þarf til hluthafa-
fundar til að gera breytingar á 
stjórn flugrekstrarfélagsins.

Bankinn átti fyrir fimm pró-
senta hlut, fer nú með 47 prósenta 
hlut og er umsvifamesti hluthafi 
flugrekstrarsamstæðunnar á eftir 
Langflugi. Ýjað var að því í gær 
að stutt væri í að hlutir Langflugs 
færu sömu leið. 

Fram kemur í tilkynningu bank-
ans að aðgerðin hafi engin áhrif á 
daglega starfsemi félagsins og sé 
stefnt að því að hluturinn verði 
seldur aftur í opnu og gagnsæju 
söluferli eins fljótt og auðið er.

Bræðurnir Benedikt og Einar 
Sveinssynir áttu megnið af 

hlutunum sem Íslandsbanki tók 
yfir. Þeir eru meirihluta eigendur 
Nausts en áttu tæpan helming í 
Mætti á móti Milestone, félagi 
bræðranna Karls og Steingríms 
Wernerssona. Ástæðan fyrir yfir-
tökunni var, líkt og Íslandsbanki 
bendir á, veðkall þar sem ekki 
hafði verið staðið við skuldbinding-
ar gagnvart bankanum í tengslum 
við kaup félaganna á hlutabréfum í 
Icelandair á sínum tíma. Trygging-
ar á lánunum voru bréfin sjálf. 

Bræðurnir allir hafa átt hlutina 

frá umbrotatímum í hluthafahópi 
Glitnis gamla (nú Íslandsbanka) 
í kringum páskana 2007. Málalok 
voru þau að Karl Wernersson og 
Einar Sveinsson seldu hlutabréf í 
bankanum fyrir rúma sjötíu millj-
arða króna til Baugs og viðskipta-
félaga og fengu greitt að hluta í 
peningum en að hluta með eignar-
hlutum í Glitni sem fylgdi með 
Mætti. Gengi bréfa í Icelandair 
var þá í kringum 27 krónur á hlut. 
Það hefur fallið um 83 prósent 
síðan þá.  jonab@markadurinn.is 

Íslandsbanki stærsti 
eigandi Icelandair
Stærstu eigendur Icelandair Group misstu eign sína þegar lánveitandinn tók 
þá með veðkalli. Eignahlutirnir voru að hluta til greiðsla vegna sölu á gamla 
Glitni. Stjórnarformaðurinn vissi hvert stefndi og gerði klárt fyrir lokun. 

VIÐSKIPTI Fjórtán prósenta sam-
dráttur varð milli ára á veltu kredit-
korta í apríl, samkvæmt nýjum 
tölum Seðlabanka Íslands. Svipaður 
samdráttur varð í veltu debetkorta, 
eða þrettán prósent. 

Heildarvelta kreditkorta var 24,0 
milljarðar króna, samanborið við 
27,9 milljarða á sama tíma í fyrra. 
Heildar-debetkortavelta í apríl var 
28,8 milljarðar króna, en það er 
svipuð velta og var í mars. Heildar-
velta kreditkorta jókst hins vegar 
um sextán prósent í apríl miðað við 
fyrra mánuð. 

Greining Íslandsbanka segir lítið 
lát virðast á samdrætti í neyslu 
heimilanna enda hafi kaupmáttur 

ráðstöfunartekna minnkað mikið 
um leið og atvinnuhorfur séu bágar 
og litlar væntingar um bjartara 

efnahagsástand. Greiningardeildin 
getur sér þess til að aukin kredit-
kortavelta milli mánaða skrifist á 
páskana, sem voru í apríl. „Í heild 
dróst kreditkortavelta að raunvirði 
saman um 27 prósent á milli ára,“ 
segir í umfjöllun bankans.

Vitnað er til þess að enn slái 
kortanotkun landans í útlöndum út 
erlenda kortanotkun hér. „Það sem 
af er ári hefur halli á þessum korta-
jöfnuði milli landa numið að jafnaði 
1,7 milljörðum króna á mánuði, en 
í fyrra var hallinn að meðaltali ríf-
lega 3,0 milljarðar.“ Sleginn er sá 
varnagli að erlendir ferðamenn hér 
kunni að beita kortum sínum minna 
en Íslendingar geri í útlöndum. - óká

MEÐ KORT Á LOFTI Í nýjum greiðslu-
kortatölum Seðlabankans koma fram 
áhrif páskanna, að mati Greiningar 
Íslandsbanka.  FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Raunvirði kreditkortaveltu dróst saman um 27 prósent milli ára:

Samdráttur neyslu sést í kortunum

LÖGREGLUMÁL Ragna Árnadóttir, 
dóms- og kirkjumálaráðherra, 
segir að það sé áhyggjuefni að 
biðlisti eftir afplánun hafi þre-

faldast á sex 
árum. Ragna 
segir að athuga 
þurfi hvort 
hægt sé að 
finna aðrar 
lausnir en að 
fjölga fanga-
plássum og þá 
með afplánun 
utan fangelsis. 
Spurning sé 
hvort hægt sé 

að rýmka samfélagsþjónustu. Þá 
komi rafrænt eftirlit til greina en 
til þess þurfi lagabreytingu.

Fréttablaðið greindi frá 
því nýlega að 182 menn væru 
nú á biðlista eftir að komast í 
af plánun. „Við erum að athuga 
hvort hægt sé að leysa vandann 
með afplánun utan fangelsis. Ef 
það er ekki hægt er ekki annað 
í spilunum en að finna leið til að 
fjölga fangaplássum en sú vinna 
er ekki á því stigi að hægt sé að 
segja hvernig það verði gert,“ 
segir Ragna. - ghs

Dómsmálaráðherra:

Vill afplánun 
utan fangelsis

RAGNA 
ÁRNADÓTTIR

„Þetta er einfaldlega aðgerð bankans. Allt verður gert 
til að rekstur félagsins raskist ekki,“ segir Steingrímur J. 
Sigfússon fjármálaráðherra um veðkall Íslandsbanka á 
hlutafé Máttar og Nausts í Icelandair Group. Steingrímur 
var látinn vita hvað væri í bígerð. 

Haft var eftir Steingrími í apríl að yfirtaka á Icelandair 
Group væri á döfinni. Hann segir orð sín hafa verið 
rangtúlkuð. „Það var reyndar vitað að ákveðin félög 
gætu lent í vandræðum,“ segir hann og bætir við að það 
liggi í höndum bankanna hversu langt verður að bíða 
þar til hlutirnir í Icelandair Group verði seldir aftur. 

BANKINN ÁKVEÐUR SÖLU Á HLUTNUM

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

TVÆR VÉLAR ICELANDAIR GROUP Verðmæti eignarhlutar Íslandsbanka í Icelandair 
Group eftir yfirtöku á eign tveggja félaga í gær nemur 2,1 milljarði króna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

BÚRMA, AP Aung San Suu Kyi, 
leiðtogi stjórnarandstöðunnar í 
Búrma (Myan-
mar), kom fyrir 
rétt í fangelsi í 
Rangún (Yang-
on) í gær. Hún 
á yfir höfði sér 
allt að fimm 
ára fangelsi til 
viðbótar fyrir 
meint brot á 
skilmálum ára-
langrar stofufangelsisvistar henn-
ar með því að hafa hýst Banda-
ríkjamann sem synti til húss 
hennar í leyfisleysi fyrir skömmu. 

Stuðningsmenn Suu Kyi söfnuð-
ust saman við Insein-fangelsið og 
sögðust munu standa fyrir mót-
mælum um allt land uns hún yrði 
látin laus. Gildandi stofufangelsis-
dómur rennur úr gildi 27. maí. Það 
þykir ekki koma á óvart að her-
foringjastjórnin nýti sér nú hið 
undarlega mál Bandaríkjamanns-
ins sem átyllu til að halda Suu Kyi 
lengur fanginni.   - aa

Spenna í Búrma: 

Réttað yfir Suu 
Kyi á ný

AUNG SAN SUU KYI

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

Alicante

Amsterdam

Basel

Berlín

Billund

Eindhoven

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

New York

Orlando

Osló

París

Róm

Stokkhólmur

26°

19°

24°

22°

18°

21°

22°

22°

17°

19°

22°

17°

20°

22°

 17°

19°

31°

19°

Á MORGUN 
Hæg breytileg átt.
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6

FIMMTUDAGUR 
Hægviðri.
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8 12

12
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SVIPAÐ ÁFRAM  
Ekki eru miklar breyt-
ingar á veðrinu í dag 
frá því sem það var í 
gær. Áberandi hlýjast 
verður í innsveitum á 
Suðurlandi og sunnan 
til á Vesturlandi. Það 
verður skýjað norð-
austan og austan til 
og jafnvel dálítil súld 
austast.
Á morgun léttir síðan 
heldur til á Norðaust-
urlandi en áfram verð-
ur sýnu þungbúnast 
austast á landinu.     

7

8
3

5

6

8

3

3

3

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

Stýrir LV tímabundið
Stjórn Lífeyrissjóðs verslunarmanna 
hefur ákveðið að auglýsa stöðu 
framkvæmdastjóra sjóðsins fljótlega. 
Guðmundur Þ. Þórhallsson hefur 
verið staðgengill framkvæmdastjóra, 
og mun hann sinna störfum fram-
kvæmdastjóra tímabundið þar til 
ráðið hefur verið í stöðuna.

KJARAMÁL

Uppboð óskilamuna
Óskilamunadeild lögreglunnar mun 
halda sitt árlega uppboð laugar-
daginn 23. maí. Það mun fara fram 
í Askalind 2a í Kópavogi. Nánari 
upplýsingar verða birtar síðar.

LÖGREGLAN

AFGANISTAN, AP Bílalest sem bróðir 
Hamids Karzai, forseta Afganist-
ans, ferðaðist með var veitt fyrir-
sát í gær. Sprengjum var varpað 
að henni og kúlnahríð úr hríð-
skotabyssum rigndi yfir hana. 
Einn lífvörður lét lífið en bróður 
forsetans sakaði ekki. 

Ahmad Wali Karzai greindi frá 
því að bílalest hans hefði verið á 
leið til Kabúl frá Nangarhar-sýslu 
í Austur-Afganistan þegar ráðist 
var á hana í fjalllendi um 40 km 
frá höfuðborginni. Wali Karzai 
er forseti héraðsráðs Kandahar-
héraðs í Suður-Afganistan. Hann 
kveðst ekki vita hverjir hafi vilj-
að ráða sér bana.  - aa

Átökin í Afganistan: 

Ráðist á bílalest 
bróður forseta

DÝRALÍF Svartur svanur sást 
spóka sig í Álftafirði yfir helg-
ina. Ekki þykir það þó sjaldséð 
sjón að sjá svarta svani lengur. 
„Síðustu tíu ár hafa verið einn til 
þrír svartir svanir á svæðinu,“ 
segir Brynjúlfur Brynjólfsson 
fuglaáhugamaður. Ekki hafa þó 
verið margar tilkynningar núna 
um komu svartra svana.

„Þetta er sá eini sem hefur sést 
í ár, hann kom í vor, sást á Lóninu 
hjá okkur fyrst,“ sagði Brynjúlf-
ur. 

Svanurinn hefur að öllum lík-
indum ratað hingað til lands frá 
Bretlandi, en svartir svanir eru 
upprunalega frá Ástralíu.  - hds

Vorboðar á Austurlandi:

Svartir svanir 
sjást ár hvert

GENGIÐ 18.05.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

208,3504
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

125,81  126,41

191,77  192,71

169,38  170,32

22,745  22,879

19,323  19,437

15,977  16,071

1,3149  1,3225

190,39  191,53

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Sjá nánar á www.betrabak.is

Hver er þinn ?

10-30%
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Þór Saari, þingmaður 
Borgarahreyfingar, rifjaði upp 
atburði vetursins, mótmælin 
og viðbrögð ríkisstjórnar 
Geirs Haarde við hruninu. 
Hin pólitíska 
yfirstétt hefði 
verið búin að 
glata öllum 
tengslum við 
raunveruleik-
ann.

„Við mót-
mæltum og 
við unnum,“ 
sagði Þór. 
Svikastjórnin 
hefði hrökkl-
ast frá.

Hann sagði stefnuræðu 
forsætisráðherra hafa verið 
stefnulausa og gaf ekki mikið 
fyrir úrræði stjórnarinnar í 
þágu heimila. Leiðrétta þyrfti 
vísitölu aftur til byrjunar 
árs 2008, sem lækkaði 
höfuðstól húsnæðislána um 
tuttugu prósent. Síðan ætti 
að afnema verðtryggingu, 
sækja eigendur fyrirtækja til 
saka og frysta eigur þeirra. 
Þá mætti afþakka aðstoð 
AGS; ekki væri hægt að skera 
niður um 170 milljarða á 
þremur árum.   - kóþ

„Þessi stjórnarmyndun var 
vissulega ekki án fórna og 
málamiðlana, [...] til dæmis 
þegar kemur að þeirri niður-
stöðu stjórnarsamstarfsins 
að setja 
Evrópumálið 
í hendur 
Alþingis, 
sagði 
Steingrímur 
J. Sigfússon, 
formaður 
Vinstri 
grænna.

„En við 
skulum 
varast það 
Íslendingar að eyða öllum 
okkar kröftum og tíma í 
þetta mál,“ sagði hann.

Endurreisn bankakerfisins 
ætti að mestu að vera 
lokið innan 45 daga, sagði 
Steingrímur. Í vikunni kæmu 
fulltrúar Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins í heimsókn og 
samkomulag AGS og ríkisins 
yrði endurskoðað. Einnig 
upplýsti hann um samninga-
gerð við norrænar ríkis-
stjórnir og seðlabanka um 
gjaldeyrislán, að hún væri á 
lokastigi og lánaskilmálar því 
sem næst frágengnir.  - kóþ

Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson gagnrýndi stjórnar-
flokkana harðlega fyrir að 
tala fjálglega um samvinnu 
og lýðæðisleg vinnubrögð. 
Framsóknar-
flokkurinn 
hefði vonast 
til þess, sagði 
hann, að 
hægt væri að 
ræða lausnir 
við efnahags-
vandanum 
óháð því 
hvaðan úr 
flokki lausn-
irnar kæmu. 
Þegar fram-
sóknarmenn hefðu síðan 
komið með sínar tillögur, 
eins og stjórnin hefði í raun 
beðið þá um, hefði hún 
ekki einu sinni kynnt sér 
þær heldur lagt allt kapp á 
að grafa undan tillögunum. 
Gagnrýndi hann stjórnina 
fyrir að miða allar tillögur 
sínar að því að fresta 
vandanum, til dæmis með 
því að gera ráðstafanir ein-
ungis þegar fjölskyldur og 
fyrirtæki væru komin í þrot 
í stað þess að koma með 
fyrirbyggjandi aðgerðir.  - jse

Bjarni Benediktsson 
gagnrýndi stjórnarflokkana 
í ræðu sinn í gær fyrir 
fyrningarleiðina, samskipt-
in við Alþjóðagjaldeyris-
sjóðinn, en 
þar sagði 
hann skorta 
gegnsæi, 
aðgerða-
leysi í efna-
hagsmálum 
og síðan 
því hvernig 
standa ætti 
að aðildar-
umsókn til 
Evrópusam-
bandsins. 
Sagði hann fyrningarleið 
ekki verða til þess að 
réttlætið yrði meira né 
fiskistofnarnir betri auk 
þess sem það hefði þegar 
valdið útgerðarfyrirtækjum 
skaða með því að koma 
á óvissu. Um aðildar-
umsóknina spurði hann 
hvers vegna talað væri um 
að unnið yrði að málinu 
með samráði allra fyrst 
þegar væri búið að ákveða 
hvernig að málum skyldi 
staðið og hvenær þeirri 
vinnu yrði lokið.  - jse

STEFNURÆÐA FORSÆTISRÁÐHERRA

STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra lagði áherslu á 
Evrópusambandið í stefnuræðu 
sinni í gærkvöld. „Við köllum 
eftir breiðri samstöðu um aðildar-
umsókn Íslands að Evrópu-
sambandinu,“ sagði hún. „Sæki 
Íslendingar um aðild að Evrópu-
sambandinu og hefji formlegar 
aðildarviðræður skapast traust-
ari forsendur fyrir stöðugra gengi 
íslensku krónunnar og lækkun 
vaxtastigs.“ 

Fram kom í ræðu Jóhönnu að 
Seðlabankanum hefði verið falið 
að leggja  mat á breytta umgjörð 
peningastefnunnar, auk þess sem 
bankinn myndi á næstunni gefa 
út ítarlega skýrslu um fyrirkomu-
lag peningamála með hliðsjón af 
hugsanlegri aðild að Efnahags- og 

myntbandalagi Evrópu. Jóhanna 
lagði áherslu á að aðild að Evrópu-
sambandinu væri ekki, ein og sér, 
töfralausn og í þingsályktunar-
tillögu utanríkisráðherra yrðu 
gerðir fyrirvarar um grundvallar-
hagsmuni Íslands. 

Íslenskir sjómenn, sagði 
Jóhanna, hafa mikla þekkingu og 
sjávarútvegsfyrirtæki geta keppt 
á frjálsum markaði hvar sem er í 
heiminum. „Mín framtíðarsýn er 
að Ísland verði leiðandi í mótun 
og stjórn sjávarútvegsstefnu 
Evrópusambandsins og leiðandi 
í sjávarútvegi í Evrópu. Ég hef 
fulla trú á að  það takist.“ 

Jóhanna minnti á risavaxin 
verkefni sem biðu Alþingis og 
sagði að alþingismenn hlytu að 
nálgast þau af auðmýkt, með því 

að leggja alla krafta í að þjóna 
fólkinu í landinu og vinna saman 
að endurreisn samfélagsins. Við 
slíkt verkefni ætti gamaldags 
skotgrafarhernaður, sem hefði 
of lengi einkennt íslensk stjórn-
mál, ekki við. „Það er kallað eftir 
þjóðar samstöðu og það er kallað 
eftir nýjum vinnubrögðum.“ 

Til að ná halla ríkissjóðs niður 
um 170 milljarða á næstu þremur 
árum þyrftu allir að taka á sig 
byrðar. „Allir munu því miður 
finna fyrir hinum mikla sam-
drætti, á það vil ég ekki draga 
dul.“ En árangur aðhalds hjá rík-
inu myndi skila sér í hraðari upp-
byggingu atvinnulífsins, minna 
atvinnuleysi, lægri vöxtum og 
meiri stöðugleika.

 svanborg@frettabladid.is

Ísland verði leiðandi 
í sjávarútvegi Evrópu
Ísland getur orðið leiðandi í sjávarútvegsstefnu ESB og evrópskum sjávarútvegi, 
sagði Jóhanna Sigurðardóttir í stefnuræðu sinni í gær.  Hún kallaði eftir sam-
stöðu, auðmýkt og nýjum vinnubrögðum við endurreisn samfélagsins.

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR Sagði engan geta tekið endanlega afstöðu til ESB-aðildar fyrr en að samningaviðræðum loknum. Ein 
og sér væri ESB-aðild ekki töfralausn.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STEFNURÆÐA JÓHÖNNU
Hversu oft eftirtalin orð komu fyrir í 
stefnuræðu Jóhönnu Sigurðardóttur 
forsætisráðherra á mánudagskvöld.

Evrópusambandið 22
Þjóðin 21
Ísland 14
Alþingi 9
Landbúnaður 8
Atvinnuleysi 6
Sjávarútvegur 6
Seðlabanki 5
Lán 5
Lýðræði 4
Skuldir 1
Jafnrétti 0
Stóriðja 0
Virkjun 0
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Auglýsingasími

– Mest lesið

SRÍ LANKA, AP Srí Lanka-stjórn lýsti 
því yfir í gær að hún hefði lokið 
við að ráða niðurlögum tamíla-
tígranna, uppreisnarhreyfingar 
aðskilnaðarsinnaðra tamíla á 
eynni. Smiðshöggið á það verk 
hefði stjórnarherinn unnið 
með því að drepa Velupillai 
Prabhakaran, stofnanda og leið-
toga tamílatígra, sem fór fyrir 
vopnaðri baráttu fyrir sjálfstæðu 
ríki tamíla í nærri þrjá áratugi. 

Ríkissjónvarp Srí Lanka rauf 
útsendingu til að tilkynna um 
andlát Prabhakarans, og upplýs-
ingaráðuneyti ríkisstjórnarinnar 
sendi smáskilaboð í alla farsíma 
landsmanna með tilkynningu 
um dauða hans og næstráðenda, 
Soosai og Pottu Amman. 

Tilkynningin hratt af stað mikl-
um fjöldafögnuði vítt og breitt um 
landið. Almenningur streymdi 
út á götur höfuðborgarinnar 
Colombo og brast í söng og dans. 

Srí Lanka-stjórn hefur litið á 
dauða Prabhakarans sem for-
sendu fyrir því að binda enda á 
skæruhernað aðskilnaðarsinna, 
þar sem hann hefði getað nýtt sér 
alþjóðlegan smyglvef sinn og sam-
bönd við tamíla búsetta erlendis 
til að vopna skæruliða á ný. En 
fall hans í bardaga gæti orðið til 
þess að gera úr honum píslarvott 
og hetju í augum annarra aðskiln-
aðarsinnaðra tamíla. 

Á meðan Velupillai Prabhak-
aran var hetja í augum sumra 
voru samtök hans brennimerkt 
sem hryðjuverkasamtök bæði af 
yfirvöldum í Bandaríkjunum og 
Evrópusambandinu. Tamílatígrar 
voru sakaðir um að bera ábyrgð 
á hundruðum sjálfsvígssprengju-
árása, þar á meðal morðtilræð-
inu við Rajiv Gandhi, fyrrver-
andi forsætisráðherra Indlands, 
árið 1991. Tamílatígrar víluðu 
heldur ekki fyrir sér að þvinga 
börn til þátttöku í hinni vopnuðu 
baráttu. 

Yfirhershöfðingi stjórnarhers-
ins, Sareth Fonseka, sagði í sjón-
varpinu að herinn hefði á mánu-
dagsmorgun upprætt síðustu 
leifar bardagasveita tamílatígra 
á umsáturssvæðinu á norðaustur-
strönd landsins. Unnið væri að 
því að bera kennsl á lík Prabhak-
arans með óyggjandi hætti. 

Ráðamenn Evrópusambandsins 
sögðu í gær að þeir myndu styðja 
alþjóðlega rannsókn á ásökunum 
um að stjórnarher Srí Lanka hefði 
gerst sekur um stríðsglæpi í loka-
sókninni, þar sem allt of lítið til-
lit hefði verið tekið til óbreyttra 
borgara sem lokuðust inni á milli 
víglína. 

Að minnsta kosti 70.000 manns 
létu lífið í borgarastríðinu síðan 
það hófst fyrir 26 árum. 

 audunn@frettabladid.is

Tamílatígrar 
sagðir sigraðir
Forsvarsmenn hers og ríkisstjórnar Srí Lanka lýstu 
því yfir í gær að stríði við skæruliða aðskilnaðarsinn-
aðra tamíla væri lokið. Leiðtogi þeirra lægi í valnum. 
Fjöldafögnuður braust út við tíðindin. 

FÓLK „Mér var sagt að ég mætti 
hafa legsteininn hvar sem ég 
vildi,“ segir Ingibjörg Auður Ingv-
arsdóttir. Hún varpaði öndinni létt-
ar í síðustu viku þegar hún fékk 
upphringingu frá Kirkjugörðum 
Reykjavíkur og henni tjáð að hún 
fengi að hafa legsteininn við höfða-
lag eiginmanns síns.

Ingibjörg sagði frá því í Frétta-
blaðinu fyrr í mánuðinum hversu 
vonsvikin hún var þegar hún 
komst að því að legsteinn lát-
ins eiginmanns hennar, og síðar 
hennar sjálfrar, þyrfti að vera til 
fóta vegna þess hvernig Gufunes-
kirkjugarður er skipulagður. Þar 
eru legsteinar til fóta við aðra 

hverja gröf. Ingibjörg segist loks 
hafa fengið símtal frá starfsmanni 
Kirkjugarða Reykjavíkurprófasts-
dæmis. Henni var sagt að ekki yrðu 
framar hannaðir kirkjugarðar með 

þessu skipulagi og að henni væri 
frjálst að setja legsteininn við 
höfðalagið – og þar með við göngu-
stíginn – ef henni sýndist svo. Og 
það ætlar hún að gera.

„Ég spurði hann hvort hann gerði 
sér grein fyrir því að það væri nú 
ekki beint kristilegt að krossa allt-
af öfugan kross yfir manneskju. 
Það væri nú til þess að koma henni 
til vítis. Hann sagðist skilja það,“ 
segir Ingibjörg.

Enn fremur hafi hún fengið þau 
skilaboð að héðan í frá yrðu allir 
látnir vita af því hvernig málum 
væri háttað og þeim gefið val um 
það hvorum megin legsteinninn 
myndi standa.  - sh

Ingibjörgu Auði Ingvarsdóttur var létt þegar hún fékk símtal frá Kirkjugörðunum:

Legsteininn má setja við höfðalagið

GUFUNESKIRKJUGARÐUR Leiðin snúa 
mót hvert öðru, en þeir látnu snúa í 
raun allir eins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

© GRAPHIC NEWS

Lýst yfir endalokum borgarastríðs
Stjórnarher Srí Lanka hefur drepið Velupillai Prabhakaran, leiðtoga tamílatígra 

(LTTE), vopnaðrar uppreisnarhreyfingar aðskilnaðarsinnaðra tamíla á Srí Lanka. 
Herinn segist hafa upprætt skæruliðasveitir Tamílatígra eftir umsátur um síðasta 

vígi þeirra á norðausturströnd eyjarinnar. 

8 km

Kilinochchi

Puthukkudiyirippu

Prabhakaran og 
tveir aðstoðarmenn 
drepnir í fyrirsát er 
þeir reyndu að flýja 

í sjúkrabíl

Mullaittivu

INDLAND Kilinochchi

Svæði undir 
stjórn LTTE í 
apríl 2008

SRÍ 
LANKA

Colombo

80 km

Yfir 70.000 
manns hafa látið 
lífið í hinu 26 ára 

langa stríði.

■ 1956: Þjóðernisminnihluti tamíla missir 
réttindi er tunga sinhala er gerð að ríkismáli 
■ 1976: Hreyfing 
herskárra aðskilnaðar-
sinna, LTTE, stofnuð 
að frumkvæði Vel-
upillai Prabhakaran 
til að berjast fyrir 
sjálfstæðu ríki tam-
íla á NA-Srí Lanka. 
■ 1983:  Vopnuð átök 
hefjast fyrir alvöru.
■ 1987: Indverjar senda friðargæslulið 
til svæða tamíla en það snýr aftur heim 
þremur árum síðar.
■ 1993: Liðsmaður LTTE myrðir forseta Srí 
Lanka, Ranasinghe Premadasa, í sjálfsvígstil-
ræði í Colombo.
■ 2002: Stjórnin í Colombo og skæruliðar 
undirrita vopnahléssamning sem Norð-
menn eiga milligöngu um.
■ 2005: Mahinda Rajapaksa kjörinn forseti 
■ 2006: LTTE hefur árásir á ný.
■ 2008: Ríkisstjórnin ógildir vopnahlés-
samning.
■ Jan. 2009: Herinn tekur höfuðvígi 
skæruliða í Kilinochchi og Mullaittivu.
■ Maí 2009: LTTE viðurkennir ósigur 
eftir að herinn upprætir síðasta vígi 
hreyfingarinnar.

Ljósmynd: Getty Images

IND-
LANDS-

HAF

Prófessor Ceon Ramon heldur fyrirlestur í heilbrigðisverkfræði 
við Háskólann í Reykjavík í dag, þriðjudaginn 19. maí, kl. 
16:00. Í fyrirlestrinum verður farið yfir sögu mælinga á segul-
sviði mannsins, lífsegulmagns, tækni við mælingar og læknis-
fræðilega notkun. Erindið verður flutt á ensku. 

Staðsetning: Stofa 101 í Ofanleiti 2, 103 Reykjavík.

Ceon Ramon er prófessor í heilbrigðisverkfræði við Háskólann i Reykjavík og 
jafnframt í rafmagnsverkfræði við University of Washington. Hann vinnur nú að 
þróun nýrrar tækni sem felst í raförvun heilans með það að markmiði að 
meðhöndla flogaveiki og slag. 

SEGULSVIÐ MANNSINS 
OG LÆKNISFRÆÐILEG NOTKUN
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TÆKNI- OG
VERKFRÆÐIDEILD HR

Fyrirlestur dr. Ceon Ramon í dag kl. 16:00

Í heilbrigðisverkfræði er aðferðum verkfræðinnar beitt á eða í 
mannslíkamanum til að leysa mismunandi vandamál tilkomin vegna 
veikinda eða slysa, eða einfaldlega til að bæta lífsgæði og öryggi 
okkar allra. Oft er það svo, að heilbrigðisverkfræðingar vinna í 
teymum ólíkra sérfræðinga við þróun aðferða, búnaðar eða notkun 
þeirra á vettvangi fyrirtæka eða heilbrigðisþjónustunnar.

Fylgja Norðmenn ef Íslendingar ganga í ESB?

Af hverju
höfnuðu Norðmenn 
ESB-aðild tvívegis?

Umræðufundur á Háskólatorgi Háskóla Íslands 
um ESB-aðild og reynslu Norðmanna af umsóknar-
ferlinu. Framsögu hefur norski sérfræðingurinn 
Dag Seierstad. Seierstad og Jostein Lindland, 
framkvæmdastjóri, svara fyrirspurnum. Frjálsar 
umræður eftir því sem tími leyfir.

Staður: Háskóli Íslands við Suðurgötu. Háskólatorg (Salur HT 101)
Tími: Þriðjudagur 19. maí kl. 12.00-13.15 

Af hverju höfnuðu Norðmenn ESB-aðild tvívegis?

Hvað geta Íslendingar lært af reynslu Norðmanna?

Hvaða undanþágur fengu Norðmenn frá meginreglum ESB?

Hver voru samningsmarkmið Norðmanna?

Fer fylgi í Noregi við ESB-aðild vaxandi eða minnkandi?

ÞJÓÐKIRKJAN Biskupi hefur ekki 
enn borist skaða- og miskabóta-
krafa frá séra Gunnari Björns-
syni, sem hann 
boðaði fyrir 
hálfum öðrum 
mánuði. Þetta 
segir Ragnhild-
ur Benedikts-
dóttir, skrif-
stofustjóri hjá 
Biskupsstofu.

Biskup setti 
séra Gunnar 
í tímabundið 
leyfi frá störfum hans við Sel-
fosskirkju síðasta haust þegar 
hann sætti ákæru vegna kyn-
ferðisbrots gegn sóknarbörnum 
sínum. Hann var síðan sýknaður 
af ákærunni og hugðist sækja 
skaða- og miskabætur vegna leyf-
isins.   - sh

Séra Gunnar gegn biskupi:

Hefur ekki enn 
lagt fram kröfu

SÉRA GUNNAR 
BJÖRNSSON
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SAMFÉLAGSMÁL „Við vildum skapa 
vettvang þar sem allir geta komið 
saman og gert eitthvað sniðugt,“ 
sagði Hreiðar Már Árnason, einn 
aðstandenda nýrrar vefsíðu sem 
ætlað er að tengja saman ungt verk-
efnalítið fólk.

Hugmyndin gengur út á að ungt 
fólk með góðar hugmyndir geti 
fundið sér aðstöðu og fleira fólk 
sem sé tilbúið að taka þátt, sagði 
Hreiðar. Í því skyni hefur vefurinn 
frumkvaedi.is verið opnaður.

Á vefnum geta einstaklingar, 
félagasamtök, fyrirtæki og aðrir 
lagt hugmyndir í hugmyndabanka. 
Þar má einnig setja inn hugmyndir 
um aðstöðu sem nýst getur ungu 
fólki, til dæmis skólahúsnæði, 
íþróttahús eða annað húsnæði sem 
stendur autt yfir sumartímann, 
segir Sindri Snær Einarsson, annar 
aðstandenda verkefnisins.

Samfélagið verður opið öllum, 
og þar verður hægt að byggja upp 
tengslanet, og koma sér og sínum 
hugmyndum á framfæri, segir 
Sindri. Hann segir vefinn þó alls 
ekki eingöngu fyrir þá sem séu 
með frábærar hugmyndir í kollin-
um. Allir séu velkomnir og vonandi 
verði fjölmörg áhugaverð verkefni 
sem fólk geti tekið þátt í.

„Þetta er til marks um hvernig 
við eigum að hugsa þegar illa árar,“ 
sagði Katrín Jakobsdóttir mennta-
málaráðherra, áður en hún opnaði 
formlega fyrir vefinn í Hugmynda-
húsinu við Granda í gærmorgun. 

Hún sagðist ánægð með það frum-
kvæði sem aðstandendur verkefn-
isins hefðu sýnt. Þeir hefðu strax 
lagt áherslu á að nýta frumkvæði 
og þekkingu ungs fólks, sem væri 
til fyrirmyndar. 

Hugmyndin að þessu verkefni 
kviknaði þegar ljóst var að allt 
stefndi í að stór hluti um þrjátíu 
þúsund framhaldsskólanema yrði 
verkefnalaus í sumar vegna erfiðs 
efnahagsástands, segir Hreiðar.

Guðjón Már Guðjónsson hefur 
ásamt Hugmyndaráðuneytinu komið 
að verkefninu. Hann segir vefinn 
heppilega lausn þar sem vandinn 
sé ekki bundinn við ákveðið svæði, 
heldur sé verkefnalítið ungt fólk um 
allt land sem geti nýtt sér vefinn. 

Vefurinn geti til dæmis komið 
frumkvöðlum og sprota fyrir tækjum 
í samband við ungt fólk. Fyrirtæki 
geti einnig boðið nemendum starfs-
þjálfun, eins og þekkist víða erlend-
is. brjann@frettabladid.is

Nýta frumkvæði og 
þekkingu ungs fólks
Ungt fólk tók málin í sínar hendur þegar stefndi í fjöldaatvinnuleysi mennta-
skólanema. Hefur opnað samskiptavef til að tengja saman hugmyndaríkt fólk. 
Er til marks um hvernig á að hugsa þegar illa árar, segir menntamálaráðherra.

SINDRI SNÆR 
EINARSSON

HREIÐAR MÁR 
ÁRNASON

Í NOTKUN Engu var líkara en að Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra hefði þurft 
að fremja flókinn galdur til að opna vefsíðuna frumkvaedi.is í Hugmyndahúsinu við 
Grandagarð í gær. Raunin var þó önnur því ráðherra dugði að ýta á takka til að taka 
vefsíðuna í notkun. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÆRÐU HEIMA!
FJARNÁM VIÐ HÁSKÓLANN Á AKUREYRI ER GÓÐUR KOSTUR ÓHÁÐ BÚSETU

Kynntu þér málið nánar á www.haskolanam.is, þar má panta kynningarefni um einstakar námsgreinar

    Iðjuþjálfunarfræði B.S.
    Hjúkrunarfræði B.S.

HEILBRIGÐISDEILD

     Kennarafræði B.Ed./ M.Ed.
   (veitir kennsluréttindi í leik-, grunn- og framhaldsskólum)

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 5. JÚNÍ

    
    Sjávarútvegsfræði B.S.
    
    Viðskiptafræði B.S.

Engin skólagjöld, innritunargjald kr. 45 þúsund fyrir veturinn
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Hinn 1. febrúar sl. var í fyrsta 
sinn í sögu Íslands skipuð 

ríkisstjórn þar sem fjöldi karla 
og kvenna var jafn, fimm konur 
og fimm karlar. Ríkisstjórnin 
reyndist enda svo vinsæl að 
eftir þingkosningar 25. apríl 
sl. var hún orðin meirihluta-
stjórn. Því miður urðu úrslit 
stólaleiksins eftir kosningar þau 
að ráðherrum var fjölgað og af 
einhverjum ástæðum þurfti að 
finna sæti handa fleiri karlmönn-
um en konum, þannig að núna 
eru sjö ráðherrar karlar en fimm 
konur. Þetta verða að teljast 
nokkur vonbrigði. 

Í sjálfu sér ætti að vera aug-
ljóst hvers vegna jafnréttis-
sinnar eru vonsviknir en eigi að 
síður er rétt að segja það fullu 
fetum: Jafnréttissinnar trúa 
vissulega ekki á samfélag þar 
sem alltaf og alls staðar er sami 
fjöldi karla og kvenna í öllum 
störfum. Þar verður að láta sér 
nægja lágmarks hlutfall, t.d. 40% 
af hvoru kyni um sig. Á hinn 
bóginn var skipun ríkisstjórnar 
þar sem hlutföll kynjanna voru 
50% táknræn aðgerð og slíkar 
aðgerðir skipta máli þegar verið 
að endurreisa Ísland úr rústum 
ójafnaðar stefnunnar. Það er jafn-
framt táknrænt að þetta skyldi 
ekki ganga nema í þrjá mánuði og 
bendir til þess að vegurinn fram 
undan sé langur. Í febrúar sendu 
stjórnarflokkarnir skýr skilaboð 
í jafnréttismálum en í maí eru 
skilaboðin orðin hálfvolg. Það er 
ekki breyting til batnaðar.

Á 21. öld ætti umræða um 
kynjakvóta að vera óþörf og úrelt 
en hún er það ekki; hin sorg-
lega staðreynd er sú að alls stað-
ar í íslensku samfélagi hallar á 
konur. Þær hafa minni atvinnu-
tekjur, rétt rúmlega 60% af tekj-
um karla, og í kapítalísku sam-
félagi merkir það að völd þeirra 
eru jafnframt minni en völd 

karla. Stjórnmálin eru einungis 
eitt svið þessa misréttis; það er 
ennþá meira innan fyrirtækja og 
þá sérstaklega stærri fyrirtækja. 
Útrásarvíkingarnir voru upp til 
hópa karlkyns á meðan íhalds-
stjórnirnar sem hvöttu þá áfram 
höfðu þó eina og eina konu innan 
raða sinna. Núna er komin til 
valda ríkisstjórn sem vill útrýma 
meinsemdum hins gjaldþrota 
ójafnaðarsamfélags. Leiðrétting 
á misjafnri stöðu kynjanna er 

afar mikilvægur hluti af því ferli 
þótt það séu mun fleiri hlutir 
sem einnig þarf að breyta. 

Auðvitað mun leiðrétting 
kynjahalla vekja andstöðu. Orð-
ræða þenslu- og veltiáranna 
lifir enn, að einhverju leyti 
innan stjórnarandstöðunnar 
á Alþingi en þó enn frekar í 
heimi fjöl- og margmiðla. Þar 
viðgengst ennþá að tala um 
öfgafeminista, talibana og for-
ræðishyggju þegar reynt er að 
leiðrétta valdahlutföll kynjanna 
í samfélaginu. Umræða um öfga-
feminisma er þó ekki rökrétt því 
að jafnrétti getur aldrei verið 

of mikið. Feminismi og aðrar 
jafnréttisstefnur snúast ekki um 
öfgar heldur réttlæti. En í sam-
félagi þar sem misrétti viðgengst 
er auðvelt að stimpla allra jafn-
réttisbaráttu sem öfgar. Þannig 
er hægt að gera réttlæti að frá-
viki en varðstöðu um ríkjandi 
ástand að viðmiði.

Því miður má ennþá sjá því 
haldið fram sem rökum gegn 
kynjakvótum að „hæfustu ein-
staklingarnir“ eigi að vera við 
völd. En það er einmitt hið kerfis-
bundna kynjamisrétti sem kemur 
í veg fyrir að svo sé. Ef fólki 
væri ekki mismunað vegna kyn-
ferðis í íslensku samfélagi væru 
jöfn hlutföll kynjanna í ríkis-
stjórn og á öllum öðrum sviðum. 
Sú staðreynd að svo hefur ekki 
verið bendir til þess að ójafnvægi 
ríki í samfélaginu sem kemur í 
veg fyrir að hæfileikar allra fái 
að njóta sín.

Núna er orðræða íhaldsstefnu 
og nýfrjálshyggju á undanhaldi 
og komin til valda öflug umbóta- 
og framfarastjórn. Stjórn sem 
hefur vilja til að breyta og það 
langtímamarkmið að útrýma 
misrétti í samfélaginu. Það 
gefur auga leið að slíkri stjórn 
ber beinlínis skylda til að beita 
til þess að markvissum aðgerð-
um og vinna jafnframt hratt og 
örugglega. Það þarf ekki ein-
ungis að leiðrétta stöðu kynj-
anna hjá ríkinu heldur á öllum 
sviðum samfélagsins. Sérstak-
lega er mikilvægt að leiðrétta 
hallann innan viðskiptalífsins og 
þar þarf að senda skýr skilaboð. 
Einhver staðar þarf að byrja og 
það hefði verið kjörið tækifæri 
að gera það við myndun nýrrar 
ríkisstjórnar. Það væru röng 
skilaboð af nýjum stjórnarmeiri-
hluta að segja að jafnréttið eigi 
að koma á morgun. Þvert á móti 
er tími jafnréttis kominn núna. 
Ekki á morgun heldur í dag.

Ríkisstjórn jafnaðar? 

SVERRIR JAKOBSSON

Í DAG | Jafnréttismál

Feminismi og aðrar jafnréttis-
stefnur snúast ekki um öfgar 
heldur réttlæti. En í samfélagi 
þar sem misrétti viðgengst er 
auðvelt að stimpla alla jafn-
réttisbaráttu sem öfgar.

G
osskattur heilbrigðisráðherrans hefur valdið mörg-
um hugarangri. Í þessari litlu skattlagningu á sæt-
meti sem framleitt er í verksmiðjum og á heimilum 
landsins felst að viti margra mikilvæg skerðing á 
lýðréttindum. Þar sé seilst enn í átt til forræðis-

hyggjunnar og spurt er eðlilega hversu langt löggjafarvaldið 
sem aumur þjónn framkvæmdarvaldsins á nú að ganga í því 
sem samkvæmt pólitískum kokkabókum er kallað að hafa vit 
fyrir fólkinu. Og mörgu er saman að jafna: hertri og mjúkri 
fitu, tóbaki og áfengi; allskyns vörur sem fólk leggur sér til 
munns eru sannarlega samkvæmt vestrænni þekkingu, víðtæk-
um rannsóknum, óhollusta. Og því miður er regluverk okkar 
ekki í fullu samræmi: margt sem er óhollt er leyft, annað bann-
að eða takmarkað.

Ef litið er á björtu hliðarnar og umræðan skoðuð í ljósi vax-
andi birtu og sumargleðinnar sem nú fer heit um allt þjóðfélagið, 
má spyrja: er auðfengið sætmeti sem ekki má skattleggja nú 
ekki frestun á skattheimtu sem um síðir verður að fylgja fram? 
Sá sem gúffar sig út í dag á skattlausu sætmeti mun um síðir 
leggjast með fullum þunga á samfélagið sem sjúklingur og þá 
verður að greiða niður þann kostnað sem sætamaukið hefur 
valdið honum. Að ekki sé talað um félagslega kostnaðinn.

Um öll Vesturlönd fitnar fólk meira en góðu hófi gegnir. Við 
þurfum ekki að líta til Noregs þar sem sykurskatturinn er 
gildur: í Bretlandi ræddu stjórnvöld fyrr á þessu ári í alvöru 
hvernig spyrna mætti gegn yfirvofandi samfélagslegri hættu 
af ofáti fitu og sykurs sem mun valda ómældum þjáningum 
neytenda og vaxandi samfélagslegum kostnaði. Frelsið til að 
éta sykur er á kostnað annarra – á endanum. 

Sykurvæðing í manneldi er allsráðandi: ekki þarf annað en 
líta til innlendra mjólkurafurða sem eru fáar án sætuefna. 
Mjólkursamsalan er enda sögð mesti sykurinnflytjandi í land-
inu og hafa menn haft á orði að einkennisstafir hennar, MS, 
standi í raun fyrir mjólk – og sykur.

Meðalhófið er best en því miður hefur langvinnur áróður 
fyrir hollari matarvenjum, víðtæk kynning á því hvað sykur 
og fita er mikil óhollusta, ekki komið í veg fyrir að offita er 
vaxandi vandamál hér eins og víðar. 

Sykuruppnámið nú og gosskatturinn komast í fréttir og 
umræðu nú fyrir viðvaranir tannlækna vegna vaxandi 
skemmda í tönnum barna sem vilja ná samningi við ríkið um 
tanneftirlit og viðgerðir á orðnum skemmdum. Og hvað svo: 
byrjendanámskeið fyrir foreldra í tannþrifum, endurmennt-
un fyrir þá sem bera ábyrgð á tannskemmdum barna sinna, 
ókeypis dreifing á tannburstum, tannþráðum og tannkremi? 
Og hvað myndu andstæðingar forræðishyggjunnar segja þá? 
Menn geta ekki í einu orði þusað yfir gosskatti og í hinu litið 
hjá skaðanum sem sykur veldur – og skattfénu sem eytt verður 
í náinni framtíð til að bæta þann skaða. Það er ábyrgðarlaust 
og vanhugsað lýðskrum.

Gosið í sykurumræðunni hefur þann kost að það gefur okkur 
í fásinni sumarsins tækifæri til að skoða og spjalla um hættur 
þeirrar velmegunar sem við höfum vanist um langt skeið og 
reynist okkur á endanum svo hættusöm. 

Sykrar þú rjómann, maður!

Mjólk og sykur
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

Er velferð barna í borginni tryggð?
UMRÆÐAN
Þorleifur Gunnlaugsson skrifar um 
hag barna 

Upplýsingar frá Barnaverndarstofu um 
að Barnavernd Reykjavíkur sé vanhald-

in í stöðugildum og standi að því leyti senni-
lega verr en barnaverndarnefndir annarra 
sveitarfélaga veldur þungum áhyggjum. 

Finnar sem horfa sakbitnir um öxl þegar 
rætt er um barnaverndarmál geta þó státað 
af því að hafa um áratuga skeið veitt gjald-
frjálsar skólamáltíðir. Fram hefur komið að 
þeim börnum fjölgar í Reykjavík sem sökum efna-
hags geta ekki greitt fyrir skólamáltíðir. 

Tannlækningar og forvarnir tengdar þeim eru 
gjaldfrjálsar á Norðurlöndum fyrir öll börn. Skóla-
tannlækningar lögðust smám saman af á Íslandi frá 
1992 til 2002. Fram hefur komið að tannheilsa fjölda 
barna er mjög slæm en langar biðraðir eru þegar 
Tannlæknafélagið býður upp á gjaldfrjálsa þjónustu 
á neyðarvakt sinni og lítill vafi er á að þarna kemur 
fátækt við sögu. 

Í kreppu sem þeirri sem við horfum nú upp á eru 

því miður auknar líkur á upplausn heimila 
og  vandamála sem fylgja fátækt, vonleysi og 
uppgjöf. Börn frá þessum heimilum er það 
nauðsynlegt að fá að njóta veru í leikskólum 
og á frístundaheimilum en eðli málsins sam-
kvæmt er þeim þó hættast við að missa af 
þessu vegna efnahags foreldranna.

Undritaður hefur í tvígang fengið þetta 
mál rætt í borgarráði og bókaði á síðasta 
fundi ráðsins að „í ljósi þessara upplýsinga 
telur fulltrúi VG í borgarráði það einboðið 
að auk almennra aðgerða til aðstoðar verst 
settu heimilunum verði þegar fjölgað stöðu-
gildum í Barnavernd Reykjavíkur, hafið 

eftirlit með tannheilsu barna í skólum og það tryggt 
að öll börn fái notið skólamáltíða án tillits til efna-
hags“. 

Í þessu skyni leggja fulltrúar VG fram eftirfarandi 
tillögu í borgarstjórn í dag: „Borgarstjórn samþykkir 
að skipa aðgerðahóp sem hafi það hlutverk að gera 
aðgerðaáætlun sem tryggi velferð barna í borginni 
eins og kostur er. Hópinn skipi fulltrúar allra flokka 
sem eiga sæti í borgarstjórn Reykjavíkur.“

Höfundur er borgarfulltrúi VG.

ÞORLEIFUR 
GUNNLAUGSSON

Málamyndamessa
Unnur Brá Konráðsdóttir, nýbakaður 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, skrifar 
pistil á vefritið AMX um þá þingmenn 
sem mættu ekki í messu í Dóm-
kirkjunni, eins og venja er í upphafi 
þings. Unni Brá þykir þetta snautleg 
framganga af hálfu þingmannanna, 
það sé öllum hollt að eiga kyrrláta 
stund í sameiningu áður en þingstörf 
hefjast enda hafi messan ekkert með 
trúarskoðanir þingmanna að gera. 
„Athöfnin snýst einmitt ekki um 
sannfæringu þingmanna eða 
sérhagsmuni heldur virðingu 
Alþingis,“ skrifar Unnur Brá. 
Með því að mæta í messu 
við þingsetningu sýni 
maður sögu íslensku 
þjóðarinnar virðingu. 

Biblían og sannfæringin
Virðing Unnar Brár fyrir sögu þjóðar-
innar er sannarlega til fyrirmyndar en 
ekki er víst að heitum trúmönnum 
þyki viðhorf Unnar til marks um mikla 
virðingu við trúna. Þeir gætu til dæmis 
flett upp í Biblíunni og minnt hana á 
hvað stendur þar um sannfæringuna, 
til dæmis í Síraksbók: „Haltu fast 
við sannfæringu þína, ver sjálfum 
þér samkvæmur í orðum.“ Eða 
rifjað upp hvað Jesús sagði um 
hræsnarana: „Þessir menn 
heiðra mig með vörunum en 

hjarta þeirra er langt frá mér.“

Kaup kaups
Bloggarar og fésbóka-
haldarar rýna í úrslit 
Eurovision-söngva-

keppninnar frá ýmsum sjónarhorn-
um, til dæmis hvaða ályktanir megi 
draga af þeirri staðreynd að meðan 
ESB-þjóðir vermdu sex neðstu sætin 
tróndu lönd utan ESB-í þeim fjórum 
efstu, þar á meðal Ísland. Er það ekki 
til þess fallið að styrkja samnings-
stöðu Íslands í fyrirhuguðum aðildar-
viðræðum við ESB? Við gætum til 

dæmis komist að niðurstöðu um að 
Ísland haldi yfirráðum sínum yfir 

auðlindum sjávar gegn því að 
við sjáum öðrum aðildar-
ríkjum ESB fyrir pottþéttum 
Eurovision-slögurum á hverju 
ári. Með öðrum orðum 

höldum við hafsbotninum en 
hin ESB-ríkin halda sig frá 
botnslagnum.

bergsteinn@frettabladid.is

... í nýjum umbúðum

Sama góða CONDIS bragðið ...
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Notaðu sumarið til að verja viðinn!
Verið viðbúin vetrarhörkum 

Viðarvörn nr. 1 á Íslandi

Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss. 

Reynslan hefur sýnt að Kjörvari er viðarvörn sem er gædd 

einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður

Útsölustaðir Málningar: 

BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BYKO Kauptúni • BYKO Akranesi • Axel Þórarinsson málarameistari, Borgarnesi • Snæþvottur, Grundarfirði • Litabúðin 

Ólafsvík • Núpur, byggingavöruverslun, Ísafirði • Vilhelm Guðbjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki • BYKO Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfirði  

BYKO Reyðarfirði • Verslunin Vík, Neskaupstað • BYKO Selfossi • Miðstöðin, Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík • Öxull, Grindavík
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Húsdýragarðurinn í 
Laugardal var form-
lega opnaður af 
Davíð Oddssyni 
borgarstjóra á þess-
um degi árið 1990. 
Ákvörðun um bygg-
ingu garðsins var 
tekin í borgarráði 
Reykjavíkur fjórum árum fyrr en 
framkvæmdir hófust árið 1989.

Á einu ári voru reist sex hús til 
dýrahalds, steypt selatjörn, landslag 
mótað fyrir refi, minka og hreindýr, 
beitarhólf afgirt og komið upp fisk-
eldiskerjum. Auk þessa var Hafra-
felli, gömlu íbúðarhúsi Örlygs Sig-
urðssonar listmálara, breytt í skrif-
stofu og kennslusalur útbúinn úr 

vinnustofu hans.
Markmið með 

byggingu húsdýra-
garðsins var að 
kynna borgarbú-
um íslensku hús-
dýrin, færa þá nær 
íslenskum búskap-
arháttum og efla 

tengsl á milli manna og dýra.
Vinsældir Húsdýragarðsins voru 

miklar og því var tekin ákvörðun um 
að byggja Fjölskyldugarð í næsta 
nágrenni. Fyrsta skóflustungan var 
tekin árið 1991 og tveimur árum 
síðar var nýja svæðið formlega tekið 
í notkun. Í dag eru garðarnir reknir 
saman undir nafninu Fjölskyldu- og 
húsdýragarðurinn.

ÞETTA GERÐIST:  19. MAÍ ÁRIÐ 1990

Húsdýragarðurinn opnaðurMALCOLM X (1925-1965) 
FÆDDIST ÞENNAN DAG.

„Framtíðin tilheyrir 
þeim sem búa sig undir 

hana í dag.“

Malcolm X var leiðtogi 
íslamskra blökkumanna í 
Bandaríkjunum. Hann var 
myrtur aðeins fertugur að 

aldri.

Digranesskóli heldur uppskeruhátíð í 
fyrramálið í tilefni þess að þriggja ára 
verkefni fjögurra evrópskra skóla er 
lokið. Það nefnist Comenius – Sögur 
úr Evrópu, og hefur Marjatta Ísberg 
kennari haft forystu í því frá upphafi. 
Þátttökulöndin eru Ísland, Finnland, 
Ítalía og Portúgal. Ungverjaland var 
líka með fyrsta árið en datt svo út.

„Við höfum verið að vinna með 
sagnaarfinn í víðri merkingu og hægt 
er að segja sögur á margan hátt, með 
orðum, tónlist, söng, teikningum og 
látbragði. Tilgangurinn er sá að börn-
in kynnist sínum eigin rótum og finni 
hvað þau eiga sameiginlegt með öðrum 
þjóðum og hvað ekki,“ segir Marjatta 
og nefnir sameiginlegt viðfangsefni. 
„Krakkar í hverju landi völdu eina 
þjóðsögu og teiknuðu myndir við sög-
una. Sendu svo myndirnar til næsta 
lands án nokkurs texta og krakkar í 
móttökulandinu sömdu textann út frá 
myndunum. Næsta land tók við og bjó 

til brúður og setti upp í Power Point 
í tölvu og fjórða landið hljóðsetti. Svo 
kom sagan aftur til upprunalands-
ins. Í okkar tilfelli var sagan Trunt, 
trunt og tröllin í fjöllunum notuð og 
þegar hún kom til baka var hún með ít-
ölskum texta og portúgölskum brúðum. 
Okkar krökkum fannst hún hálf asna-
leg þannig en við máttum engu breyta 
heldur tókum upp stutt myndband með 
útkomunni.“

Árstíðarsögur frá vinalöndunum 
fjórum eru nýkomnar út á bók. Þær 
eru myndskreyttar og textinn er bæði 
á frummálinu og ensku. „Við skilum 
bókinni á stafrænu formi til skólanna 
þannig að ef kennarar vilja þýða text-
ann sjálfir, eða fela það eldri nemend-
um, þá geta þeir það. Þannig er hægt 
að leika sér með efnið.“ Hún nefnir líka 
safndisk sem verið er að gefa út með 
lögum sem nemendurnir hafa æft á 
þessum þremur árum. Nótnahefti með 
textunum fylgir með. „Þórdís Sævars-

dóttir tónlistarkennari okkar hefur um-
sjón með því,“ tekur Marjatta fram.

Comeniusar-verkefnið var styrkt af 
ESB og EES og Marjatta segir árang-
ursmælingar hafa farið fram allan tím-
ann. „Stjórnendurnir í Brussel leggja 
áherslu á lifandi móðurmál hvers lands. 
„Þeir átta sig líka á því að ef þeir vilja 
að börn læri meira um löndin, menn-
ingu og tungumál þeirra þá er best 
að virkja kennarana því þeir hafa svo 
mikil áhrif. Því hafa verið gagnkvæmar 
kennaraheimsóknir milli þessara 
fjögurra landa síðustu þrjú ár.“

Klukkan átta og tíu í fyrramálið 
verða stuttar samkomur fyrir foreldra 
í sal Digranesskóla. „Tónlistarkennar-
arnir ákváðu að við lykjum þessu með 
því að nemendur syngju vináttusöng á 
öllum tungumálum. Svo sýnum við bók-
ina og búta af því sem við höfum sett 
upp á vídeó,“ lýsir Marjatta. „En í einni 
stofunni geta þeir sem hafa rýmri tíma 
skoðað meira efni.“  gun@frettabladid.is

DIGRANESSKÓLI:  LÝKUR ÞRIGGJA ÁRA EVRÓPUVERKEFNI MEÐ ÚTGÁFU OG SÖNG

Sagnaarfur sameinar þjóðir

timamot@frettabladid.is

ÁRSTÍÐABÓKIN SKOÐUÐ Marjatta 
Ísberg kennari og nokkrir nemendur 
Digranesskóla með nýju bókina.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Guðmundur Ómar Jónsson
frá Grund, Ólafsvík, til heimilis að 
Bjarkarhrauni 11, Borgarbyggð,

lést á gjörgæsludeild LSH í Fossvogi fimmtudaginn 14. 
maí. Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hins látna. Þeir 
sem vildu minnast hans er bent á VON, styrktarfélag 
skjólstæðinga gjörgæsludeildar LSH í Fossvogi. Reikn. 
0513 26 3174 kt. 490807 1010.

Jónína Kristjánsdóttir
Björg Guðmundsdóttir Sigurður K. Sigþórsson
Stefán Már Guðmundsson Kristín Ósk Hjartardóttir
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Snorri P. Snorrason
lést á Droplaugarstöðum laugardaginn 16. maí. 

Karólína Jónsdóttir
Snorri P. Snorrason Helga Þórarinsdóttir
Kristín Snorradóttir Magnús Eiríkur Jakobsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Aðalheiður Björnsdóttir
Barðastöðum 21, 112 Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut föstudaginn 
15. maí sl. Útförin verður gerð frá Grafarvogskirkju 
föstudaginn 22. maí klukkan 13.00.

Haraldur Eðvarð Jónsson
Bjarni Ómar Haraldsson Alda Guðmundsdóttir 
Jón Haraldur Haraldsson Heiða Björk Ásbjörnsdóttir
Rakel Björk Haraldsdóttir Þröstur Jóhannsson
og ömmubörnin.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
ástkærrar eiginkonu, móður, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Þorbirnu Jakobsdóttur
Gránufélagsgötu 22, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks lyfjadeildar Sjúkrahúss 
Akureyrar fyrir góða umönnun. Guð veri með ykkur.

                    Marteinn Tryggvi Sigurólason
Siguróli R. Marteinsson Sigfríð Friðbergsdóttir 
Marteinn Tryggvi Sigurólason 
Björgvin Þór Sigurólason Anna Kristín    
 Sigursteinsdóttir 
Eyþór Árni Sigurólason Alda Ósk Hauksdóttir 
og barnabarnabarn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
vinarhug vegna andláts og útfarar elskulegs 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa, 

Ragnars Hermannssonar
frá Flatey á Skjálfanda.

Sigrún Ragnarsdóttir Gestur Gunnarsson
Helga Ragnarsdóttir Kristinn Hrólfsson
Hermann Ragnarsson Dómhildur Antonsdóttir
Erla Ragnarsdóttir Ómar Ingimundarson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Matthildur Jónsdóttir 
Granaskjóli 11, Reykjavík,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 13. maí sl., verð-
ur jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 
22. maí kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á minningarsjóð Sóltúns, s. 590 6000.

Ingunn Ívarsdóttir  
Valdís Ragnheiður Ívarsdóttir Viðar Stefánsson
Herdís Ívarsdóttir Ingi Þór Vigfússon
Ívar Ívarsson Árný Sigríður Jakobsdóttir 
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Móðir mín, tengdamóðir, amma og lang-
amma,

Lovísa Ibsen 
frá Súgandafirði,

lést á Hrafnistu Hafnarfirði föstudaginn 15. maí. 
Minningarathöfn verður í Víðistaðakirkju föstudaginn 
22. maí kl. 15.00. Útförin fer fram frá Suðureyrarkirkju 
laugardaginn 30. maí kl. 14.00.

Guðrún Egilsdóttir Ingólfur A. Steindórsson
barnabörn og barnabarnabörn.



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

BLÁTT ÁFRAM  samtökin standa fyrir ráðstefnunni 

Forvarnir eru besta leiðin í Háskólanum í Reykjavík 19. 

og 20. maí. Þar verða skoðaðar leiðir sem samfélagið 

getur farið í til að fyrirbyggja kynferðislegt ofbeldi gegn 

börnum. Sjá www.blattafram.is.

Ásdís Halldórsdóttir byrjaði í 
fimleikum sex ára, í djassballett 
upp úr fermingu og síðan hefur 
hreyfing af ýmsu tagi átt hug 
hennar allan. Hún fór að kenna 
leikfimi, eða eróbikk eins og það 
var kallað, sextán ára og hefur 
upp frá því kennt á hinum ýmsu 
námskeiðum, bæði hér heima og 
erlendis.  

„Ég starfaði sem einkaþjálfari 
og leikfimikennari á skemmti-
ferðaskipum á árunum 2001 til 
2004 og má því segja að ég hafi 
kennt úti um allan heim,“ segir 
hún og hlær. „Þegar ég kom heim 
varð ég mér svo úti um Body Jam-
kennararéttindi og fór að kenna í 
Baðhúsinu.“

Body Jam, sem er upprunnið á 
Nýja-Sjálandi, er eitt af átta lík-
amsræktarkerfum Les Mills og 
byggir á fjölbreyttum dansrút-
ínum í takt við nýja danstónlist. 
Kerfin hafa náð mikilli útbreiðslu 
og eru kennd í 12.000 líkamsrækt-
arstöðvum í sjötíu löndum. Í tím-
unum mætast Broadway-dansar, 
salsa, latin, hip hop, old school, 
afró, djass, popp og margt fleira, 
og hafa þeir að sögn Ásdísar verið 
afar vinsælir.

„Ég fæ senda nýja rútínu á 
þriggja mánaða fresti en sömu 
dansar eru kenndir á sama tíma 
úti um allan heim. Ég er alltaf 
jafn spennt að fá nýtt prógramm 
og dansa eins og vitleysingur 

fyrir framan sjónvarpið í stof-
unni til að ná sporunum áður en 
ég frumflyt þau í tíma. Rútínuna 
kenni ég svo í nokkrar vikur til 
að þátttakendur, sem eru á öllum 
aldri, nái góðum tökum á spor-
unum og geti sett í þau meiri 
kraft.“

Í dag kennir Ásdís Body Jam 
í Hreyfingu en auk þess átaks-
námskeið, pilates og strive. Hún 
lætur þó ekki þar við sitja og er 
dugleg að fara út að skokka og þá 
sérstaklega yfir vor- og sumar-
tímann. „Svo er ég alltaf með 
annan fótinn í afró í Kramhúsinu 
en ég kynntist afródansi í Gíneu í 
Afríku árið 2000 og hef verið háð 
honum síðan.“ vera@frettabladid.is

Ekki stoppað frá unga aldri
Ásdís Halldórsdóttir byrjaði að kenna leikfimi ung að árum og hefur kennt og þjálfað úti um allan heim. 
Í dag kennir hún Body Jam og fleira frá morgni til kvölds ásamt því að skokka og dansa afró.

Ásdís er nánast alltaf á hreyfingu. Hún kennir fjölbreytta líkamsræktartíma og fer auk þess í afró og út að skokka.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Stuðningshlífar
fjölbreytt úrval

15% verðlækkun
NICOTINELL Mintutyggjó

– Lifið heil Lægra
verð 
í Lyfju

www.lyfja.is

Gildir út maí 2009

15%
verðlækkun
LAMISIL ONCE



Matti segir allt of marga sem vilja bæta heilsuna flækja mjög einföld atriði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Nýkomnar margar gerðir af 
opnum dömuskóm.

Stærðir 36 - 42
Verð: 10.900.-

Næstu fyrirlestrar og námskeið
19. maí Læsi á eigin líðan
Bjargey Aðalsteinsdóttir íþróttafræðingur

23. maí Hláturjóga með jákvæðu styrkjandi ívafi 
Ásta Valdimarsdóttir hláturjógakennari

26. maí Erum við andleg og líkamleg eiturefna-
úrgangs-ruslaskrímsli
Edda Björgvins leikkona

28. maí Hvað er málið með aukakílóin?
Matti Ósvald heilsufræðingur

02. júní Ævintýralíf
Benedikta Jónsdóttir heilsuráðgjafi www.madurlifandi.is

Tækið sem enginn verður var við.
be by ReSound™ er nýjasta tæknibyltingin í 
heyrnartækjum, hönnun þeirra byggir á algerlega 
nýrri hugsun. Þau eru hulin í eyrunum og eru svo létt
og þægileg að notandinn gleymir því að hann er með þau
og aðrir taka heldur ekki eftir þeim. 

be by ReSound™ er algerlega nýtt úrræði 
fyrir þá sem þurfa að nota heyrnartæki

Algerlega
ný hönnun
heyrnar-
tækja.

be by ReSound
eru vart greinanleg
í eyrunum

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.isHeyrnarþjónustan

Tímapantanir 534 9600

YLSTRÖNDIN NAUTHÓLSVÍK  er höfð opin frá klukkan 

11 til 19 alla daga í sumar til 14. ágúst. Aðgangur að ströndinni, 

setlaugum, búningsklefum og salernum er ókeypis en greiða þarf 

200 krónur fyrir að geyma föt í fatageymslu Ylstrandarinnar.

Tóbakslausi dagurinn er haldinn 
hérlendis 31. maí. Myndamerk-
ingar eru sérstakt þema dagsins 
í ár.

Tóbakslausi dagurinn hefur verið  
haldinn hérlendis frá árinu 1979 
í samvinnu við Alþjóðlegu heil-
brigðis málastofnunina (WHO). 
Hvert ár er hann helgaður sér-
stöku þema og í ár eru það mynda-
merkingar á sígarettupökkum. Að 
sögn Báru Sigurjónsdóttir hjá Lýð-
heilsustöð eru þær taldar ýta undir 
að fólk hætti reykingum og þannig 
stuðla að bættum lífsgæðum, auk 
þess að draga úr dauðsföllum af 
völdum reykinga.

„Þessar myndir eru náttúru-
lega mjög lýsandi fyrir þau skað-
legu áhrif sem reykingar hafa og 
fæla marga frá. Svo er þemað í ár 
afar viðeigandi þar sem Alþingi 
samþykkti fyrr á árinu lagafrum-
varp um myndamerkingar á sígar-
ettupökkum sem taka gildi á næsta 
ári.“

Bára segir kannanir sem gerðar 
hafa verið á vegum Alþjóðlegu heil-
brigðismálastofnunarinnar sýna 
að slíkar myndir hvetji reykinga-
fólk til að hætta. Því verði forvitni-
legt að sjá hvaða áhrif þær muni 
hafa hérlendis. Almennt segir hún 

kannanir sýna að reykingar séu á 
undanhaldi á Íslandi og útilokar 
ekki að reykingabannið sem tók 
gildi í júní 2007 hafi haft óbein 
áhrif þrátt fyrir að vera hugs-
að sem vinnuverndarlög. „Það 
væri í takt við það sem hefur 
gerst erlendis, þar sem dró úr 
reykingum nokkrum mánuðum 
eftir að reykingabann var sett á.“

Sjá www.lydheilsustod.is og svo 
www.who.int/tobacco/en/.  - rve

Myndamerkingar 
það sem koma skal

Rannsóknir sýna að dregið hefur úr 
hjartaáföllum þar sem reykingabann 
hefur verið sett á. NORDICPHOTOS/GETTY

„Hugarfarið skiptir auðvitað sköp-
um,“ segir heilsuráðgjafinn Matti 
Ósvald, sem heldur fyrirlesturinn 
Hvað er málið með aukakílóin? 
í Manni lifandi í Borgartúni 24 
fimmtudaginn 28. maí. Þar fer 
Matti yfir mikilvægi rétts hugar-
fars til að ná árangri í heilsueflingu 
og ljóstrar upp nokkrum vel völd-
um ráðum.

„,Við búum til mynd af okkur í 
huganum eins og við viljum verða. 
Það þarf að skipta okkur meira máli 
áður en við förum að gera nokkuð 
annað,“ nefnir Matti. Hann lærði 
heildræn heilsufræði við Inter-
national School of Bodywork í San 
Diego, Kaliforníu og hefur á síðustu 

fimmtán árum rætt um heilsufars-
tengd málefni við fjölda Íslendinga. 
Hann bætir við að til að ná árangri 
verðum við að læra að setja okkur 
raunhæf markmið og aðferðir til að 
uppfylla þessi markmið.

Matti bendir jafnframt á að 
flestir sem ætli sér að bæta 
heilsuna klikki oft á ótrúlega ein-
földum atriðum. „Það er ekki nóg 
að huga bara að því hvað við setjum 
ofan í okkur, heldur megum við 
ekki gleyma að hreyfa okkur. Oft 
snýst líka betri heilsa um að bæta 
og einfalda lífsstíl okkar,“ útskýrir 
hann og nefnir sem dæmi þann 
algenga misskilning að matvörur 
sem sagðar eru vera fitulausar eða 

fitusnauðar eigi að leysa heilsufars-
leg vandamál.

„Í slíkum tilvikum er einfald-
lega nóg að spyrja sig hvort þess-
ar tilteknu vörur hafi virkað og við 
séum að grennast.“ Hann ítrekar 
að málið snúist um almenna skyn-
semi og bendir á hversu hæpið er 
að halda því til dæmis fram að fitu-
snauður ostur eigi að grenna okkur. 
Staðreyndin sé sú að fituskertur 
ostur innihaldi yfirleitt meira af 
bindiefnum en sá fituríki.

Fyrirlesturinn er frá klukkan 
17.30 til 19.30 í Manni lifandi og 
er hægt að skrá sig á hann á vef-
síðunni www.madurlifandi.is. 
 vala@frettabladid.is

Rétt hugarfar skiptir máli
Heilsuráðgjafinn Matti Ósvald fjallar um nokkur einföld ráð til að bæta heilsuna í fyrirlestrinum Hvað er 
málið með aukakílóin? í Manni lifandi. Hann segir rétt hugarfar nauðsynlegt til að ná góðum árangri.
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Óskum eftir eftirfarandi 
bílum til kaups:

Toyota Hilux, Toyota Hiace, Mmc L-
200 árgerðir frá 1986-1997 meiga 
vera bilaðir ryðgaðir beyglaðir og ljótir 
upplýsingar sendar á tölvupóst arni@
bilabankinn.is eða í síma 588 0700 
Bílabankinn.

Óskum eftir :
Fellihýsum, hjólhýsum, tjaldvögnum og 
húsbílum á skrá og á staðinn ATH. 
INNISALUR sjá söluskrá okkar www.
bilabankinn.is S.588 0700.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

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

VW TOUAREG. Árg. 2003, ekinn 106 
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Rnr.110143. Til sölu og sýnis 
hjá Stóru Bílasölunni,Kletthálsi 2 s:586-
1414. www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

Vantar allar gerðir húsbíla Á skrá og á 
staðinn Nú er tíminn - míkil eftirspurn 
Ekki hika - hringdu núna Við vinnum 
fyrir þig

Lykilbílar ehf
Smiðjuvöllum 7, 300 Akranes

Sími: 445 7700
www.bilasolur.is/lykilbilar

 

TILBOÐ 690 þ. stgr
CHEVROLET KALOS, árg 7/2005, ek 
46.þ km, 1.4l Beinskiptur, Álfelgur, film-
ur, Rafmagn í rúðum, Verð 1.050.þ 
Arnarbílar, Malarhöfða 2. S: 567 2700.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Óskum eftir hjólhýsum, fellihýsum og 
tjaldvögnum á skrá og í sölu, getum 
tekið hús á planið, sendið okkur skrán-
ingar á 100bilar@100bilar.is eða í síma 
5179999,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Yamaha Warrior 1700 árg. 2005 ek. 20 
þkm. Verð 1.490.- Áhv. 625.-

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík

Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

Renault Master diesel árg. 2005, stærri 
vélin, 18 manna, ekinn aðeins 65 þús.
km., lítur mjög vel út, sk.’09, 100% 
lánað, verð kr. 3.950.000,- S. 821 
6292.

Renault Traffic árgerð 2006, ekinn 88 
þús.km., 10 manna, ný tímareim, sk.’11, 
verð kr. 2.650.000,- S. 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Frábær fjölskyldubíll. Fiat Stilo ‘04. 
Yfirtaka 660þ. ísl. lán. uþb. 24þ. mán. 
S. 693 9347.

Til sölu Opel Corsa ‘97 ek. 75 þús. Ný 
tímareim, ek. 1 þús. á tímareiminni. V. 
150-180 þús. S. 663 7257 & 898 7463 
eða greggi@visir.is

Ford Mondeo árg. ‘02 1.8 ek. 100 þús. 
Sumar og vetrard. S. 616 2597.

Subaru Legacy 2L. Árg. ‘03 5g. Sumar-
og vetradekk. Ek. 70þ. S. 616 2597.

Subaru legacy 2006 4wd. Ekinn 98 Þus 
km, bensin. Skoðadur 2010. Ny tíma-
reim. Verð 1.800þus. S. 848 8739.

 Toyota Avensis, árg.’03 ek. 132 þús. 
nýskoðaður sjálfskiptur, 5 dyra, topp-
bíll, bílalán 650 þús afborgun, 32þ. 
Verð 970 þús. Ath skipti á tjaldvagni. 
S. 868 2352.

 0-250 þús.

Subaru Forester 4x4 árg 98. Ek.219.þús. 
skoðaður 2010 Ásett verð 450.000, 
tilboð aðeins 250.000 og ekkert prútt. 
s:8662655

 250-499 þús.

Eyðslugrannur bíll á 
aðeins 290 þús!

Nissan Almera s/d nýskráður 31/08 
2000, 1,4 vél, ek. 121 þús.km. Sko 
2010. Svartur, álfelgur, spoiler, góð heil-
sársdekk. Verð aðeins 290 þús.stgr. 
Uppl. í s. 861 7600.

 Bílar óskast

Nú er tími notaðra bíla
Óskum eftir öllum tegundum bifreiða á 
skrá. Sölukostnaður frá aðeins 29.900.- 
fyrir þitt ökutæki.Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Gerðu verðsamanburð. 
Bílasalan Netbilar.is - Hlíðasmára 2 
- Sími 588-5300

Óska eftir bíl 50-130þ. S. 691 0150.

Óska eftir Toyota Yaris eða Corolla. Verð 
hugmynd 400 þús. Uppl í s 694 5046.

Vantar ódýrann
Vantar bíl á verðbilinu 20-120 þús. allar 
tegundir koma til greina. Má þarfnast 
lagf. S. 857 9326.

Óska eftir Nissan Terrano ca. árg. ‘95 
og Hundai Accent ca. árg. ‘95-’97. til 
niðurrifs. S. 865 5613.

0-150 STAÐGREITT!!!
Óska eftir bíl ekki eldri en ‘97 má 
þarfnast lagfæringa á 0-150 þús. skoða 
allt s. 691 9374.

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

Ódýr bifreið óskast!! Má þarfnast smá 
aðhlynningar. Stgr. ca. 40-110þ. S.844 
6609.

Óska eftir ódýrum bíl, 30-90 þús. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 
8565.

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

Óska eftir VW Golf, Polo, Toyota, Yaris 
eða 5 manna vinnubíl, Reunault. 100-
250þ. S. 892 6958.

 Jeppar

Tilboð 295þ.
Pajero 7 manna árg. ‘96, bsk. 2.5 diesel. 
Krókur, smur- og þjónustubók. Sk. ‘10 
S. 891 9847.

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

Til sölu ML320 Diesel jeppi Merzedes 
Bens. Ek. 68þús. árg. ‘06. í toppstandi. 
Er m. áhvílandi erl. láni. Óska eftir að 
skipta í minni bíl, Benz m. áhvílandi 
láni. Uppl. í s. 891 6303.

Ljómandi góður og vel með farinn lítill 
Combi Camp’91, gott fortjald og dýnur, 
nýjar legur. Verð kr.120.000 Uppl.Ingi 
Þór 8978512

 Sendibílar

Til sölu VW Transporter, nýskr. 12.99, 
hvítur, beinsk. ekinn 178þ km. dísel, 
2400 cc. Sími 8920565.

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið 
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S. 
893 7181.

Piaggio 125cc ‘08, 1500km toppstand, 
hjálmur fylgir. 425þús.kr, lán getur fylgt. 
8641763

Suzuki Gsx-R600 til sölu. Árg. ‘07, 
svart, ek. 2500km, mjög fallegt hjól. 
V. 1.200þ. Bílalán getur fylgt. Uppl. í s. 
663 4453.

 Fjórhjól

Til sölu pólaris sportman 800 utan-
vegaskráð árg 07 ek 10 tíma litur camo 
verð 1390 þús ákv 400 þús ath skifti á 
fellih, s 892 7852.

 Reiðhjól

Rafmagnsreiðhjól - engin tryggingar-
iðgjöld / bensínkostnaður. www.el-
bike.is

 Kerrur

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

 Tjaldvagnar

Til sölu Montana tjaldvagn árg. 2006 
sem nýr. Fortjald,yfirbreiðsla, 2 gas-
kútar, gaslagnir, kassi á beisli vaskur 
og borð eldavél, grill. uppl. síma 895 
1240.

 Bátar

Vantar 85-115 hestafla notaðan utan-
borðsmótor. S: 697 9193/bjarkiphoto@
gmail.com

 Hjólbarðar

Olíur og dekk fyrir motocross og end-
uro með 15% afslætti dagana 12-25 
Mai á Maxxis og Micheline dekkjum 
og Olíum frá Motul  Hagkaup Garðabæ 
opið 10-20 alla daga S 563 5411

4 stk dekk 185/65R15 á flottum álf. á 
40þ. 4 stk dekk 175/70R13 á Escord 
felgum á 10 þ. 3 stk 225/60 15“ á 10þ 
3 stk 175/70 13“ á Golf felgum á 10þ. 
1 stk 185/70 14“ á Legacy fel. á 3þ.. S. 
896 8568.

 Viðgerðir

 Varahlutir

Renault Megané ‘97-’08 
Mazda 626 ‘97-’02

Vélar, gírkassar, sjálfskipting, bretti, hlið-
ar- og skuthurðar, dyrastafir, stuðarar, 
rúður, felgur, innréttingar, airbag, púst-
kerfi. S. 772 6777.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

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

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

 Hreingerningar

 Garðyrkja

Húsa og sumarbústaða-
eigendur

tek að mér hvers kyns garðvinnu t.d. 
þökulagnir, fjarlægja tré, drenlagnir, 
skólplagnir, jarðvegsskipti í innkeyrsl-
um, hellulögn og fleira. Er með gám 
undir garðaúrgang. S. 892 8043.

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

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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

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

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

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

Gerum tilboð í garðslátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga. ENGI ehf Sími: 857-
3506

Tek að mér hellulagnir felli stór tré jarð-
vegsskipti ofl vönduð og góð þjónusta 
sími 8483537 Árni

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

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

 Bókhald

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

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

 Málarar

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

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

661 7000.

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, sanngjarnt verð! 
Uppl. í s. 695 1918.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Múrverktakar
Múrvertakar geta bætt við sig öllu 
almennu múrverki eða múrviðgerðum. 
Einnig flísalagnir og hellulagnir. Margt 
kemur til greina. S. 865 2782.

Húsfélagið Reykási 45-49 óskar eftir 
tilboðum í lagfæringar á þaki, gleri og 
gluggum. Nánari uppl. í s. 699 1237 
& 894 4416.

Glerjun og gluggavið-
gerðir

Öll glerskipti - leitið tilboða. Glugga 
og hurðaþjónunstan sími 895 5511 
- smidi.is

vandvirkur.is
Vantar þig smið? Vandvirkir fagmenn. 
vandvirkur.is. Uppl. s. 663 0518 & 898 
0771.

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

RemontMax ehf.
Spörslum - Málum - 

Flísaleggjum. Góð tilboð/verð!! 
Uppl. í s. 849 9301.

www.flisarogmalun.is

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

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

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og 
múrviðgerðir, trésmíðavinnu, 
málningarvinnu utanhúss og 
innan, þakviðgerðir og fleira 
tengt almennu húsaviðhaldi. 
Gerum föst tilboð að kostn-
aðarlausu eða tímavinna. 

Bjóðum örugga þjónusta og 
lærða fagmenn. Uppl. í s. 869 

3934.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

Tæplega ársgömul Acer fartölva. Mjög 
lítið notuð. Verð 50þús. Uppl. í s. 864 
5290

 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

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

Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

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

Spálínur Sjáandans

Opið virka daga
Sjáandinn S. 908 2727 kl. 20-

22 þri.-fim 

Sibba 908 2507 kl. 22-24 

Sunna 908 2407 kl. 14-23 

Spádómar og ráðgjöf

 Iðnaður

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 699 6069

 Rafvirkjun

Raflagnir
Rafþjónusta, dyrasímaþjónusta, töflu-
skipti, tilboð. Rafneisti ehf. Sími 896 
6025.

 Trésmíði

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

utan sem innan. Gerir tilboð, 
áratuga reynsla.

Uppl. s. 867 7753.

SMÍÐI OG VIÐHALD SÓLPALLA , 
Parketlagnir og almenn smíðavinna 
Gústi Smiður S: 699 8393.

 Önnur þjónusta

 Til sölu

Stigamaðurinn ehf.
Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn. 
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779, 
423 7779 & 897 1479.

www.vorutorg.is
Kviðbelti á aðeins 12.900Frí heimsend-
ing á höfuðbsv517-3030

 Gefins

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

Óska eftir eldhúsinnréttingu & vaski, 
tilbúinn til að taka hana niður. s. 869-
6137.

 Óskast keypt

Evrur til sölu
Upplýsingar í s. 865 5833.

Gull - Gullskartgripir
Kaupum til bræðslu allar teg-
undir gullskartgripa, gamla, 

nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti 

13 - S. 699 8000 Magnús 
Steinþórsson.

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl. 
gefur Sverrir í s. 618 7001. 

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.

 Hljóðfæri

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

 Tölvur

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

 Til bygginga

Byggingarefni
Útsala á byggingarefni, allt til húsa-
smíði, allt á að seljast. S. 845 0454.

Vantar töluvert af timbri 2x4 og 1x6. 
Uppl. s. 892 7717.

 Verslun

 Ýmislegt

Föndurverkfæri í úrvali. Tómstundahúsið, 
Nethyl 2, sími 5870600, www.tom-
stundahusid.is

 Heilsuvörur

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

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

HERBALIFE VEFVERSLUN - Snögg og 
góð þjónusta! www.betriheilsa.is

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

Nýtt Nýtt! Nudd 
- Japanska baðið. 

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

Tantric Massage of 
Sacred touch

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

Frábært nudd, fantastic massage. S. 
692 2352.

 Snyrting

Kolbrún Guðnadóttir 
löggiltur fótaaðgerða-

fræðingur
hefur opnað stofu í Gigtarfélagi 

Íslands að Ármúla 5 og hjá 
Salon Ritz Laugavegi 66.
S 845 0527 & 552 2460

 Námskeið

Skútusiglinganámskeið í 
Tyrklandi

Íslensk skútuleiga í Tyrklandi verður 
með verkleg siglinganámskeið 3-10 júlí 
og 10-17 júlí Frábær leið til að sameiga 
áhugamál og skemmtiferð Nánari upp-
lýsingar onni@seaways-sailing.com og 
www.sjoleidir.is

 Ökukennsla

Ökukennsla. Kenni allan daginn 
alla daga. Akstursmat og endur-
tökupróf. S. 893 4515.
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 Húsgögn

Verðum að rýma! Tilboð óskast í ósótt 
viðgerð og afsýð húgögn. Kommóður, 
kistur og fleiri húsgögn. S. 897 5484 
& 897 3327.

 Dýrahald

Týnd kisi. Slapp úr pössun við 
Kleppsveg 12.maí, býr við Hverfisgötu. 
s.8211288 Agnes

Er með hálfan persa kettling rúm-
lega 2. mán. sem vantar gott heimili. 
Sanngjarnt verð. S. 552 2174 & 663 
2174.

2 tveggja ára Siberian Husky rakkar 
til sölu. Nánari upplýsingar veitir Erna 
Mjöll í síma 897 3763.

 Ferðaþjónusta

Sumarbústaður í Húsafelli til leigu á 
tímabilinu 1. júní - 1. ág. Tekur 6 manns 
m. heitum potti. Helgarleiga 25þús. & 
vikuleiga 45þús. Uppl. í s. 891 6303 
& 698 0115.

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa 
De Aro. Reykjavík, sv. 101. Einnig lang-
tímaleiga. Uppl. í s. 899 5863, www.
helenjonsson.ws www.starplus.info,

 Fyrir veiðimenn

Browning haglabyssa nr. 12 hálf sjálvirk, 
sem ný. 80 þ. Bækur, halda og net 
fyrir Lundaháf. 3 veiðistangir, spúnar 
og veiðihjól. Allt gert fyrir dorgveiði og 
stórfiski. Hefur urriðann í Þingvallavatni 
og fleiri vötn í huga. Heimasmíðaðir 
spúnar með reynslu. S. 553 7842.

Ódýrir laxamaðkar til sölu. Uppl. í s. 562 
5013 & 866 8112.

 Hestamennska

 Húsnæði í boði

www.heimkynni.is
Til leigu 4ja herbergja íbúðir, 

lausar strax. Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

www.leiguherbergi.
is Gistiheimili / 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

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

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

leiguherbergi.is

Til leigu 2-3 herb. íbúð með sérinn-
gangi í 111. Uppl. í s. 867 9403.

Til leigu 2 herb. íbúð í hfj. m. sérinn-
gangi. Uppl. í s. 867 9403.

Nýuppgerð 20 fm stúdioíbúð, 
Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og inter-
net fylgir. Laus. Leiga 59þ. S. 824 6692.

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

Til leigu í vesturbæ Kópavogs einstakl-
ingsíbúð 48,0 m2. Sér inngangur, bað-
herbergi, hol, eldhús og svefniherb., gott 
skápapláss, stutt í strætó, verslun og 
sund. Leiguverð 65.500,- kr. á mánuði, 
rafmagn og hiti innifalið, tengi fyrir litla 
þvottavél, símatengi. Laus og einungis 
til leigu fyrir einstakling. Upplýsingar í 
síma 820-4789 á milli kl. 14 og 18.

4 herb íbúð við Vesturberg til leigu frá 1 
júlí uppl í síma 5670064 eftir kl1800

 Húsnæði óskast

Óska eftir stúdíóíbúð á rvk.sv. 28 ára 
reykl. og reglus. utan að landi. Skilvísum 
greiðslum heitið. S. 857-5559

Rúmlega 60 ára kona óskar eftir 2 herb. 
íbúð til leigu. Öruggar greiðslur og góð 
umgengni. sími 661 6361.

Par óskar eftir 3 herb. eða stærra 
nálægt HÍ frá 1.júlí. Reyklaus, barnlaus 
og reglusöm. Uppl. Haukur S.691 5743, 
hadagu@hotmail.com.

 Atvinnuhúsnæði

Reykjavíkurvegur Hfj, gott 140 fm rými 
með stórri innkeyrsluhurð. Laust strax. 
S. 663 5791

115 fm verslunarhúsnæði við Lækjargötu 
í Hafnarfirði til leigu. Bílastæðahús og 
Vörumóttaka. Hentar m.a vel fyrir heil-
sölu, veitingastað eða snyrtistofu. Laust 
strax. S. 663 5791.

Fyrir innlendan iðnað
1.706 m2 framleiðsluhús á Eyrarbakka. 
Raf.inntak 1.200 amp Starfsm.aðstaða. 
Útisvæði og fl. Hagstæð leiga. S. 661-
6800

319 m2 atvinnubil í Hafnarf.til leigu, 
stór hurð 4,2x4,2, stórt útisvæði, rekkar 
fyrir bretti geta fylgt, hagstæð leiga. S: 
660-1060.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

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

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

 Gisting

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

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

 Atvinna í boði

Hressingarskálinn 
Austurstræti

óskar eftir aðstoðamann í eld-
hús þarf að geta byrjað strax. 

Helpmate wantet in kitcen need 
to start rigth a way.

Uppl. sendist á valdi@hresso.is

Við leitum af jákvæðum, drífandi ein-
staklingum í árangurstengt sölu og 
markaðsstarf. Áhugasamir hringi í S: 
512-1604

Garðavinna
Duglegt starfsfólk óskast, þarf að geta 
byrjað strax. Bílpróf skilyrði. Umsóknir 
á gardlist.is

Laghentan mann vantar á ferðaþjón-
ustu á Suðurlandi. postur@horgsland.is 
horgsland.is S. 894 9249.

Málmiðnaðarfyrirtæki óskar eftir að 
ráða: Vana sandblásara, járniðnaðar-
menn og verkamenn. Mikil vinna fram-
undan. Upplýsingar í síma 863 6229 
og 897 9743.

Óska eftir manneskju til að sjá um 
heimili og börn á landsbyggðinni í 
mánuð eða meira. Uppl. í s. 865 5613.

Viltu læra að þéna pening á netinu? 
Kíktu á www.peningaleid.com

Duglegir dreifingaraðilar óskast. JenFe 
Orkuskot S. 660 7753 orkuprof@gmail.
com

 Atvinna óskast

Óska eftir vinnu við hreingerningar eða 
garðvinnu. Er rösk. S. 844 8927.

 Tilkynningar

Samsýningu Gísla Sigurðssonar og 
Katrinar Gísladóttur á myndlist og leir-
verkum, lýkur laugardaginn 23 mai 
n.k.,að Brautarholti 22,105 Reykjavík. 
Opið er þriðjud-laugardags frá kl.14-17. 
Sýningin var opnuð á sumardaginn 
1.s.l.

 Tapað - Fundið

Nýr IPod touch silfurlitaður í rauðu 
hulstri tapaðist sunnud. 10. maí við 
Snæland Setb. eða Drekav. Fundarlaun 
í boði. Uppl. s. 862 2085.

 Einkamál

Ný upptaka
mjög „innileg“ og alveg frábærlega heit 
og fjölbreytt, opinská og einlæg. Þú 
heyrir þessa fínu upptöku hjá Sögum 
Rauða Torgsins í s. 905-2002 (síma-
torg) og 535-9930 (kreditkort), augl.
nr. 8254.

Símaþjónusta 
Spjalldömur

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

Kona leitar
mjög náinna kynna við ógiftan karl-
mann, 54-65 ára. Augl. hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8172.

Silungapollur
Ég dvaldi á Silungapolli frá árinu ‘49 
til ‘55. Kem til Íslands 7. júlí, þá hefði 
verið gaman ef við hefðum getað hisst. 
Ég man eftir nöfnum eins og Hörður og 
Elísabet og langar mér til að hitta þau 
aftur. Hittumst á Café Milano Skeifu 
fimmtudag 9. júlí eftir kl 17. Hlakka til 
að sjá ykkur aftur. Svar sendist til FBL 
merkt „Silungapollur“.

Karlmaður með aðstöðu
alveg óskaplega heitur, leitar kynna 
við karlmann í mjög opinskárri aug-
lýsingu sem þú heyrir á Rauða Torginu 
Stefnumót í s. 905-2000 (símatorg) og 
535 9920 (kreditkort), augl.nr. 8977.

Til sölu

Ertu góður sölumaður 
með góða þjónustulund ?

Atvinna

Fundir / Mannfagnaður

Gott atvinnutækifæri á krepputímaGott atvinnutækifæri á krepputíma
Til sölu er fjarkennsluvefur í fullum rekstri.
Vefurinn hefur verið rekinn í 12 ár samfellt.

Hentar til dæmis einstaklingi með kennslureynslu 
og góða tölvuþekkingu. Hægt að reka hvaðan sem 
er, húsnæðisþörf er 15-20 ferm. Verð 6.000.000.-    

Áhugasamir eru beðnir að senda nafn 
og símanúmer á netfangið: 

helginuma@endurskoðunhn.is

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.isLágmúli 7, sími 535_1000
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

Þórhildur M. Sandholt, lögfræðingur og lögg. fasteignasali

Fjölmargir möguleikar á eignarskiptum

Fasteignir
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Allt um 

músa-

gildrur

Jæja. Nú verð-
um við að setja 
reglur hérna. Koma 
hlutunum í fastar 
skorður!

Ekki 
veitir 
af!

Við förum að 
sofa klukkan 
sjö. Á mínút-

unni!

Gott plan.
Þá er hann kominn 
í koju. Við heyrum í 
honum ef hann fer 

að gráta.

Barnið fer að 
sofa klukkan 

sjö, Jói!

Ó!

Þegar við leggjum upp 
í langferðina okkar 
ættum við að halda 
okkur mest á litlum 
sveitavegum.

Rétt.

Þá sjáum við lands-
lagið... og náum 
sambandi við fólkið, 
ekki satt.

Rétt.

Auk þess held ég 
að þessi bíll nái 
aldrei hraðanum 
sem þarf á 
þjóðveginn.

Hárrétt.

Jæja Lalli, hvernig 
gekk í hunda-

skólanum? Illa.

Það gerði enginn það 
sem ég sagði þeim 

að gera.

Fjárinn! Hvað?

Ég man ekki 
hvernig maður 
stafar „hundur“.

Prófaðu 
E-I-E-O-I. Stafar þú „hund-

ur“ þannig??
Þannig 

stafa ég allt.

Árangur Jóhönnu Guðrúnar í Moskvu var 
endanleg sönnun fyrir því að íslenska 
þjóðin þarf á afrekssafni að halda. Þar 

yrði safnað saman minningum um helstu 
sigra þjóðarinnar á erlendri grundu. Í and-
dyrinu væri platti þar sem á stæði „Stórasta 
land í heimi: Velkominn á Silfursafn 
íslensku þjóðarinnar“. 

Þegar gestirnir gengju inn væri 
fyrsta álman tileinkuð „we almost 
won“-sigrunum. Þar væri auð-
vitað að finna hápunkta úr leik 

Frakka og Íslendinga á Stade 
de France þar sem íslenska 
landsliðinu tókst næstum 
því að leggja heimsmeist-
arana að velli. Auðvitað 
væru líka myndir af Magna 
Ásgeirssyni og nokkur brot 
frá frammistöðu hans í Rock 
Star: Supernova. Svo tæki við 

„bronsdeildin“ en þar væru meðal annars 
myndir af Bjarna Friðriks frá Ólympíuleik-
unum í Los Angels og Völu Flosa. 

Stærsta álman, og sú sem við værum 
langsamlega stoltust af væri „Silfurdeildin“. 
Þar væri upptaka með þrístökki Vilhjálms 
Einarssonar í Melbourne árið 1956, mynd-
band með söng Selmu Björns frá árinu 1999, 
klæðnaður hennar yrði kirfilega varðveittur 
og svo gætu safngestir lært sporin sem 
frakkaklæddu mennirnir stigu í Jerúsalem. 
Svo yrði auðvitað glæsilegur safnskápur 
með Silfurdrengjunum frá Peking, menn 
gætu mátað búning af Sigfúsi Sigurðssyni 
og fleira í þeim dúr. Kjóll Jóhönnu Guðrúnar 
yrði síðan auðvitað á áberandi stað. Síðasta 
álman væri auðvitað tileinkuð einum glæsi-
legasta og eftirminnilegasta sigri íslensku 
þjóðarinnar; þar væri nefnilega Bermúda-
skálin geymd og þar gætu menn lært bros-
hernaðartaktana.  

Íslenska afrekssafnið

NOKKUR ORÐ
Freyr Gígja 

Gunnarsson

ıwww.itr.is    sími 411 5000

Góð 
hreyfing 
er lykillinn að góðri heilsu
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Hver er í hvaða stríði? Hvaða stríð 
kemur mér við? Það eru mjög fáar 
þjóðir sem geta blygðunarlaust 
sungið glaðbeittar um hið indæla 
stríð. Tyggjó, nælonsokkaherleg-
heit, unaðsstund í fangi lokkandi 
liðsforingja og allt í gúddí fíling af 
því við græddum svo mikið á stríð-
inu. Þetta er sú stríðsmynd sem oft-
ast hefur ratað upp á íslensk leik-
svið. Nú kveður aftur á móti við 
annan tón. Nú erum við orðin ábyrg 
og farin að átta okkur á því að til 
þess að skilja stríð verðum við að 
gera okkur grein fyrir því og helst 
með því að skella okkur í stríðsleik, 
finna fyrir því á eigin skinni. Lista-
hátíð er hafin og sólin skín í sam-
keppni við stjörnur sem þar koma 
fram. Á laugardagskvöldið var hægt 
að komast í flóttamannabúðir fyrir 
framan og inni í gamla Landsbóka-
safnshúsinu við Hverfisgötu. 

Í einfaldri röð öskruðu ungmenni 
með harðneskjulegan svip og héldu 
því svipbrigði út alla hina löngu 
gjörningasýningu. Sólin skein og 
mannskapurinn raðaði sér kurteisis-
lega í einfalda röð langt upp eftir 
tröppum Þjóðleikhússins sem er jú 
sem kunnugt er næsta hús við Þjóð-
menningarhúsið. Hver og einn fékk 
passa og þurfti að klína fingraförum 
í hann. Utan dyra voru ýmis samtök 
með kynningarbása þannig að leik-
ur og alvara blandaðist þar strax. 
Sumir útdeildu mannréttindayfir-
lýsingu Sameinuðu þjóðanna, aðrir 
gáfu svipmyndir af störfum kristni-
boða. Gestir fengu tækifæri til þess 
að kynna sér hvað hin ýmsu samtök 
gera til þess að lina þjáningar þess 
fólks sem vegna stríðsátaka neyð-
ist til þess að flýja heimkynni sín. 
Og enn aðrir sögðu frá konum og 
stríði og hver staða þeirra er. Konur 
í stríði áttu svo eftir að bera hitann 
og þungann í þeirri gjörningarunu 
sem við tók þegar inn kom. 

Það stríð sem tekið er til umfjöll-
unar er löngu liðið. Eða hvað? Er 
nokkuð stríð löngu liðið? Meðan enn 
ólgar stríð og sá viðbjóður sem því 
fylgir getum við notað Persaflóa-
stríðin, Víetnam-stríðið, þrjátíu ára 
stríðið, bara hvaða stríð sem er til 
þess að mótmæla fyrirbærinu. 

Hitt er svo annað mál, hvernig 
skírskotunin fer fram. Íraksstríðið 
og hvernig við vorum gerð að glæpa-
mönnum með einu pennastriki 
af misvitrum pólitíkusum hefði 
kannski verið nær lagi til þess að 
áhorfendur gætu betur tengt sig við 
atburðina, en þá kemur náttúrlega 
vandamálið, æ hvers konar músík 
er í Írak?

Hér var margt að sjá og margt að 
gleypa, verst að listrænir stjórnend-
ur báru ekki gæfu til þess að skera 
leikþáttinn í miðjunni á efri hæð-
inni niður, í helst ekki neitt. Þá hefði 
verið meira samhengi og hægt að 
þróa aðra litla myndpósta betur og 
gefa gestum tækifæri á að horfa, sjá 
og skynja: Unga stúlkan sem situr 
og syngur yfir lifandi barni: Segðu 
það börnum, segðu það góðum börn-
um, tyggur hún í sífellu og einhvers 
staðar handan hornsins laumast þau 
um systkinin Hans og Gréta. Þau 
eru kannski fórnarlömb nauðgana 
eins og stúlkurnar í verkinu, stúlk-
urnar í heiminum. Alla vega voru 
þau mjög flóttaleg og eins hafði 
einhver tekið sig til og barið Mjall-
hvíti allharkalega utan undir, lík-
lega bara sjálfur Walt Disney, hver 
veit? 

Uppi undir rjáfri fá mjög svo 
þreyttir leikhúsgestir á þriðja tíma 
vettvangskönnunarinnar tækifæri 
til þess að sjá geysigóðan maga-
dans og fyrsta bros kvöldsins líður 
yfir varir einnar dísarinnar. Lítið 
brjóstalaust stúlkutetur nuddar 

líkama sinn með áburði og vel-
klæddu hjónin látast hafa mikinn 
áhuga fyrir illa lesnum rímum sem 
hrökkva af vörum flösukarls þó að 
eiginmaðurinn ráði ekki við aðdrátt-
arafl hinnar beru stúlku. Maðurinn 
fær störu, konan glerfúl geiflar sig 
og geiflar til þess að ná athygli síns 
ektamanns, en litli barnskroppur-
inn með rauðan dúsk í klofinu átti 
athygli hans alla.

Gestum er deilt í hópa og hver 
hópur, rauður, grænn eða blár fylg-
ir svo sínum leiðtoga sem lóðsar 

mannskapinn á mismunandi pósta 
þar sem stimplað er í þessa passa 
eftir að einhvers konar fáránleiki 
hefur farið fram. Eins og til dæmis 
asnalegar mælingar á handleggja-
lengd, eða einhvers konar yfir-
heyrslur um eitthvað, bara eitt-
hvað. 

Í upphafi les ungur nýútskrifað-
ur leikari upp í anddyri Þjóðmenn-
ingarhússins einhverja steypu um 
þjóðmenningu og hver eða hvað hún 
nú er. Upphafið var nokkuð gott og 
benti til þess að hér væri kannski 
einhver smáhúmor undirliggjandi 
en það varð nú því miður ekki. Þó 
svo að margt hafi verið ákaflega vel 
gert og flestir listamannanna skil-
að sínu verki með prýði þá vant-
aði húmor í heildina. Kannski má 
segja að áhrifin sem aðstandendur 
sýningarinnar hafa beðið eftir þyldi 
ekki húmor. 

Til þess að þjást í flóttamanna-
búðum verður sá sem ætlar að lifa 
sig inn í það að þjást í gegnum allt 
of langa og losaralega sýningu á 
mörgum hæðum þar sem samheng-
inu var ekki beinlínis fyrir að fara. 
Hóparnir fóru ekki á sömu pósta 
samtímis og því má segja að sýn-
ingin hafi raðast misvel upp fyrir 
áhorfendur. Innan um allt þetta fólk 
var svo draumurinn um Walt Disney 
og töfrasmiðju hans tekinn af lífi 
og aumingja Rauðhetta garmur-
inn þeyttist milli herbergja líklega 
nýbúin að éta úlfinn því blóðið löðr-
aði niður munnvik hennar, nema ef 
vera skyldi að hún hefði sporðrennt 

ömmunni. Hans og Gréta voru eins 
og mállausir jóðlarar fölgrá að 
reyna að bjarga fólki milli þess sem 
hávær kraftmikil Balkanhljómsveit 
þeyttist um eins og til að minna á að 
við værum einmitt í því stríðinu. 

Allir þessir gjörningar, öll þessi 
myndbrot enduðu svo í langdregnu 
nauðgunaratriði eftir yfirheyrslur 
ungra kvenna í stærsta sal húss-
ins. Þar söng Romy Þorbjarnarson 
sorgaróð. Fallegur söngur en því 
miður gafst gestum ekki tækifæri 
til þess að þakka henni né öðrum 
listamönnum, sem vissulega áttu 

þakkir skildar, því enn var öskr-
að og mönnum skipað á fætur og 
enn voru hóparnir lóðsaðir og það 
alla leið út á hlað þar sem íslensk 
kvennasöngsveit söng út í loftið. Það 
má nú samt eiginlega segja að þetta 
hafi verið ágætur endir og nokkuð 
snilldarlega til fundið, því niður-
staðan getur verið að það er sama 
hversu mikið af bæklingum eða 
alvöru hælisleitendum eða hrotta-
legum upplýsingum sem sturtað 
er yfir okkur. Við heyrum fyrst og 
fremst vella á heiðum hveri. 

  Elísabet Brekkan

Hvar hafa Orabaunirnar lit sínum glatað?

LEIKLIST Margrét Vilhjálmsdóttir leikkona er höfundur og stjórnandi leiksýningar í 
Þjóðmenningarhúsi og hefur mátt hafa margar hendur til að koma henni saman. 

LEIKLIST
Ora Orbis Terræ
Leikstjóri og listrænn stjórnandi: 
Margrét Vilhjálmsdóttir.
Hrund Gunnsteinsdóttir höfundur 
leikþáttar inni í heildargjörningi
Aðrir listrænir stjórnendur: Karl Ágúst 
Þórbergssson, Eva Rún, Friðgeir 
Einarsson
Tónlist og hljóðmyndir: Gunnar Tynes
Leikmynd og búningar: Þórunn Elísa-
bet Sveinsdóttir
Einsöngur: Romý Þorbjarnarson
Hljómsveitin Varsjárbandalagið.
Fjölmargir leikarar, dansarar úr Kram-
húsi söngkonur úr Vox Feminae og 
fjöldinn allur af öðru listafólki tók þátt 
í sýningunni.

★★
Löng og sundurlaus sýning en full af 
góðum hugmyndum

Hluthafafundur Exista hf.
26. maí 2009

EXISTA hf. ı Ármúla 3 ı 108 Reykjavík ı Sími 550 8600

Hluthafafundur Exista hf. verður haldinn þriðjudaginn 26. maí 2009 
í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 3, 5. hæð, Reykjavík, 
og hefst fundurinn kl. 10:00.

Dagskrá:

1. Tillögur til breytinga á samþykktum Exista hf.:

  a. Breyting á 1. mgr. 11. gr. að aðalfund skuli halda fyrir lok 

      ágúst ár hvert. 

  b. Breyting á 1. mgr. 12. gr. að til hluthafafundar skuli boða 

     á sannanlegan hátt.

  c. Breyting á 2. mgr. 19. gr. að eigi síðar en viku fyrir aðalfund 

     skal stjórn félagsins leggja fram ársreikning, ársskýrslu stjórnar 

      og endurskoðunarskýrslu og gera aðgengilega fyrir hluthafa. 

2. Önnur mál.

Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á hluthafafundi skulu vera komnar í 
hendur stjórnarinnar eigi síðar en sjö dögum fyrir fundinn.

Dagskrá og endanlegar tillögur munu liggja frammi á skrifstofu félagsins 
hluthöfum til sýnis viku fyrir hluthafafund. 

Fundargögn verða afhent á fundardaginn frá kl. 09:30 
á fundarstað að Ármúla 3.

Reykjavík 19. maí 2009 

Stjórn Exista hf.

FÆRÐUBRJÓSTSVIÐAEÐA
SÚRT BAKFLÆÐI?...

...Nú færðu Losec mups* án lyfseðils í næsta apóteki!

Nýtt!

annt um líf og líðan

Notkunarsvið: Losec Mups sýruþolnar töfl ur innihalda efnið omeprazol sem hemur magasýruframleiðslu. Losec Mups er notað við tilfallandi 
brjóstsviða og súru bakfl æði. Ekki má nota lyfi ð ef þú ert með ofnæmi fyrir omeprazoli eða einhverju öðru innihaldsefnanna eða samhliða lyfjum sem innihalda atazanavir. Gæta 
skal varúðar ef þú færð einhver af eftirtöldum einkennum: Verulegt þyngdartap, endurtekin uppköst, kyngingarerfi ðleika, blóðuppköst eða blóð í hægðum. Þá skal hafa samband 
við lækni. Látið lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð. Meðganga og brjóstagjöf: Losec Mups má nota á meðgöngu. Konur með barn á brjósti 
eiga að leita ráða hjá lækni áður en notkun hefst. Skömmtun: Ein Losec Mups 20 mg tafl a ekki oftar en einu sinni á sólarhring. Ef einkennin hafa ekki horfi ð eftir 14 daga stöðuga 
notkun skal hafa samband við lækni. Gleypa á töfl urnar heilar með ½ glasi af vökva. Hvorki má tyggja þær né mylja. Töfl urnar má leysa upp í vatni eða einhverjum súrum vökva 
(t.d. ávaxtasafa) og taka þannig inn. Það skiptir ekki máli hvort Losec Mups er tekið inn með eða án matar. Algengustu aukaverkanir eru: Höfuðverkur, niðurgangur, ógleði/
uppköst, kviðverkir, hægðatregða og aukinn vindgangur. Lesið vandlega allan fylgiseðilinn sem fylgir lyfi nu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Mars 2009.

*Omeprazol
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folk@frettabladid.is

> LIAM MEÐ LÆTI

Oasis-söngvarinn Liam Gallagher 
lenti í orðaskiptum við stuðn-
ingsmenn Tottenham þegar hann 
var á meðal áhorfenda á leik liðs-
ins við Manchester City um helg-
ina. Liam er harður stuðnings-
maður City og brást við hrópum 
Tottenham-manna með því að 
sýna þeim dónalega handahreyf-
ingu. Öryggisverðir brugðust skjótt 
við og fengu Liam til að setjast 
niður áður en lætin mögnuðust.

Idolstjarnan Hrafna nýtur 
lífsins eftir sigurinn á 
föstudagskvöld. Hún ætlar í 
háskóla í haust og er spennt 
fyrir jarðfræði.

Hrafna Hanna Elísa Herberts dóttir, 
Idolstjarna ársins 2009, nýtti sér 
góðviðrið sem lék við höfuðborgar-
búa í gær og sleikti sólina í Naut-
hólsvík. Fámennt var við ylströnd-
ina þegar Fréttablaðið náði tali af 
henni og því höfðu fáir komið auga 
á þennan nýjasta söngfugl þjóðar-
innar. Hrafna Hanna bar sigurorð 
af Önnu Hlín á föstudagskvöldið 
og fékk að launum tvær milljónir 
íslenskra króna. „Þessir pening-

ar verða geymdir, fyrir plötu og 
háskólanámið,“ segir Hrafna. 

Söngkonan segist þó ekki vera 
búin að gera upp hug sinn hvaða 
nám hún hyggst leggja fyrir sig, 
viðurkennir þó að jarðfræðin 
heilli. Ekki nema von því að henn-
ar sögn er bóndabærinn Teigarhorn 
í Djúpavogi, þar sem hún býr, ein af 
þremur stærstu geislasteina námum 
í heiminum. Fjölskyldufólkið á 
Teigahorni er þó ekki námufólk né 
er með skepnur því þau eru skóg-
ræktarbændur, rækta barrskóg. 
Hrafna segist hins vegar síður en 
svo vera með græna fingur. „Nei, 
því fer ansi fjarri,“ segir hún og 
hlær.

Hrafna á sem stendur engan 

kærasta og hún óttast ekki að þykka 
bankabókin eftir Idol-sigurinn eigi 
eftir að draga að sér hvers kyns 
gráðuga fauta. „Nei, það verður 
ekkert vandamál,“ segir Hrafna en 
til gamans má geta að nafnið henn-
ar, sem samanstendur af þremur 
eiginnöfnum og föður nafni, stenst 
reglur þjóðskrár innar. „Hins vegar 
heiti ég Hrafna Hanna E. Her-
bertsdóttir á öllum kortum,“ segir 
hún. Hrafna kvaðst ekki svekkt 
yfir því að hafa hálfpartinn fallið 
í skuggann af velgengni Jóhönnu 
Guðrúnar en hún lenti sem kunn-
ugt er í öðru sætinu í Eurovision 
kvöldið eftir. „Síður en svo, ég er 
bara alveg ákaflega stolt af henni.“ 
 freyrgigja@frettabladid.is

Idolstjarna í Nauthólsvík
NAUT VEÐURBLÍÐUNNAR Hrafna Hanna Elísa átti að heita Hanna Elísa en eftir að hún tamdi hrafn sem hún fann var nafninu 
breytt í Hröfnu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sean Penn er í samningaviðræðum um að leika aðalhlutverkið í mynd-
inni This Must Be the Place með ítalska leikstjórann Paolo Sorrentino 
við stjórnvölinn. Myndin fjallar um forríka rokkstjörnu sem leiðist 
aðgerðaleysi sitt og ákveður að leita uppi morðingja föður síns, sem er 
fyrrverandi nasisti búsettur í Bandaríkjunum. Penn, sem vann Óskar-
inn fyrr á árinu fyrir Milk, er með fleiri verkefni í burðarliðnum, þar 
á meðal The Three Stooges í leikstjórn Farrelly-bræðra. Auk Penns 
leika þar aðalhlutverkin Jim Carrey og Benicio del Toro.

Penn leikur rokkara

Um fátt er meira rætt í Bretlandi en 
skilnað smástirnisins Peter Andre og 
glamúrfyrirsætunnar Katie Price, sem 
er betur þekkt sem Jordan. Mirror átti 
fárra úrkosta völ en að birta flenni-
stóra mynd af Pete í bíl sínum undir 
fyrirsögninni „D-Day“. Í frétt Mirror 
kemur fram að Jordan og Peter hafi 
ákveðið að hittast á hlutlausum stað til 
að ræða um forræðið yfir börnunum 
þeirra tveim. Þá ku Peter hafa gert 
þá kröfu að fá að halda sambandi við 
Harvey, ávöxtinn af sambandi Jordan og 
Dwights Yorke, fyrrverandi leikmanns 
Manchester United.

Jordan og Peter hafa reynt að róa 
taugarnar á sólríkum stöðum. Peter 
hefur haft athvarf í húsi sínu á Kýpur 
á meðan Jordan hefur sleikt sólina á 
Maldíveyjum ásamt börnunum Junior 

og Princess Tiaamii. Harvey, sem er 
sjö ára, varð hins vegar eftir í London. 
Peter er sagður brjálaður yfir þeirri 
ákvörðun Jordan að selja myndir af sér 
og börnunum til slúðurblaðanna fyrir 
svimandi háar upphæðir og það má 
flestum vera ljóst að þessi skilnaður 
verður seint sagður fara fram í kyrr-
þey. „Ég hefði aldrei gert þetta, mér 
finnst þetta ömurlegt,“ sagði Peter í 
samtali við Mirror. „Skilnaðurinn er of 
skammt á veg kominn til að ég geti talað 
um hann, þetta er allt of sársaukafullt,“ 
bætti Peter við. Ekki er ljóst hversu 
miklir fjármunir eru í spilunum en Jor-
dan hefur gert það gott við að sitja fyrir 
fáklædd á dagatölum. Þau rökuðu síðan 
saman nokkrum krónum þegar þau tóku 
þátt í raunveruleikaþáttaseríunni I‘m a 
Celebrity... Get Me out of Here!

Jordan og Pete hittast fyrir börnin

ERFITT Skilnaður Peters Andre og Jordan er á 
flestra vörum í Bretlandi enda virðist þeim fátt, 
ef nokkuð, heilagt. NORDICPHOTOS/GETTY



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

www.somi.is

15%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM FRÁ SÓMA
18.– 23. MAÍ Í FJARÐARKAUP

SÓMAVIKA Í FJARÐARKAUP 18. - 23. MAÍ
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Þriðjudagur 19. maí 2009 

➜ Jaðarsport
20.00 BANFF fjallamyndahátið verður 
haldin í sal Ferðafélags Íslands að 
mörkinni 6 dagana 19. og 20. maí. 
Sýndar verða stuttmyndir 
um afrek og ævintýri 
fólks sem 
stundar ýmis 
jaðarsport t.d. 
fjallamennsku, klifur, 
snjóbretti og fjallaskíði. 
Nánari upplýsingar á 
www.isalp.is.

➜ Tónlist
20.00 Guðrún Árnadóttir fiðluleikari 
verður með hugleiðingar um tónlist, 
nám og fjölbreytileikann í erindi sem 
hún kallar „Er tónlist í pokanum“. 
Fyrirlesturinn fer fram að Laugavegi 
51. Enginn aðgangseyrir og allir vel-
komnir.

➜ Matur
20.00 Sigríður Gunnarsdóttir og Silja 
Sallé kynna bók sína „Sælkeragöngur 
um París - 60 uppskriftir að hamingj-
unni á Parísarvísu“ hjá Alliance Fran-
çaise við Tryggvagöta 8.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Nýjasta smáskífulag Hafdísar 
Huldar nefnist Kónguló og fjall-
ar um franska kóngulóarmanninn 
Alain Robert sem er þekktur fyrir 
að klífa hæstu byggingar heims-
ins berhentur. Lagið, sem Hafdís 
samdi með hjálp vinar síns Tom 
Howe, kemur út 1. júní á Íslandi 
en 21. júní í Bretlandi og víðar 
um heiminn. Það verður að finna 
á annarri sólóplötu Hafdísar sem 
er væntanleg síðar á árinu.

Hafdís ætlar í stóra tónleika-
ferð um Bretland til að fylgja 
smáskífunni eftir. Tónleikarnir 
verða fimmtán talsins; þeir fyrstu 
26. maí í Manchester en þeir síð-
ustu í London 24. júní. Hægt er að 
hlusta á Kónguló á endurbættri 
heimasíðu Hafdísar, hafdishuld.
com. 

Lag um Spiderman
Kvikmyndin Angels and Demons, 
framhald hinnar vinsælu Da Vinci 
Code, var aðsóknarmesta mynd-
in vestanhafs eftir frumsýning-
arhelgi sína. Myndin þénaði 48 
milljónir dollara og skaut vísinda-
tryllinum Star Trek, sem hafði 
vermt efsta sætið, ref fyrir rass.

Tekjurnar voru engu að síður 
miklu minni en Da Vinci Code 
státaði af eftir sína frumsýningar-
helgi, eða rúmum 77 milljónum 
dollara. Angels and Demons er 
byggð á samnefndri skáldsögu 
Dans Brown og skartar Tom 
Hanks í aðalhlutverki. Myndin 
hefur ekki verið eins umdeild og 
forveri hennar og hefur það vafa-
lítið haft áhrif á aðsóknartölurnar. 

Englar og 
djöflar efstir

HAFDÍS HULD Nýjasta smáskífulag Haf-
dísar Huldar nefnist Kónguló og fjallar 
um Frakkann Alain Robert.

Rokksveitin Vonbrigði hefur gefið 
út sína þriðju plötu, Tapír. Fimm 
ár eru liðin síðan platan Eðli ann-
arra kom út en á henni voru lög 
með gömlu efni frá árunum 1981 
til 1985. „Þetta er þannig séð 
fyrsta platan í langan tíma með 
nýju efni,“ segir Jóhann Vilhjálms-
son. Hallur Ingólfsson, fyrrver-
andi trommari í Ham, stjórnaði 
upptökum á plötunni og stóðu þær 
yfir í þrjú ár með hléum.

Vonbrigði hefur alla tíð haldið 
sama fjögurra manna kjarnanum, 
eða síðan hún sló í gegn með laginu 
Ó Reykjavík sem hljómaði í mynd-
inni Rokk í Reykjavík. Þrátt fyrir 
að hafa ekkert starfað á tíunda ára-
tugnum og allt þangað til síðasta 
plata kom út, virðist það ekki hafa 
skipt neinu máli. „Við erum alltaf 
sömu fjórir upprunalegu meðlim-
irnir, það er dálítið sérstakt,“ segir 
Jóhann. „Þetta er okkar hobbí, það 
er enginn af okkur í golfi,“ bætir 
hann við og hlær.

Nafn plötunnar, Tapír, er tilvís-
un í samnefnt dýr sem hefur verið 
hljómsveitinni hugleikið í gegnum 

tíðina. „Okkur finnst þetta fallegt 
dýr og þetta er líka skemmtilegt 
orð,“ segir hann og tekur fram að 
myndin af dýrinu á umslagi plöt-
unnar komi úr smiðju Gabríelu 
Friðriksdóttur.

Fram undan hjá Vonbrigðum eru 
útgáfutónleikar á næstunni auk 
þess sem hugurinn leitar út fyrir 
landsteinana. Árið 2005 fór sveit-
in í tónleikaferð til Þýskalands og 
Póllands sem gekk vel og vonast 
hún til að endurtaka leikinn sem 
allra fyrst.  - fb

Nýtt frá Vonbrigðum

Norðmaðurinn Alexander 
Rybak söng sig inn í hjörtu 
Evrópubúa með sigurlagi 
sínu Fairytale í Eurovision-
keppninni. Þrjú ár eru 
liðin síðan hann sló í gegn í 
heimalandi sínu.

Alexander Rybak er 23 ára Norð-
maður, sem er reyndar fæddur í 
Hvíta-Rússlandi. Þegar hann var 
fjögurra ára fluttist hann með fjöl-
skyldu sinni til Noregs, þar sem 
hann hefur búið allar götur síðan.

Rybak byrjaði að spila á hljóð-
færi þegar hann var fimm ára, 
sem kemur ekki á óvart því móðir 
hans er klassískur píanisti og faðir 
hans er þekktur fiðluleikari. „Ég 
hef alltaf haft gaman af tónlist. Ég 
byrjaði að spila á hljóðfæri fimm 
ára og núna spila ég á fiðlu og er 

líka ágætur á píanói. Mig lang-
aði alltaf að skemmta fólki og ég 
lít á það sem köllun mína,“ sagði 
Rybak.

Áður en hann tók þátt í Euro-
vision reyndi hann fyrir sér í 
norsku Idol-keppninni og í hæfi-
leikaþættinum Kjempesjansen. 
Hann komst í gegnum fyrsta niður-
skurðinn í Idol en datt út áður en 
sjónvarpið byrjaði að sýna frá 
keppninni. Þá ákvað Rybak að 
prófa Kjempesjansen og datt líka 
út þar í fyrstu tilraun eftir að hafa 
reynt að heilla dómnefndina með 
því að spila á fiðlu og píanó ásamt 
því að syngja í einu og sama lag-
inu. „Ég vildi sýna dómnefndinni 
alla mína hæfileika en þeim fannst 
þetta of ruglingslegt. Næst þegar 
ég tók þátt (árið 2006) einbeitti ég 
mér að fiðluleiknum og söngnum 
og það borgaði sig,“ sagði hann. 
„Ég átti ekki von á því að vinna 

Kjempesjansen en það opnaði dyr 
fyrir mér sem tónlistarmanni.“ Í 
framhaldinu fékk hann hlutverk 
í leikritinu Fiðlaranum á þakinu 
og starfaði með Morten Harket 
úr hljómsveitinni A-Ha. Síðan var 
röðin komin að Eurovision og allir 
vita hvernig það ævintýri endaði. 
Fairytale samdi Rybak þegar hann 
var staddur í Álasundi og heill-
aðist upp úr skónum af náttúru-
fegurðinni. „Náttúran var undur-
fögur og ég var með texta um 
fyrrverandi kærustu í huga. Þetta 
small allt saman.“

Rybak hefur það nú á afreka-
skránni að hafa sett nýtt met í 
53 ára sögu Eurovision með því 
að næla sér í 387 stig, sem er 169 
stigum meira en Jóhanna Guðrún 
náði í öðru sætinu. Fyrra stigamet-
ið áttu finnsku skrímslin í Lordi 
með 292 stig. 

freyr@frettabladid.is

Ævintýri í fallegri náttúru
ALEXANDER RYBAK Norðmaðurinn söng sig inn í hjörtu Evrópubúa með lagi sínu Fairytale í úrslitum Eurovision.  NORDICPHOTOS/GETTY

VONBRIGÐI Hljómsveitin Vonbrigði 
hefur gefið út sína þriðju plötu, sem 
nefnist Tapír.
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Pepsi-deild karla
Fjölnir - Grindavík 3-2
0-1 Gilles Ondo (32.), 1-1 Jónas Grani Garðarsson 
(36.), 1-2 Sveinbjörn Jónasson (51.), 2-2 Gunnar 
Valur Gunnarsson (76.), 3-2 Gunnar Már Guð
mundsson, víti (86.).
Fram - Fylkir 0-0
Umfjöllun um alla leiki má finna á Vísi.

STAÐAN
Stjarnan 3 3 0 0 12-1 9
KR 3 2 1 0 6-1 7
Fylkir 3 2 1 0 3-0 7
Keflavík 3 2 0 1 4-2 6
FH 3 2 0 1 5-4 6
Breiðablik 3 2 0 1 5-4 6
Fram 3 1 1 1 3-2 4
Fjölnir 3 1 0 2 5-7 3
Valur 3 1 0 2 3-5 3
Þróttur 3 0 1 2 1-8 1
ÍBV 3 0 0 3 0-6 0
Grindavík 3 0 0 3 3-10 0

Enska úrvalsdeildin
Portsmouth - Sunderland 3-1
0-1 Kenwyne Jones (58.), 1-1 John Utaka (60.)., 
2-1 Phillip Bardsley, sjálfsmark (68.), 3-1 Armand 
Traore (88.). Hermann Hreiðarsson lék allan 
leikinn í liði Portsmouth.

ÚRSLIT
Kópavogsvöllur, áhorf.: 1570

Breiðablik FH

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  10–23 (7–14)
Varin skot Ingvar 11 – Daði 5
Horn 6–10
Aukaspyrnur fengnar 10–8
Rangstöður 2–3

FH 4–3–3  
Daði Lárusson 6
Guðm. Sævarsson 6
Pétur Viðarsson 6
Ásgeir G. Ásgeirsson 7
Hjörtur L. Valgarðss. 7
Davíð Þór Viðarsson 4
Matthías Vilhjálmss. 6
Tryggvi Guðmundss. 6
(68. Tommy Nielsen 6)
Matthías Guðmundss. 3
(68. Björn Sverriss. 6)
Atli Viðar Björnsson 3
(68. A. Söderlund 7)
Atli Guðnason 7

*Maður leiksins

BREIÐAB. 4–3–3 
*Ingvar Þór Kale 7
Árni Kristinn Gunn. 3
Guðmann Þórisson 3
Kári Ársælsson 6
Kristinn Jónsson 6
Finnur O. Margeirss. 6
Guðm. Kristjánsson 7
Arnór Sveinn Aðalst. 5
Kristinn Steindórss. 7
(90. Elfar Helgason -)
Alfreð Finnbogason 7
Olgeir Sigurgeirsson 3
(81. Haukur Baldv. -)

1-0 Guðmundur Kristjánsson (23.)
2-0 Alfreð Finnbogason (47.)
2-1 Matthías Vilhjálmsson (73.)
2-2 Guðmann Þórisson, sjálfsm. (85.)
2-3 Alexander Söderlund (90.)

2-3
Einar Örn Daníelsson (5)

Sparisjóðsvöllurinn, áhorf.: 1680

Keflavík Valur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  18–14 (7–6)
Varin skot Jörgensen 5 – Kjartan 4
Horn 8–6
Aukaspyrnur fengnar 14–15
Rangstöður 4–8

VALUR 4–4–2  
Kjartan Sturluson 6
Steinþór Gíslason 5
Reynir Leósson 5
Atli Sveinn Þórarinss. 4
Bjarni Ó. Eiríksson 3
Ólafur Páll Snorrason 6
Ian Jefs 4
Baldur Bett 3
(46. Baldur Aðalst. 5)
Hafþór Æ. Vilhjálmss. 3
(46. Viktor Illugason 5)
Helgi Sigurðsson 5
(71. Pétur Markan -)
Marel Baldvinsson 5

*Maður leiksins

KEFLAVÍK 4–4–2 
Lasse Jörgensen 7
Guðjón Árni Ant. 7
*Alen Sutej 8
Bjarni Hólm Aðalst. 7
Brynjar Guðmundss. 6
(89. Tómas Kjartans. -)
Magnús Þorsteinss. 7
Jón G. Eysteinsson 6
Símun Samuelsen 8
Jóhann B. Guðm. 6
(82. Bojan Ljubicic -)
Hörður Sveinsson 7
Haukur Ingi Guðnas. 7
(77. Magnús Matth. -)

1-0 Guðjón Árni Antoníusson (7.)
2-0 Hörður Sveinsson (20.)
3-0 Hörður Sveinsson (71.)

3-0
Þóroddur Hjaltalín (5)

FÓTBOLTI FH gerði sér lítið fyrir og 
lagði Breiðablik, 3-2, á Kópavogs-
velli eftir að hafa lent 2-0 undir.

FH hóf leikinn af krafti og átti 
fyrstu færi leiksins en það voru 
samt Blikar sem skoruðu fyrsta 
mark leiksins. Þar var að verki 
Guðmundur Kristjánsson með 
skalla eftir hornspyrnu. 

Þetta var fyrsta skot Breiða-
bliks á markið en FH-ingar voru 
með algjöra yfirburði úti á vellin-
um í fyrri hálfleik. Þeir voru hins 
vegar klaufar upp við markið auk 
þess sem Ingvar Þór Kale varði 
oft vel.

Breiðablik fékk sannkallaða 
óskabyrjun í síðari hálfleik þegar 
Davíð Þór Viðarsson fyrirliði FH 
sendi boltann til baka þar sem 
Alfreð Finnbogason beið eins og 
gammur og refsaði með marki á 
annarri mínútu hálfleiksins.

Það var allt annað að sjá til 
Breiðabliks í seinni hálfleik og virt-
ist sem markið í byrjun hefði slegið 
FH gjörsamlega út af laginu.

Alfreð Finnbogason var klaufi 
að koma Blikum ekki þrjú mörk 
yfir þegar hann komst einn inn 
gegn Daða Guðmundssyni mark-
verði FH sem varði. FH svaraði 
með góðri skyndisókn og Matthías 
Vilhjálmsson minnkaði muninn í 
tvö eitt þegar tæpar tuttugu mín-
útur voru eftir.

FH-ingar höfðu ekki sigrað 
Breiðablik á Kópavogsvelli síðan 
Blikar komu upp í efstu deild sum-
arið 2005 en nú varð breyting á.

FH jafnaði þegar Atli Guðnason 
skallaði að marki og Guðmann 
sneiddi boltann fyrir Ingvar Þór 
sem annars hefði fengið boltann í 
fangið og í uppbótartíma tryggði 

Alexander Söderlund FH sigurinn 
með frábæru marki.

Hjörtur Logi Valgarðsson lagði 
upp sigurmark FH og var að 
vonum kátur eftir leikinn.

„Þetta sýnir hvað það er mikill 
karakter í þessu liði, þetta er frá-
bært lið. Við fengum helling af 
færum í fyrri hálfleik og hefðum 
getað skorað fullt af mörkum. Það 
hefði brotið mörg lið að klúðra 
svona mörgum færum,“ sagði 
Hjörtur Logi.

„Það komu einhverjar tíu 
mínútur korter þar sem við erum 
ekki í góðu standi eftir annað 

markið þeirra og það var frábært 
að koma til baka. Það er ótrúlegt.“

„Við misstum aldrei trúna. Við 
héldum áfram og það var það sem 
skilaði þessum sigri í dag, trúin,“ 
sagði Hjörtur í leikslok.

Ólafur Kristjánsson, þjálfari 
Breiðabliks, var súr í leikslok.

„Ég ætla að vona að það verði 
ekki súrara en þetta. Mér fannst 
við hafa góð tök á leiknum, sér-
staklega í seinni hálfleik, en það 
voru mikilvæg augnablik sem 
skildu á milli. Við áttum að setja 
þriðja markið og klára þetta,“ 
sagði Ólafur í leikslok. - gmi

Ótrúleg endurkoma FH
Lokamínúturnar í leik Breiðabliks og FH verða lengi í minnum hafðar. FH 
tryggði sér þá 3-2 sigur á heimamönnum eftir að hafa lent 2-0 undir. Sigur-
markið kom 30 sekúndum eftir að auglýstum uppbótartíma lauk.

BARÁTTA Matthías Guðmundsson og Kristinn Jónsson berjast um boltann.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

> Ísland vann Sviss

Ísland vann sigur á Sviss, 33-31, í fyrsta æfingalands-
leik liðanna af þremur í handbolta kvenna í gær. 
Liðín mætast einnig á Selfossi í kvöld og 
í Austurberginu á morgun. Sólveig Lára 
Kjærnested skoraði átta mörk fyrir Ísland 
og Harpa Sif Eyjólfsdóttir sex en alls 
komust ellefu leikmenn Íslands á blað 
í leiknum. Staðan í hálfleik var 16-14, 
Íslandi í vil.

FÓTBOLTI Fylkismenn 
héldu marki sínu 
hreinu þriðja leikinn 
í röð þegar þeir heim-
sóttu Framara í Laugar-
dalinn í gær. Ekkert mark 
var skorað í leiknum, sem 
var þó þokkalega fjörugur og 
í fjórgang hafnaði knöttur-
inn í stönginni, þrisvar á 
marki Fram.

„Stöngin er auðvitað bara 
hluti af leiknum og menn 
eiga að vita að það á að 
setja boltann í innanverða 
stöngina en ekki utan-
verða,“ sagði Ólafur 
Þórðarson, þjálfari 
Fylkis, kíminn eftir leik.

„Við áttum fullt af færum í 
þessum leik og fúlt að hafa ekki 
náð marki. Við vorum að spila 
ágætis leik í kvöld og sköpuðum 

okkur fullt af færum. Eitt stig á 
útivelli er ekkert sem við eigum 
að gráta yfir en við hefðum 

getað tekið öll stigin,“ sagði 
Ólafur.

Fylkismenn voru mun 
sterkari aðilinn í fyrri 

hálfleiknum og heima-
menn áttu undir högg 
að sækja. Meira líf 
var í Frömurum í þeim 
síðari en ekkert mark 
var þó skorað. - egm

Fram og Fylkir gerðu markalaust jafntefli:

Stöngin út í dalnum

FÉKK FÆRI
Pape Mamadou Faye 

náði ekki að skora í 
gær frekar en aðrir 
leikmenn liðanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Keflvíkinga urðu fyrir áfalli fyrir leik sinn á 
móti Val í gær þegar ljóst var að Hólmar 
Örn Rúnarsson yrði frá í 6-8 vikur vegna 
meiðsla. Það voru samt engin veikleika-

merki sjáanleg á þeim í frábærum 3-0 sigri 
á Sparisjóðsvellinum í gær. Traust og örugg 
varnarlína hélt Valsmönnum í skefjum og 
eldfljótir og kappsamir framherjar stríddu 
síðan þungum varnarmönnum Vals allan 
leikinn. 

Breytingar Kristjáns Guðmundssonar, 
þjálfara Keflavíkur, gengu fullkomlega upp. 
Símun Samuelsen blómstraði í nýrri stöðu 
inni á miðjunni og Hörður Sveinsson skoraði 
tvö mörk í sínum fyrsta leik í byrjunarliðinu 
í sumar.

„Við erum með mjög góða sóknarmenn 
í Keflavík í dag, við erum allir góðir félagar 
og berjumst allir hver fyrir annan. Það verða 

allir að bíða eftir sínu tækifæri og mitt kom 
í dag,” sagði sagði Hörður Sveinsson, sem 
hafði komið inn á sem varamaður í fyrstu 
tveimur leikunum. „Við getum sprengt 
upp hvaða vörn sem er. Við erum með 
flott sóknarlið og erum líka 
með mjög góða vörn. Við 
spiluð-
um frá-
bæran 
bolta í 
dag,” sagði Hörður.

Guðjón Árni Antoníusson tók 
við fyrirliðabandinu af Hólmari 
Erni Rúnarssyni og marksæknasti 
bakvörður landsins kom sínu liði 
yfir. „Kristján sagði mér að skora 
í dag og ég bara gerði það. Við 
lögðum okkur 110 prósent fram 

og það skilaði sér. Það er ekki hægt að 
biðja um meira en að halda hreinu og 
skora þrjú mörk,” sagði Guðjón . 

„Við komum mjög vel stefndir í 
leikinn og sköpuðum tvö mjög góð færi 
á fyrstu mínútunum. Svo gefum við tvö 

mörk með vondum varnarleik og í 
Keflavík og á móti jafnsterku liði 
er á brattann að sækja eftir það. 
Þeir spiluðu mjög skynsamlega úr 
stöðunni, lágu til baka og beittu 
sínum eitruðu og hröðu framherjum 
í skyndisóknum. Við réðum bara illa 
við þá,” sagði Willum Þór Þórsson, 
þjálfari Vals, og bætti við: „Þeir spil-
uðu feykilega vel. Aftasta varnar-
línan var örugg sem og markmað-
urinn. Við vorum aldrei öruggir í 

okkar varnarleik.“

HÖRÐUR SVEINSSON SVARAÐI KALLINU OG SKORAÐI TVÖ: KEFLAVÍK FÓR ILLA MEÐ VAL Í GÆR

Við getum sprengt upp hvaða vörn sem er
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1971 - 2009 www.sm.is ALLAR GERÐIR

KORT

VOR ÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR
42" SJÓNVÖRP MEÐ ALLT AÐ 

100 ÞÚSUND KRÓNA AFSLÆTTI 

FULLT VERÐ 3.490

MARGAR GERÐIR

TILBOÐ 1.990

ALLT AÐ 60% 
AFSLÁTTUR

ÚTVARPSTÆKI

HEYRNARTÓL

AFSL. 43%

VERÐ FRÁ 4.990

VERÐ FRÁ 12.990

STAFRÆNIR 
MYNDARAMMAR

STAFRÆNAR 
MYNDAVÉLAR
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18.10 HSV – Gummersbach, 
beint   STÖÐ 2 SPORT

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

19.40 Ally McBeal   
 STÖÐ 2 EXTRA

20.25 How I Met Your Mother  
 STÖÐ 2

20.55 Fangar fortíðar   
 SJÓNVARPIÐ

21.00 Nýtt útlit   SKJÁREINN

STÖÐ 2

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Arthúr

17.55 Matta fóstra og ímynduðu vinir 
hennar  (41:53)

18.25 Íslenski boltinn  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.10 Skólaklíkur  (Greek) (2:10) Banda-
rísk þáttaröð um systkinin Rusty og Casey 
Cartwright og fjörugt félagslíf þeirra í há-
skóla. 

20.55 Fangar fortíðar  (Fanget av 
fortiden) Dönsk heimildamynd um afkom-
endur frumbyggja á Grænlandi, í Banda-
ríkjunum og Ástralíu, unga fólkið og oft á 
tíðum nöturlegt líf þess.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Lögregluforinginn - Blórabögg-
ull  (The Commander: The Devil You Know) 
(1:2) Bresk sakamálamynd eftir Lyndu La 
Plante. Clare Blake er yfirmaður morðdeildar 
lögreglunnar í London og rannsakar hér lát 
tveggja ára stúlku. 

23.10 Ríki í ríkinu  (The State Within) 
(3:7) Breskur spennumyndaflokkur í sjö 
þáttum. Flugvél springur í flugtaki í Washing-
ton og í framhaldi af því lendir sendiherra 
Breta í borginni í snúnum málum og virðist 
engum geta treyst. 

00.00 Kastljós  (e)

00.30 Dagskrárlok

20.00 Hrafnaþing  Í umsjón Ingva Hrafns 
Jónssonar.

21.00 Frumkvöðlar  Elinóra Inga Sigurðar-
dóttir ræðir um uppgötvanir og framsókn 
hugmynda við Gunnlaug Guðmundsson 
stjörnuspeking.

21.30 Á réttri leið  Katrín Júlíusdóttir 
þingmaður stýrir stjórmálaumræðu.

06.00 Óstöðvandi tónlist

07.20 Málefnið  (6:6) (e)

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

12.00 Málefnið  (6:6) (e)

12.40 Óstöðvandi tónlist

17.40 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti. 

18.25 The Game  (13:22) Bandarísk 
gamanþáttaröð um kærustur og eiginkonur 
hörkutólanna í ameríska fótboltanum. 

18.50 America’s Funniest Home Vid-
eos  (22:48) (e)

19.15 America’s Funniest Home Vid-
eos  (23:48) (e)

19.40 This American Life  (2:6) (e)

20.10 The Biggest Loser  (17:24) Banda-
rísk raunveruleikasería þar sem fitubollur 
berjast við bumbuna. 

21.00 Nýtt útlit  (10:11) Hárgreiðslu- 
og förðunarmeistarinn Karl Berndsen veit-
ir venjulegu fólki nýtt útlit, allt frá förðun 
til fata. Það þarf engar geðveikar æfingar, 
megrunarkúra eða fitusog, bara einfaldar 
lausnir og góð ráð. Karl er sérfræðingur á 
sínu sviði og hefur um árabil verið búsettur 
í London þar sem hann hefur unnið með 
fjölmörgum stórstjörnum. Hann upplýsir 
öll litlu leyndarmálin í tískubransanum og 
kennir fólki að klæða sig rétt. 

21.50 The Cleaner  (11:13) Vönduð þátta-
röð með Benjamin Bratt í aðalhlutverki. 
Þættirnir eru byggðir á sannri sögu fyrrum 
dópista sem helgar líf sitt því að hjálpa fíkl-
um að losna úr viðjum vanans.

22.40 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til 
sín góða gesti og slær á létta strengi. 

23.30 CSI  (18:24) (e)

00.20 Óstöðvandi tónlist

07.00 Breiðablik - FH Útsending frá leik 
í Pepsi-deild karla.

13.55 Breiðablik - FH Útsending frá leik í 
Pepsi-deild karla.

15.45 Pepsímörkin 2009 

16.45 World Supercross GP Að þessu 
sinni fór mótið fram á Sam Boyd leikvangin-
um í Las Vegas.

17.40 Þýski handboltinn - Markaþátt-
ur Hver umferð gerð upp í þýska handbolt-
anum.

18.10 HSV - Gummersbach Bein út-
sending frá leik í þýska handboltanum.

19.40 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu 

20.10 2001 UEFA Cup Final: Liverpool 
- Alaves Sýnt frá úrslitaleik liðanna í Evrópu-
keppni félagsliða árið 2001. 

22.10 PGA Tour 2009 - Valero Texas 
Open Sýnt frá hápunktunum á PGA móta-
röðinni í golfi.

23.10 HSV - Gummersbach Útsending 
frá leik í þýska handboltanum.

00.35 NBA Action Öll bestu tilþrif vikunn-
ar í NBA körfuboltanum.

01.00 NBA 2008/2009 - Playoff 
Games Bein útsending frá leik Lakers og 
Denver í úrslitakeppni NBA.

07.00 Portsmouth - Sunderland Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

15.40 Everton - West Ham Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

17.20 Man. Utd - Arsenal Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

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

19.30 Coca Cola mörkin Allir leikirnir, 
öll mörkin og allt það umdeildasta skoðað í 
þessum magnaða markaþætti.

20.00 Football Rivalries 

20.30 Football Rivalries 

21.00 WBA - Liverpool Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

22.40 Chelsea - Blackburn Útsending 
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

00.20 Markaþáttur Allir leikir umferðar-
innar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll 
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.

01.15 Newcastle - Fulham Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

> David Boreanaz
„Hollywood er fyrir mér eins og 
gullfalleg ljóska í skítugum nær-
buxum.“ 
Boreanaz leikur rannsóknarlögreglu-
manninn Booth í þættinum Bones 
sem Stöð 2 sýnir í kvöld. 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego 
Afram!, Krakkarnir í næsta húsi og Stuðbolta-
stelpurnar.

08.15 Oprah 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (1:25)

09.55 Doctors (2:25)

10.20 Extreme Makeover: Home Ed-
ition (1:25) 

11.45 Logi í beinni

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (192:260)

13.25 Last Holiday 

15.15 Sjáðu 

15.45 Barnatími Stöðvar 2 Tutenstein, 
Ben 10, Stuðboltastelpurnar og Kalli og Lóa.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar

17.58 Friends (16:24) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.35 The Simpsons (14:22) 

20.00 The New Adventures of Old 
Christine (7:10) 

20.25 How I Met Your Mother 
(19:20) Í þessari þriðju seríu fáum við að 
kynnast enn betur vinunum Barney, Ted, 
Marshall, Lily og Robin og um leið komumst 
við nær sannleikanum um hvernig sögumað-
urinn Ted kynnist móður barnanna sinna og 
hver hún í raun er.

20.50 Bones (11:26) Dr. Temperance 
„Bones“ Brennan, réttarmeinafræðingur er  
kölluð er til ráðgjafar í allra flóknustu morð-
málum. Brennan og rannsóknarlögreglumað-
urinn Booth vinna vel saman í starfinu en 
spennan milli þeirra hefur verið að magnast 
allt frá upphaf þáttanna og stóra spurningin 
verið sú hvort þau komi nokkurn tímann til 
með að enda sem par. 

21.35 Little Britain 1 (4:8) 

22.05 Gavin and Stacey (1:6) 

22.30 The Sopranos (16:26) 

23.25 Auddi og Sveppi 

00.05 Grey‘s Anatomy (21:24) 

00.50 The Closer (4:15)

01.35 Fringe (17:21) 

02.25 Last Holiday 

04.15 I Dream of Murder 

05.50 How I Met Your Mother (19:20) 

08.00 The Truth About Love 

10.00 Underdog

12.00 Everything You Want 

14.00 Murderball

16.00 The Truth About Love 

18.00 Underdog 

20.00 Everything You Want  Rómantísk 
gamanmynd um unga konu reynir að velja 
milli tveggja ólíkra karlmanna.

22.00 Betrayed 

00.05 Kiss Kiss Bang Bang 

02.00 Children of the Corn 6 

04.00 Betrayed 

06.05 Beerfest

▼

▼

▼

▼

Vilhjálmur Shakespeare hét maður á tímum 
Elísabetar hinnar fyrri í Englandi og var markaðs-
miðað leikskáld. Hann dældi frá sér harmleikjum og 
gamanleikjum og konungasögum og ástarsögum 
og hver veit hvað, allt eftir því sem hann taldi að 
myndi ganga best í skrílinn. Svo heppilega vildi til 
fyrir Vilhjálm að hann var einmitt feiknarlega naskur 
á að skrifa stykki sem slógu í gegn; hann var með 
öðrum orðum með puttann á púlsinum. Þótt verk 
hans væru á sínum tíma ekki endilega hátt skrifuð 
meðal elítunnar vildi líka svo heppilega til fyrir okkur 
hin að hann var snilldarskáld. Ekki aðeins eru þau 
skrifuð af fádæma innsæi í mannlegt eðli, heldur 
auðgaði hann enska tungu með framúrstefnulegu 
og skapandi orðfæri. Máltæki sem rekja uppruna 
sinn til Shakespeares eru nú hvarvetna í ensku og 
jafnvel íslensku.

Stefán King heitir annað fádæma mikilvirkt skáld, 

nú á tímum Elísabetar hinnar síðari, en Stefán 
er enn meðal okkar og við ágæta heilsu vestur í 
Bandaríkjunum, eftir því sem ég best veit. Eins og 
Vilhjálmur forðum er Stefán feikivinsæll og hefur 
auðgast vel á skrifum sínum. Kannski verður hans 
jafnvel minnst á 25. öld sem eins mikilfenglegasta 
og áhrifamesta rithöfundar sögunnar. Sennilega 
mun Stefán þó ekki jafna Vilhjálm þegar kemur að 
nýyrðasmíð. En rosalegan helling hefur hann skrifað 
af bókum. Það sem meira er, Stefán má ekki skrifa 
eitt einasta orð án þess að það sé fest á filmu trekk 
í trekk, þannig að kannski verða titlarnir hans á end-
anum jafn margir og orðin hans Vilhjálms. Á sínum 
tíma var önnur hver mynd í bíó kynnt með hinum 
kunnuglegu orðum „Byggð á smásögu eftir Stephen 
King!“ og var það ekki alltaf ávísun á tröllaukin gæði. 
Meðan ég man, Children of the Corn 6 er á Stöð 2 
Bíó í nótt klukkan tvö. Ekki gleyma poppinu.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON HYGGUR AÐ ARFLEIFÐ BÓKMENNTARISANNA

Kóngurinn hristir spjótið
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

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

SVT 1

11.05 Aftenshowet med Vejret 12.00 Det lille hus 
på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 
DR Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie Mix 
14.00 SPAM - Din digitale medieguide 14.30 
Monster allergi 15.00 Store Nørd 15.30 Lille Nørd 
16.00 Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 
17.00 Aftenshowet med Vejret 17.30 Mig og min 
alder 18.00 Ønskehaven 18.30 Reddet af sin 
slædehund 19.00 TV Avisen 19.25 Kontant 19.50 
SportNyt 20.00 Lewis 21.35 OBS 21.40 Dødens 
Detektiver 22.00 Vi bliver ved! 22.30 Boogie Mix

11.00 NRK nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30 
Ansikt til ansikt 12.00 NRK nyheter 12.05 Norge 
rundt 12.30 Frilandshagen 13.00 NRK nyheter 
13.05 Jessica Fletcher 14.00 NRK nyheter 14.10 
Dynastiet 15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - nyh-
eter på samisk 15.25 Sommerhuset 15.55 Nyheter 
på tegnspråk 16.00 Dora utforskeren 16.25 
Travelbymysteriene 16.40 Distriktsnyheter 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Ut i naturen 17.55 Skjergardsmat 
18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.30 Brennpunkt 20.20 Extra-
trekning 20.30 Safari spesial 21.00 Kveldsnytt 
21.15 Alle dei vakre hestane 23.10 Kulturnytt

06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Pipar og salt
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt

14.03 Öreigaskáldsögur
15.03 Útvarpssagan: Höfuðlausn
15.30 Kenny Burrell kvintettinn leikur
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Bláar nótur í bland
21.00 Í heyranda hljóði
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Fimm fjórðu
23.00 Gatan mín
00.07 Næturtónar

11.45 My Hero 12.15 The Weakest Link 13.00 
EastEnders 13.30 My Hero 14.00 Blackadder Goes 
Forth 14.30 The Weakest Link 15.15 Jonathan 
Creek 16.05 Jonathan Creek 16.55 EastEnders 
17.25 The Weakest Link 18.10 My Hero 18.40 
Blackadder Goes Forth 19.10 State of Play 20.00 
State of Play 20.50 Blackadder Goes Forth 21.20 
My Hero 21.50 State of Play 22.40 Jonathan Creek 
23.30 Jonathan Creek 00.20 State of Play 

11.00 Linné - botanikens Mozart 11.40 Sceningång 
13.10 Drömprinsen 14.00 Rapport 14.05 
Gomorron Sverige 14.55 En svensk mästare i 
Cremona 15.50 Anslagstavlan 15.55 Sportnytt 
16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala 
nyheter 16.15 Go‘kväll 17.00 Kulturnyheterna 
17.15 Regionala nyheter 17.30 Rapport med A-
ekonomi 18.00 Vem tror du att du är? 19.00 Krig 
och fred 20.45 Sommartid 21.15 Kulturnyheterna 
21.30 Sommer 22.30 Sändningar från SVT24 

Breskir gamanþættir um Gavin 
og Stacey, sem í upphafi þekkjast 
aðeins í gegnum vinnuna. Þau hafa 
talað margoft saman í síma en 
aldrei sést enda búa þau í sínum 
landshlutanum hvort. Þau láta 
svo loksins til skara skríða, fara á 
hálfblint stefnumót, og þá verður 
ekki aftur snúið. Ást við fyrstu sýn er 
staðreynd sem þau fá ekki umflúið 
hvort sem vinum þeirra líkar betur 
eða verr. Þættirnir voru einnig 
frumsýndir í Bandaríkjunum fyrr á 
árinu við gríðarlega góðar undirtekt-
ir gagnrýnenda.

STÖÐ 2 KL. 22.05

Gavin and Stacey

16.45 Hollyoaks (191:260) 

17.15 Hollyoaks (192:260)

17.40 Ally McBeal (1:21)

18.25 Seinfeld (4:13)

18.45 Hollyoaks (191:260)

19.15 Hollyoaks (192:260)

19.40 Ally McBeal (1:21) Í fyrsta þætti 
nýrrar þáttaraðar öðlast Ally kynlífsreynslu 
sem slær John út af laginu. John stóð í þeirri 
meiningu að konur þyrftu að vera ástfangnar 
af elskhuga sínum til að geta notið kynlífs 
með honum.

20.25 Seinfeld (4:13) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk. Hann er nefnilega óendan-
lega smámunasamur og sérvitur.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

22.00 Entourage (3:12) Vincent og félag-
ar standa nú á krossgötum því þrátt fyrir að 
nokkrir þeirra séu búnir að skapa sér þokka-
legt nafn þá neyddust þeir í lokaþætti þriðju 
seríu til að flytja úr villunni góðu. En þeir 
halda sínu striki og stóra tækifærið gæti verið 
að banka upp á með Medellín, stórmynd 
hins kostulega Ara Gold.

22.25 Peep Show (11:12) Sprenghlægi-
legir gamanþættir um Mark og Jez, sérvitringa 
á þrítugsaldri sem deila íbúð saman en eiga 
ekkert sameiginlegt nema það að líf þeirra 
einkennist af endalausum flækjum og óreiðu.

22.55 New Amsterdam (7:8)

23.40 Weeds (12:15)

00.10 Auddi og Sveppi 

00.40 Sjáðu 

01.05 Fréttir Stöðvar 2 

02.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Bandarísk þáttaröð um systkinin 
Rusty og Casey Cartwright og fjörugt 
félagslíf þeirra í háskóla. Rusty er að 
hefja nám í Cyprus-Rhodes-háskól-
anum og er staðráðinn í að komast 
í fjöruga strákaklíku sem fyrst. Casey 
systir hans er þegar farin að sýna 
klærnar í stelpnaklíku og finnst það 
ömurleg tilhugsun að yngri bróðir 
hennar muni þvælast fyrir henni og 
gera henni lífið leitt. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Skólaklíkur (Greek) NÝTT
Sjónvarpið kl. 20.10

▼
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT 2. pest, 6. hvort, 8. sauða-
garnir, 9. bein, 11. komast, 12. raup, 
14. land, 16. hvað, 17. sigað, 18. 
heyskaparamboð, 20. golfáhald, 21. 
vera til.
LÓÐRÉTT 1. erindi, 3. tveir eins, 4. 
nákvæmlega, 5. skáhalli, 7. fitlari, 10. 
húsfreyja, 13. dvelja, 15. yfirbragð, 16. 
gap, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. kvef, 6. ef, 8. vil, 9. rif, 11. 
ná, 12. skrum, 14. túnis, 16. ha, 17. 
att, 18. orf, 20. tí, 21. lifa. 
LÓÐRÉTT: 1. vers, 3. vv, 4. einmitt, 5. 
flá, 7. fiktari, 10. frú, 13. una, 15. stíl, 
16. hol, 19. ff. 

„Ég hlusta aðallega á rokk og 
núna er Dikta í miklu uppá-
haldi, eitt besta íslenska bandið 
að mínu mati. Svo held ég mikið 
upp á Muse, Placebo og Kings of 
Leon, en þegar ég er í chill-skapi 
þá fer Damien Rice á fóninn.“

Pattra Sriyanonge leikkona

„Við erum að fá alla Glerlykils-
kandídatana til landsins og í það 
minnsta þrjár alþjóðlegar stór-
stjörnur,“ segir Ævar Örn Jóseps-
son rithöfundur.

Nú er tæpur hálfur mánuður 
þar til Glerlykillinn 2009 verð-
ur afhentur en verðlaunin fyrir 
besta norræna krimmann eru liður 
í mikilli glæpasagnaráðstefnu sem 
fram fer 29. og 30. maí í Norræna 
húsinu í Reykjavík. Allir þeir 
sem tilnefndir eru til verðlaun-
anna hafa boðað komu sína og auk 
þeirra koma meðal annarra norski 
höfundurinn Jo Nesbø, kínverski 
krimmahöfundurinn Dianne Wai 
Liang að ógleymdum Arnaldi Ind-
riðasyni. Hann er tilnefndur til 
Glerlykilsins fyrir Íslands hönd 
og er það bókin Harðskafi sem er 
undir. „Arnaldur er náttúrlega í 
Glerlykils pallborðinu sem okkar 
kandídat,“ segir Ævar Örn sem 
ber hita og þunga af skipulagn-
ingu dagskrárinnar. Dagskráin, 
fyrir utan félagsfundina sjálfa, 
snýst meira og minna um nor-
ræna krimmann. Á föstudeginum 
er Glerlykillinn í aðalhlutverki. 
Fyrst verða bækurnar kynntar, 
svo verður lykillinn afhentur, og 
loks setjast höfundar í pallborð, 
þar sem þeir verða yfirheyrðir 
vandlega um glæpi sína, auk þess 
sem áheyrendum gefst kostur á 
að bauna á þá spurningum úr sal. 
„Á laugardeginum er boðið upp á 
tvo stutta fyrirlestra um norræna 
krimmann, áður en þrír heims-
þekktir krimmahöfundar verða 
teknir til þriðju gráðu yfirheyrslu 
um sína glæpi, og aftur fá áheyr-
endur að láta ljós sitt skína,“ segir 
Ævar.

Væntanlegir eru um fjörutíu 
glæpasagnahöfundar frá Evrópu, 
Bandaríkjunum, Kína og Japan. 
Sé litið sérstaklega til þeirra 

sem tilnefndir eru til Glerlykils-
ins telst Arnaldur mesti reynslu-
boltinn en hann var fyrstur til að 
vinna Glerlykilinn tvisvar og sá 
eini sem hefur hlotið Glerlykil-
inn tvö ár í röð. Í fyrra var síðasta 
bók Stiegs Larsson í Millenium-
trílógíunni, um ævintýri þeirra 
Karls Blómquist og Lisbeth Sal-
ander, sæmd Glerlyklinum en sú 
fyrsta hlaut verðlaunin árið 2006. 

Lene Kaaberbøl og Agnete Friis 
eru fulltrúar Dana fyrir bókina 
Drengen í kufferten. Fulltrúi Finna 
er Marko Kilpi fyrir bókina Jäät-
yneitä ruusuja eða Frosnar rósir. 
Kilpi er tiltölulega nýr á vettvangi 
glæpasagna en glæpir eru honum 
ekki ókunnir því hann er lögga 
sjálfur. Hinn norski Viðar Sundstøl 
er handhafi Gylltu skammbyssunn-
ar í sínu heimalandi og þar með 
kandídat Norðmanna til Glerlyk-

ilsins en það er bókin Drömmens 
land eða Draumalandið (kunnug-
legur titill) sem lögð er fram þetta 
árið. Fulltrúi Svía er blaðamaður-
inn Johan Theorin og bókin Natt-
fåk, eða Stormur að nóttu.

 jakob@frettabladid.is

ÆVAR ÖRN JÓSEPSSON: ARNALDUR ER OKKAR GLERLYKILS-KANDÍDAT

Krimmafár í Reykjavík við 
afhendingu Glerlykilsins

ÆVAR ÖRN JÓS-
EPSSON Ber hita 
og þunga af 
skipulagningu 
krimmahá-
tíðar en um 
fjörutíu glæpa-
sagnahöfundar 
hafa boðað 
komu sína, þeirra 
á meðal allir sem 
tilnefndir eru til 
Glerlykilsins.

ARNALDUR INDRIÐASON Mestur reynslubolti meðal þeirra sem tilnefndir eru til Gler-
lykilsins sem afhentur verður eftir tæpan hálfan mánuð í Norræna húsinu. Þetta er í 
annað sinn sem Glerlykillinn er afhentur á Íslandi. Fyrra skiptið var árið 2004.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Flestir Íslendingar sátu væntan-
lega límdir við sjónvarpsskjáinn 
þegar Jóhanna Guðrún tróð upp 
í Eurovision og söng sig inn í hug 
og hjörtu velflestra Evrópubúa. Fáir 
hafa þó eflaust verið í jafn góðum 
félagsskap og Ísold Uggadóttir 
kvikmyndaleikstjóri því hún sat á 

bar í New York og horfði 
á keppnina með 
norska dúettinum 
Bobbysocks ásamt 
öðrum Norðmönn-
um. Af einhverjum 
undarlegum ástæð-
um var þessi ágæti 
bar í stóra eplinu sá 

eini sem sýndi beint 
frá keppninni.

Annars virðist þessi frábæri árangur 
Jóhönnu Guðrúnar ekki vera 
nein tilviljun því lagið er strax 
komið í efstu sæti á niðurhals-lista 
iTunes. Lagið er ofarlega 
á listum í Grikklandi, 
Hollandi, Austurríki, 
Belgíu, Danmörku, 
Finnlandi, Þýskalandi 
og á Írlandi. Og 
virðist Jóhanna 
því eftir að eiga 
annasama tíma 
fram undan við 
að sinna öllum 
sínum aðdá-
endum í þess-
um löndum.

Annars sýndi Egill Helgason á 
sér fremur óvænta hlið þegar 
breskir fjölmiðlar réðust harkalega 
á kjólinn sem Jóhanna klæddist 
á sviðinu. Bæði Guardian og The 
Telegraph létu Andersen & Lauth-
hönnunartvíeykið fá það óþvegið í 

umfjöllun sinni en 
tískugúrúinn Egill var 
sko alls ekki á sama 
máli; hann var efnis-

mikill, ólíkt flestum 
öðrum kjólum í keppn-

inni, skrifar Egill 
og bætir því við 

að sennilega 
hafi Jóhanna 
verið ein af 
fáum alvöru 
ljóskum í 
keppninni.
 - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Það er aldrei nóg af Gauragangi,“ segir rit-
höfundurinn Ólafur Haukur Símonarson. Eins 
og Fréttablaðið hefur greint frá er framleiðslu-
fyrirtækið ZikZak nú í fullum gangi að undir-
búa kvikmynd eftir hinni vinsælu unglingabók 
um Orm Óðinsson og félaga. Borgarleikhúsið 
stökk síðan um borð í Gauragangsskipið 
fyrir helgi og tilkynnti að það hygð-
ist setja upp leikverkið. „Mér finnst 
bara ánægjulegt ef menn sjá eitt-
hvað í þessu enn þann dag í dag,“ 
útskýrir Ólafur og viðurkennir að 
þetta sé nokkuð gleðilegt fyrir sig. 
„Vonandi verður þetta líka gleðilegt 
fyrir aðra.“ 

Alls sóttust 600 börn og unglingar eftir hlut-
verkum í kvikmyndinni Gauragangi í áheyrnar-
prufum sem haldnar voru í byrjun maí á fjórum 
stöðum á landinu. Gunnar Björn Guðmundsson, 
leikstjóri myndarinnar, liggur nú yfir umsókn-
unum og viðurkennir að hann hafi þegar komið 
auga á nokkra kandídata fyrir hlutverkin. „Ég 
er hins vegar ekki reiðubúinn til að setja neina 
nákvæma tímasetningu á því hvenær við til-
kynnum niðurstöðurnar, við ætlum að vanda 
vel til verksins.“ 

Grímar Jónsson, einn framleiðanda 
myndar innar, segist ekki sjá því neitt til 

fyrirstöðu að leikverk og kvikmynd geti 
ekki unnið saman. „Menn eiga 

ekki að fá neitt ógeð af Gaura-
gangi, við höfum séð að þetta 
getur heppnast vel, eins og til að 
mynda Brúðguminn og Ívanov,“ 
segir Grímar og þvertekur fyrir 

að það séu einhverjir árekstrar milli leikhúss-
ins og bíómyndarinnar. „Við vorum bara sam-
mála um að þetta væri hið besta mál. Enda held 
ég að þetta verði tvennt ólíkt.“ - fgg

Aldrei nóg af Gauragangi

LÍFSEIG BÓK Gauragangur eftir 
Ólaf Hauk Símonarson stenst 

augljóslega tímans tönn.

600 Í ÁHEYRNARPRUFUR Fjölmörg börn og unglingar 
mættu í áheyrnarprufur fyrir kvikmyndina Gauragang. 
Leikstjóri hennar er Gunnar Björn Guðmundsson.

MYND/ZIKZAK

„Við stefnum á að negla klúbbana um mitt 
sumarið,“ segir Ívar Örn Kolbeinsson sem 
hefur stofnað hljómsveitina The Krooks 
ásamt Steina úr Quarashi og systur 
sinni Rebekku úr Merzedes Club.

„Ég og Rebekka erum búin að vinna 
saman í dálítið langan tíma. Steini 
kom fyrir mánuði síðan og þetta 
einhvern veginn small saman. Við 
erum komin með nánast heila 
plötu og fullt „live sett“,“ segir 
Ívar Örn, sem var áður meðlimur 
Dr. Mister and Mr. Handsome. 
Sú sveit naut mikilla vinsælda 
fyrir þremur árum en eftir að 
hún lagði upp laupana flutti 
Ívar til Danmerkur og lét lítið 
fyrir sér fara. Nokkru síðar kom 
hann aftur heim og stofnaði hljóm-
sveitina The Musik Zoo en núna á 
The Krooks hug hans allan. „Þetta er 
eiginlega meiri danstónlist heldur en 
Dr. Mister, aðeins meira fullorðins. 
Það er samt ekki hægt að setja þetta 

undir neinn hátt,“ segir hann.
Auk Dr. Mister hafa Quarashi og nú síðast 

Merzedes Club sungið sitt síð-
asta en upp úr öskustó þeirra 
rís nú The Krooks og fer hún 
á stjá um miðjan júlí að sögn 
Ívars. Hann segir óvíst hve-
nær nýja platan kemur út 
en miðað við fyrsta lag 
sveitarinnar, The Drop, 
verður hún án efa uppfull 
af grípandi danstón-
list. „Við erum bara 
að vinna í þessu. Við 
erum með þetta allt 
á skurðarborðinu 
ennþá,“ segir Ívar. 
„Passið ykkur bara.“   
 - fb

The Krooks stefnir á klúbbana í sumar

ÍVAR ÖRN KOLBEINSSON Ívar Örn 
hefur stofnað danssveitina The Krooks 
ásamt systur sinni Rebekku og Steina 

úr Quarashi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

REBEKKA Rebekka gerði 
garðinn frægan með 
hljómsveitinni Merzedes 
Club.

STEINI Steini, fyrrum 
rappari í Quarashi, 
er nú meðlimur í 
The Krooks.

PARKET
TILBOÐ
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íslensk hönnun
og handverk
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www.urvalutsyn.is
Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

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

ALBUFEIRA

Forte da Oura

Gott íbúðahótel, vel staðsett um 500 m frá neðsta hluta „Laugavegarins“, Sao Jao 
veitingahúsahverfinu, einu skemmtilegasta hverfinu í Albufeira. 5–10 mín. gangur 
niður á Praia de Oura ströndina. Íbúðir eru rúmgóðar með svölum, loftkældar með 
eldhúsi, sjónvarpi, síma og öryggishólfi. Lifandi tónlist þrisvar í viku, veitingasalur og 
leikjaherbergi. Sundlaugargarður með frábærri aðstöðu. Nettenging í gestamóttöku.

Nýlegt og glæsilegt íbúðahótel, við aðalgötuna í Marmaris. Ströndin er í göngufæri og 
stutt í alla þjónustu, verslanir og veitingastaði. Sundlaugargarður með góðri aðstöðu 
til sólbaða, barnalaug og snakkbar. Íbúðirnar eru nýtískulegar og mjög rúmgóðar,  
með einu eða tveimur svefnherbergjum. Allar íbúðir með svölum, loftkældar með 
góðu eldhúsi, sjónvarpi, síma og þráðlausri nettengingu. 

69.633kr.r.

Miðað við að greitt sé með greiðslukorti eða bókað á netinu. 3% færslugjald leggst ofan á uppgefið verð.

Skiptu kostnaðinum í fjórar vaxtalausar og jafnar greiðslur áwww.urvalutsyn.is

á mann í viku m. v. 2 með 2 börn.
84.467 kr. m.v. tvo fullorðna.

VIKUFERÐ
20. júní

VIKUFERÐ
3. júlí

VERÐ FRÁ

MARMARIS

Forum Residence 79.675kr.
á mann í viku m. v. 2 með 2 börn.
99.550 kr. m.v. tvo fullorðna.

leikjaherbergi. Sundlaugargarður með frábærri að

For m Residence

Tyrkland

F t d O

Portúgal
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Karenar D. 
Kjartansdóttur

Í dag er þriðjudagurinn 19. mai, 
139. dagur ársins. 

4.00 13.24 22.51
3.23 13.09 22.58

 Með leyfi AVALON PROMOTIONS & LIBERTY BELL 

GRUMPY OLD WOMEN LIVE

Þrjár fyndnustu leikkonur landsins saman á sviðinu!í Íslensku óperunnií Íslensku óperunni

„Edda er meistari sem unun er að sjá og heyra. Ég hef lengi dáðst að 
„replikkunni“ hennar Eddu, hvað hún er flink við að skjóta tilsvörunum beint 
í mark; það eitt að heyra hana spýta bröndurunum út í salinn er leikhús  -
ferðar  innar virði.“ JVJ DV

„Mér fannst allar leikkonurnar fyndnar - en ég hló mest af Björk - hún er 
æðislega fyndin!“ Róbert Gíslason - áhorfandi

„Þær Helga Braga og Edda eru gamanleikarar af guðs náð; eitt bros hér 
og mjaðmahnykkur þar segir stundum meira en þúsund orð.“ Mbl.

„Engin keðja er sterkari en veikasti hlekkurinn og hér eru þeir allir traustir. 
Allar þrjár verulega Fúlar á móti“ S. Mbl.

MIÐASALA Í SÍMA 511 4200 Á WWW.MIDI.IS OG Á WWW.OPERA.IS

Opið 07 til 01
Lyfja Lágmúla

- Lifið heil

www.lyfja.is

Alla tíð hef ég haft áhuga 
á trúar brögðum og trúar-

hefðum þó að ekki hafi glæðst 
hjá mér trú. Þekkingin á þeim 
þykir mér varpa gleggri sýn á til-
veruna og auka skilning á menn-
ingarheimum. Þó hef ég alltaf 
verið sannfærð um að heimurinn 
væri betur kominn án þeirra. Það 
kom mér því á óvart þegar ég stóð 
mig að því að útskýra grundvallar-
atriði kristinnar trúar fyrir fimm 
ára syni mínum.

HVER atburðurinn sem útheimti 
kirkjuheimsóknir hafði rekið 
annan og voru þeir ýmist góðir 
eða slæmir. Þetta vakti upp spurn-
ingar hjá drengnum og vandræða-
gang hjá sjálfri mér. Ég virtist 
ekkert eiga að komast upp með 
að svara með „af því bara“ eða 
„ég veit það ekki“.  Útskýringar 
á spurningum um svínaflensu 
og nýjar ríkisstjórnir voru hátíð 
miðað við þetta og hálfkveðnar 
vísur ollu drengnum hugarangri 
og ergelsi. 

AÐ lokum fór því svo að ég ákvað 
að segja drengnum frá nokkrum 
undirstöðuatriðum kristninnar. 
Þá rifjaðist upp fyrir mér frá-
sögn konu af því hvernig barna-
trú hefði linað ótta ömmu hennar 
eftir að hrörnunarsjúkdómur 
hafði hrifsað burtu nær allar 
minningar hennar af lífinu. Í ótt-
anum og skelfingunni sem heila-
sjúkdómurinn hafði valdið henni 
fann hún huggun í kvæðum um 
gæsku Jesú og engla sem hún 
hafði lært sem barn. Hún óttaðist 
að börn sem ekki lærðu skáldskap 
sem veitti hlýju yrðu af nauðsyn-
legri huggun í ellinni. Glymjandi 
auglýsingastef sem börn hefðu 
fyrir munni sér utanbókar nú 
myndu ekki koma að sama gagni 
og bænir og vers fyrri tíma. Eftir 
að hafa rifjað þetta upp fyrir mér 
stóð ég mig að því, mér til furðu, 
að kenna syninum vers um Jesú. 

ÞAÐ er kannski ágætt að ég taki 
fram að ég er sjálf skráð utan trú-
félaga og myndi seint leggja sýni 
mínum þær skyldur á herðar að 
hann tryði hverju því sem hann 
heyrði. Hins vegar þykir mér 
ólíkt léttara að segja litlu barni, 
sem á í miklum erfiðleikum með 
að skilja að eitthvað taki enda, 
hvort sem um fimm ára afmæli 
eða löng æviskeið er að ræða, að 
fólk fari til guðs eftir dauðann. 
Himna vist þykir honum mun 
þægilegri tilhugsun en kúldur 
ofan í jörðinni.  

Barnatrú
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